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Cuvintarea tovarășului /
NICOLAE CEAUȘESCU

stită la posturile de radio și televiziune cu prilejul Anului Nou

• LA COMPLEXUL de celuloză și hirtie de pe platforma in
dustrială a Sucevei s-a continuat în zilele de 1 și 2 ianuarie rit
mul normal de producție. Noul an a început cu bine. în primele 
două zile au fost date, peste prevederi, circa 30 de tone hirtie și 
însemnate cantități de celuloză.

• DE LA UZINA de alumină din Oradea a fost expediat spre 
Slatina primul tren cu 800 tone alumină calcinată produsă in 
1972. Pînă duminică, colectivul orădean a realizat suplimentar o 
importantă cantitate de alumină calcinată.
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TOAST PENTRU
BUCURIILE DE 

AZI SI DE MÎINE
Nu este nevoie să explicăm de ce sărbătorim 

hotarul anilor. In puține cuvinte, Anul Nou în
seamnă tradiție, bilanțuri, finaluri și începuturi. 
Pe de o parte, tragem linie și facem socoteala, 
pe de altă parte, gîndurile ne poartă, pe ne
simțite, peste timp, într-un spațiu minunat, nu
mit viitor.

Ciocnim un pahar pentru realizările, pentru 
bucuriile anului care a trecut — și le păstrăm 
în memorie alături de cele mai vechi, cele pe
trecute de vîrsta fiecăruia dintre noi — ciocnim 
un pahar pentru speranțele care ne leagă de 
anul care vine, de anii care vin. Ni-i dorim 
mai buni, ni-i dorim mai rodnici și trăiți în pace.
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. Să mai ridicăm deci un pahar pentru înțelep
ciune și entuziasm. Pentru entuziasmul marilor ' 
fapte de muncă și de viață, pentru cel de-al 
doilea an al cincinalului nostru, ale cărui reali
zări le vom așeza cu mîinile și mințile noastre 
la cele mai înalte cote ale calității, ale exi
genței.

Reportajul de față — reportajul care — nu ' 
poate — fi — scris — decît — o — singură — ,
dată — înfr-un — an — se vrea un tur de < 
orizont pe harta țării, un tur de orizont dacă 
vreți sentimental în noaptea fermecată a Re- ' 
velionului.

nou, afirmării eticii și echi
tății socialiste in Întreaga via
ță socială, deschlzînd o per
spectivă largă de participare 
tot mai activă, conștientă, a 
întregului popor la făurirea 
propriei sale istorii, a desti
nului său luminos.

Marile succese obținute în 
realizarea grandiosului pro
gram elaborat de Congresul al 
X-lca constituie o nouă con
firmare a justeței politicii 
creatoare marxist-leniniste a 
Partidului Comunist Român — 
al cărui semicentenar glorios 
a fost sărbătorit anul acesta 
de întregul nostru popor — a 
consecvenței și capacității cu 
care el își îndeplinește rolul 
de forță politică conducătoare 
a societății, a tuturor dome
niilor activității economice și 
sociale. Aceste realizări sînt 
rodul muncii pline de eroism 
și abnegație a clasei munci
toare, a țărănimii și intelec
tualității, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, care traduc în 
viață cu fermitate politica 
partidului nostru corespunză
toare intereselor vitale ale în
tregii națiuni.

Acum, Ia sfirșitul unui nou 
an de avîntată construcție e- 
conom-lcă și socială care a ri
dicat patria noastră pe noi 
trepte de progres, adresez, în 
numele conducerii partidului 
șl statului, al meu personal, 
cele mai calde felicitări cetă
țenilor Republicii Socialiste 
România.

Intrăm în noul an cu un 
program precis conturat, care 
deschide orizonturi largi de 
muncă, de creație, de noi și 
mari înfăptuiri pe calea dez
voltării economice, sociale și 
culturale a României, pe calea 
îmbunătățirii condițiilor de 
viață materiale și spirituale 
ale tuturor celor ce muncesc 
Planul pe 1972 prevede con
tinuarea în ritm înalt a in
dustrializării, diversificarea și 
modernizarea și mai accentua
tă a producției, creșterea efi
cienței economice, ridicarea 
calității produselor și sporirea 
productivității muncii. Se pre
vede, de asemenea, întărirea 
bazei tehnico-materiale a a- 
griculturii, îmbunătățirea or
ganizării muncii în vederea 
dezvoltării intensive a pro
ducției, în special a zootehniei. 
Va trebui să se intensifice 
participarea activă a oameni
lor muncii la gospodărirea a- 
vutului socialist, la conduce
rea unităților economice și a 
instituțiilor, Ia efortul pentru 
întărirea ordinei șl disciplinei 
în producție. Va continua dez
voltarea ascendentă, pe toate 
planurile a orînduirii noastre, 
se vor perfecționa planificarea 
și conducerea vieții sociale, se 
vor afirma tot mai puternic 
principiile socialismului In 
întreaga societate, se vor lua

noi măsuri pentru satisfacerea 
cerințelor materiale și spiri
tuale ale maselor. Realizarea 
planului în anul care vine va 
avea un rol hotăritor pentru 
înfăptuirea cu succes a între
gului cincinal. îndeplinirea 
prevederilor sale cere din 
partea noastră, a tuturor, e- 
forturi sporite, o înaltă con
știință revoluționară, patrio
tică, un profund spirit de răs
pundere în realizarea sarcini
lor ce ne revin fiecăruia, în 
postul, în locul de muncă pe 
care ni l-a încredințat parti
dul, societatea. Dispunem de 
toate condițiile necesare pen
tru a obține în anul ce vine 
noi și importante progrese în 
toate domeniile de activitate. 
Sînt pe deplin convins că bra
vul nostru popor, sub condu
cerea încercată a partidului 
comunist, va merge neabătut 
înainte, va face ca anul 1972 
să înscrie în cronica contem
porană a României, noi și 
mari victorii pe calea făuririi 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Dragi tovarăși,

In anul 1971 s-au produs 
noi și profunde schimbări în 
viața internațională, In ra
portul de forțe mondial. Po
litica Imperialistă de forță șl 

dictat, de amestec in treburile 
interne ale altor popoare, a 
suferit noi eșecuri. S-a afir
mat cu tot mai multă putere 
voința popoarelor de a deveni 
stăpîne pe propriile lor bo
gății naționale, pe rodul mun
cii lor, de a-și asigura dez
voltarea de sine stătătoare pe 
calea progresului material și 
social.

Anul care a trecut a adus 
noi confirmări justeței poli
ticii marxist-leniniste promo
vate de partidul și-statul nos
tru pe arena internațională, a 
înregistrat o nouă și puterni
că afirmare a României în 
lupta pentru progres și pace, 
a adus noi prieteni poporului 
român pe toate meridianele 
globului.

S-au dezvoltat și adincit co
laborarea multilaterală și 
prietenia noastră frățească cu 
toate țările socialiste. S-a în
tărit solidaritatea internațio
nală a partidului nostru cu 
celelalte detașamente ale. miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale. S-au intensifi
cat contactele, schimburile și 
convorbirile cu reprezentanții 
mișcărilor de eliberare națio
nală, al forțelor politice de
mocratice și progresiste de 
pretutindeni. Anul 1971 a 
marcat extinderea colaborării 
României cu toate țările lu

0 CUPĂ DE METAL 
INCANDESCENT

...Ne aflăm pe platforma fur
nalului nr. 8 de la Hunedoara. 
Acele ceasornicului aleargă gră
bite spre ora care marchează ho
tarul între doi ani. Furnalișți:. 
cauperiștii, dozatorii, toți cei 
care în această noapte de An 
Nou se găsesc la datorie, urmă
resc atent și încordați mersul 
uriașelor agregate, nedînd nici 

mii, fără deosebire de orin- 
duire socială, a conlucrării 
sale cu toate statele și popoa
rele iubitoare de pace în efor
tul general pentru destindere, 
pentru însănătoșirea vieții in
ternaționale. Am pornit și 
pornim neabătut in politica 
noastră externă de la premi
sa că cerința actuală vitală, 
fundamentală, a tuturor po
poarelor, condiția esențială de 
care depinde salvgardarea 
păcii pe pămînt, este respec
tarea neștirbită a indepen
denței și suveranității națio
nale a tuturor popoarelor, a 
dreptului lor de a trăi liber, 
de a-și organiza viața așa 
cum o doresc, respectarea ega
lității depline între națiuni și 
neamestecul în treburile in
terne, eliminarea totală din 
relațiile interstatale a folosirii 
forței și a amenințării cu for
ța. Fie ca anul 1972 să ducă 
Ia afirmarea și mai fermă în 
viața internațională a acestor 
principii, care constituie sin
gura cale pentru instaurarea 
unor relații de colaborare și 
pace în întreaga lume.

Concluzia de bază care se 
desprinde și Ia acest început 
de an este necesitatea inten
sificării eforturilor tuturor 
statelor — fie ele mari sau 
mici — pentru a apăra și im
pune principiile dreptului și 
legalității internaționale, creș
terea răspunderii maselor 
largi populare, a tuturor for
țelor politice progresiste, a 
Organizației Națiunilor Unite 
și a celorlalte organisme in
ternaționale în promovarea li
nei politici de colaborare șl 
pace între popoare.

Unul din imperativele cele 
mai urgente care trebuie să 
prevaleze în politica tuturor 
statelor este stingerea focare
lor de război, lichidarea con
flictelor, a factorilor de în
cordare și animozitate. Să se 
oprească războiul dus de Sta
tele Unite împotriva popoare
lor din Indochina ; popoarele 
vietnamez, cambodgian și lao
țian să fie lăsate să-și hotă
rască singure destinul ! Să se 
lichideze conflictul din Orien
tul Apropiat pe baza rezolu
ției Consiliului de Securitate 
din 1967 ! Mai mult ca ori- 
cînd este necesar să se facă 
totul pentru ca diferendele 
dintre state să se soluționeze 
pe cale politică, pașnică, pen
tru a nu se ajunge la cioc
niri militare armate, pentru 
a se evita războiul !

Un obiectiv de seamă că
ruia îi vom consacra și în vii
tor efortul nostru este înfăp
tuirea dezarmării, eliberarea 
omenirii de coșmarul unui 
război termonuclear, reduce
rea uriașelor cheltuieli mili
tare.

Trăind în Europa și avind 
încă proaspătă in memorie 
experiența tristă a celor două 

un semn că s-ar pregăti pentru 
momentul solemn ce se apropie. 
Este numai o aparență. Pen
tru că, în clipa în care 
cineva strigă : „A sosit !“ ei 
își întrerup pentru citeva mi
nute activitatea și. respec- 
tînd o veche tradiție, se a- 
dună cu toții pe platformă pen
tru a-și strînge bărbătește mîi
nile și a-și ura: „La mulți ani!“ 
Acum, aici, momentul are o în
cărcătură emoțională sporită. 
Căci în mijlocul lor se află mai
strul principal Nicolae Mărcu- 
leseu, proaspăt Erou al Muncii 
Socialiste investit cu acest tit

războaie mondiale ale acestui 
secol, poporul nostru acordă 
un loc central în politica sa 
internațională înfăptuirii secu
rității europene, organizării 
unei conferințe general-euro- 
pene, stabilirii unor relații de 
bună vecinătate și conviețuire 
pașnică între toate popoarele 
acestui continent. In acest ca
dru, acordăm o atenție per
manentă dezvoltării colabo
rării fructuoase între toate 
țările din Balcani, transfor
mării acestei regiuni într-o 
zonă a păcii șl cooperării paș
nice. Fie ca anul 1972 să ducă 
la consolidarea colaborării și 
păcii în Europa, punîndu-se 
bazele instaurării trainice a 
securității pe continentul nos
tru !

Desigur, destinderea inter
națională, dezvoltarea nestin
gherită a colaborării între 
popoare necesită încă multe 
eforturi, multe strădanii, dar 
sîntem convinși că forțele so
ciale și politice antlimperia- 
liste, de o amploare fără pre
cedent în istorie, pot împie
dica politica imperialistă de 
agresiune șl dictat, pot asigura 
înfăptuirea aspirațiilor de 
pace și progres ale umanității. 
România, partidul și guver
nul nostru sînt ferm hotărîto 
să desfășoare și in anul ce 
vine o intensă activitate pen
tru întărirea unității țărilor 
socialiste, a mișcării comunis
te și muncitorești, a forțelor 
antiimperialiste, să-și aducă 
contribuția Ia cauza colabo
rării, progresului și păcii in 
lume.

Stimați tovarăși și conce
tățeni,

Peste citeva clipe va ră
suna prima bătaie de orolo
giu a Noului An. începem anul 
nou cu deplină încredere în 
forțele creatoare ale poporu
lui nostru, în capacitatea lui 
de a ridica, sub conducerea 
partidului, patria socialistă 
pe noi culmi de civilizație și 
progres. Totodată, inaugurăm 
noul an cu convingerea că 
luptînd unite, popoarele vor 
ști să-și apere existența, să 
salvgardeze pacea și securita
tea internațională, să creeze 
condițiile pentru făurirea u- 
nei lumi mai bune, mai drep
te. Cu aceste gînduri, ridic 
paharul în sănătatea șl ferici
rea poporului român !

Pentru pace și colaborare 
internațională !

Toastez pentru Împlinirea 
celor mai nobile năzuințe ale 
fiecăruia dintre dumneavoas
tră !

Vă urez tuturor un an nou, 
rodnic, plin de satisfacții în 
activitatea socială și în viața 
personală !

Multă sănătate și fericire !
La mulțl ani, dragi prieteni 

și tovarăși !

Sosirea Anului 
Nou a fost nu 
numai un prilej 
do veselie, ci și 
de retrospectivă 
a muncii, prin 
prisma imperati
vului la zi : CA
LITATEA. (fo
tografia din 
dreapta).

O dată în ap 
e noaptea de A- 
nul Nou — fapt 
confirmat de 
toate expertizele 
fotografice ale 
echipei noastre 
de reporteri, (fo
tografia din 
stìnga)

1_________ j
lu in cursul anului 1971. Furna- 
liștii îl Înconjoară cu dragoste, 
numindu-l, simplu și cald, Eroul 
nostru. Este cea mai mare bucu
rie să aibă lingă ei în noaptea 
de Anul Nou pe acest bărbat 
vestit și încă tînăr, fost briga
dier pe șantierele Hunedoarei și 
care de 20 de ani veghează in 
fața vetrelor veșnic nestinse ale 
oțelului. Cînd sirenele anunță 
intrarea în noul an, maistrul își 
îmbrățișează tovarășii de mun
că si închină cu ei un pahar. 
Gestul J-a mai făcut și în alte

(Continuare in pag. a 11-a)

HUNEDOARA : SIDERURGIȘTII 
Șl-AU FĂCUT DATORIA.
• LA TOATE cele 15 secții de 

producție cu foc continuu sar
cinile de plan din prima zi a ce
lui de-al doilea an al cincinalu
lui au fost substanțial depășite. 
Peste tot s-a înregistrat o 
productivitate ridicată, superioa
ră prevederilor. Ei au produs 
suplimentar în prima zi a nou
lui an 100 tone de fontă lichidă, 
au elaborat o cantitate supli
mentară de oțel cațe poate con
stitui materia primă necesară 
pentru fabricarea a 18 tractoare. 
Aprovizionați cu cantități spo
rite de lingouri incandescente, 
laminatorii combinatului au dat 
în plus 220 tone de blumuri și 
laminate finite.
CRAIOVA : INSTALAȚIILE AU 

FUNCȚIONAT IREPROȘABIL, 
OAMENII AU LUCRAT EXCE
LENT.
ACTIVITATEA desfășurată în 

primele două zile de către chi- 

început de cronică

Cincinal — anul doi
miștii de pe platforma indus
trială a Craiovei a fost deosebit 
de fructuoasă. Toate instalațiile 
din fabricile în producție au 
funcționat ireproșabil, fapt ce 
explică îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor ce reveneau uni
tăților de bază. La fabricile a- 
moniac 1 și uree 2, de exemplu, 
nivelul realizărilor a fost cu 5 
la sută superior celui planificat, 
iar la Fabrica de acelitenă din 
gaze sarcinile au fost îndeplinite 
în proporție de 108 la sută. Re
zultate superioare planului s-au 
obținut, de asemenea, la fabri
cile de azotat de amoniu 1 și 2, 
la butanol, precum și la alte u- 
nități.
PORȚILE DE FIER : ENERGIE E- 

LECTRICA CÎT TOATE CEN
TRALELE DE ACUM ZECE 
ANI — INTR-O ZI.
• HIDROCENTRALA de la 

Porțile de Fier s-a afirmat și în 
primele două zile din 1972 ca cea 
mai puternică unitate din con
stelația energetică a României 
Asigurînd funcționarea optimă 
a instalațiilor, energeticienii de 
aici au realizat o cantitate de 
energie electrică egală cu me
dia înregistrată cu un deceniu 
în urmă, într-o zi în toate cen
tralele electrice ale țării. După 
cum ne-a precizat inginerul de 
serviciu Ion Trocan, producția 
atinsă sîmbătă și duminică la 
Porțile de Fier se situează 
printre cele mai ridicate înre
gistrate pînă acum în stațiile 
centralei electrice românești de 
pe Dunăre.

Tot de la Porțile de Fier ni 
s-a transmis vestea că »-a în
cheiat cu succes perioada de 
probe tehnologice complexe, cu 
durata de 72 ae ore, la care au 
fost supuse stația electrică de 
transformare de 400 kV de la 
Gura Văii ți linia electrică de 
400 kV Porțile de Fier-Rovinari, 
magistrală care în acest an se va 
prelungi pînă la București.
TG. MUREȘ : OAMENII Șl MA

ȘINILE N-AU CUNOSCUT 
ODIHNA.
• ȘI CHIMIȘTII marelui 

Combinat chimic din Tîrnăveni 
au înscris în agenda de lucru a 
primei zile a anului '72 succese 
remarcabile. La instalația de 
carbid nr. 6, intrată în funcțiu
ne în luna noiembrie a anului 
trecut, formațiile de muncă con
duse de. maiștrii Farcas Cornel 
și Chinciușan Octavian, care au 
lucrat în prima zi a anului, au 
reușit să elaborere o producție 
de carbid cu 100 tone mai mare 
față de sarcinile prevăzute în 

normele de durată stabilitate. O 
dată cu aceasta, noua instalație 
de carbid a și atins capacitatea 
de producție prevăzută în pro
iecte, indice care trebuia atins 
abia la sfîrșitul anului.

Importante succese au fost 
obținute și la celelalte fabrief 
din cadrul combinatului, unde 
torțele incandescente ale cup
toarelor ți instalațiilor tehno
logice nu cunosc odihna.

LA FORAJ NICI O AVARIE /
• PRIMELE ore de muncă 

din noul an au adus și sondo
rilor întreprinderii de foraj 
Craiova, primele succese în 
activitate. In noaptea Re
velionului, colectivele con
duse de maiștrii de fo
raj Constantin Frățilă și 
Gheorghe Covaci, de exem
plu, au pus în funcțiune in
stalațiile ce aduc pe harta 
petrolieră a țării două noi 
sonde : nr. 65 C și 398 Ț, în 
timp ce sondorii din celelalte 
brigăzi și-au desfășurat nor
mal activitatea, neînreglstrîn- 
du-se nici o avarie sau deran
jament. De altfel, situațiile 
operative de producție au 
consemnat faptul că în cele 
două zile din noul an la în
treprinderea amintită au fost 
săpațl 1 000 m sonde. Nivelul 
realizărilor medii din cele 
două zile întrece cu 6 procen
te media zilnică planificată pe 
acest an. cînd volumul total 
de foraj prevăzut este cu a- 
proape 10 la sută superior ce
lui din '71.

1^1
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REVELION 1972 — ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ

TOAST PENTRU

DE
' BUCURIILE

AZI ȘI DE MÎINE
(Urmare din pag. I)

diți, în nopțile de Anul Nou pe
trecute la datorie, dar acum are 
»emnificsații inedite :

— In acest an, ne mărturiseș
te Nicolae Mărculescu, m-am 
decis să petrec revelionul în fa
milie. Mi-a venit băiatul, de la 
facultate și cîteva rude de la 
București. Totuși, n-am putut 
rămîne alături de ei la simbo
licul hotar dintre ani. Ceva mă 
chema spre tovarășii mei, fur- 
naliștii, împreună cu care de 20 
de ani înfrunt greutățile și tră
iesc bucuriile plăsmuirii oțelu
lui. Dacă eu am devenit Erou 
al Muncii Socialiste, trebuie să 
mulțumesc minunatului colectiv 
din care fac parte, care m-a 
crescut și educat, care m-a în
vățat 6ă iubesc munca și să fac 
totul cu pasiune. Pentru ei, pen
tru acești minunați oameni care 
zi și noapte zămislesc metal 
și care știu să călească oameni 
mai puternici decît oțelul, ridic 
paharul urîndu-le numai bucurii 
în anul care vine. Rînd pe rînd 
le-am strîna mîna și i-am îm
brățișat pe șefii de secție Ște
fan Bircaș, maiștrii Aurel Va- 
silescu și Matei Șarpe, topitorul 
șef Nicolae Jurca, cauperiștii 
Vaier Lupean și Aurel Tîrlea, 
mulțumindu-le pentru contribu
ția pe care și-au adus-o la ob
ținerea celor 21 000 de tone de 
fontă date peste plan în 1971, la 
economisirea celor 8 600 de tone 
de cocs.

De aici, maistrul Nicolae Măr
culescu s-a îndreptat spre plat
forma furnalului 7, unde îl aș
teptau alți tovarăși de muncă, 
apoi a plecat spre locul unde își 
petreceau revelionul furnaliștii, 
oțelarii și laminatorii, cu gîndul 
să le mulțumească tuturor pen
tru succesele strălucite cu care 
au încheiat anul 1971 să le ure
ze rezultate și mai mari în viață.

— Pe lingă primirea titlului 
de Erou al Muncii Socialiste — 
ni s-a destăinuit el, pe drum — 
anul 1971 mi-a adus și alte bucu
rii. Am crescut cîțiva tineri care, 
sînt convins, vor deveni furna- 
liști de renume. De pildă, in
ginerului Petru Pleșa, proaspăt 
absolvent de facultate, primit în 
partid aici la noi, i-am încre
dințat postul de șef de schimb. 
Și alții la fel. Dozatorul șef 
Gheorghe Doșdețean, secretarul 
organizației U.T.C. nr. 1, caupe- 
ristul Ion Borza, furnalistul Ion 
Opruța, toți tineri, au terminat 
liceul teoretic sau industrial. 
Ionel Mariș, secretarul comite
tului U.T.C., va fi promovat în 
funcția de maistru la furnalul 
nr. 9. Cu ei m-am realizat și eu, 
ca secretar al Comitetului de 
partid pe secție, mi-am văzut 
finalizate eforturile pentru a-i 
educa și perfecționa din punct 
de vedere profesional. La fur
nalul nr. 9. cadrele de bază vor 
fi recrutate din rîndul tinerilor.

Acesta este maistrul Nicolae 
Mărculescu, devenit, după Ște
fan Tripșa, al doilea Erou al 
Hunedoarei... Inima lui, gîndu- 
rile Iui în noaptea de Anul Nou, 
inimile și gîndurile tovarășilor 
lui: cupe de metal incandes
cent închinate patriei.

LA TELEFON: 
ODOREU

Comuna Odoreu din județul 
Satu Mare, așa cum arată ea 
astăzi, s-a născut într-un sin
gur ar> : 1971.

După calamitățile din primă
vara anului 1970, în locul satu
lui ros de ape, mai rămăseseră 
doar cîțiva pereți. în prezent, 
Odoreul este reconstruit în în
tregime, pe baza unui riguros 
plan de sistematizare, care a fă
cut din această comună din 
nord-vestul țării un adevărat o- 
rășel. în 1971 au fost construite 
peste 800 de case (toate din că
rămidă) pentru clte o familie, 
pentru cîte două, pentru cîte 
patru. Au mai fost construite 
un bloc cu 24 de apartamente, o 
școală cu 16 săli de clasă, o sală 
de gimnastică (cea mai moder
nă din județ), un complex co
mercial cu 7 unități, un dispen
sar, clădiri pentru poștă și pen
tru C.E.C. și multe altele.

într-adevăr, cei 5 000 de lo
cuitori ai Odoreului au un bi
lanț impresionant pentru anul 
care a trecut. în ceea ce-i pri
vește pe tineri, știam, dintr-o 
convorbire >pe care o avusesem 
cu cîteva zile în urmă tot cu 
primarul comunei, că au fost in 
fruntea muncii pentru recon
strucție. Cele cîteva sute de mii 
de ore de muncă patriotică au 
adus economii de milioane._ Nu
mai la ridicarea noii clădiri a 
școlii s-au economisit peste 
80 000 de Iei.

Legătura telefonică cu Odo-, 
reul ni s-a dat în primele ore 
ale noului an.

— La mulți ani. tovarășe pri
mar! Aveți noutăți?

— Se poate să nu avem? Ieri, 
adică pe 31 decembrie, am inau
gurat noua grădiniță pentru 80 
de copii, și o creșă pentru 75 
de copii. Pentru că tot sînteți 
de la „Scînteia tineretului“, țin 
să vă reamintesc că și la con
strucția acestor obiective con
tribuția tinerilor noștri a fost 
substanțială. Ziceți că vreți șl 
nume ? Bine, am să va dau câ
teva. dar să știți că lista poate 
cuprinde peste 1 000. ■ Deocam
dată șcrieți-i pe Eugen Hulici, 
Paraschiva Anton, loan Szota, 
Vasile Zaha...

— Reținem, tovarășe Cărău- 
șan. Și tinerii ce fac acum, •• 
distrează ?

— Se, tovarășe ziarist. Cel mai 
mulți umblă cu uratul, după o- 

btceiul pămîntulul. Alți vreo 
300, cum știți, au revelionul lor, 
la club. Chiar acum vin de la 
ei. Am ținut să le mulțumesc 
pentru participarea lor entuzias
tă la întreaga viață a comunei, 
pentru dăruirea lor tinerească 
pentru că știu să fie oameni de 
nădejde. Am ciocnit cu ei și un 
pahar de răchie, că nu se pu
tea altminteri... De fapt, după 
ce terminăm convorbirea, mă 
duc din nou la ei...

— Atunci transmiteți-le și u- 
rările noastre, tovarășe primar. 
La mulți ani și să-și păstreze 
toată viața tinerețea de acum !

LA BORNA 
DE HOTAR - 
LICOAREA 
DE VEGHE

Postul de veghe al grăniceru
lui este ca vatra de furnal, unde 
focul nu se stinge niciodată. 
Sergentul Gheorghe Teclu a 
pornit spre dogoarea lui la cea
sul cînd noaptea — ultima noap
te a anului — își aduna puterile, 
„îți încredințez paza frontierei 
de stat a Republicii Socialiste 
România“ — rostise comandan
tul în numele țării. Și iată-1 pe 
sergent din nou?de veghe, aici 
unde atîtea generații și contin
gente de oșteni au trăit fiorul, 
răspunderea și mîndria consem
nului de apărători ai graniței 
românești, unde atîți alți tineri 
la vîrsta Iui au salutat zorii unui 
nou an.

...Pășește ostașul în lungul fî- 
șiei arate și alte nopți de an nou 
vin spre el cu chipul atîtor a- 
mintiri de pe meleagurile sale 
argeșene. Copilăria cu alaiul 
plugușorului și adolescența cu 
serbările de la Școala profesio
nală și primul revelion în prima 
uzină constructoare de autoris- 
me din țară... Și acum, iată, 
încheie un rodnic an ostășesc, 
în care strădaniile de a-și înde
plini exemplar îndatoririle de 
comunist, de a-și însuși temeinic 
specialitatea de grănicer au fost 
din plin răsplătite. A devenit — 
printre primii ostași din subu
nitate — militar de frunte, iar 
aici, la pichet, pentru hărnicia 
și iscusința sa în muncă a fost 
avansat caporal și apoi sergent 
la interval de nici o lună de 
zile.

Ultimul gong al lui 1971 l-a 
deslușit în sunetul sirenelor și 
în îndepărtatele erupții ale jer
belor ae artificii... De aici, de 
lingă borna de hotar, ostașul 
grănicer îi veghează suișul și 
libertatea, identificîndu-se cu 
interesele și destinul ei. La 
mulți ani, țară scumpă, îți adre
sează în această clipă străjuito- 
rii tăi, constructori ai tăi de ieri 
Și de mîine, de totdeauna... Gră
nicerul te salută înălțînd pentru 
tine cupa gîndului său — plină 
cu limpede licoare de veghe...

CHIMIA: TOAST 
CĂTRE VIITOR

Brazi... In această noapte, 
constelațiile Grupului Industrial 
petrochimic par și mai străluci
toare... Aici, ca în atîtea alte 
întreprinderi din țară, unde se 
lucrează In „foc continuu“, pro
ducția nu încetează nici o cli
pă. Revelionul este un revelion 
al muncii. Schimbul trei, schim
bul de onoare este la datorie, 
în secția de polietilenă, tînărul 
operator Gheorghe Nicolae ur
mărește cu atenție și competen
ță parametrii de funcționare a 
mașinii agregat de granulare.

. Utecistul despre care vorbim 
are numai 18 ani.

— împliniți în iunie — preci
zează. Luna în care, absolvind 
școala profesională, m-am an
gajat aici.

Pentru Gheorghe Nicolae, a- 
nul 1971 a fost, așadar, nu numai 
un an al majoratului ci și cel 
în care, la capătul perioadei de 
pregătire, a intrat în rîndurile 
clasei muncitoare.

-- Tatăl meu este, de aseme
nea, chimist. La Rafinărie. Nu 
odată, acasă, în clipele de odih
nă îmi povestea despre miracu
loasele reacții din retorte, des
pre satisfacțiile pe care i le a- 
duce munca lui. Visul înfiripat 
în acele clipe a devenit realitate. 
Sînt operator chimist !

Iunie 1971 — 31 decembrie
1971... Un timp relativ scurt, 
în perimetrul căruia tînărul no
stru interlocutor a parcurs cu 
pași fermi drumul afirmării 
profesionale. O categorie de ca
lificare în plus față de cea ini
țială, promovarea cu succes a 
examenului de admitere la li
ceul industrial, prețuire din par
tea colegilor.

— Faptul că am fost desem
nat să lucrez în această noapte 
— se simte obligat să adauge — 
mă bucură. Este o dovadă de în
credere. Este un gest căruia caut 
în aceste ore să-i răspund așa 
cum se cuvine.

...Ore la răspintie dintre ani. 
Ore în care mașina agregat va 
produce alte sute de tone po
lietilenă granulată, ore de efort 
și răspundere, secvențe dintr-o 
evoluție profesională In plin 
marș și pentru oare anul din
ții, succesele lui le prefigurea
ză pe cele viitoare. Toastul tî- 
nărului chimist este un toast a- 
dresat viitorului.

DINCOLO
DE MICUL ECRAN

Nu mai are nevoie de expli
cații, credem, popasul reporte
rului, în această noapte, la se
diul Televiziunii române. ...E- 
rau luminate doar ferestrele cor
pului de studiouri, în spatele 
cărora cîteva echipe de ingineri 
și tehnicieni asigurau bunul 
mers al întregii emisiuni. Prin
tre ei se aflau inginerul Nicolae 
Stanciu, directorul tehnic al te
leviziunii, inginera Olga Juncu, 
șefa serviciului de telecinema- 
tograf, ing. Mihai Dobreanu, șe
ful turei tehnice de emisie, in
ginerul Mihai Băcâoanu, șeful 
sunetului, ing. Mir cea Rădoi și 
soția sa Simona, tehnicienii Ion 
Cucu, Atena Politis, Mariana 
Năstase, Dumitru Petcu, Carmen 
Mateescu, Anton Chelaru, Radu 
Gava, Ana Șurloi și mulți alții 
pe care gongul de la hotarul 
dintre ani i-a prins, ca și pe alte 
mii de cetățeni, la locul de 
muncă.

S-a întîmplat ca momentul so
lemn să mă surprindă tocmai in 
mijlocul lor. Am ciocnit deci 
primul pahar — singurul și 
cu foarte multă apă, pentru că 
aici fiecare trebuie să-și păs
treze mintea limpede pînă la ie
șirea din tură — lingă brădu
țul împodobit de fete Intr-unui 
din birourile dintre studiouri și 
cabinele tixite cu aparatură.

Acolo a ținut inginera Olga 
Juncu să facă „Scînteii tinere
tului“ o declarație :

— Să știți că absolut toți ciți 
sîntem de serviciu în noaptea 
aceasta, sîntem tineri. Deși nu 
serbez revelionul împreună cu 
soțul meu și cu fetița mea Oana, 
elevă în clasa a Il-a. mă simt 
minunat. Voi fi cu ei în zilele 
următoare. Aș dori ca cititorii 
„Scînteii tineretului“ și nu nu
mai ei, să simtă că am fost și 
noi prezenți alături de dînșii, în 
„spatele“ emisiunii pe care am 
asigurat-o „șnur“ în toată noap
tea de revelion. Prin aceasta se 
subînțelege că le urăm tuturor 
care ne-au simțit într-un fel 
sau altul prezența și munca la 
mulți ani. cu fericire și succes.

LA IZVOARELE 
LUMINII...

Aproape de miezul nopții, am 
vizitat sediul Dispeceratului E- 
nergetic Național, situat undeva 
în vechiul centru al Capitalei, 
la întretăierea Căii Moșilor cu 
bulevardul Hrișto Botev. Mii de 
fire văzute și nevăzute leagă a- 
ceastă' modestă clădire bucureș- 
teană de fiecare uzină, de fie
care casă din orașele și satele 
țării.

— Care e curba consumului 
de energie ? l-am întrebat pe 
Răduță Ștefan, unul din dispe
cerii de serviciu.

— Mai mare ca în oricare altă 
noapte a anului. ... în întreaga 
țară se consumă acum circa 150 
la sută mai mult decît într-o 
noapte obișnuită.

— Cum este pulsul energetic 
al țării ? Acest consum neobiș
nuit v-a ridicat probleme ?

— întregul sistem de produc
ție și distribuție electrică func
ționează normal. Dacă priviți 
aparatele de control, vă puteți 
da seama că avem rezerve su
ficiente...

Discuția ne-a fost întreruptă 
de o scurtă comunicare telefo
nică.

— Aici inginerul Stroescu de 
la dispeceratul teritorial Sibiu, 
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vă comunicăm că toți parametrii 
se mențin în limitele normale. 
Frecvența pulsațiilor este de 
cincizeci de perioade...

I-am urmat sfatul dispecerului 
de serviciu, stăpîn în vasta sa
lă pe agregatele ce controlează 
și comandă automatizat produc
ția și consumul de electricitate 
și am privit sutele de cadrane 
ale aparatelor ce înregistrează 
datele din rețeaua energetică. 
Hidrocentrala de la Porțile de 
Fier : regim de lucru normal. 
Hidrocentrala de la Argeș : în 
rezervă. Termocentrala Luduș : 
cu toate agregatele în mers. 
Termocentrala București Sud : 
cu toți parametrii în funcție. 
Hidrocentrala de la Bicaz : în 
lucru cu toată puterea instalată.

Cursa kilowaților continua, 
dirijată de sute și mii de jupi- 
teri anonimi, muncitorii și teh
nicienii ce se aflau ca de obicei 
și în noaptea aceasta unică; pre
zenți la pupitrele care dirijează 
izvoarele de lumină ale țării.

LA MULȚI ANI
CELOR MAI
TINERI CETĂȚENI!

în primele. ore ale noului an, 
unul din reporterii noștri a su
nat la Maternitatea Polizu, din 
București. între orele zero și 
1,30, aici se și născuseră cinci 
copii. Nu le putem da în ziar 
numele, pentru simplul motiv 
că, în momentul cînd i-am cu
noscut, încă nu aveau nume. 
Era vorba, totuși, de Elena și 
de Rosemarie, dar cîte nu se 
pot întîmpla cu numele unui 
nou născut, pînă la completa
rea certificatului de naștere 1

Așadar, 2 fete și 3 băieți. 
Mamele, în ordinea nașterii, 
sînt Maria Podeanu, Anca Van- 
ghele, Ioana Pădureanu, Constan
tina Barbănoșie și Maria Miu. 
Toate tinere. Toate fericite.

Am solicitat un interviu șe
fei gărzii, dr. Elli Melisaratos, 
medic primar, care ne-a înso
țit cu multă plăcere în scurta 
vizită prin maternitate.

— Sînt fericită, ne-a declarat 
interlocutoarea noastră, că am 
ajutat să vină pe lume încă 
cinci oopii. îi iubesc ca și cum 
ar fi ai mei. în afară de aceas
ta, m-a mai bucurat gestul în
cărcat de noblețe al unuia din 
colegii noștri, doctorul Dumitru 
Gheorghiu, care la miezul nopții 
a venit de acasă special pentru 
noi, doctorițele din garda de 
noapte aducîndu-ne 5 fire de 
liliac alb (unde le-o fi găsit !) 
și tradiționala sticlă de șampa
nie. încă o dovadă a unității 
familiei noastre, a personalului 
medical de la Maternitatea Po
lizu.

— în meseria noastră, a fi de 
gardă în noaptea de revelion 
este un prilej de reală bucurie 

•— ne-a declarat și dr. Sultana 
Lupașcu. Simțim cu toții aceas
ta. Ce poate fi mai frumos de
cît să fii prezent la primul 
strigăt de viață, în primele cli
pe ale unui nou an ! în ceea ce 
mă privește, anul care a trecut 
mi-a întregit și bucuriile fami
liale. Fiica mea Oana a absol
vit cu medie foarte bună Insti
tutul politehnic și s-a încadrat 
perfect în colectivul de munci
tori și specialiști de Ia I.O.R. 
Toate astea, satisfacțiile din 
meserie și cele din familie sînt 
un imbold pentru activitatea 
din anul in care am pășit. Ca 
medic, aș dori, totuși, să avem 
în 1972 cit mai multe nașteri, 
în 1971, la Polizu au fost 4 200...

LA MULȚI ANI !- 
iN CASĂ NOUĂ

In București, orașul în oare 
fiecare fereastră din cele 18 526 
apartamente date în folosință In 
1971 a devenit o stea, reporterii 
s-au decis cu greutate asupra 
alegerii.' A hotărî t de aceea în- 
timplarea. De dincolo de fe
reastra deschisă a unui nou 
bloc din cartierul Titan, de 
undeva de la etajul patru, se 
auzea vocea firavă și caldă a 
unei fetițe : „Sorcova, vesela / 
Să trăiți, să-mbătrîriiți / Tare 
ca fierul, / Iute ca oțelul“.

— Bucuroși de oaspeți ? — 
au întrebat reporterii.

Și așa am intrat în aparta
mentul lăcătușului Iordan Ma
rin.

— E primul revelion în casă 
nouă — spune gazda. îl petrec 
cu familia și prietenii... E aici 
fratele meu, Aurel, reglor de 
pompe la Uzinele Obor, care a 
venit cu soția și copiii ; e și 
vechiul meu prieten Bădic Ion, 
sudor la Uzinele „23 August“, 
de asemenea cu familia... Poftiți... 
faceți cunoștință... și să închi
năm împreună un pahar cu vin 
pentru anul care vine dar și 
pentru împlinirile anului care 
a trecut.

înainte de a părăsi aparta
mentul familiei lăcătușului Ior
dan Marin, reporterii au trecut 
pe sub sorcova micuței Emilia.

„Sorcova vesela / Să trăiți. 
să-mbătrîniți / Tare ca fierul / 
Iute ca oțelul“.

Eram siguri că urările feti
ței se adresau și muncitorilor 
constructori, clăditorilor de case.

Așadar, de 18 526 de ori tra
diționalul „La mulți ani“ rostit 
aproape simultan In cele 18 526 
de apartamente noi ale Capita
lei.

STRADA (I)
Intersecția de la statuia A- 

viatorilor. Ora 3 dimineața. în 
post; plutonierul Ștefan Ioniță. 
Culorile binecunoscute ale se
maforului se succed tăcut.

Ne apropiem de lucrătorul de 
miliție. Un bărbat tînăr, în ju
rul a 24 de ...revelioane.

— Primul revelion in post ?
— Primul.
— Nu aveți prea multe griji 

la ora asta.
— Acum. nu. Dar să vedeți 

peste 2—3 ore...
— La ce vă gindiți in aceste 

momente ?
— La nevastă. Zilele acestea 

trebuie să nască.
— Ce vă doriți ? Băiat sau 

fată ?
— Ce-și poate dori un tată 

decît un fecior ? !
— Să fie cu noroc !
Profităm de lipsa de... dienți 

a intersecției și facem o fotogra
fie. La despărțire, șoferul ma
șinii și lucrătorul de miliție se 
despart foarte buni prieteni. 
Măcar o dată pe an...

STRADA (II)
Așadar, nu toți cei prezenți 

în străzi la aceste ore de noap
te sînt revelioniști întlrziați sau 
boemi solitari, porniți să admire 
panorama orașului înveșmântat 
în hainele bucuriei. Unii din
tre acești pietoni răzleți își 
continuă munca. Printre aceștia 
eram și noi, reporterii „Scînteii

tineretului“. Iar la răspîntia
celor două mari bulevarde bucu- 
reștene, sub ceasul rotitor de la 
Universitate, săgeata electroni
că a fleșului fotoreporterului 
nostru s-a încrucișat cu lumi
nile unei echipe de filmare de 
la redacția de actualități a tele
viziunii, alcătuită din tinerii 
noștri colegi Liviu Grăsoiu (re
dactor), Ducu Șuteu (operator 
de imagine), Revega Nicolae 
(iluminare).

PRIMA FILĂ A 
CALENDARULUI 
PROFESIONAL

Printre prietenii în mijlocul 
cărora petrece revelionul, Liviu 
Andrei nu face o notă apar,te. 
Este la fel de tînăr ca și ei, la 
fel de exuberant. Și totuși, la o 
privire cit de cit atentă te con
vingi că lui i se acordă parcă 
mai multă considerație, cuvin
tele sale au mai multă greutate, 
sînt ascultate cu mai mult inte
res. Să fie oare faptul că peste 
cîteva zile — la 7 ianuarie — 
va împlini 23 de ani ? Și asta. 
Dar nu acesta este motivul prin
cipal, ci altul : dintre toți, elevi 
în ultimele clase, studenți, Li
viu Andrei este singurul care, 
din toamnă, a schimbat, într-un 
proces firesc. învățătura cu 
munca nemijlocită. Este de 
acum un om în toată firea, care 
stă pe propriile picioare.

— Pentru mine, 1971 a coincis 
cu absolvirea facultății de stu
dii economice a Universității 
„Alexandru loan Cuza“ din Iași.

Buzoian prin naștere, a cerut 
să fie repartizat în orașul unde 
trăise pînă la întîlnirea cu „Al- 
ma Mater“. Dorința i-a fost îm
plinită. „Acum sînt economist la 
Uzina mecanică“. Cuvinte rostite 
cu simplitate, dar care nu pot 
ascunde sentimentul de mîndrio. 

De înțeles, de altfel : întreprin
derea se bucură de un meritat 
prestigiu, numele el este bine 
cunoscut.

— Deși la început de profesie 
— mărturisește Liviu Andrei — 
am putut să-mi dau seama că 
aportul meu în perfecționarea 
proceselor economice, în așe
zarea producției sub semnul ma
ximei eficiențe poate fi extrem 
de important.

Afirmație întărită cu argu
mente.

— In 1972 am optat pentru e- 
fectuarea a două studii : „Teh
nica electronică“ și „Metode de 
modernizare a activității econo
mice“, lucrări prin intermediul 
cărora îmi voi pune semnătura 
la eforturile întregului colectiv.

închinăm un pahar de vin. 
pentru ca această semnătură să 
fie o semnătură de specialist în 
adevărata accepțiune a noțiunii.

1001 SURPRIZE
LA ORA 1
NOAPTEA

Primele surprize au Început 
de la poartă. Iată un scenariu de 
revelion care se anunța capti
vant. Autorii scenariului : me- 
todiștii Ateneului tineretului din 
București. Interpreții : 350 de 
tineri de la „Automatica“, aero
portul Băneasa, aeroportul Oto- 
peni, tipografia „Casa Scînteii“.
I.D.E.B.,  cărora li s-au alăturat 
studenții petroliști și cei de la 
Agronomie.

— Un revelion de neuitat — 
ne-a declarat Octavian Arseniu, 
tîmplar la C.I.L. Pipera, în vîrs- 
tă de 19 ani. Este primul meu 
revelion ca muncitor, ca partici
pant activ in producție... Mă 
simt foarte bine aid, mi-am fă
cut noi prieteni...

— Cum ați Început aoest nou 
an ? l-am întrebat pe tînărul 

tipograf Clmpeanu Vaslle, abia 
întors de la dans.

— Sărutîndu-mi soția — ne-a 
răspuns acesta, subliniindu-și 
fiecare cuvînt ca pe un text cu... 
verzale tipografice.

Ne-am amintit atunci că fuse
sem martorii unei scene asemă
nătoare in incinta Uzinelor „23 
August“, in sala unde avea loc 
revelionul saiariaților din aceas
tă importantă unitate industria
lă a Capitalei. în momentul, so
lemn al celei de a douăsprezecea 
bătăi a orologiului, strungarul 
Mlhalache Nicolae, care lucrează 
piesele fine de la frânele locomo
tivelor Diesel românești, o îm
brățișa tandru pe invitata sa la 
revelion, Raicu Marioara, țesă
toare la una din întreprinderile 
textile ale Bucureștiului. Dorin
țele lor pentru noul an : să fie 
printre cei mai buni muncitori 
și să-și întemeieze un cămin...

— Ce-ați realizat în anul care 
a trecut ? l-am întrebat pe un 
alt participant al revelionului cu 
1 091 de surprize de la „Ateneul 
tineretului“, tînărul electrician 
Ioniță Viorel.

— Lumină, mereu mai multă 
lumină pentru bulevardele 
bucureștene, pentru Calea Vic
toriei, pentru noul cartier res
taurat de arhitecți, „Curtea Ve
che“...

— L-ațl citit recent pe Goe- 
the ?

— L-am recitit — ne corectea
ză tînărul nostru interlocutor — 
de aceea mi-am permis să adap
tez cunoscutul citat la niuncK 
mea... Sînt șef de echipă iri sec 
torul de iluminare publică a 
I.D.E.B.-ului.

Echipa de reporteri și-a 1 .St 
rămas bun de la tinerii ce 'pe
treceau revelionul la Ateneul 
tineretului in timp ce in sală 
răsunau aplauze după consuma
rea celei de a 456-a surprize : 
duetul unui cuplu de iluzionițti. 
Pînă la surpriza numărul 1 001 
mai era o cale lungă... Șl era 
multă lumină.
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4 CEA MAI 
TÎNĂRĂ UNIVER
SITATE A TĂRII

Studenții brașoveni se pot 
lăuda că au petrecut un revelion 
original. Un revelion în care, 
pentru prima oară, trecerea din- 
tr-un an îhtr-altul, ca studenți 
ai unei universități proaspăt în
ființate, sau, vorbind despre cei 
de Ia secțiile cu profil silvic, ca 
studenți într-o specialitate care 
numără peste 75 de revelioane 
în învățămintul superior.

Să poposim deci, citeva clipe 
printre eroii acestui revelion 
memorabil.

— Cu ce ginduri plonjezi 
in ’72 ?

— Vai ce plat ești, amice re- 
portețr ! îmi spune fără sfială 
Paula Rădăcină, viitoare profe- 
soară(de matematică. Nimic deo
sebit, Am de dat 6 examene, 
care 'de care mai grele. Și pen
tru că eu le pregătesc — fără 
să n;ă laud — încă din primele 
zile ale lui octombrie, n-aș pu
tea spune că din punctul de ve
dere al examenelor „plonjez“ în 
’72. In schimb...

— In schimb, plonjează din 
alt punct de vedere, intervine 
zîmbind partenerul ei de dans 
și de., serpentină, Viorel Măică- 
nescu. Are 24 de ani și e student 
în ultimul an la Institutul poli
tehnic din Iași. A cunoscut-o pe 
Paula în vara trecută într-o 
excursie în Deltă. Au descoperit 
că sint originari amîndoi din 
sate vecine în județul Brașov. 
Au descoperit că au preocupări 
comune : muzica ușoară, litera- 

. tura de anticipație, filmul și 
arta plastică.

— E suficient pentru o căsă
torie ?

3ei doi, intr-un fel încurcați 
întrebarea reporterului, pre-

. -?ă să răspundă printr-un gest 
expresiv: pornesc ținîndu-se de 
m' ■> spre ringul de dans.

i ' >stra atacă simbolic 
„M ani trăiască“. Este ceea 
ce le dorești din toată inima, 
studenților universității de la 
poalele Tîmpei, harnicului colec
tiv de profesori care îi pregătesc 
pe acești peste 4 500 de tineri 
pentru a intra in viață, pentru a 
contribui cu forțele și priceperea 
lor, la propășirea României so
cialiste.

TÎRGOVIȘTE - 
CUPA
ÎMPLINIRILOR

La Tirgoviștț, 300 de tineri 
din municipiu au inaugurat, cu 
prilejul revelionului lor, noul și 
modernul restaurant MONDIAL. 
Primele cupe de șampanie au 
fost ridicate aici, în cinstea bri

gadierilor de pe platforma in
dustrială care sărbătoresc, in 
această calitate, îmtîiul lor re
velion. Intrarea In anul 1972 nu 
putea să-i găsească pe briga
dieri decît împreună. în jurul 
cupelor pline sau întîlnit Vir- 
gil Aldea, comandantul Șan
tierului național al tineretului 
de pe platforma industrială a 
municipiului, inginerul Nicolae 
Bogoi, comandantul detașamen
tului nr. 1 — oțelărie, Tudor 
Popescu și Ion Banu, coman
danți de brigadă, Constantin 
Ghinea, brigadier, și alții pentru 
a sărbători împreună împlini
rea angajamentelor luate în iu
lie 1971. Trăiau la Tîrgoviște 
momentul solemn și emoționant 
al deschiderii Șantierului na
țional al tineretului de pe plat
forma industrială a municipiu
lui. Cei 836 de tineri brigadieri, 
organizați în 5 detașamente, 
erau gata să-și înceapă activi
tatea. De la acea cotă „zero“ 
au trecut mai bine de 5 luni de 
muncă entuziastă. Se poate deci 
sorbi, acum, la sfîrșit de an ca
lendaristic, din cupa unei pri
me etape a împlinirilor.

— în primul rînd avem sa
tisfacția că am contribuit la 
pregătirea stadiilor fizice de 
intrare in funcțiune a uzinei de 
strunguri și a Uzinei Romlux. 
Am pus umărul și la ridicarea 
oțelăriei, ne spune Virgil Al
dea. Dar cea mai puternică e- 
moție pe care o încerc acum, 
mi-o prilejuiește satisfacția că 
am reușit să facem din fiecare 
brigadă o adevărată școală a 
maturizării noastre politice și 
profesionale. La noi, fiecare 
brigadier se preocupă nu nu
mai de activitatea de produc
ție ci și de integrarea noastră 
în viața socială. Ne bucurăm 
de asemenea că a crescut inte
resul tinerilor din județ pen
tru munca pe șantier. în iulie 
eram doar 836. Acum sîntem 
peste 1 400. Spre sfîrșitul anu
lui viitor vom fi aproximativ 
4 000 de brigadieri. Vă dați sea
ma ce pot înfăptui 4 000 de ti
neri brigadieri ?...

ALEXANDRIA: 
REȚINEȚI ACEST 
ANGAJAMENT !

Pentru cei 347 uteciști de la 
Fabrica de panouri și tablouri 
electrice din Alexandria, unitate 
care a început să producă în ul
timele zile ale lunii decembrie 
1971, noaptea revelionului a în
semnat pășirea lntr-un an in 
care priceperea, abnegația, en
tuziasmul șl perseverența vor fi 
verificate la o înaltă cotă a exi
genței și responsabilității profe
sionale și sociale.

Inginerul Marin Niculcea, ab
solvent de numai un an al Fa
cultății de electrotehnică din. 

București, locțiitorul secretarului 
U.T.C. pe întreprindere ni se 
confesează :

— Vă rog să mă credeți că și 
acum cînd se zice, tot omul tre
buie să uite gîndurile și obse
siile cotidiene, eu mă gindesc tot 
la treburile organizației noastre: 
cursuri de calificare, eficiența 
acțiunilor, atragerea tinerilor la 
viața organizației, integrarea 
fiecăruia într-un colectiv, el în
suși insuficient consolidat. Vom 
avea multe de făcut în 1972. Cre
dința mea e că întotdeauna 
greutățile îi călesc și îi unesc 
pe oameni. Șl noi vom ști cum 
să le învingem și cum să ne în
deplinim prestigios sarcinile.

— în ultimele săptămâni ale 
lui 1971, am fost cu toții prinși 
într-un adevărat maraton al e- 
forturilor prelungite pînă la 
orele tîrzii din noapte. Anului 
semicentenarului U.T.C. îi im
primăm încă din primele zile 
același neobosit ritm al entu
ziasmului nostru tineresc.

Ce-mi doresc concret, în 1972 ? 
Fiind controlor tehnic de cali
tate. mă preocupă în mod deo
sebit să realizez cît mai bine se
ria zero a produselor fabricii 
noastre, îmi spunea puțin mai 
tîrziu Ilie Bălan, de la secția 
„confecții metalice“. Să-i reți
nem angajamentul — și să-1 în
trebăm. la viitorul revelion, 
cum și l-a îndeplinit.

TREI MĂRTURII
1. Ni se confesează Ohsam 

Hermine, muncitoare la Fabrica 
de confecții „Tîrnava“ din Si
ghișoara :

— Pentru mine revelionul e 
sărbătoarea unui început deoa
rece, absolvind în iunie școala 
profesională, m-am angajat pe 
drumul pe care mi l-am rostuit 
în orele de curs și practică do
bândind calificarea. Mă pregă
tesc pentru a deveni ceea ce va 
trebui să fiu în anii cînd obiec
tivul stabilit de cel de al X-lea 
Congres al partidului — făuri
rea societății socialiste multila
teral dezvoltate — va deveni 
realitate. Mă simt părtașă la în
făptuirea lui și voi fi martora 
vremurilor pe care români, ma
ghiari, germani și celelalte na
ționalități le schițăm azi în li
nii și fapte. Sărbătorind prime
le 6 luni de producție mă gîn- 
desc la realizarea și depășirea 
înainte de termen de către co
lectivul în care lucrez a anga
jamentelor anului care s-a scurs. 
E un merit al meu, al părinți
lor, profesorilor și maiștrilor 
care m-au instruit și educat. La 
el mă gîndesc în această seară 
de revelion să le transmit o 
dată cu tradiționala urare „La 
mulți ani”, un călduros „mulțu
mesc“!

2. Czimbalmos Francisc, mun
citor Ia secția construcții de ma
șini din cadrul I.J.I.L. Partiza
nul Gheorghiefi, ne-a spus :

„Sărbătoresc primul an de 

muncă. Sînit bucuros pentru că 
am reușit să mă regăsesc pe 
mine însumi. Am avut unele ră
tăciri pe care viața le poate re- 
zer,va unui copil necontrolat. La 
15 ani am comis unele fapte de 
care nu-mi place să-mi amin-; 
tesc. Astăzi le declar uitate și 
mă privesc cu optica celui ce 
sint, ce trebuie să fiu în viitor. 
M-am calificat strungar, am 
fost încadrat într-o unitate de 
mare importanță pentru econo
mie. Am toate condițiile mate
riale și morale să mă dezvolt 
ca un om de care are nevoie so
cietatea socialistă. Prima mare 
satisfacție a mea a fost aceea 
că am reușit să mă clasific pe 
locul I la faza orășenească a 
concursului profesional al strun
garilor, a doua, că am fost re
comandat de către comitetul ju
dețean U.T.C. Harghita să vor
besc foștilor colegi de la Pălti
niș, în cadrul unei întîlniri or
ganizate cu tinerii fruntași în 
producție, despre ceea ce în
seamnă adevăr în viață, despre 
înnobilarea muncii cinstite“.

3. Valeria Popșor, secretara 
comitetului U.T.C. de la Coope
rativa agricolă- de producție din 
Sînpetru de Cîmpie, ne-a de
clarat :

„E primul revelion al anului 
cînd am devenit majoră. îl pe
trec în mijlocul consătenilor în 
rîndul cărora m-am reintegrat 
după calificarea mea în profe
sia de contabilă, profesie spre 
care m-au îndrumat și ajutat 
material, timp de 4 ani. ei. Prin 
activitatea mea, vreau să le ară< 
acum, recunoștință. In această 
sală sîrttem aproape toți tinerii 

GLASUL CONȘTIINȚEI NOASTRE
Sosise miezul nopții. Orașul, străzile sale, 
evardele sale, totul devenise o imensă cutie 

de rezonanță â bucuriilor, a împlinirilor, a 
certitudinilor pentru viitor. Prin fiecare fereas
tră a orașului trecea zvonul glasurilor vesele, 
străzile răsunau sub ecoul optimist al vocilor 
de urători : „Semne bune anul are, semne 
bune de belșug, pentru uzinele și ogoarele 
noastre, pentru căminele noastre, pentru cin
cinalul nostru...".

Solemn, în zidurile cetății răsunau ultimele 
bătăi de gong ale anului 1971. Prin sute, prin 
mii de ferestre, radioul și televiziunea aduceau 
în stradă acorduri de imn. Apoi, în imensa 
cutie de rezonanță care devenise orașul, cu 
străzile sale, cu casele sale, cu oamenii săi, 
am auzit ca și cum ar fi fost glasul nostru, 
glasul conștiinței și bucuriilor noastre, mesajul 
ae Anul Nou transmis de către conducătorul 
statului și partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Trecînd în revistă munca pe care a 
desfă’șurat-o întregul popor, roadele și bucu
riile ei, mesajul rostit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu amintea marile succese obținute în 
realizarea grandiosului program elaborat de /

Congresul al X-lea, confirmare a justeței po
liticii creatoare, marxist-leniniste a Partidului 
Comunist Român. „Aceste realizări — spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — sînt rodul 
muncii pline de eroism și abnegație a clasei 
muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a 
tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate care traduc în viață cu fermitate 
politica partidului nostru corespunzătoare inte
reselor vitale ale întregii națiuni... Peste cîteva 
clipe va răsuna prima bătaie de orologiu a 
noului an. începem Anul Nou cu deplină în
credere în forțele creatoare ale poporului nos
tru, în capacitatea lui de a ridica, sub condu
cerea partidului, patria socialistă pe noi culmi 
de civilizație și progres...*.

• IN URMA unei anchete orga
nizate de ziarul „Sport“ din Bel
grad, în rîndul a 50 de ziariști 
sportivi din Iugoslavia și alte țări 
europene, selecționata Italiei, cu 
56 puncte a fost desemnată drept 
cea mai bună echipă de fotbal 
din Europa în anul 1971. Pe locu
rile următoare au fost clasate 
formațiile Angliei — 55 puncte, 
R. F. a Germaniei — 47 puncte, 
U.R.S.S. — 34 puncte și Iugosla
viei — 14 puncte.

în ceea ce privește „echipa 
ideală” a Europei, pe anul 1971, 
ea ar avea următoarea alcătuire : 
Banks (Anglia), Vogts (R. F. a

Solemn, auzeam din zidurile cetății — deve
nită o imensă cutie de rezonanță — glasul 
conștiinței noastre, al bucuriilor noastre, al 
hotărîrii noastre. Era ca și cum toate gîndurile 
noastre s-ar fi materializat într-o unică voce, 
într-o unică voință, într-o unică certitudine.

La mulți ani, patrie I La mulți ani, glas al 
conștiinței noastre I

Reportaj realizat de : AL BALGRÄDEAN, TRAIAN BUCUREN- 
CIU, M. BORDA, GH. GHIDRIGAN, DRAGOMIR HOROMNEA, 
EMANUEL ISOPESCU, ION LAZAR, IUSTIN MORARU, OVIDIU 
PAUN, VASILE RÄVESCU, ATANASIE TOMA.
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din comună. împreună sărbăto
rim succesele bogate din acest 
an ale cooperativei noastre de 
producție, ale comunei în direc
ția modernizării ei. Introducerea 
apei în satul Tușin, pietruirea 
drumului ce leagă amintitul sat 
de centrul comunei, darea inte
grală în folosință 8« noului local 
de școală, construirea de tro
tuare pe străzile lăturalnice, sint 
citeva din obiectivele la a că
ror realizare contribuția tineri
lor se concretizează în mii de 
ore de muncă patriotică. Săr
bătorim spiritul de unitate și 
prietenie ce s-a statornicit în 
rîndul tinerilor din organizația 
comunală, hotărîrea si dorința 
lor de a se integra toți ca și u- 
nul, în viața economică si spi
rituală a comunei.

LA C.F. R : TOTUL 
DUPĂ TURNUS

Gara de Nord. Ne îndreptăm, 
spre Biroul de informații. Cî- 
teva tinere așteaptă în spatele 
ghișeelor eventualele întrebări.

— Cum vă numiți ?
— Ileana Maxut.
— Cum ați ajuns de serviciu 

în noaptea de Anul Nou ?
— Logodnicul meu, de aseme

nea lucrător în C.F.R., este și 
el de serviciu.

— Deci, un revelion în doi, dar 
fiecare la locul său de muncă...

— Cam așa...

— Și cînd veți sărbători re
velionul ?

— Mai avem multe revelioane 
înaintea noastră. Eu am 23 de 
ani, el 25.

Blondă, subțirică și amabilă, 
ne petrece cu privirea după ce, 
mai întîi, ne-a comunicat prima 
plecare. Acceleratul 201 Bucu- 
rești-Nord—Arad—Curtic.i.

Trecem pe lîngă vagoanele a- 
proape goale. La capătul trenu-, 
lui intrăm in vorbă cu unul 
dintre conductori.

— Al cîtelea revelion pe 
drum ?

— Primul. Anul trecut am ie
șit din tură exact cu două ore 
înainte de Anul Nou. Așa e la 
noi. Totul după turnus.

Adică după o planificare fer
mă. Tinărul din fața mea, pe 
nume Agri Bula, este conduc
tor de aproximativ doi ani și 
jumătate. Este brașovean. Di
mineața a sosit în București. In 
noaptea de revelion pleacă la 
Curtici. Seara următoare va ple
ca înapoi spre. București. Se va 
opri la Brașov. Un om, unul 
dintre cei care în această noap
te ne feresc pe noi, călătorii, de 
dureri de cap.

— Pînă acum în această noap
te au plecat din Gara de Nord 
36 de trenuri, intervine în dis
cuție . impiegatul de mișcare Gri- 
gore Urdăreanu. Orarul este 
respectat cu strictețe, mai cu 
seamă în noaptea asta, deși sînt 
puțini călători.

— Pentru dumneavoastră, re
velionul de față al cîtelea este 
petrecut în post ?

— Al doisprezecelea !

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN a adresat COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN CHILE, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Co

munist din Chile, Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român vă adresează dumneavoastră, tuturor comuniștilor chi
lieni, clasei muncitoare și întregului popor chilian, un cald 
salut frățesc și cordiale felicitări.

Crearea P.C. din Chile la 2 ianuarie 1922 a reprezentat un 
moment istoric în viața mișcării muncitorești chiliene, a po
porului chilian. In cele cinci decenii de existență, Partidul 
Comunist din Chile a slujit cu devotament interesele funda
mentale ale claaei muncitoare, ale oamenilor muncii, a desfă
șurat o amplă activitate revoluționară pentru împlinirea celor 
mai înalte aspirații ale poporului chilian, pentru apărarea in
dependenței țării, pentru triumful cauzei democrației, socia
lismului și păcii. Toate acestea au făcut ca partidul dumnea
voastră să devină o remarcabilă forță politică națională, care 
se bucură de un puternic prestigiu, de atașamentul și încrede
rea celor oe muncesc.

Partidul nostru, oamenii muncii din România socialistă urmă
resc cu adîncă satisfacție succesele și înfăptuirile pe care le-au 
obținut comuniștii, socialiștii, celelalte forțe patriotice și demo
cratice ale Unității Populare, reunite în guvernul condus de 
dr. Salvador Allende, în lupta pentru punerea tuturor bogă
țiilor naționale în slujba poporului, pentru transformări sociale 
și politice progresiste, pentru apărarea și consolidarea indepen
denței naționale a țării.

Ne exprimăm profunda convingere că raporturile de prie
tenie, oolaborare și solidaritate, de stimă și respect reciproc, 
statornicite între Partidul Cotnunist Român și Partidul Comu
nist din Chile se vor dezvolta și în viitor, pe baza marxism - 
leniniismului și internaționalismului proletar, în interesul celor 
două partide și popoare, al întăririi unității mișcării comuniste 
și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste.

Alăturîndu-ne din toată inima marii dumneavoastră sărbă
tori, vă reînnoim, dragi tovarăși urările noastre de noi victorii 
în iupta pe care o desfășurați — împreună cu celelalte forțe 
ale Unității Populare — pentru triumful idealurilor democra
ției, socialismului, păcii și colaborării internaționale.

Trăiască prietenia dintre Partidul Comunist Român și Parti
dul. Comunist din Chile, dintre poporul român și poporul 
chilian !

Trăiască lupta unită a poporului chilian pentru progres eoo- 
nomic și social, pentru consolidarea independenței naționale, 
pentru pace !

Trăiască unitatea partidelor comuniste șl muncitorești, a 
tuturor forțelor antiimperialiste !

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea lui GIOVANNI 
LEONE, următoarea telegramă :
.Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de fe

licitare și vă adresez călduroase urări pentru prosperitatea po
porului român și pentru binele pensonal al Excelenței Voastre.

Vineri dimineața a părăsit 
Capitala Sam Nujoma, preșe
dintele Organizației Populare 
din Africa de Sud - Vest 
(SWAPO), care, la invitația C.C. 
al P.C.R. a făcut o vizită în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, oaspetele a fost condus 
de tovarășii Paul Nlculescu- 
Mlzil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Vasiliu, ad-

CRONICA U.T.C. 
înapoierea din R. D. Vietnam, 

a delegației U. T. C. condusă

de tovarășul
. Vineri s-a înapoiat în 
Capitală delegația Uniunii 
Tineretului Comunist con
dusă de tovarășul Marțian 
Dan, prim secretar al Co
mitetului Central al U.T.C. 
ministru pentru proble
mele tineretului, care la 
invitația Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Muncitor „Ho Și Nțjn“ a 
efectuat o vizită în R.D. 
Vietnam.,

Din delegație au făcut 
parte tovarășul Iosif Rîn- 
dașu, membru ai C.C. al 
U.T.C., prim secretar al 
Comitetului județean Me
hedinți al U.T.C., Dan Bîr- 
liba, secretar al Consiliului

• TURNEUL Internațional de 
tenia de la Valencia s-a încheiat 
cu succesul campionului spaniol 
Manuel Orantes, care în finală 
l-a învins cu 8—«, 3—«, 6—3, io—8 
pe brazilianul Jose Mandarino.

In finala probei de simplu fe
mei, tenismana spaniolă Ana Ma
fia Estalella a obținut o surprin
zătoare victorie cu 4—6, 6—3, 7—5 
in fața jucătoarei australiene Su
san Alexander.

e DUPĂ cum anunță ziarul 
„L’Equipe”, 14 atlețl francezi, 
specialiști ta aruncări, se vor an
trena între 9 șl 30 ianuarie la 
Moscova alături de cel mai buni 
atlețl sovietici. Printre selecțlona- 
bilil francezi figurează Chala 
(greutate), Grosso (disc), Sintonl 
(ciocan) și Tulta (suliță). 

junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Cu prilejul celei de-a XIII-a 
aniversări a Zilei Eliberării — 
Ziua națională a Republicii 
Cuba, ambasadorul acestei țări 
la București, Nicolas Rodriguez 
Aștiazarain. a rostit, în seara zi
lei de 1 ianuarie, o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și te
leviziune.

Marțian Dan
U.A.S.R., Nicolae Calciu, 
secretar al Comitetului 
U.T.C. al C.A.P. „Ho Și 
Min“ din comuna Dor Mă
runt, județul Ialomița, și 
Constantin Stănescu, re
dactor șef adjunct al zia
rului „Scînteia tineretu
lui“.

La sosire, pe aeroportul 
București Otopeni. delega
ția a fost. întâmpinată de 
secretari ai C.C. al U.T.C., 
membri ai Biroului și ac
tiviști al C.C. al U.T.C.

Au fost de .față tovară
șul Nguyen Dang Hanh, 
ambasadorul R.D. Vietnam 
la București și membri ai 
ambasadei.

Germaniei), Fachettl (Italia), 
Beckenbauer (R. F. a Germaniei), 
Șesternev (U.R.S.S.), Moore (An
glia), Best (Irlanda), Mazolla 
(Italia), Müller (R. F a Germa
niei), Cruyff (Olanda) șl Djaicl 
(Iugoslavia).

• CEA de-a 47-a ediție a tradi
ționalului cros internațional de la 
Sao Paulo disputată în seara zilei 
de 31 decembrie pe străzile orașu
lui brazilian a revenit atletului 
mexican Raphael Tadeo Paloma
res. El a parcurs 8,700 km în 
23’ 47” 8/10. Pe locul doi Mora 
(Columbia) 23’ 51” 6/10 ; 3. Lopes 
(Portugalia) 23’ 56” 2/10 ; 4.
Puttemans (Belgia) 24’ 15” 4/10 ; 
5. Warnke (Chile) 24’ 20” ; 6. 
Usami (Japonia) 24’ 29” etc.

I^E¥ELI©N ÎN TU

După revelion
Desen de NICOLAE MIRODONE

— Și ce daruri mi-ai mai adus ? !...
Desen de V. TIMOC Desen de ȘT. COCIOABĂ

• COMPETIȚIA de tenis pe e- 
chipe (juniori) a continuat la 
Miaml Beach cu disputarea me
ciurilor din optimile de finală. 
Formația Spaniei a învins cu 2—1 
selecționata Chile, iar Italia a 
dispus cu 2—0 de Bolivia. Alte 
rezultate • Suedla-Australla 2—1 ; 
Brazllia-Peru 2—0 ; Republica 
Sud-Africană — Austria 2—0 ; 
S.U.A.-Israel 2—1 ; Cehoslovacia^ 
India 2—1.

• FEDERAȚIA franceză de 
specialitate a anunțat că la vii
toarea ediție a campionatelor eu
ropene de atletism pe teren a- 
coperit, programată în zilele de 
11 șl 12 martie la „Palatul 
Sporturilor” din Grenoble, și-au 
anunțat participarea 416 sportivi 
(276 atlețl și 140 atlete). Țara 
gazdă va fi prezentă la această 
importantă confruntare atletică 
cu o delegație de 50 re sportivi. 
Același număr de concurenți va 
deplasa la Grenoble și U.R.S.S. 
Lotul R; F. a Germaniei va nu
măra 40 de sportivi, cel al Polo
niei — 30, iar cele ale R. D. Ger
mane șl Cehoslovaciei cîte 20.

• DUPĂ desfășurarea a două 
runde, în turneul Internațional 
masculin de șah de la Hastinghs 
pe primul loc se află la egalitate 
Victor Korcinol (U.R.S.S.), Ulf 
Anderson (Suedia) și Wolfgang 
Unzicker (R. F. a Germaniei), cu 
cîte 2 puncte. Urmează în cla
sament Meeking (Brazilia) și Kar- 
pov (U.R.S.S.) cu 1,5 puncte și o 
partidă întreruptă.

• CUNOSCUTUL ciclist vest- 
german Hennes Junkermann, de 
17 ori campion național, s-a acci
dentat în timpul desfășurării 
cursei de 6 zile, care are loc pe 
velodromul din Köln. El a suferit 
mal multe fracturi, medicii de- 
clarînd că Junkermann nu va 
mal putea practica ciclismul în 
viitor.

• IN TURNEUL internațional 
masculin de handbal-fulger care 
are loc la Berlin echipa orașului 
Leipzig a învins cu scorul de 
II—7 o selecționată a orașului 
București. In cel de-al doilea 
meci handbaliștii români au 
terminat ia egalitate : 10—10 cu 
echipa orașului Goteborg.

• SELECȚIONATA de hochei 
pe gheață a României a susținut 
două întîlniri amicale la Zug și 
Davos în compania reprezentati
vei Elveției. In ambele partide 
victoria a revenit hocheiștilor el
vețieni cu scorurile de 6—0 (1—0, 
3—0, 2—0) șl respectiv 5—0 (1—o, 

1—0, 3—0).



Anul Nou in lume
MOSCOVA

MOSCOVA. — N.V. Podgor
iei, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
transmițînd, intr-o cuvîntare 
radiotelevizată, mesajul de 
Anul Nou adresat poporului 
sovietic de C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem 
și Consiliul de Miniștri, a 
subliniat că 1971 a fost anul 
Congresului al XXIV-iea al 
P.C.U.S., primul an al celui 
de-al 9-lea cincinal sovietic, 
un an de avînt politic și de 
entuziasm în muncă al mase
lor în lupta pentru îndepli
nirea planurilor trasate de 
partid. El a arătat că toate 
ramurile economiei naționale 
s-au dezvoltat în mod sigur, 
s-au obținut succese noi în 
știință și tehnică, au crescut 
potențialul economic și capa
citatea de apărare a statului 
sovietic, viața poporului a de
venit și mai multilaterală și 
pulsează mai din plin.

Anul 1971, a arătat N. V. 
Podgomîi, a fost un an de ac
tivitate intensă a statului so
vietic pe planul politicii ex
terne.

BELGRAD
BELGRAD — într-o decla

rație făcută posturilor de ra
dio și televiziune cu prilejul 
Anului Nou, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, a caracterizat anul cea 
trecut drept deosebit de di
namic și fructuos atît pe pla
nul dezvoltării interne, cît șl 
al activității de politică ex
ternă a Iugoslaviei. In 1971, a 
spus el, s-au făcut pași im
portanți pe calea dezvoltării 
continue a relațiilor socialiste, 
ceea ce reprezintă o mare im
portanță pentru viitorul țării. 
Datorită muncii pline de ab
negație a oamenilor, a adău
gat președintele Tito, s-a con
tinuat cu succes procesul de 
dezvoltare a Iugoslaviei.

Referindu-se la activitatea 
pe plan extern a țării, Iosip 
Broz Tito a arătat că succese
le importante obținute în a- 
cest domeniu sînt reflectate nu 
numai în promovarea unei 
colaborării multilaterale cu 
multe țări din lume, ci și, în 
primul rînd, în faptul că s-a 
consolidat mult poziția Iugo
slaviei ca țară socialistă.

PEKIN
PEKIN. — Poporul chinez 

* obținut succese constante In 
industrie, agricultură, comerț, 
știință și tehnologie, cultură 
și învățămînt și In activita
tea din alte domenii, scrie zia
rul „Jenminjibao“ într-un edi
torial publicat cu ocazia 
Anului Nou. In 1971 au fost 
îndeplinite cu succes sarcinile 
primului an al celui de-al pa
trulea plan cincinal pentru 
dezvoltarea economiei națio
nale. Valoarea globală a pro
ducției industriale și agricole 
a sporit cu aproximativ 10 la 
sută față de 1970. în agricul
tură s-a obținut o reoo'tă 
bună, pentru al zecelea an 
consecutiv. în ciuda calami
tăților naturale, relativ 
serioase, producția de cereale 
a R. P. Chineze a depășit în 
1971 pe cea realizată în anul 
agricol 1970, ajungînd la 246 
milioane tone.

HANOI
HANOI. — Anul 1971 s-a 

caracterizat prin victorii de 
importanță strategică ale po
porului vietnamez șl ale tutu
ror popoarelor Indochlnei, se 
arată în mesajul de Anul Nou 
al președintelui R. D. Viet
nam, Ton Duc Thang. Pe 
frontul diplomatic, reliefează 
mesajul, propunerile în șapte 
puncte ale Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud 
s-au bucurat de o puternică 
aprobare și sprijin, atît în 
țară, cît și în străinătate.

Ton Duc Thang a exprimat 
mulțumiri sincere țărilor so
cialiste, partidelor comuniste 
și muncitorești, guvernelor și 
popoarelor iubitoare de pace 
și dreptate pentru sprijinul și 
ajutorul acordat poporului 
vietnamez.

varșovia
VARȘOVIA. — Edward 

Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., în cuvîntarea 
radiotelevizată de Anul Nou, 
a caracterizat anul care a tre
cut drept un an greu dar și 
de muncă rodnică și creatoa
re. S-au obținut rezultate 
bune în industrie și agricul
tură, s-a întărit legătura 
partidului cu clasa muncitoa
re și cu întregul popor. Cea

mai valoroasă realizare a 
anului 1971 o constituie mun
ca perseverentă, inițiativa 
creatoare și abnegația de care 
a dat dovadă clasa munci
toare, a spus Gierek, mențio- 
nînd apoi sarcinile puse în 
fața țării de Congresul al VI- 
lea al P.M.U.P.

SOFIA
SOFIA. — în cuvîntul de 

salut rostit la posturile de ra
dio și televiziune cu prilejul 
Anului Nou, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, Todor Jivkov, a re
liefat că pentru popoarele ță
rilor socialiste, în rîndul că
rora pășește cu încredere și 
Bulgaria, 1971 a fost un an 
rodnic în toate domeniile.

Abordînd aspecte ale situa
ției internaționale, Todor 
Jivkov a reliefat că pe conti
nentul europea» climatul po
litic s-a îmbunătățit simțitor 
și s-au deschis perspective 
reale pentru convocarea Con
ferinței în problemele securi
tății și colaborării în Europa.
PRAGA

PRAGA. — Președintele Re
publicii Socialiste Cehoslova
ce, Ludvik Svoboda, în cuvîn
tarea rostită de Anul Nou, a 
reliefat activitatea bună de-
pusă In 1971, declarînd că se 
va face totul pentru ca anul 
care începe să fie și mai bun. 
Ludvik Svoboda a subliniat 
apoi importanța Congresului 
al XlV-lea al P.C. din Ceho
slovacia pentru dezvoltarea 
viitoare a țării.

BUDAPESTA
BUDAPESTA — Președin

tele Consiliului Prezidențial 
al R. P. Ungare, Pal Losonczi, 
în cuvîntarea radiotelevizată 
rostită cu ocazia Anului Nou, 
a trecut în revistă principa
lele evenimente interne

Referindu-se la probleme de 
politică externă, Pal Losonczi 
a subliniat că anul 1971 a 
fost caracterizat prin extin
derea metodei tratativelor în 
relațiile internaționale și că, 
în urma eforturilor depuse de 
țările socialiste, s-a făcut un 
pas înainte pe calea spre in
staurarea unei păci trainice și 
a securității pe continentul 
european. El a exprimat soli
daritatea Ungariei cu cei care 
luptă pentru libertate și inde
pendență.

REPERE
CAMERUNEZE

• ÎN EX
TREMITATEA 
Golfului Gui
neei din Africa 
Ecuator "* pe 
o arie « circa 
474 000 Kin.p. 
(unde trăiește o 
populație de 
4,56 milioane lo

16,45 Matineu de vacanță. Film 
artistic pentru tineret și copii : 
COPIII CĂPITANULUI GRANT. 
ecranizare după romanul lui Ju- 
les Veme. 18,00 Ecranul. 18,30 Mu
zică ușoară cu orchestra Gherase 
Puică. Solistă Elena Neagu. 18,45 
Stop cadru. 19,15 Publicitate. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnalul de 
seară. 20,10 „Rîul, ramul...” Ver
suri patriotice. 20,25 Roman foile
ton : DAVID COPPERFIELD (III). 
21,40 Steaua fără nume. Floarea 
din grădină. 22,40 Din țările so
cialiste — R.D. Vietnam. 22,55 
Telejurnalul de noapte.

cuitori — 1968) se întinde Re
publica Federală Camerun. A- 
coperite în partea de nord și 
centrală de masivuri muntoa
se vulcanice și cristaline, spre 
sud-est regiunile devin mai 
puțin accidentate. Corespun
zător acestor zone de relief 
de la sud — trecînd prin 
Kribi, Ebolowa și Djoum spre 
nord — pînă la fortul Fou- 
reau și Lacul Ciad — țara 
este străbătută, ca o scară a 
vegetației, de prețioase rezer
vații forestiere, de largi sa
vane și, în sfîrșit, de stepe.

• ÎN 1884 acest teritoriu a 
fost ocupat de colonialiști 
germani. împărțit în mai mul
te rînduri între marile puteri 
coloniale, la sfîrșitul primului 
război mondial, Camerunul se 
afla sub dominația Franței și 
Marii Britanii. In 1960, la^ 1 
ianuarie, ca urmare a unei în
delungate lupte pentru elibe
rarea națională, pe harta A- 
fricii apărea un nou stat in
dependent : Republica Came
run. Un an mai târziu, după 
un referendum și cealaltă par
te a Camerunului — pînă a- 
tunci protectorat britanic — 
a cerut unirea cu partea o- 
rientală a țării. Astfel la 1 oc
tombrie 1961 era proclamată 
Republica Federală Camerun.

• ÎN ANII care au trecut 
de Ia dobîndirea independen
ței tânărul stat african a de
pus eforturi pentru lichidarea 
înapoierii economice, pentru 
dezvoltarea bazelor unei eco
nomii naționale. în acest scop 
au fost întocmite planuri de 
dezvoltare pe mai mulți ani 
în care a fost luată în consi
derare valorificarea bogatelor 
resurse de care dispune țara, 
în anii primului plan de cinci 
ani (1960—1965) au fost con
struite peste 70 de întreprin
deri. Următorul plan de lungă 
durată (1966—1970) a dus la 
accelerarea procesului de in
dustrializare, a fost reorgani-

zată agricultura, a fost extin
să rețeaua de comunicații. în 
ultimii cinci ani au apărut noi 
unități chimice, de ex
ploatare a bauxitei, de 
prelucrare a cauciucului, 
fabrici textile, de indus
trializare a lemnului, in
stalații de decorticare a ore
zului etc. Darea în exploa
tare a magistralei feroviare 
nord-sud a permis o mai bună 
punere în valoare a resurse
lor economice, scoaterea din 
izolare a unor întinse perime
tre. Următorul plan prevede, 
printre altele, intensificarea 
prelucrării industriale a ma
teriilor prime din țară, crea
rea unei industrii grele baza
te pe resurse proprii. în scopul 
reducerii discrepanțelor exis
tente încă, între diferitele re
giuni ale țării, se au în ve
dere unele măsuri cum ar fi 
continuarea ameliorării comu
nicațiilor, sporirea capacității 
porturilor, îmbunătățirea in
frastructurii și dezvoltarea re
țelei de telecomunicații. O im
portanță apreciabilă va fi a- 
cordată dezvoltării turismului, 
asistenței medico-sanitare etc.

• CONSIDERABILE E- 
FORTURI au fost depuse 
pentru dezvoltarea învăță
mântului, pentru adaptarea a- 
cestuia la cerințele țării. în 
cursul anului școlar trecut cir
ca 750 000 de elevi au fost 
cuprinși în rețeaua școlilor 
primare și 40 000 în colegiile 
secundare sau școlile tehnice. 
La un an după proclamarea 
independenței la Yaounde, în 
capitala țării, a fost creată U- 
niversitatea federală, care cu
prinde aproximativ 2 0(55 de 
studenți, viitori specialiști în 
științe economice, drept, a- 
gronomie.

• EFORTURILE ȘI REA
LIZĂRILE Camerunului pe 
drumul progresului sînt urmă
rite cu interes și simpatie in 
România. După cum se știe, 
Camerun și România, în do
rința de a dezvolta și intensi
fica pe viitor relații fructuoa
se de colaborare pe multiple 
planuri, au hotărît să stabi
lească relații diplomatice la 
rang de ambasadă.

I. T.

Puternic atac lansat 
de patrioții laoțieni 

Inițierea unei ofensive spre sudul Laosului
După cum relatează agen

țiile France Presse șl Asso- 
ciated Press, forțele patriotice 
laoțiene au lansat, în noap
tea de 31 decembrie spre 1 
ianuarie, un puternic atac a- 
supra orașului Long Cheng, 
din nordul Laosului, unde se 
află principala bază militară 
din această parte a țării. Pes
te 300 de obuze, care au fost 
lansate asupra bazei de arti
leria patrioților, au distrus, 
total sau parțial, mai multe 
instalații militare, depozite de 
muniții, centre de transmi
siuni și baterii de artilerie. 
Agențiile citate menționează 
că generalul Van Pao, condu
cătorul așa-zlselor „forțe spe
ciale" recrutate și controlate

de Agenția Centrală Ameri
cană de Investigații (C.LA.),a 
abandonat cartierul său ge
neral pentru a se refugia, cu 
consilierii săi americani, în 
împrejurimile bazei. Totodată, 
trupele de sub comanda sa au 
evacuat pădurea unde este 
Situată localitatea Long Cheng.

Pe de altă parte, agenția 
France Presse anunță că avia
ția americană a intervenit îm
potriva patrioților tatr-un 
sector situat la sud de Valea 
Ulcioarelor. Se relatează, 
de asemenea, că unitățile 
Frontului Patriotic Laoțian 
au lansat o nouă ofensivă în 
sudul țării, In direcția loca
lității Pakse, el doilea oraș 
laoțian ca mărime.

L

Alegerile

ANGLIA. Aspect din
timpul unei demonstrații a 
locuitorilor din Londra împo

triva șomajului
REVELIONUL PE GLOB

a New York profitând de timpul neașteptat 
frumos pentru această perioadă a anului și 
cerul fără nori, mai mult de o sută de mii 
persoane s-au strîns în centrul orașului, 
Times Square. Cu cîteva secunde înainte de 
cea de-a douăsprezecea bătaie de la miezul nop

ții, un enorm glob luminos a început să urce etajele edifi
ciului aparținând firmei „Allied Chemical" pentru a ajunge 
în virful clădirii exact la miezul nopții. Acesta a fost, de 
altfel, și semnalul pornirii unui concert ad-hoc de trom
pete, fluiere, țipete, tobe etc.

In Anglia, pe malurile Tamisei, mii de persoane și-au dat 
întilnire în Trafalgar Square și, în ciuda temperaturii des
tul de scăzute, zeci de persoane s-au aruncat îmbrăcate în 
fîntînile celebrei piețe londoneze. Marea Britanie fiind in 
întârziere cu zece secunde față de ora atomică indicată de 
orologiul-mamă de la Paris, toate ceasurile au fost oprite 
timp de zece secunde în noaptea Anului Nou atunci, cind 
orologiul din turnul Big Ben a bătut cele douăsprezece cea
suri ale nopții.

în Italia, conform tradiției, mii de petarde și focuri ben
gale au aprins cerul peninsulei de la nord la sud, după a 
douăsprezecea bătaie a orologiilor. Spre disperarea mătură
torilor și a șoferilor, locuitorii orașului Roma au aruncat pe 
ferestre toate obiectele de care doreau să se debaraseze, de 
la sticle goale și farfurii murdare pînă la aparate electro- 
casnice și mobilă veche.

La Paris, mulțimi de necunoscuți, blocați cu automobilele 
In fața stopurilor, și-au urat reciproc un an bun și fericit. 
La miezul nopții, pe Champs Elysees și pe alte mari bule
varde un zgomotos concert al semnalelor de avertizare a 
marcat nașterea noului an 1972. Tot la Paris, pentru a con
damna reluarea bombardamentelor nord-americane în Viet
nam cîteva sute de manifestanți s-au îndreptat spre podul 
Grenelle, unde au învăluit în fum statuia Libertății, replica 
pariziană a celebrei statui new-yorkeze.

✓wwwwwwwwwwwwwwwv:

Proteste la
Washington
Organizația antimilitaristfi 

americană „Coaliția naționa
lă a luptătorilor pentru pace" 
a organizat, in prima zi a 
anului 1972, în fața Casei 
Albe, o demonstrație de pro
test împotriva continuării 
acțiunilor militare ale S.U.A. 
în Asia de sud-est și a re
centelor bombardamente ale 
aviației efectuate împotriva 
teritoriului R. D. Vietnam. 
Participanții purtau pancarte 
pe care se putea citi: „S.U.A. 
trebuie să acorde poporului 
Vietnamului dreptul de a-și 
hotărî singur soarta“, „Să în
ceteze bombardamentele", 
„Cerem retragerea neîntârzia
tă a tuturor trupelor ameri
cane din Asia de sud-est". 
Totodată, demonstranții au 
împărțit trecătorilor foi vo
lante in care acțiunile S.U.A. 
în Indochina erau condamna
te în următorii termeni: „A- 
cest război este tragic și fără 
sens. El provoacă moartea și 
schilodirea a zeci de mii de 
locuitori pașnici ai Indochinei 
și a tinerilor 
Pentru ducerea lui se chel
tuiesc miliarde 
care ar putea fi folosiți pen
tru rezolvarea problemelor 
interne stringente".

americani.

de dolari,

anticipate

din Finlanda
'uminicS, în Finlanda au început alegeri parlamentare anti-

1 o scurtă perioadă electorală, în cadrul căreia
Duminică, în Finlanda au început alegeri parlamentare anti

cipate, după o scurtă perioadă electorală, în cauruî căreia 
partidele politice și-au axat programele, îndeosebi, pe probleme 
economice interne.

Confruntarea electorală din 
Finlanda survine la 17 luni de 
la desemnanea, in 1970, a parla
mentului ales pentru o perioadă 
de patru ani. Alegerile parla
mentare anticipate au fost de
terminate de o serie de dificul
tăți de ordin economic cu care 
a fost, confruntat guvernul Ahti 
Karjalainen. Prima criză a 
cabinetului s-a manifestat In 
martie anul trecut, cind trei 
miniștri ai Uniunii Democratice 
Populare din Finlanda și-au pre
zentat demisia, exprimîndu-și 
dezacordul în legătură cu poli
tica economică a guvernului 
Cîteva luni mai tîrziu, guvernul

a demisionat, a urmat constitui
rea unui nou cabinet, care, la 
29 octombrie, a demisionat în 
bloc. Președintele Finlandei a 
acceptat demisia, fixînd alege
rile parlamentare pentru 2—3 
ianuarie 1972.

Cei 3 180 000 alegători Înscriși 
pe listele electorale vor alege 
200 de deputați dintre candidații 
propuși de cele două formațiuni 
politice.

Uniunea Democratică a Po
porului Filandez din care face 
parte și Partidul Comunist a 
prezentat în alegeri 187 de can
didați, Partidul de centru 170, 
Partidul social-democrat 199.

• BIROUU central de statisti
că din Olanda a anunțat că la 
31 decembrie 1971 populația țării 
număra 13 300 000 de locuitori, 
cu 150 000 mai mult dectt in a- 
nul 1970.

FLACARA OLIMPICA 
LA TOKIO

• ADUSA pe calea aerului din 
Grecia, flacăra olimpică care va 
arde fn timpul Jocurilor Olim
pice din acest an In localitatea 
niponă Sapporo a sosit sîmbă- 
tă, în prima zi a anului, la To
kio. Flacăra urmează să ajungă 
la Sapporo la 29 ianuarie, după 
ce va parcurge, purtată de aler
gători japonezi, distanța care 
desparte capitala de orașul ce va 
găzdui olimpiada albă.

ÎNVESTITURA
IN PARLAMENTUL IORDANIAN
• CU 39 de voturi pentru, unul 

contra ți două abțineri, Parla
mentul iordanian a acordat, 
sîmbătă, votul de încredere ca
binetului condus de premierul 
Ahmed Lawzi. Vorbind cu a- 
cest prilej, mai mulți deputați 
au subliniat necesitatea conso

lidării unității naționale și au 
solicitat reluarea, de către unele 
state arabe, a asistenței finan
ciare către Iordania.

După cum se știe, Ahmed 
Lawzi a fost numit In funcția de 
prim-ministru al Iordaniei după 
asasinarea fostului premier 
Wasfi Tall.

s-a produs în seara de vineri 
un accident de cale ferată, sol
dat cu 8 morți ți 39 de răniți. 
Bilanțul pe întregul an 1971 con
semnează 107 victime ale catas
trofelor feroviare.

• REVENDICĂRILE mecani
cilor metroului din New York

p e|s o vi r-jt
• LA ROMA a încetat din 

viață în cursul nopții trecute 
senatorul Mauro Scoccimarro, 
membru al Direcțiunii Partidu
lui Comunist Italian, în vîrstă 
de 76 de ani. în 1921, el a fost 
unul dintre fondatorii Partidului 
Comunist. Arestat și condamnat 
In timpul regimului fascist, și-a 
petrecut în închisoare 16 ani din 
viață. După ce a fost eliberat 
din închisoare, Mauro Scocci
marro a continuat să activeze 
în cadrul conducerii P.C.I.

• IN APROPIEREA locali
tății vest-germane Hanchenburg, 
din landul Rhenania-Palatinat,

și ale șoferilor de autobuz din 
acest oraș au fost satisfăcute in 
urma negocierilor cu autorită
țile municipale. Obținînd con
diții de muncă îmbunătățite, 
reprezentanții celor 50 000 de lu
crători din respectivele sectoare 
au decis anularea grevei pro
gramate pentru începutul noului 
an.

INDUSTRIA PETROLIERA 
DIN CEYLON

• PRIN preluarea de către 
statul ceylonez a operațiilor le
gate de asigurarea combustibi
lului necesar transporturilor ae-

riene, întreaga industria petro
lieră a Ceylonului a trecut, in- 
cepind din ultima zi a anului 
1971, sub controlul statului. Ul
tima etapă a constat in prelua
rea de către Corporația petro
lieră de stat a funcțiilor îndepli
nite de compania americană 
„E.S.S.O.“.

încheierea naționalizării in
dustriei petroliere este privită 
la Colombo ca un important 
succes pe calea întăririi indepen
denței economice a țării.

MAURICE CHEVALIER 
A ÎNCETAT DIN VIAȚA

• CUNOSCUTUL țansonetist 
francez Maurice Chevalier, în 
vîrstă de 84 de ani, a decedat 
simbătă la spitalul Necker din 
Paris, unde se afla de la 13 de
cembrie pentru tratarea unei 
afecțiuni renale. Născut la Pa
ris, Chevalier a debutat la vîrstă 
de 13 ani într-o mică cafenea, 
reușind ulterior, cu deosebire 
după 1921, să-și creeze o dura
bilă popularitate ce nu l-a pă
răsit pină în 1968, cind s-a retras 
din activitatea artistică.

TABLOU ECONOMIC 
SUDANEZ
Prima zi din 

ianuarie 1956 a 
găsit Khartumul 
în efervescență. 
Mulțimea de pe 
străzi, veselă fi 
pestriță, sărbăto
rea un eveni
ment pe care ge
nerațiile în suc

cesiunea lor l-au visat: Suda
nul a dobîndit independența. 
In istoria tumultuoasă a acestei 
țări care se întinde pe o su
prafață de dimensiuni puțin 
obișnuite — 2 505 813 kilome
tri pătrați — se deschidea un 
capitol nou și cei 14 800 000 
de sudanezi (572 grupuri etni
ce) trăiau acest moment cu 
intensitate.

Sudanul — cea mai vastă 
țară a Africii, țară care cu
noaște un relief de o extre
mă varietate de Ia deșert la 
munți, de la cîmpia fertilă Ia 
zone mlăștinoase peste care 
filutește pustietatea — își 
eagă în mare măsură soarta

de Nil și de afluenții săi. Su
danul nu dispune de prea 
multe materii prime (cu rare 
excepții subsolul este sărac), 
iar la ceasul independenței nu 
a posedat nici o bază indus
trială. Economia sa se bazea
ză în primul rînd pe agricul
tură. „Capul de afiș“ îl de
ține bumbacul care are con
diții prielnice în roditoarea 
vale a Nilului. Sudanul furni
zează 30 la sută din producția 
mondială de bumbac. Cea mai 
mare parte a bumbacului ia 
drumul exportului. Doar o 
cotă redusă este prelucrată în 
filaturile locale. Cel de-al 
doilea produs de export este 
„guma arabică“ (80—85 la 
sută din consumul mondial 
este acoperit de Sudan).

Proiectele de dezvoltare iau 
în considerare intensificarea 
culturii tutunului pentru care 
există premise favorabile. O

fabrică de Uglri intrată fn 
funcțiune Ia Ouad Medani li
vrează anual 750 milioane de 
țigări din tutun local de bună 
calitate.

O ramură dezvoltată este | 
cea a creșterii animalelor, 
fapt explicabil printr-un com
plex de împrejurări. Oricum, 
peisajul sudanez oferă destule 
surprize vizitatorului venit 
din Europa. Cămila este o pre
zență frecventă și generatoa
re de pitoresc. Sudanul dispu
ne de 2 400 000 cămile (care 
nu sînt doar simple elemente 
decorative într-un peisaj exo
tic), 7 000 000 bovine, 
7 400 000 ovine etc. In expor
tul sudanez acest sector are 
o pondere ce nu poate fi ne
glijată.

Sudanul este preocupat de 
asigurarea unui progres eco
nomic în ritm rapid, pentru a 
depăși consecințele îndelunga
tei dominații coloniale — vi
zibile și în discrepanțele din
tre provincii. După cum re
marca JEUNE AFRIQUE, in
dustria este concentrată mai 
ales în capitală și în împre
jurimile sale (filaturi de bum
bac, fabrici de încălțăminte 
de zahăr, de ciment etc.) Au 
mai fost create tn anii din 
urmă fabrici de conserve de 
fructe, o rafinărie, fabrici dt. 
zahăr, săpun, chibrituri, me 
dicamente. Uzina de la At- 
bara produce 180 000 tone ci
ment anual. Un plan econo
mic de 5 ani a intrat în vi
goare în iulie 1970, concomi
tent cu o serie de măsuri pen
tru întărirea sectorului de stat 
din economie.

Subsolul are puține zăcă
minte. Resursele aurifere, cu
noscute din antichitate, sînt 
valorificate grație a două mine 
care funcționează în provin
cia nordică și a căror produc
ție anuală este de 240 kg. Re
zervele de fier sînt mai mari, 
dar exploatarea lor continuă 
să fie limitată (87 500 tone pe 
an). Patru mine de mică și A- 
alte patru de magneziu (20 000 
tone anual) completează a- 
cest capitol. Statistica înregis
trează și un export de 42 000 
tone sare (în special, în 
ponia) sare obținută prin... < 
vaporarea apei din Marea Ro
șie.

Tabloul economic sudanez 
reflectă problemele unei țări 
care, după mulți ani de do
minație străină, încearcă să-și 
asigure o dezvoltare capabilă 
să ofere locuitorilor ei îmbu
nătățirea condițiilor lor de 
viață.

M. R.

BUDAPESTA: BILANȚ 
Șl PERSPECTIVE ECONOMICE
Guvernul ungar a 

dezbătut șl aprobat pla
nul de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anul 
1972 și a făcut bilanțul 
dezvoltării economice a 
țării în anul 1971

Cu acest prilej, guvernul a 
constatat că in anul 1971 pro
dusul social global a crescut cu 
7—8 la sută, producția industrială 
cu 5,5—6 la sută, iar producția 
agricolă cu 9—10 la sută, în com
parație cu anul 1970.

Guvernul a constatat, totoda
tă, că în ciuda tendințelor fa-

vorabile, în unele domenii dez
voltarea economică nu a co
respuns cu nivelul planificat.

Pe baza experienței anului 
1971, caracteristicile principale 
ale planului pe 1972 prevăd 
creșterea venitului național și a 
producției industriale cu 5—6 la 
sută. .

In domeniul comerțului exte
rior planul prevede o creștere 
considerabilă a exporturilor și 
o dezvoltare ponderată a impor
tului, atît în relațiile economice 
cu țările socialiste cît și cu cele 
capitaliste.

LOVE STOKY : rulează la Pa
tria (orele 12; 15; 18; 21), Lucea
fărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Capitol (orele 9,15; 11,30; 
13.45; 16; 18,30; 21).

LIVADA DIN STEPA : rulează 
la Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 13.30; 20.45).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30; 20,45), Feroviar (o- 
rele 9, 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Exctlsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

18,30; 20,45), Melodia (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

CEA MAI FRUMOASĂ SOȚIE : 
rulează la Scala (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30, 21), București (ore
le 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Fa
vorit (orele 9,30; 12; 15,30; 18;
20.30) .

PRELUDIUL GLORIEI : rulează 
la Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

HUGO ȘI JOSEFINA : rulează 
lă Doina (orele 16; 18,15) ; PALA
TUL DE CLEȘTAR (orele 11,30;
13.30) ; ACOPERIȘUL (ora 20,30) ; 
PROGRAM DE DESENE ANIMA
TE (orele 9—10).

DECOLAREA : rulează la Arta 
(orele 15,30; 18; 20,15), Drumul 
Sării (orele 15,30; 17,45; 20).

WATERLOO : rulează la Gloria 
(orele 9,30; 12,30; 16; 19,15), Tomls 
(orele 9,30; 12,30; 16; 19,30).

SĂRBĂTOAREA SFlNTULUI 
IORGEN : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—18,30 — In continua
re) ; PROGRAM DE FILME DO
CUMENTARE (ora 20,15).

NU TE ÎNTOARCE : rulează la 
Lumina (orele 9—19,45 în conti
nuare).

SORGUL ROȘU : rulează la 
Grivița (orele 9,30; 12; 15,30; 18;
20,30).

OLIVER : rulează la Bucegl (o- 
rele 15,30; 19) ; Glulești (orele 
15,30; 19).

12 OAMENI FURIOȘI : rulează 
la Volga (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 1845; 20,30), Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

GARA BIELORUSĂ : rulează la 
înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20).

FRAȚII : rulează la Unirea 
(orele 16; 18; 20).

PĂDUREA DE MESTECENI : 
rulează Ia Buzeștl (orele 15,30; 
18: 20,15).

TRENUL : rulează la Aurora 
(orele 9,30; 12; 15; 17,45; 20,15),
Modern (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20).

UNCHIUL VANIA : rulează la 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

AEROPORTUL : rulează la Lira 
(orele 15,30; 19), Laromet (orele 
15,30; 18,30).'

MIHAIL STROGOFF : rulează 
la Floreasca (orele 15,30; 18; 20,15), 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15).

STEAUA DE TINICHEA : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20), Munca (orele 16; 18; 20).

POVESTE SlNGEROASĂ : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18; 
20,15).

MARELE PREMIU : rulează la 
Miorița (orele 9; 12,30; 16; 19,15).

NICI UN OM PENTRU CÂMP 
DETRICH : rulează la Moșilor 
(orele 15,30; 18; 20,15).

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

DUPĂ VULPE : rulează la
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

TICK, TICK, TICK : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

DUEL STRANIU : rulează la 
Rahova (orele 15,30; 18; 2045).

CASTANELE SINT BUNE : ru

lează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15).

ARTICOLUL 420 : rulează la 
Viitorul (orele 15,30; 19).

Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : BUNA SEARA, DOM
NULE WILDE — ora 19,30; Tea
trul de Comedie : INTERESUL 
GENERAL — ora 20 ; Teatrul 
Glulești t MĂSURĂ PENTRU 
MĂSURĂ — ora 10,30 ; Circul 
Globus • PARADA RISULUI — 
ora 10 și 19,30.
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