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Executiv al C.C. al P.C.R
I

în ziua de 25 decembrie 1972 a avut loc ședința Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Comitetul Executiv a analizat propunerile Ministeru
lui Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor privind 
salarizarea în acord global a personalului din întreprin
derile agricole de stat și din alte unități agricole ale sta
tului. Ținînd seama de experiența deosebit de ppzitivă 
dobindită de unitățile cooperatiste din agricultură în 
aplicarea acestui sistem, Comitetul Executiv a hotărît 
ca salarizarea pe bază de acord global să fie introdusă, 
în mod experimental, în unitățile agricole de stat-ANUL XXVIII. SERIA II. Nr. 7343
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£/ s-au ridicat

25 de ani de la săvirșirea
unei glorioase fapte

patriotice —construirea
de către tinerii brigadieri

a conductei de gaze

1972

la Porțile de Fier Circa 100 
milioane kWh energie elec
trică. pentru țară
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Comitetul Executiv a examinat, în continuare, proiec
tul de Lege cu pirivire la înființarea, organizarea și func
ționarea Curții Superioare de control financiar.

Comitetul Executiv a aprobat propunerile Ministeru
lui Minelor, Petrolului și Geologiei și Ministerului Eco
nomici Forestiere și Materialelor de Construcții privind 
principalii indicatori tehnico-economici ai unor investiții 
prevăzute în actualul plan cincinal, precum și unele 
măsuri în legătură cu realizarea acestor investiții.

Comitetul Executiv a re-olvat, totodată, unele pro
bleme ale activității curente-

MESAJUL

Uzina
Valoarea

inițiativelor
U. T. C.

Așa a debutat convorbirea 
pe care am avut-o cu tovară - 
șui Mihail Simionescu. inginer 
șef al Uzinei de mecanică fină 
din Sinaia și cuvintele sale, a- 
veau o semnificație aparte. Era 
ziua în care uzina își îndepli
nise planul anual, zi in care an
gajamentele suplimentare fuse
seră materializate. \ aloarea 
totală se poate aprecia numai 
dacă amintim și creșterea pra; 
ductivității muncii cu 9 la suta 
față de perioada anterioară.-re
ducerea prețului de cost, ou 7 
la sută.

Investiția încrederii
_  Pentru noi, conducerea 

uzinei —• continuă tovarăși . 
Mihail Simionescu — un fapt 
reprezintă oi certitudine.
vorba in esență de dezbaterea 
largă, de abordarea comună cu 
comitetul U.T.C, cu tinerii a 
tuturor problemelor vitaie ale 
uzinei. Pregătirea profesionala 
îmbinată cu entuziasmul și dă
ruirea specifică vîrstei au da. 
în cele mai multe cazuri solu
țiile cele mai bune. Dar să vor
bim concret...

Pentru uzină o problemă 
esențială o reprezintă diversi
ficarea gamei de produse, ex- 
tin«e-ea extrudării la rece a 
metalelor. Uteciștii au lansat 
inițiativa : „Cea mai bună so
luție tehnică". Rezultatul ? Nu
mărul de repere realizate a 
fost aproape dublat iar tinerii 
specialiști — și aș aminti aici 
pe Alexandru Vîntu — au pro
pus spre asimilare în producție 
noi materiale. Numai în ulti
mele luni tinerii au făcut 13 noi 
propuneri. Alte inițiative direc- 
ționate spre creșterea producti
vității muncii, optimizarea uti
lizării celor 480 de minute și a 
potențialului mașinilor sint ee'e 
intitulate i „Fiecare specialist 
tinăr un cadru de concepție-, 
„Cu microfonul printre întîr- 
ziați și grăbiți", „Rebuturile nu 
ne onorează", „Fondul de timp, 
fondul de aur al producției".

Dar nu numai atît. Tinerii 
și-au asumat responsabilitatea 
rezolvării unei probleme difi
cile. 70 de tineri absolvenți de 
liceu, fără nici o calificare, ur
mau să fie încadrați în uzină. 
Mulți erau sceptici. Pînă a- 
tunci, dată fiind complexitatea 
mașinilor, calitatea superioară

e ENERGETICIENII DE LA 
PORȚILE DE FIER au îndepli
nit planul anual la produc
ția de energie electrică. A- 
cest succes are la bază grija 
deosebită a specialiștilor 
pentru folosirea cu maximum 
de randament a potențialului 
hidroenergetic al Dunării,
pentru funcționarea la para
metrii optimi ai celor 6 hi- 
droagregate și satisfacerea 
la un nivel superior a cerin
țelor din sistemul energetic 
național.

In zilele ce au rămas pmă 
la finele anului, econe—a 
națională va primi in p^os de

• UNITĂȚILE INDUSTRIA
LE DIN JUDEȚUL CONSTAN- 
ȚA au raportat luni îndeplini
rea sarcinilor de plan pe 
1972. Pinâ Io finele lunii de
cembrie, oamenii muncii din 
această porte a tari s-au 
angajat să reo! zeze in plus 
8 SCO tone ciment, 12 000 mc 
prefobr-cate dm beton. 
3C-0 COC mp tesâtun hp lină, 
327 000 mp fu-- -e, 1 0C0 ton» 
ulei comestibil, 100 tone 
hirtie, mob-lă in valoare de

milioane lei și alte pro
duse.

• OAMENII MUNCII DIN 
ÎNTREPRINDERILE INDUS
TRIALE ALE JUDEȚULUI BA
CĂU ou îndeplinit cu 7 zile 
mai detreme sorcinile de 
pion la producția industrială. 
Fină la finele lunii vor fi date 
peste plan : 138 milioane
k Wh energy electrică, 12 000 
tone benzine, 1 950 tone cau
ciuc sintetic, 1 700 tone poli- 
clorură ae vinii, 320 tone po- 
trtwvn, mobtiă in valoare de 
23 auăoone lei, 660 tone hir- 
t>e, confecții in valoare ce 20 
■iOoone lei și alte produse.

de mecanică fină-Sinaia

TREIZECI DE

adresat de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

secretarului general al Organizației
solidaritate cu popoarele afro-asiatice,
Youssef El Sebai, cu prilejul celei

de-a XV-a aniversări a creării organizației
țiile politice, de cooperare economică, tehnică 
și cultural-științifică dintre România și țările 
din Africa și Asia cunosc o dezvoltare fruc
tuoasă.

Pe deplini solidari cu lupta dreaptă a po
poarelor din Indochina, ne exprimăm speranța 
că tratativele de la Paris se vor încheia cu 
succes, că Statele Unite ale Americii vor semna 
cit mai grabnic acordul de încetare a războiului 
în Vietnam. După cum cunoașteți, preocupată 
de situația din Orientul Apropiat, România 
s-a pronunțat și se pronunță pentru rezolvarea 
politică, pe cale pașnică, a conflictului din re
giune. care să ducă la retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe ocupate, la ga
rantarea integrității și independenței tuturor 
statelor din regiune, ia rezolvarea problemei 
populației palestiniene, în conformitate cu 
voința și aspirațiile naționale ale acesteia.

Convinși că progresul fiecărui popor este po
sibil numai intr-un climat de pace, securitate 
și cooperare internațională, ne pronunțăm pen
tru stingerea oricăror focare de război și ten
siune, pentru rezolvarea pe cale politică a con
flictelor și problemelor litigioase, pentru parti
ciparea tuturor statelor, indiferent de mărimea 
sau potențialul lor economic și militar, la so
luționarea problemelor majore ale contempo
raneității, pentru lichidarea decalajelor econo
mice dintre țările dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare, eliminarea oricăror practici discri- 
nvnatorii în relațiile internaționale.

Ca țară europeană. România acționează 
secvent pentru realizarea unui regim de 
securitate și destindere in Europa, care să 
la excluderea forței și amenințarea cu 
în relațiile interstatale, la așezarea raportu
rilor dintre țările continentului pe baze boi, 
corespunzător intereselor păcii în Europa și în 
întreaga lume.

Apreciind în mod deosebit contribuția Orga
nizației de solidaritate a popoarelor afro-asia
tice la lupta împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, îi urez să 
obțină noi succese în întărirea solidarității și 
unității forțelor populare, democratice, 
gresiste, antiimperialiste, pentru 
zei generale a păcii, colaborării 
între popoare.

Cea de-a XV-a aniversare a creării Organi
zației de solidaritate cu popoarele afro-asiatice 
îmi oferă prilejul să vă adresez dumneavoastră 
«j pria dumneavoastră tuturor membrilor or
gan izat ei. un călduros salut și cele mai bune 
urări din partea poporului român, a Consiliu- 

de Stat al Republicii Socialiste România 
| și a mea personal.

Poporul român, care a dus de-a lungul veacu
rilor o luptă plină de sacrificii pentru elibe
rarea socială și națională, iși manifestă in mod 
ștaterauc solidaritatea militantă cu lupta popoa
relor dio Africa. Asia si de pc alte continente, 
iuițirtri- 1 politicii imperialiste de agresiune, 
dom iți: si dictat, pentru lichidarea definitivă 
a rutecr-1—----neocolonialismului și a dis-
cciniaării rasiale, pentru apărarea și conso*- 
darea independenței naționale. împotriva a- 
mesxemlm străin ia treburile lor interne.

Iu acest spirit. România acordă sprijin moral. 
poKtăr și material mișcărilor de eliberare na- 
tională din Africa și din alte părți ale lumii, 
luptei popoarelor pentru cucerirea libertății și 
independenței naționale. pentru împlinirea 
năzuințelor legitime de progres și viață mai 
bună.

Vizita pe care am făcut-o în primăvara a- 
cestni an in opt țări africane a slujit adincirii 
si lărgirii relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre popoarele si țările noastre și a consti
tuit o reafirmare a solidarității poporului ro
mân cn mișcarea de eliberare națională, cu 
lupta popoarelor care au nășit pe calea unei 
dezvoltări independente, pentru progres econo
mic si sociaL împotriva imperialismului și 
neocolonialismului.

Angajată in vasta operă pașnică de con
struire a societății socialiste multilateral dez
voltate. România militează cu consecvență pen
tru ca relațiile dintre state să fie clădite pe 
egalitate în drepturi, pe respectarea principii
lor independenței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne și avantaju
lui reciproc, pe dreptul sacru al fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta potrivit aspirații
lor și voinței sale, de a utiliza bogățiile natu
rale corespunzător intereselor proprii. Ne este 
plăcut să constatăm că. pe această bază, rela-

Republica
noastră

AgriculturaC-

cb prile- 
re porterul 
impreju- 

spiri tu
bă rbitesc.

Aceasta este

industrie
Fiecare

MILIOANE LEI
a producției. în uzzr.a 
numai muncitorii și b 
cu calificare super.rar- 
prin școli de speciali: 
ciștii și-au asumat ei 
sarcină. în cadrai : 
„Fiecare tinăr fruntaș 
prieten al tinărulni 
fetele au fost puse 
din prima zi direct 
sub supravei 
marea 
Au fost 
rîle. în 
pineau

Si 
celor mai buni ttnen. 
bătute toate record 

scurt timp, fete:e Mn- 
,_____ mașinile cu program.
Asa este cazul absolventei Ele
na Cofaru. rectificatoare acum, 
care muncește pe mai multe 
mașini dotate cu program, de- 
pâșindu-și zilnic planul de 
ducție.

Așadar, investiția de î- 
dere în forța și pr-em 
creator al tinerilor 
gat noi dimensiuni ' 
educative.

Viitorul sîntem noi
Anul 19'3 pentru uzii 

canică este un an hotar 
primul rind pentru înde:

M. STRIMBEI

(Continuare in pag. a TV-al
NICOLAE CEAUȘESCU, 
general al Partidului Comunist 

Președintele Consiliului de Stat 
al'Republicii Socialiste România

con- 
pace, 
ducă 
forța

pro- 
triumfu] căli
și prieteniei

Român.

SUVERANITATEA POPORULUI Cu prilejul semicentenarului UR.S.S
De-a lungul celor 25 de ani de 

existență a Republicii, de efor
turi uriașe depuse pentru con
strucția socialismului, viața so
cială a patriei a consemnat 
exprimarea concretă, mereu mai 
amplă, a faptului înscris în Con
stituție, că poporul este stăpin pe 
soarta sa, că activitatea statului 
socialist, este circumscrisă apără
rii intereselor celor ce muncesc. 
Se poate spune că întregul pro
ces de edificare a noii orinduiri 
s-a desfășurat pe fundalul întă
ririi afirmării suverane a mase
lor, s-a clădit pe terenul uneia din 
ce în ce mai extinse participări

-t'. art core a fost posibil nu
ci prin sprijinul total al mase- 
r. s rămas in istorie ca un eve- 
ment important care a marcat 
ecerea la înfăptuirea în practica 

socială a suveranității poporului, 
ca stăpin al bunurilor pe care le 
creează. In martie 1949 a început 
-.-ocerul de transformare socialis
tă a agriculturii, prin care popu
lația din mediul rural s-a angajat 
pe drumul aducerii satului ro
mânesc la nivelul civilizației so
cialiste. a determinat o creștere 
țâră precedent a nivelului de trai 
al țăranilor.

Anii Republicii au însemnai 
pentru întregul popor un efort 
permanent îndreptat spre apă
rarea și consolidarea cuceririlor 
dobândite prin revoluție. Arma 
principală de îndeplinire a aces-

TRAIAN GÎNJU
(Continuare în pag. a Il-a)

ADUNAREA

Pentru că s-a notării
in adunarea de

i

i
I EMANUEL ISOPESCU(Continuare in pag. a ll-a)

(Continuare In pag. a ll-a)

SCHIMB

ruverani- 
retizat in

alegeri...

a țării. Derr. 
lități s-a im 
rtiiie de actri 
nunle. politic, 
cultural-educatw etc. 
ma Constituție a Republic 
1948. a consacrat 
ment fundamental c

Zcnică. indes- 
rrea de stat și

cu ifirmut-o întotdeauna, 
hslst o legătură orț 
tnctibdi. între pute 
masele populare.

In anii socialumulu: 
tatea populară s-a coi 
mod deosebit prin participarea 
directă, activă a maselor la reali
zarea funcțiilor statului socialist. 
Naționalizarea principalelor mij 
race de producție, la 11 iunie

Luni după-amiază, a avut loc 
în Capitală adunarea festivă or
ganizată de Comitetul Municipal 
București al P.C.R., împreună cu 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste și Consiliul General 
A.R.L.U.S., eu prilejul împlinirii 
a 50 de ani de la crearea Uniu
nii Republicilor Sovietice Socia
liste.

Pe fundalul scenei, drapat în 
roșu, era înscris : „50 de ani de 
la crearea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste" și datele fes
tive : 1922—1972. De o parte și 
de alta se aflau drapelele de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Uniunii Sovietice.

In prezidiul adunării au luat

V

FESTIVA DIN CAPITALĂ
loc tovarășii Gheorghe Pană, Vir
gil Trofin, Gheorghe Stoica, Cor
nel Burtrcă, Ștefan Andrei, 
Gheorghe Necula, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, 
Mihnea Gheorghiu, președintele 
Academiei de științe sociale și 
politice, Mihail Roșianu, preșe
dintele Consiliului general 
ARLUS, Nicolae Ecobescu, ad-

junct al ministrului afacerilor 
externe, general-colonel Ste- 
rian Țîrcă, adjunct al mi
nistrului apărării naționale, Du
mitru Ghișe, vicepreședinte
al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Constantin 
Mîndreanu, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., loan Popes-

(Continuare în pag. a PV-a)

TINERETUL
ȚARII

de CONSTANTIN STOICIU

În tabăra organizată de C. C. al U. T. C. 
pentru elevii din liceele agricole

Incepînd de ieri, Liceul de 
industrie alimentară din Bucu
rești găzduiește „Tabăra de 
odihnă și instruire a elevilor 
din liceele agricole". Momen
tul inaugural s-a desfășurat în 
prezența tovarășei llie Silvia, 
secretar al C.C. al U.T.C.

Și-au dat înttlnire aici ti
neri din aproape toate jude-

ELENA RUBELI

Tocmai discutasem cu unt acti
vist de la Comitetul județean 
Dolj al U.T.C. despre probleme
le tinerilor și rezolvarea acestora 
în complexul problematic al pro
priilor organizații. Îmi fusese pre
zentat un amplu program de mă
suri inițiate și aprobat — în urmă 
cu o lună — într-0 ședință de 
birou a comitetului județean. Nu 
arăta deloc rău acest program. 
Dar doream să-l văd însușit și a- 
plicat ca atare jos, în organiza
ții, la o lună după ce aici au fost 
alese noile organe de conducere.

Am întreprins așadar o scurtă 
anchetă la organizația nr. 9 de la 
secția III montaj a Uzinei de 
mașini agricole din Craiova. Cum 
era și firesc, pentru o mai con
cretă ' bază de discuții am cerut 
programul de activități dezbătut 
si votat în adunarea generală de 
la începutul lunii noiembrie. Sin
cer să fiu, lectura lui m-a cam 
dezamăgit. Nu găsisem nimic din 
proiectele promițătoare ale comi
tetului județean.

— Știți, programul a fost în
tocmit mai de mult, de fostul 
secretar, a încercat o scuză noul

secretar, lăcătușul Aurel Mincu.
Atunci am parcurs și luările de 

cuvînt consemnate de procesul 
verbal al aceleiași adunări gene
rale. Aici au început surprizele.

Din capul locului, unul dintre 
vorbitori, Ștefan Niță, pusese de
getul direct pe rană: a cerut ea 
noile organe alese să se ocupe 
mai mult de viața și munca tine
rilor din organizație.

Constantin Sinulescu, de pildă,

Am citit de curind știrea că Adunarea Generală a O.N.U a 
adoptat două rezoluții in problemele tineretului prezentate de 
România. Prima rezoluție se ocupă de transpunerea in viată a 
Declarației Națiunilor Unite cu privire la promovarea in rindu- 
rile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc și înțe
legere între popoare, document elaborat tot de tara noastră 
și aprobat in unanimitate de Adunarea Generală incă din 
anul 1965. Cea de a doua rezoluție observă necesitatea'multi
plicării canalelor de comunicație cu tineretul și organizațiile 
sale internaționale, in acest context, o altă știre, aceea că 
aproape jumătate din populația României de azi este năs
cută după anul 1944, mi s-a părut mai mult decit folositoare 
pentru argumentarea maturității politice a tinerei noastre ge
nerații.

Așadar, tineretul țării și tineretul lumii. Noi, aproape jumă
tate din ființa noastră românească, și ceilalți, adunați deopo
trivă sub aripa severă a aceleiași vîrste. lată o realitate emo
ționantă care depășește, desigur, cadrul strict al inițiativelor 
politice. S-ar putea bănui că venim dintr-un trecut plin de îm
păcări și mulțumiri, dar numai noi știm cit de greu și de lung 
este drumul cunoașterii ^fișietoarelor suferințe și dezamăgiri 
care ne-au purificat apartenența la patrie. Apoi, nici noi nu

(Continuare in pag. a ll-a)

I



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 MARȚI 26 DECEMBRIE 1972

N
-am lucrat pe șan- 
tienll de la Agnita- 
Botorca. Eram pe 
.atunci prea tînăr, 
prea crud, prea 
fragil pentru o a- 

șemeșiea performanță eroică. 
Și întotdeauna mi-am regre
tat vlirsta aceea patetică pe 
care o împlineam, prin for
ța îrr^vrejurărilor, departe de 
evenimentele frămîntate ale anu
lui 1947. Dar ciceste gvenimeiite 
amplificau im mine rezonanțe ul- 
trasensibiie. li invidiam pe băr
bații tineri desprinși din foto
grafii mișcate, de ziar, pentru ,că 
aveau dreptul să "lucreze pe ma
rile șantiese ale -țării Și, adeseori, 
urmăream cu emoție dealurațule 
lor la radio și gesturile lor vo
luntare, pe ecranele cinematogra
felor. Imnul brigadierilor de la 
Agnita—Botoxca hmi va răsuna 
poate pentru totdeauna Un me
morie cu întreg cortegiul său de 
marșuri prin ploi infernale, prin 
ceață și frig, pri» noroaie, in
tr-un entuziasm care sfida geo- 
Uigille și previziunile meteorolo
gice. Dar ce a fost, de fapt, șan
tierul de la Agnita—Botonca ? 
Ce înseamnă aceste repere în 
biografia bărbaților acestei țări ? 
De ce a rămas atît de adînc în
crustat tn memorie tocmai șan
tierul de la Agnita—Botorca ?

cui celor 350 de tineri cîți fuse
seră anticipați pentru realizarea 
construcției în șase săptămini, 
s-au prezentat încă din prima zi, 
peste 600 1 Toți aceștia, adunați, 
de data aceasta, în sala Cinema
tografului Tineretului din Bucu
rești s-au constituit în brigăzi și 
s-au angajat să termine lucrările 
pe șantier pînă la 15 decembrie!

„Elanul și entuziasmul cu care 
au participat proaspeții briga
dieri la adunarea de ieri, ne face 
să credem că la 15 decembrie 
lucrările vor fi terminate" — 
scria „Scînteia" în numărul său 
din 23 octombrie 1947.

Și totuși in trei

săptămini !
în- 

vagi

„Imposibil in mai

pufin de un an f"
Ne aflăm, deci, în anul 1947. 

An plin de traumatisme și de 
convulsii, de evenimente decisv- 
pe pentru istoria țării. Este anul 
primului tractor românesc 1 Dar, 
în ansamblu, anul 1947 s-a ma
nifestat printr-o stare precară a 
mijloacelor de producție, prin
tr-o violentă ofensivă a speculei, 
prin lenevirea corpului fiscal și 
recurgerea necontenită la tiparni
ța Băncii Naționale, prin recru
descența mișcărilor complotiste 
și prin concikabile intre conducă
torii opoziției istorice... In acest 
context, în vastul plan de redre
sare economică trebuia consoli
dată industria. Trebuia demon
strată puterea Și vitalitatea in
dustriei românești și mai ales ca
pacitatea ei de a se dezvolta în 
viitor. Era nevoie însă de com
bustibil. Uzinele și fabricile din 
București, cu o mare pondere in 
economia țării, nu-șt puteau în
deplini sarcinile din lipsă de 
combustibil I Atunci, s-a propus 
racordarea orașului București la 
rețeaua de conducte cu gaz me
tan 1 In discursul ținut la cine
matograful Scala, după încheie
rea lucrărilor de racordare, pri
mul ministru dr. Fetru Groza, a 
desfășurat, într-un limbaj colorat 
și expresiv această acțiune im
portantă : „Cîteva ierni în șir 
specialiști și tehnicieni convocați 
la președinția consiliului de mi
niștri, ingineri și profesori, ju- 
risconsulți ți membri în consi
liile de administrație a societă
ților de gaz mețan, au studiat și 
au discutat pe toate fețele pro
blema construirii unor conducte 
care să alimenteze cu gaz metan 
Bucureștiul ți Clujul. Și întreg 
acest sinod de specialiști și ex- 
perți, ținea ședințe peste ședin
țe, se îngropase în statistici, do
sare și calcule, din care nu se 
mai puteau descurca și de cîte 
ori era vorba de a pomi la trea
bă pe teren, ca să aducă gazul 
metan necesar industriei, înce
peau să ofteze și să ceară ter
mene : imnosibil în mai puțin dc 
un an, cel nuțin șase luni, con
diții grele...". Și astfel construi-

Duminică, 25 octombrie, 
tr-o zi toropită de ploi și 
peregrinări de ceață, în Gara de 
Nord, cei 600 de brigadieri, in
stalați în cele 6 vagoane cu desti
nația Agnita—Botorca, și pavoa
zate ca atare, plecau spre șan
tier. Și totuși, la Agnita—Botor
ca, au ajuns 700 de brigadieri 
U .T .M .-iști, 16 ingineri și 5 teh- 
nicieni-sudori. Se aflau acolo mai 
ales muncitori, ceferiști, militari, 
tineri intelectuali și 
tineri în căutarea 
unui destin demn 
de evenimentele is
torice prin care tre
ceam. Se poate spu
ne că toți cei de 
la Agnita-Botorca 
și-au înțeles exact 
destinul în acele 
zite șt cei mai mulți 
dintre ei au rămas 
credincioși lor înși- 
le și celorlalți pînă 
în ziua de azi. Ei 
poț fi regăsiți, la 25 
de ani după înche
ierea lucrărilor de 
la Agnita-Botorca 
pe șantiere, prin 
uzine, prin fabrici, 
prin institute 
cercetări, în 
«randamentele 
dale și politice 
țării.

Cine își închi
puie că șantierul de 
la Agnita-Botorca 
seamănă cu șantie
rele pe care sîntem 
obișnuiți noi, astăzi, 
să le străbatem cu 
obiectivul fotore
porterilor sau operatorilor de ci
nema, se înșeală. Șantier v 
însemna o șosea, un frag
ment de drum de 43,5 km 
de-a lungul căruia se sapă o 
tranșee de 1 metru și 20 centi
metri adîncime și 80. centimetri 
lățime, se sudează și se montea
ză tuburi de metal care ulterior 
se scufundă în șanț și se acope
ră cu pămînt. Aparent nimic 
complicat. Dar trebuie reținute: 
distanța pînă la cele două puncte 
de racordare — Agnita și Botor
ca — utilajele rudimentare, lip
sa de experiență a majorității 
brigadierilor și mai ales ploaia 
continuă, frigul părfid și noroiul 
clisos în care se lucra aproape 

. zi și noapte. Hotărirea de a ter
mina conducta în intervalul pro
mis, hotărirea de a demonstra 
ce elanuri și ce puteri nebănuite 
zac în brațele "și in cugetul a- 
cestor tineri devotați țării și 
poporului ieșit din război cu răni 
și suferințe adinei, precum și 
teama de iarnă, de gerurile cla
re și tari, de zăpezile întorto
cheate de viscole, cînd practic 
ar fi trebuit să abandoneze lu
crările, și care, dimpotrivă, îi

cele mai înalte performanțe de 
rezistență, de tărie, și mai ales 
de conștiință, de suflet. Ei se 
simțeau „imperios" necesari în 
acele zile și în acele nopți, fie 
că se numeau Ion Ifrim cel ve
nit de la S.T.B., Marin Niculae 
de la Malaxa, Ion Zaharia de la 
mina din Filiaș-Dolj sau Grigo- 
re Vasile de la Uzinele Vulcan...

Țăranii din comunele așezate 
de o parte și de alta a șoselei, 
de la Bîrghiș, Petișor, Apos, 
Flagna, Buzd, Nemsa, Alma, Ri- 
chiș, Moșna, Meliș, Motiș, Depus, 
Bratei, Saroș, Ighiș, Dîrliz, Bter- 
tan i-au privit la început cu ne
încredere : „No, dacă ați început 
amu, la gura iernii, 
înainte de primăvară...". 
parcurs s-au schimbat opiniile : 
„No, că uite, mere țava !“. Și 
s-au apucat și ei de lucru. In- 
tr-o singură zi, intr-o duminică 
de noiembrie, au ieșit 5.000 ță
rani și muncitori la muncă vo
luntară pe șantier, mobilizați de 
vigoarea și patetismul luptei bri
gadierilor cu intemperiile

Eroismul a cunoscut aici pa
gini. e adevărat, ci________,
simple, prin refuzul somnului, 
prin recuperarea odihnei într-o 
șură de fin, pe coceni de po
rumb, pe prispele caselor, intr-o

de 
co- 
so
aie

I 
j 
i

J
i
r ț
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PRIMACintec întru slava pămintuiui natal
Astăzi s-a născut in mine* țară, 
Îndemnul să te cint.
Sint tinăr. Silabele mele tinere 
Vor pluti in văzduhul tău 
Și se vor roti printre stelele tale 
Pentru a ajunge la inima ta de foc.

Pe cimpia ta stau cu trupul gol 
Pentru ca vintul tău, țară, , • 
Să-l călească.
In apele tale se scaldă trupul meu gol 
Curentul tău, țară, să-l oțeleascâ.
Printre florile tale aleargă trupul meu gol 
Pentru ca miresmele tale, țară, 
Să-l legene.

(Urmare din pag. I)

de prelucrare”, brigadierii l-au 
sărbătorit purtîndu-l pe umeri 
ca pe un adevărat campion în 
timpul unui tur de onoare. Iar 
în ziua în care a fost propus 
drept fruntaș în muncă un tâ
năr care nu merita, au ripostat 
imediat și au ales, în mod de
mocratic, pe altul care întrunea 
intr-adevăr calitățile unui erou. 

Și astfel, înfruntînd vicisitudi
nile naturii, schimbînd fața pei
sajului în care pătrundeau, de- 
frișînd arbori, nivelînd pămînt, 
săpînd și iarăși săpînd lungul 
drum al unei conducte de gaz 
metan, transformindu-și con
științele, mobilizîndu-le pe ale 
oamenilor din vecinătatea mun
cii lor, tinerii de la Agnita— 
Botorca au înscris una din pri
mele pagini de eroism în timp 
de pace, în anii vremurilor 
noi. Ei nu au „căzut pentru 
patrie", ei „s-au ridicat pen
tru patrie”, numele lor nu 
sînt gravate într-un obelisc co
memorativ, ci sînt gravate in 
istoria cotidiană. Ei sînt 'vii, 

r . printre noi, trăiesc și mun-
elementare, ' cesc și își aduc aminte cu nostal

gie și cu bucurie de zilele ace
lea de romantism dur și secer. 
Ii cheamă Stoian Constantin, 
Mureșan Aurel, Nicolae Vasile, 

Roman Nicolae, Li- 
că Ion, Moldovea
na Ion și sînt pri
mii brigadieri frun
tași de la Agnita- 
Botorca. Prin ei Ș» 
prin cei 700 de vo
luntari conducta a 
fost terminată nu la 
15 decembrie ci la 
1 decembrie 1947!

Entuziasmat, gal- 
caruzat aș spune, 
de acest eveniment. 
Zar aria Staneu ta 
exclama în primul 
număr din „Con
temporanul" al a- 
celui 
Botorca ! 
muncitori 
tari! O

nu sfîrșiți 
„Pe

uite, mere țava !“. Și

25 de ani de la
săvîrsirea unei

9

glorioase fapte
patriotice

construirea de către
tinerii brigadieri

a conductei de gaze
Agnita-Botorca

\
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ț
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diW grele ț>t astfel construi^ mobiUzau cu „ extm)rdinară 
rea conductelor urma să fte a- eoore lu fă £u anoti ile ,
minata „sine die In acest mo- Se lucra profWnd de „D semn 
ment de incertitudini și de lentă de luminâ> sg 1ucm întlmerl

P'zie'ri» t .. ' .operativitate. la chemarea Parti
dului Comunist, Uniunea'’Tine
retului Muncitor a lansat o am
plă și fulgerătoare campanie de 
mobilizare pentru urgentarea 
construcției, pe șantierul de la 
Agnita—Botorca.

Apelul adresat tinerilor de 
pretutindeni din țară n-a mai 
apucat să apară în presă. In lo-

cu lopeți, cu sape, cu târnăcoape, 
roabe, în haine ude. adeseori 

de celofibră, cu ghete rupte și 
înfundate cu ziare, uneori aproa
pe desculți, cuprinși de febra an
gajamentului luat în fața țării, 
dornici să-și dovedească Jor în- 
șile, romantici, că sînt demni de

CU

baracă prin care baie vîntul 
vraiște. Apoi chiar prin refuzul 
de a se supune medicilor, de a 
intra în spital, sftdînd boala și 
învingind-o prin muncă. S-au în
registrat cazuri de tineri care au 
fugit din spital și s-au intors pe 
șantier, cu 39 de grade, numai 
ca brigada să nu rămînă în urmă 
la întrecere. Și nimeni ji nimic 
pe părruntul acesta nu a reușit 
să-i clintească din hotărirea lor. 
Alteori, unii dintre brigadieri, au 
fost în stare să ridice și să trans
porte pe umerii lor noaptea, prin 
ploaie, cîteva macarale împot
molite. La prinz cereau »z Zi se 
aducă mîncarea pe șantier I Mîn- 
cau și săpau în același timp ca 
să nu piardă nici o secundă. Și 
mai aveau timp să cinte. Satele 
și comunele de pe traseu, le-au 
imprimat cîntecele și faptele în 
folclor! Și cînd întirziau mate
rialele, sau utilajele, pentru ci 
asemenea fisuri de organizare 
s-au făcut simțite și la Agnita— 
Botorca, erau capabili să-i invt- 
nuiască pe responsabili de sabo
taj și să-i tragă imediat și secer 
la răspundere.

Da I Șantierul de la Agnita— 
Botorca a fost o școală de edu
cație în mers, sau mai bine zis 
o „bătălie în marș”. Pentru că 
nu toți acolo, pe șantier, au în
țeles exact si de la început care 
sînt îndatoririle lor. Oricum. 
foarte puțini au dezertat! Au 
fost și unii care chiuleau, alții se 
îmbătau peste noapte, „ca să se 
încălzească'", cu vin de Tîrnave 
și lucrau prost. Dar în ziua in 
care primul sudor a depășit nor
ma, după o îndelungată „muncă

Agnita- 
Tineri 
volun- 
lucrare 

grea care cere trei
bune hmi de vară 
pentru a fi execu
tată, terminată in 
numai treizeci de 
zile de ploaie ți ză
padă ! Faptul a 
surprins, iar unora 
li s-ă părut de ne
crezut — acelor 
oameni vechi, în
țepeniți, orbi, căro

ra nu le convine să priceapă că în 
țara aceasta care a fost a tuturor 
delăsărilor, a tuturor năravurilpr 
moștenite și menținute, s-a 
schimbat ceva esențial : a apă
rut omul nou, însuflețit de spiiit 
înnoitor, bărbătesc, eroic. Omul 
acesta nou este văzut pretutin
deni unde munca solicită brațe 
harnice și minți luminate — în 
întreprinderi, pe ogoare, în 
rouri...".

„Vrem un nou

șantier !"

bi-

Întorși la București, în aceeași 
Gară de Nord, brigadierii de 
la Agnita—Botorca au fost în- 
tîmpinați cu un entuziasm de 
nedescris, cu flori, cu urale, au 
fost purtați pe brațe, îmbrățișați, 
sărbătoriți, adică așa cum se cu
vine, ca niște eroi. In chemarea 
lansată prin ziare pentru întirn- 
pinarea lor, se scrie: „Tovarăși, 
cetățeni! Toată dragostea tre
buie să se îndrepte către tinerii 
noștri, care, neprecupețind sa
crificiile au muncit din răspu
teri ca să ne asigure nouă, ce
lor din Capitală, o lucrare de 
primă necesitate. Ei au arătat 
forța de care este capabil tine-

retul, au deschis drumul unoi 
mari opere de construcție vo
luntară".

Nu întîmplător, mitingul de h 
cinematograful Scala, desfășurat 
în cinstea brigadierilor de la 
Agnita—Botorca, a avut ca 
motto, scandat în repetate rin- 
duri de asistență: „VREM UN 
NOU ȘANTIER !“.

Revenind la discursul ținut în 
această sală, de primul ministru 
dr. Petru Groza, în atmosfera 
despre care unii participanți, la 
miting spun: „Dacă entuziasmul 
ar fi inflamabil cu siguranță că 
Scala ar fi sărit în aer", trebuie 
reținut următorul paragraf : 
...„Și într-adevăr azi avem con
ducta ! Aceasta pentru că nu 
există acțiune pe care Partidul 
Comunist să n-o ducă la bun 
sfirțit!".

Tocmai în sensul acestor din 
urmă cuvinte, tineretul cerea un 
nou șantier, convins că la che
marea Partidului Comunist Ro
mân, cor răspunde în unanimi
tate și cor pleca acolo unde se 
naște o nouă lume din efort, din 
sacrificiu, din eroism. Și astfel, 
după Salva Vișeu, după Bum- 
bești—Licezeni, după Agnita— 
Botorca, după Ceanul Mare— 
Cluj, după Lunca Prutului, lo
zinca scandată de cei din sa!a 
cine—'atografului Scala : „Vrem 
un nou șantier!”, a mobilizai 
noi și noi generații de briga
dieri”. In ultimii ani s-au des
chis pretutindeni Șantiere Na
ționale ale tineretului — la Lo
tru, la Porțile de Fier, la Rogo- 
șe’u, la Pietroiu—Ștefan cel 
Mare, pe Valea Carasu. la Gală- 
țui—Călărași, pe Someș, pe plat
forma industrială a orașului Tîr- 
gocsște etc. Pretutindeni tinerii 
ip deschid șautier de muncă pa
triotică, pot fi întîlniți în fabrici, 
în uzine, pe șantiere de con
strucții industriale și de locuin
țe, pe ogoare la cules de po
rumb, de cartofi, de legume, de 
fructe, conștienți că belșugul 
muncii lor se vaisă în, visteria 
poporului. Pretutindeni, în zori 
de zi se recompune un careu, se 
prezintă raportul comandanțilot 
și șefilor de brigăzi și se înalță 
drapelele muncii. Exemplul bri
gadierilor de la Agnita—Botor
ca, uneori poate prea puțin cu
noscut și popularizat în rîndul 
noilor generații de tineri, ridică 
temperatura entuziasmului și dă
ruirii în muncă. Urmînd tradiția 
celor de la Agnita—Botorca, 
Bumbeșt.i—Livezeni, Salva Vi
șeu etc. brigadierii de pe marile 
Șantiere naționale ale tineretu
lui sînt conștienți de destinul 
lor istoric de moștenitori ai dra
pelelor muncii. Există chiar și 
un regulament care sintetizează 
și, dacă vreți, instituționalizează 
această idee: „Șantierul națio
nal al tineretului reprezintă pen- 
trtj organizațiile U.T.C. un in
strument, deosebit de eficient, de 
educare prin muncă și pentru 
muncă a tinerilor, de formare a 
lor în spiritul dragostei față de 
patrie și partid, formă prin care 
se stimulează și se dezvoltă spi
ritul de responsabilitate, hotă- 
rîrea de a aduce o contribuție 
tot mai mare în înfăptuirea o- 
perei de edificare în țara noas
tră a societății socialiste multi
lateral dezvoltate".

ADRIAN DOHOTARU

DAN GRĂDINARU

7B0RVL DE FIECARE 7!
In creștetul tău, patrie, 
gindurile mele sint zborul 
păsărilor de fiecare zi, 
de fiecare împlinire, 
o dată cu iluminarea cuvinteloi 
in fapte, in cintec, in dor. 
Te port pe umăr 
întocmai drapelului in luptă,

cu toate anotimpurile 
deschise inspre acel viitor 
înaripat in mine.
Aici totul mâ-mbrățișează 
aidoma fructelor pe crengi 
in mijlocul livezii 
laolaltă întinerim 
singele acestui pămint

TEODOR ANASTASIU

Patria incepe intr-un sat 
sub o stea tremurătoare-n noapte, 
te-ai născut și-n veci vei fi legat 
de pămint și stea cu-n fir de lapte.

Patria incepe cu 0 vale, 
cu un deal și Xu un fir de fum 
răsărit din vatra casei tale 
ca să ai spre stea și cer un drum.

Patria incepe in trecut 
tu ești doar un simbure de dor, 
multi bătrini lucrează noaptea-n lut, 
mulți copii se joacâ-n viitor,.

VASILE VERSAVIA

țele țării. In răstimpul a șase 
zile ei vor face, cu prilejul 
discuțiilor pe c< i le vor pur
ta, ample referiri la activitatea 
din sălile de clasă, laboratoa
re, ateliere-școală, din între
prinderile unde-și desfășoară 
orele de practică, la munca 
de organizație.

Intîlnirile cu cadre din con
ducerea unor instituții centra
le, expunerea referitoare la 
sarcinile organizației U.T.C., 
cele două dezbateri metodice : 
organizarea și planificarea for
melor de activitate ale organi
zației U.T.C. și organizarea 
activităților politico-ideologi- 
ce, schimbul de opinii privind 
realizările, greutățile, perspec
tivele activității lor zilnice, 
vizitarea cîtorva obiective e- 
conomice și culturale ale Ca-ț 1 
pitalei, întrecerde sportive, 
iată numai cîteva dintre punc
tele cuprinse în programul de 
detivități al taberei, cea din
ții reuniune pe țară a elevilor 
din. liceele de profil. Prima zi 

.s-a consumat. Cronica, urmă
toarelor zile de tabără ne va 
fi oferită de elevi pe care-i 
vom invita să-și spună cuvin-

I tul.

Suveranitatea poporului
(Urmare din pag. I)

tui țel a constituit-o întotdeauna 
contribuția efectivă la creșterea 
avuției naționale, la îndeplinirea 
obiectivelor înscrise în programul 
partidului ae construcție a socia
lismului. Planurile de dezvoltare 
economică a tării, expresie su
verană a statului socialist, s-au 
realizat tocmai datorită participă
rii responsabile a maselor anima
te de convingerea că îndeplinirea 
fiecărui plan coincide cu cuce
rirea unei noi trepte pe scara 
avintului spre progres și civiliza
ție, spre o crescîndă bunăstare 
colectivă.

De cea mai mare importanță 
pentru înțelegerea felului în care 
s-a materializat suveranitatea po
porului în răstirHpul care a tre
cut de la proclamarea Republicii 
este însuși "procesul conti
nuu de lărgire a’bazei sociale a 
puterii de stat. r. A existat înto- 
deauna o strînsă împletire între 
activitatea aparatului de stat și 
a diferitelor organizații de masă 
și obștești. In acest context, statul 
și-a îndeplinit funcțiile suverane, 
exercitarea lor fiind caracteriza

tă de respectarea principiului 
centralismului democratic, a u- 
nei conduceri centrale organic 
unită cu antrenarea democratică 
a cetățenilor la rezolvarea pro
blemelor sociale. Promovarea 
unui larg democratism în toate 
compartimentele vieții societății 
constituie, de altfel, dovada e- 
sențială a calității poporului de a 
fi stăpîn pe propriile lui destine.

După Congresul al IX-lea al 
partidului, în perioada deosebit de 
efervescentă marcată de cel de al 
X-lea Congres și de Conferința 
Națională din acest an s-au in
tensificat preocupările pentru per
fecționarea relațiilor sociale, de
mocrația socialistă a căpătat noi 
valențe de exprimare. In acest 
sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că în etapa actuală „O 
dată cu creșterea rolului partidu
lui va continua, de asemenea, să 
se amplifice rolul statului în con
ducerea unitară a întregii socie
tăți. Activitatea statului . trebuie 
să se bazeze pe principiile cen
tralismului democratic, pe îmbi
narea armonioasă a conducerii u- 
nitare cu lărgirea continuă a au-

Instantancu realizat în timpul vizitării expoziției „Aspecte din 
viața și munca liceului centenar „Eudoxiu Hurinuzachi" din Ră
dăuți. Invitați, cadre didactice și elevi privesc mărturiile unei ex

poziții culturale de excepție, întru aducere aminte.

Foto: O. PLEC AN

tonomiei organelor teritorial-ad- 
ministratiVe și a unităților econo- 
mico-sociale. Ținînd seama de 
amplificarea rolului statului în 
dirijarea organizată a tuturor la
turilor activității economico-socia- 
le, apare necesară o mai bună 
precizare a formelor de organiza
re și a metodelor de conducere".

Exprimînd o necesitate obiec
tivă, această luare de poziție a 
secretarului general al partidului 
își găsește. o convingătoare con
firmare în măsurile adoptate în 
ultimii ani pentru intensificarea 
participării maselor la conducerea 
și rezolvarea problemelor con
strucției so.cietății socialiste multi
lateral dezvoltate. Sînt de amin
tit, în acest context, practica con
sultării populare, prin supunerea 
spre dezbatere publici a unor 
acte șt legi ce urmează a fi a- 
doptate, formarea consiliilor și 
comitetelor oamenilor muncii ca 
organe de conducere colectivă a 
întreprinderilor, participarea ce
tățenilor la înfăptuirea justiției și 
a ediicației comuniste, instituțio- 
nalizarea adunărilor generale ale 
oamenilor muncii. Este, de ase
menea, de subliniat faptul că con
ducătorii organizațiilor de masă și 
obștești, au devenit membri de 
drept ai guvernului, că reprezen
tanți ai acestor organizații sînt 
aleși în M.A.N. șt consi'dfb: 
populare, că Frontul Unității^Ao- 
cialișfe, care reunește toate orga
nizațiile de masă și obștești din 
țară, desemnează candidați pen
tru organele puterii de slat. Chiar 
ultima plenară a C.C al P.C.R. 
din luna trecută a luat o impor
tantă hotărîre în aceeași direc
ție, cu priv'șe la organizarea con
trolului muncitoresc și o comisii
lor pe domenii în unitățile eco
nomice.

Vorbind despre crearea aces
tui amplu cadru organizatoric, 
democratic, ca un teren rodnic de 
afirmare a participării maselor la 
conducerea treburilor obștești, 
documentele de partid arată că 
acum problema de fond este a- 
ccea ca el să fie integral valori
ficat. Acest imperativ poate fi în
corporat realității numai printr-o 
creștere a gradului de conștiință 
socialistă a omului, ’printr-o spo
rită competență și responsabilita
te față de cunoașterea și înțele
gerea aprofundată a problemelor 
societății, a căilor de rezolvare a 
lor. Astăzi, aceasta este condiția 
fundamentală pentru dezvoltarea 
pe mai departe a suveranității 
poporului, a Republicii socialiste, 
pentru înfăptuirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

(Urmare din pag. I) 

ridica problema aprovizionării 
locurilor de muncă:

— Uneori stăm pentru că nu 
avem ce face și alteori sîntem în 
criză de timp din cauza avalan
șei de materiale. Nu e normal.

— Nu este, întărea Aurel Min- 
cu. S-au format deja echipe de 
tineri Za nivelul tuturor secțiilor 
— care, la nevoie, aprovizionea
ză secția mai rapid, și în spe
cial, ritmic.

Constantin Sinulesctr cerea, de 
asemenea, în ceea ce îl privește, 
transferarea într-un aii sector al 
fabricii, pentru a putea face na
veta către casă, după orele de 
program.

— A doua zi am apelat la în- 
țelegerea conducerii uzinei și s-a 
rezolvat, spunea secretarul.

Un alt utecist, Nicolae Novac, 
a ridicat problema acordării trep
telor de salarizare și a ridicării 
categoriei profesionale.

— Am întocmit deja tabele cu 
toți cei care au dreptul la aceste 
promovări și le-am înaintat con
ducerii fabricii.

însuși noul secretar, Aurel Min- 
cu, cel care îmi răspundea 
prompt acum la întrebări, ridi
case în adunarea de alegeri o pro
blemă privind perspectiva pro
ducției și a organizației: atenția

Gheorghe Dașoveanu spunea în 
cuvîntul său că volumele din bi
blioteca secției au ajuns într-o 
stare de plîns, pentru că sînt de
pozitate pe unde se nimerește.

S-A HOTĂRlT ÎN
ADUNAREA BE ALEGERI

care trebuie acordată ucenicilor.
— Pînă acum erau dați la e- 

chipe și deveneau un fel de „buni 
la toate". Acum sînt repartizați 
pe lingă muncitori conștiincioși, 
serioși, pentru a învăța meseria 
așa cum se cuvine. Ne-au mul
țumit chiar ei, ucenicii.

— Noi, organizația, am execu
tat, în afara orelor de lucru, un 
dulap pentru cărți, mai trebuie 
să-i punem geamuri și o firmă 
frumoasă.

In încheiere, Aurel Mincu m-a 
invitat la revelionul organizației.

...Despre toate aceste frumoa

se realizări, despre admirabila vi
teză de reacție a acestei organiza
ții, programul de activități nu po
menea nici un cuvînt. Desigur, 
ele existau și acesta era lucrul cel 
mai important; organizația U.T.C. 
intervenise din proprie inițiativă 
pentru a rezolva direct, operativ, 
preocupările legate de cerințele 
tinerilor, fără a aștepta vreun 
alt îndemn decît acela al ei în
săși. Iar aceasta este cel puțin 
la fel de important. Dar în a- 
celași timp se desprinde de aici 
ideea că programul de lucru al 
unei organizații trebuie să fie o- 
glinda fidelă a întregii ei activi
tăți și de aceea propunerile făcu
te în adunarea de alegeri ar fi 
trebuit să-și găsească locul și în 
paginile lui, îmbogățindu-l, con- 
cretizîndu-l. Cu aceste precizări 
necesare îl și votaseră tinerii a- 
tunci. Secretarul organizației mi-a 
promis că în cel mai scurt timp 
va îndeplini și această dorință a 
uteciștilor. Și că, în orice caz, 
va pune ca și pînă acum pe pri
mul plan faptele, realizările con
crete, pentru că este fără îndo
ială, de preferat să poți întotdea
una raporta mai mult decît ceea 
ce ți-ai propus și nu invers.

TINERETUL ȚARII
(Urmare din pag. I)

mai credem de mult și n-am mai știut de mult (mult prea 
mulți n-au crezut și n-au știut niciodată) ce-nseamnă și cum 
arată planeta Pămînt ccborîtă în liniștea nopților și zilelor 
cînd nicăieri nu maî cad bombe și nu mai trag tunuri și se 
aude poate doar respirația grea, obosită, a unei omeniri ce-și 
vindecă rănile -, dar de ce n-am ajunge să credem oare și 
să știm oare că a sosit iar timpul să ne gîndim și să trudim 
pentru acea liniște a păcii și a înțelegerii ? Explicabilă și ast
fel, și din acest punct de vedere, statornica preocupare a 
României noastre pentru viața de azi și de mîine a tineretului 
ei și a tineretului lumii, țara fiind - cum spuneam - ea însăși 
iînără, ea însăși trăindu-și eterna tinerețe născută din trece
rea bună și demnă a atîtor și ctitor generații.
Adevărat totuși că, de-a lungul timpului, cum ne arată isto

ria, multe și mari speranțe și mari îndatoriri au fost așezate 
pe umerii cruzi ai tinerelor generații, și multe și mari dezamă
giri și adinei remușcări s-au petrecut o dată ce, la rîndul lor, 
crescute pînă la vîrsta îndemnurilor și a nostalgiilor, s-a do
vedit că nu ieșiseră decît arareori din amăgiri și confuzie, 
din vise ciuntite, din iluzii haotice - ei, cei care primiseră 
cindva semnul viitorului !... Se află aci însă, ca o învățătură pe 
care nu vom ajunge niciodată s-o cunoaștem pînă la capăt.

ea schimbindu-se mereu, cu fiecare altă și normală încercare 
de a lăsa urmașilor nădejdea desăvîrșirilor pe care n-am apu
cat, poate, să le alcătuim și visul nostru de bine și de drept 
pe care n-am știut, poate, să-l ferim totdeauna de' prea mult 
pămîntesc, se află aci, deci, o libertate a tinereții mai puțin 
legată de anii biologici, cît mai ales de vitalitatea și prospe
țimea spiritului deschise spre viață ca o imensă foame de 
fapte și întrebări ; o libertate perpetuă a tinereții așezată la 
răscrucea generațiilor.

Optimismul organic al societății noastre socialiste, tinerețea 
noii noastre istorii și tinerețea noastră ca oameni nu ne poate 
situa de aceea decît de partea adevărului și a dreptății, le
gile noastre, dar nu numai legile, existența noastră în întreaga 
ei armonie, converg în același sens : tînăra generație nu poate 
fi călăuzită - și nici nu este - decît în spiritul muncii, al dem
nității, al respectului pentru semeni, al încrederii în viață și în 
om. O libertate â tinereții este astfel și convingerea că în
cepem să fim numai atunci cînd am ajuns să înțelegem de 
unde venim, încotro ne îndreptăm, dar mai cu seamă cit de 
multe ne-au mai rămas de făcut. A fi pentru propria 
țară, așa cum este tînăra noastră generație, înseamnă 
însă a fi și pentru toți cei care gindesc la fel despre o lume 
a păcii, a înțelegerii, a respectului reciproc.
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Cea mai mare 
producție de cereale 
din istoria României

In una Republicii, agricultura românească o căpătat treptat 
t-csâtjr e producției intensire. Vechile sisteme și metode .tradi- 
ro-oto* sări înlocuite cu tehnologii modeme de o inaitâ produc- 
ti ate si eficiență. Încheierea cooperativizării agriculturi» — re
zultat strălucit ol aplicării politicii agrare a partidului - a creat 
presatele întreprinderii unor ample acțiuni pentru modemizcrea 
producției ogrcole. Ofre*e care reprezintă investițiile făcute de 
stat sint edificatoare: dacă in perioada 1956—1960 ele măsurau 
12.5 mfiprde lei, in cincinalul 1966—1970 fondul de 'vesttT a 
rnr~iot peste 50 Miliarde, urmind ca in cursul octua u jt cine- 

•ai să depășească 100 mi horde lei (20 de măiarde din iontto 
rile cooperativelor ogr-cole).

Oesterea potențialului economic si tehrnc al itetăâtoe cg-tte 
s-a materializat in continua sporire a product- Ase de » că 
producția de cereale a atins in 1972 cel mai inak - »ei dm -sto
ca României — 16 miKoane tone — fimd de cpraape tre» ori 
roi mare dec'-t cea reofizotă in 1930.
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Civilizația semințelor

cei

Categoric. păraintul nu pateu ro
utine la voia intimplării. neutru in 
raport cu eforturile oamenilor de a 
ieși din propriul lor trecut spre ere 
noi de lumină Există • civilizație 
nouă a semințelor, a griului și po
rumbului. a legumelor și fructelor, 
a faunei domestice care mișună de-a 
lungul și de-a latul țării. Totul de
vine premeditat. îndelung gindit și 
elaborat in calcule, in ecuații. în 
laboratoare care simulează
de sol și de climă imediate, tei «tre. 
pentru a stabili exact tactica și stra
tegia cultivării pămia tutei. Nimic, 
nici un centimetru cub de pâmtet 
nu poate rămiae pradă ceter patru 
viaturi. hazardului. Trebuie exp’ea- 
tată cu maximum de randament fie
care resursă fertilă a geografiei și 
geologiei noastre- Și treptat, trep
tat. paralel cu mutațiile de cuuștt- 
ință, cu preschimbările de meteab- 
tate, cu renunțările raeeri durerea 
se la vechi concepții despre agricul
tură. oamenii au mvă’.at să cuhzve 
pămintul precum cbhriștii i le meu 
tele in retarte. Nu. evideat. păaaia- 
tul n-a mai rămas, a-a aaai patul 
râmîne inert, inexpresiv, fertil deaz

te ra
fiu: 
del JT?

roitee'e vale. □ treWte si gtefeas- 
eă șcaacxfie și «i tecreze cu ajuto
rai «mt aâaje și sepșmi avaasate 
te *sa iei teăt să cișfige timp și să 
saauJgă tet ce poate da păzaintuL

Fiecare «uitate agrkală napor- 
y* a desetet practic ia același 

—p • astei de griu. porumb. fegu- 
■ae. fructe. lapte, briază. carne, unt 
etc. dar și ua laborator de cercetări 
țsztețzfiee asupra viitorului imediat 
și tedepirtat al soiului.

la agricultură. pe măsură ce se 
iadai îi nr*tir iri procesul muncii, 
diLUiaal elementelor care compun 
ralaxia de proteine necesare exis- 
teaței. cornul abundenței noastre de 
fiecare zi. se elaborează cu certitu
dine. Si astfel, industrializarea agri
culturii. înseamnă nu numai meca
nizarea și chimizarea ei sau organi
zarea ei pe fluxuri-, tehnologice ci 
de fapt stabilirea unor coordonate 
precise, planificate ale producției în 

’—mitele certitudinii și nu a întîm- 
pliru. înseamnă creșterea premedi
tată. aatecalculată, in termeni rigu
roși științifici, a fertilității.
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• în lume, gradul de mecanizare al agri
culturii se măsoară prin încărcătura ce re
vine pe un tractor. în România, în 1938 
unui tractor îi reveneau nu mai puțin de 
2 500 hectare. Acum, un tractor fizic lucrează 
doar 85 de hectare.

• în 1948 nu existau decît 45 de combine 
pentru cereale păioase. Azi, stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii și sectoarele 
mecanice ale întreprinderilor agricole de 
stat au în inventar peste 40 000 de aseme
nea mașini.

• Existența a peste 52 000 semănători per
mite mecanizarea totală a lucrării de semă
nat la cereale.

• 15 000 hectare — această cifră rezultă 
din însumarea tuturor suprafețelor irigate în 
anul 1938. Suprafețe mici, răspîndite, în care 
tehnica udării se baza pe roțile grădinarilor 
învîrtite de cai. în 1960 suprafața irigată a 
țării crește la 200 000 hectare, pentru ca in 
1971 să ajungă la peste 1 milion hectare, cele 
mai multe în sisteme mari.

• Numai în 1971 au fost executate lucrări 
de îndiguiri și desecări pe o suprafață de 
aproape 250 000 hectare și de combatere a 
eroziunii solului pe alte 170 000 hectare.

• Valea Carasu, Pietroiu-Ștefan cel Mare, 
Sadova-Corabia, Băilești-Calafat, Gălâtui- 
Călărași — iată cîteva nume ale unor mari 
sisteme de irigații prin intermediul cărora 
ploaia artificială este pusă, la comandă, să 
lucreze pentru obținerea producțiilor record.

ADRIAN ULMEANC

• Puterea de rodire a pămîntului a sporit 
nu numai prin extinderea irigațiilor, dar mai 
ales prin punerea la dispoziția agriculturii a 
unor cantități de îngrășăminte chimice din ce 
în ce mai mari. Dacă în 1950 se furnizau 
agriculturii doar 5 900 tone îngrășăminte 
chimice (substanță activă), în 1971 ogoarele 
țării au primit aproape 650 000 tone.

• Pe 1 hectar teren arabil reveneau în 
1960 treizeci și opt kilograme îngrășăminte 
chimice ; în 1970 : 211 kilograme.

• Existența acestor cantități de îngrășă
minte a permis elaborarea și practicarea 
unei agrotehnici avansate, în consens cu cele 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. 24 500 
cadre de specialitate cu pregătire superioară 
și 22 500 cadre cu pregătire medie se strădu
iesc azi, ca prin priceperea și dăruirea lor, 
să ridice agricultura pe treptele superioare 
ale modernizării și eficienței.

Dezvoltarea zootehniei s-a înfăptuit pe baza complexelor și combi
natelor de tip industrial, a metodelor și tehnologiilor moderne. Concen
trarea și specializarea au devenit atributele esențiale ale acestui sector 
care trebuie să devină preponderent în structura producției agricole.

• Față de perioada 1934—1938, 
în cincinalul 1966—1970 efectivele 
au crescut la bovine de la 3,7 mi
lioane capete la 5,5 milioane, la 
porcine de la 2,6 milioane la 7,7 
milioane, la ovine de la 9,5 mili
oane la 14 milioane iar la păsări 
de la 27 milioane la 61 milioane.

• Concomitent au crescut și pro
ducțiile pe cap de animal. Față de 
nivelul anului 1950, producția me
die de lapte pe cap de vacă a anu
lui 1971 reprezintă 180 la sută. Pro
ducția de ouă crește în același in

terval la un procent de 150 la sută.
• lată și un alt indicator suges

tiv : producția de lapte pe 100 hec
tare teren agricol : în 1950 — 165 
hectolitri; în 1971 — 273 hecto
litri.

• Dacă în 1938 producția glo
bală animală reprezenta 30,3 la 
sută din producția globală agrico
lă, în 1970 acest procent crește Ic 
41,2 la sută, urmînd ca în 1975 să 
ajungă la 50 la sută. O dovadă în 
plus a valorificării superioare c 
potențialului agricol al țarii.
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Cu prilejul semicentenarului U«R.S*S.

PITALĂ
(Urmare din pag. I)

cu, secretar al C.C. al U.T.C., 
Ilie Rădulescu, secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., Marin Enache, prim-se- 
cretar al Comitetului de partid al 
sectorului 3 al Capitalei, Cos- 
tache Țiulescu, veteran al miș
cării muncitorești din țara noas
tră, Maria Stoița, țesătoare, Lu
cian Hanu, student.

In prezidiu au luat, loc, de a- 
semenea, V. I. Drozdenko, amba
sadorul Uniunii Sovietice la 
București, V. D. Sașin, membru

Cuvintarea

CORNEL

tovarășului

BURTICĂ

Cuvintarea ambasadorului

V.l. DROZDENKO
Subliniind însemnătatea con

stituirii U.R.S.S. — eveniment 
de însemnătate deosebită în via
ța popoarelor sovietice, în isto
ria omenirii — vorbitorul a 
arătat că făurirea statului so
vietic multinațional pregătită și 
Înfăptuită sub conducerea Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, în frunte cu Lenin, a 
creat cadrul și premisele politi
ce favorabile pentru amplifi
carea procesului revoluționar, 
inaugurat de victoria Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie,

In continuare, vorbitorul a 
arătat că, in anii care au trecut, 
popoarele sovietice au străbătut, 
sub conducerea P.C.U.S., un 
drum glorios, asigurînd pentru 
prima oară în lume triumful 
noii orînduiri sociale, și a rele
vat succesele obținute de 
U.R S.S., care prezintă astăzi ta
bloul unui stat cu un puternic 
potențial economic și tehnico- 
științific, uriașă forță a lumii 
contemporane.

în anii construcției socialiste, 
prietenia româno-sovietlcă s-a 
ridicat pe o treaptă superioară, 
găsindu-și materializarea în 
dezvoltarea amplă și continuă a 
relațiilor reciproce pe toate pla
nurile : noi perspective pentru 
intensificarea și adîncirea cola
borării au fost deschise prin 
Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală româno- 
sovietic, semnat In urmă cu doi 
ani la București. Infățisînd un 
amplu tablou al dezvoltării si 
diversificării relațiilor de coope
rare economică, al colaborării 
pe tărîmul culturii, științei, al 
schimburilor de experiență, vor
bitorul a subliniat că un rol 
deosebit de important în evolu
ția mereu ascendentă a relați
ilor multilaterale româno-sovie- 
tiee l-au avut și îl ău contacte
le dintre conducătorii de partid 
și de stat ai celor două țări 
prietene, în primul rînd întîlni- 
rile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brej- 
nev, schimburile de experien
ță și de păreri în diferite pro
bleme ale construcției socialis
mului și comunismului.

Partidul Comunist - Român, 
poporul român acordă o înaltă 
apreciere relațiilor frățești cu 
P.C.U.S. si popoarele Uniunii 
Sovietice, fiind hotărîte să ac
ționeze și în viitor pentru în
tărirea și dezvoltarea lor pe 
baza principiilor marxism-Jeni- 
nismului și internaționalismului 
socialist. Dînd glas acestor sen • 
timente, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia la recentele 
festivități de la Moscova pri
lejuite de aniversarea semicen
tenarului creării U.R.S.S. : „Do
resc să exprim incă o dată con
vingerea noastră fermă că rela
țiile de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre Renublica 
Socialistă România și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste, 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, dintre po
porul român și popoarele sovie
tice se vor dezvolta si Întări tot 
mai mult In viitor".'

Printr-o coincidentă fericită, 
în aceeași zi de 30 decembrie a 
anului acesta — a spus în con
tinuare vorbitorul — poporul 
nostru Sărbătorește un eveni
ment remarcabil al istoriei sale 
— împlinirea unui sfert de veac 
de la instaurarea Republicii.

Arătîndu-se că în cei 25 de ani 
de republică, societatea româ
nească a cunoscut transformări 
radicale si a Înregistrat succese 
de seamă, de care, pe drept cu- 
vînt, putem fi mîndri, în cuvîn- 
tare se face o succintă trecere 
în revistă a realizărilor obținu
te în industrializarea socialistă, 
dezvoltarea agriculturii coope
ratiste, a învățămîntului de 
toate gradele. în creșterea ni
velului de trai al poporului. 
România se prezintă astăzi ca o 
țeră socialistă cu o economie în 
plin avînt și o cultură înflori
toare. în care oamenii muncii, 
adevărații' stăpîni ai bogățiilor 
țării, se bucură de roadele ci
vilizației socialiste. Realizările 
si mutațiile calitative înfăptuite 
în acești 25 de ani confirmă în 
mod strălucit iustețea politicii 
Partidului Comunist Român. 
Răsnunzînd cu însuflețire che
mării Conferinței Naționale. în
tregul nostru popor se află în 
prezent angrenat în marea în
trecere pentru îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen.

TREIZECI DE MILIOANE LEI
(Urmare din pag. I) 

angajamentului de a îndeplini 
cincinalul în patru ani și ju
mătate. în al doilea rînd pen
tru că acum se vor materializa 
cele mai multe din inițiativele 
propuse. Și în al treilea rînd 
pentru că în 1973 uzina va cu
noaște o largă diversificare a 
producției, intrarea în funcțiune 
la Breaza a unei noi secții, de 
fapt o nouă uzină. Cifric se 
poate spune că diversificarea 
producției va fi cu 115 la sută 
mai mare decît în acest an, în 

supleant al C.C. al P.C-U.S., mi
nistrul industriei petroliere al 
U.R.S.S., conducătorul delegației 
Asociației de prietenie sooieto- 
române, care se află în vizită în 
țara noastră.

In sală se aflau reprezentanți 
ai. oamenilor muncii din Capita
lă, veterani ai mișcării muncito
rești din țara noastră, conducători 
ai unor instituții centrale și or
ganizații obștești, personalități ale 
vieții științifice, artistice și cultu
rale, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor mi

România socialistă acționează 
cu fermitate pentru promova
rea consecventă în relațiile 
dintre toate statele a principii
lor suveranității și independen
ței naționale, deplinei egalități 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului 
reciproc, pentru instaurarea în
tre toate statele a unor rapor
turi bazate pe încredere și 
stimă reciprocă, pe respectarea 
dreptului fiecărui popor de a 
decide singur, fără nici o inge
rință, asupra propriului său 
destin.

Ca țară europeană — s-a a- 
rătat mai departe în cuvlntare 
— România atribuie o importan
ță deosebită problemelor secu
rității pe continent, a desfășu
rat o politică activă de norma
lizare a raporturilor și de dez
voltare a colaborării cu celelalte 
state europene, depunfnd efor
turi susținute pentru a contri
bui la pregătirea și convocarea 
conferinței de securitate.

România se pronunță pentru 
transformarea Balcanilor intr-o 
zonă a păcii și cooperării, lipsi
tă de arme nucleare și baze mi
litare, pentru realizarea unei În
țelegeri privind principiile co
laborării multilaterale.

Vorbitorul a subliniat apoi că 
România a manifestat și mani
festă profunde sentimente de 
solidaritate, a acordat și acordă 
întregul său sprijin poporului 
vietnamez in lupta sa eroică 
pentru apărarea independen
ței și suveranității. împotriva 
agresiunii imperialiste. Opinia 
publică din țara noastră, cere 
cu fermitate să se pună capăt 
tuturor actelor de război ale 
S.U.A. împotriva R. D. Vietnam 
și să se ajungă la o rezolvare 
politică a problemei vietname
ze, în concordanță cu interese
le și aspirațiile naționale vitale 
ale poporului vietnamez. Nutrim 
speranța că în cadrul convorbi
rilor de la Paris se va ajunge 
la semnarea acordurilor inter
venite între S.U.A. și R.D. Viet
nam, creindu-se condiții pentru 
restabilirea păcii și dezvoltarea 
liberă a poporului vietnamez, a 
celorlalte popoare din Indochi
na, corespunzător propriei lor 
voințe, fără nici un amestec din 
afară.

A fost reamintită poziția 
României în favoarea unei so
luționări politioe a conflictului 
din Orientul Apropiat, pe baza 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967. ceea 
ce presupune retragerea trupe
lor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate, recunoașterea in
dependenței, suveranității și in
tegrității teritoriale a tuturor 
statelor din zonă și rezolvarea 
problemei populației palesti
niene potrivit intereselor sale 
naționale.

în încheiere, vorbitorul a a- 
dresat comuniștilor, tuturor oa
menilor sovietici, oale mai cor
diale felicitări și urări- de noi 
și însemnate succese în opera 
de oonstruire a societății comu
niste, multă prosperitate și fe
ricire.

condițiile creșterii productivită 
ții muncii cu 9 la sută pe fie
care salariat. încă de pe acum 
s-au stabilit toate măsurile or
ganizatorice, a fost realizată 
defalcarea planului de produc
ție, au fost constituite schim
burile etc. Dar în același timp, 
aceste noi aspecte privesc șl 
munca, viața oamenilor, a ce
lor peste 12.000 de uteclștl.

Pentru generalizarea schim
bului II și extinderea schimbu
lui III, uteciștii, în conferința 
organizației U.T.C., au propus 

siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic. Au participat, de 
.asemenea, membrii delegației A- 
sociației de prietenie sovieto- 
române și membri ai ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

Au fost intonate Imnurile de 
Stat ale Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste și Republicii So
cialiste România,

Adunarea festivă a fost deschi
să de tovarășul Ilie Rădulescu, 
membru al C.C. al P.C.R., secre
tar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.

Constituirea Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, 
prin semnificația politică și 
consecințele sale social-econo
mice, ocupă un loc de seamă 
în istoria Statului Sovietic. A- 
cest eveniment a fost unul din 
factorii ho țări tori care au asi
gurat condiții favorabile pentru 
reorganizarea societății pe baze 
socialiste, pentru un avînt ne
maivăzut al economiei și cultu
rii, pentru ridicarea bunăstării 
poporului, pentru întărirea ca
pacității de apărare și a poziți
ilor internaționale ale Statului 
Sovietic.

Constituirea U.RS.S. — a 
spus in continuare vorbitorul — 
a fost o premisă din cele mai 
importante pentru apariția unei 
noi comunități istorice — po
porul sovietic, prima comuni
tate istorică in care se stator
nicesc relații principial noi in
tre oameni, relații, de prietenie 
și colaborare. Pentru a se crea 
o astfel de comunitate a trebuit 
să se depășească starea de Îna
poiere economică și culturală 
a tuturor națiunilor și naționa
lităților. să se lichideze clasele 
exploatatoare, să se reergamze- 
ze economia pe baze socialiste, 
să se înfăptuiască revoluția 
culturală, să se obțină victoria 
ideologiei sooaLste. s

în cocuinuare. ambasadorul 
U.R.S.S. a subUntal marile vic
torii obținute de popoarele so
vietice In dezvoltarea economi
ei și culturii lor. in intâr-rea o- 
rinduirti socialiste.

Forța vitali însincRjilâ a 
U R <-Ș a orânduirii sociale so
cialiste. a prieteniei Intre po
poare. a patrirtisznului sovietic 

tar. a spus eL s-a manifestat eu 
o In focul
Marelui Război pentru Apăra
rea Patriei.

Intr-o perioadă istorică rela
tiv scurtă, a sțxjs apo- ambasa
dorul LIRAS., poporul sovietic 
a obținut succese nemaivăzute. 
El a străbătut un dr.im de mari 
înfăptuiri istorice. A fost un 
drum greu. Au fost furtuni și 
războaie, luptă și muncă. A fost 
mult amar și a fost marea bu
curie a victoriilor.

Oamenii sovietici Intîmpină 
cea de-a 50-a aniversare a con
struirii U.R.S.S. intr-o atmos
feră de mare avint politic și în 
muncă. Ei muncesc cu sîrguință 
pentru îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al XXTV-lea al 
P.C.U.S.

Poporul nostru intîmpină a- 
cest jubileu în condițiile unei 
intense activități de politică ex
ternă a Statului Sovietic. Con
gresul al XXTV-lea al P.C.U.S. 
a definit programul activității 
de politică externă a partidului 
nostru și a Statului Sovietic. Ea 
corespunde pe de-a întregul in
tereselor radicale, vitale ale tu
turor popoarelor.

ca cei mal buni dintre ei să 
formeze aceste schimburi. Pen
tru ca preluarea noii uzine de 
la constructor să fie făcută fără 
întreruperi, treeîndu-se ime
diat, la producție, au fost con
stituite încă de pe acum bri
găzi de producție și educație 
ale tineretului ce urmează 
cursuri de specializare în ve
derea cunoașterii mașinilor pe 
care vor lucra, pentru însușirea 
documentației tehnice a noilor 
produse asimilate. Așadar, ti
nerii și-au asumat, în cunoștin
ță de cauză, responsabilitatea

Despre a 50-a aniversare a 
creării U.R.S.S. a vorbit tovarășul 
Cornel Burtică, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

A luat apoi cuvîntul V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.

Cuvîntările atf fost subliniate 
în repetate rînduri cu aplauze.

In încheierea adunării festive a 
avut loc un concert festiv, susți
nut de orchestra simfonică a Fi
larmonicii „George Enescu".

Dînd o ripostă hotărîtă unelti- 
• rilor reacțiunii și agresiunii im
perialiste. Uniunea Sovietică și 
țările socialiste frățești pro
movează linia spre coexistența 
pașnică a statelor cu orinduiri 
sociale diferite. Un important 
bilanț al inițiativelor de poli
tică externă ale statelor socia
liste este cest.'.derea încordă
rii în Eurooa.

In continuare, referindu-se la 
poziția fermă a U.R.S.S. pentru 
lichidarea focarelor de război 
imperialist, vorbitorul a subli
niat solidaritatea frățească ma
nifestată de popoarele sovietice 
față de eroicul popor al Vietna
mului, cu patrioții din Laos și 
Cambodgia, solidaritatea cu 
Înota dreaptă a popoarelor a- 
rabe. De asemenea, a relevat a- 
jutorul acordat luptei de eli
berare națională a popoarelor 
Africii. Asiei și Americii latine. 
Împotriva imperialismului și 
neocolon ialismului. pentru con
solidarea independenței, pentru 
o tale progresistă de dezvol
tare socială.

în continuare. vorbitorul a 
sous: intre U.R.S.S. si Repu
blica Socialistă România s-au 
«•atomicii și se dezvoltă relații 
de prietenie frățească și de co
laborare tovărășească care co
respund intereselor vitale ale 
popoarelor celor două țări.

Pe plen politic prezintă o 
mare importanță întîlr.irile re
gulate ia nivei înalt Intre con
ducătorii PC.U.S. și ai PC.R. 
îr. li c oamenii de stat ai țărilor 
noastre

Noi dătr. o înaltă apreciere 
relațiiicr de prietenie frățească 
dintre popoarele, partidele și 
guvernele noastre, dintre sta
tele noastre socialiste, a subli
niat vorbitorul.

Poporul sovietic se bucură 
sincer de succesele poporului 
român obținute de el sub con
ducerea P.C.P.. în opera de 
construire a socialismului. La 
30 Decembrie, poporul român 
va sărbători cea de-a 25-a ani
versare a proclamării României 
republică populară. Acestei glo
rioase date îi sînt consacrate în 
țara noastră manifestări festive, 
adunări ale oamenilor muncii, 
articole în presă, alocuțiuni la 
radio și televiziune. Nouă ne 
face plăcere că cea de-a 50-a 
aniversare a constituirii Statu
lui Sovietic se celebrează pe 
scară largă în țara dumnea
voastră.

în încheiere, vorbitorul a a- 
dresat calde felicitări cu prile
jul marii sărbători a poporului 
român — cea de-a 25-a aniver
sare a proclamării Republicii.

Urăm oamenilor muncii din 
România — a spus el — noi și 
strălucite succese în îndeplini
rea hotărîrilor Congresului al 
X-lea al P.C.R., ale Conferinței 
Naționale a partidului, în cons
truirea societății socialiste dez
voltate.

rezolvării unei probleme difi
cile i noua uzină va lucra- încă 
de la început la nivelul para
metrilor proiectați. Tinerii fău
rind viitorul uzinei, făuresc 
viitorul lor înșiși.

Certitudinea îndeplinirii a- 
cestui deziderat major este dată 
de rezultatele obținute pînă în 
prezent i îndeplinirea planului 
anual cu 23 de zile mai devre
me, obținerea unei producții 
suplimentare de 30 000 000 lei. 
aceasta este valoarea Inițiati
velor, a eforturilor și dăruirii 
tinerești.

Acum în preajma marii 
sărbători a Republicii, un nou 
obiectiv social-cultural desti
nat învățămîntului superior 
vine să întregească baza ma
terială necesară pregătirii vii
torilor specialiști. Este vorba 
de noul local al Facultății de 
farmacie din Cluj.

Modemul local este înzes
trat cu o stație pilot, profilată 
pe tehnica farmaceutică in
dustrială fi sinteze de medi-

Noul local 
al Facultății de 
farmacie din Cluj 

camente, cu laboratoare bine 
utilate, proprii disciplinelor de 
farmacognozie, chimie anor
ganică ți chimie farmaceuti
ci, un amfiteatru cu 120 ăe 
locuri, o sală de seminar, o 
bibliotecă de documentare 
pentru cadre didactice și stu- 
denți.

Noul obiectiv destinat des
fășurării în cele mai moderne 
și optime condiții a procesu
lui instructiv-educatip, a cer
cetării științifice, este încă o 
dovadă a grijii și dragostei pe 
care partidul nostru o acordă 
permanent tineretului studios, 
dezvoltării și pregătirii sale 
multilaterale.

I. CÎMPEAN

O piesă despre 
lupta ilegală'»

Efervescența creatoare care 
domină această stagiune teatra
lă mi se pare a fi de bun augur. 
După ce teatrele din provincie 
eu oferit publicului, în premie
ră, un număr apreciabil de pie
se românești, după ce în Capi
tală au văzut lumina rampei 
două texte remarcabile ale dra
maturgiei contemporane (Un 
fluture pe lampă și Casa care 
a fugit pe ușă); iată că și tea
trul Nottara dedică marii ani
versări de la 30 Decembrie un 
spectacol care are la bază ulti
ma lucrare a lui Al. Popescu : 
Noaptea nechemată (inițial Buna 
noapte nechemată).

Dramaturgul, din păcate, scrie 
destul de puțin. în schimb, a- 
tunci, cind lansează o piesă, reu
șește să o impună imediat aten
ției teatrelor și publicului. Așa 
s-a întîmplat și cu Croitorii cei 
mari din Valahia. (Jucată pe 
vreo zece scene 1). Așa se in- 
timplă și cu ultima piesă (care 
pînă acum a cunoscut patru 
montări). Este un secret al scrii
torului, este totodată o conse
cință a modului in care sensi
bilitatea sa se conjugă cu inge
niozitatea fabulatorie.

Concret, în cazul piesei de 
față, cuceritoare sint discreția, 
solemnitatea, sinceritatea abor
dării unei problematici atit de 
complexe ca cea a ilegalității ; 
a jertfei unor oameni pentru o 
idee atit de generoasă : comu
nismul.

Un scriitor francez afirma o* 
dată că „etherul Împreună cu 
noaptea au dat naștere poetu
lui". Afirmația nu face notă 
discordantă în contextul nopții 
nechemate, pentru că cele trei 
personaje ale ei — Sandra, Ma
tei și Staroste — sint trei struc
turi poetice. Aptitudinea lor po
litică este dublată In mod cert 
de una lirică (de altfel, întrea
gă luptă a personajelor ce se 
desfășoară sub auspiciile specta
culoase ale unui romantism sui- 
generis). Fragmentele de poezie 
folosite ca pasolă („în noaptea 
asta, Pentru ultima oară, luna 
a răsărit / Roșie ca un talger 
insîngerat" și „Mllne noapte ne-

Acțiuni in cinstea, aniversării Republicii

LA ATENEUL TINERETULUI
Programul activităților organi

zate în luna decembrie la Ate
neul tineretului este dedicat, a- 
proape în întregime, sărbătoririi 
care încununează sfîrșitul acestui 
an mareînd trecerea Republicii 
noastre în cel de-al doilea 
sfert de veac al existenței 
sale. Semnificativă pentru pro
cesul intensificării educației po- 
litico-ideologice a tineretului 
este consecvența cu care 
s-au desfășurat, încă de la 
începutul anului, cursurile „File 
din cartea de aur a P.C.R", „Ti
nerețe, muncă, viață" din cadrul 
Universității populare a tineretu
lui, la aceasta adăugîndu-se asi
gurarea unei mai bune funcțio
nări a Cabinetului de Științe so
ciale și politice și a Discotecii de 
muzică patriotică (cu secții de 
împrumut, înregistrări și exem
plificări), deschiderea unei expo- 

, ziții cu caracter permanent — 
Cartea politică — în scopul de a 
ține la curent tineretul cu nou
tățile apărute în Editura politică 
precum și obișnuitele întîlniri, 
mese rotunde și simpozioane, în
totdeauna generatoare de pătima
șe discuții în jurul unor proble
me de strictă actualitate.

Ceea ce ne-a impresionat la 
^Ateneul tineretului”, Casa de 
cultură a sectorului I care, în- 
tr-un timp record și-a cîștigat un 
deosebit prestigiu în rindurile ti
nerilor a fost, în primul rînd, 
dorința organizatorilor de a in
clude în program acțiuni menite 
să corespundă preocupărilor și 
interesului vîrstelor care trec 
pragul acestui lăcaș, dorință ca 
fiecare acțiune să polarizeze cît 
mai multe din problemele și fră- 
mîntările tinerilor, fertilizînd flu
xul cunoașterii răspunzînd astfel 
dezideratului adolescentin de con
tinuă. autodepășire. Valențe ale 
umanismului societății noastre so
cialiste se reflectă astfel și în 

bunul va fi trist / Va dormi 
somn de plumb"), așteptarea an
xioasă a urmăritorilor, capriciile 
princiare ale șefului siguranței, 
șampania pe care o beau ilega
liștii în cinstea morții (și victo
riei) lor, libertatea supremă de-a 
opta pentru viața sub semnul — 
morții sau moartea — sub sem
nul vieții și multe, multe alte 
indicii poetice pigmentează în., 
mod interesant acțiunea piesei; 
situind-o fără indoială. printre 
cele mai reușite lucrări cu aă 
ceasta tematică. Pâstrlnd con
stanta patriotică din Croitorii — 
și adăugind aici un plus de 
inefabil, simplificind subiectul și 
reușind să construiască verosi
mil evoluția personajelor, Al, 
Popescu’ ne oferă dovada pro
priei sale evoluții de creator.

Din păcate, nu toate aspectele 
piesei sint ireproșabile. Există 
în text citeva naivități stridente 
legate mai ales de fabulație : 
mobilul întîlnlril nu este expri
mat prea convingător, și desele 
aluzii la trecutul eroilor.: sînt 
destul de confuze. Apoi în afa
ră de versurile care servesc ce
lor doi ilegaliști drept parolă (și 
care nu ne deranjează) trebuie 
să observ că poezia, recitată pe 
scenă de vreo două trei ori, este 
neizbutită, enunțiativă, prolixă. 
Totuși, aceste carențe nu bot 
întuneca imaginea de ansamblu 
a piesei. După cum nu au putut 
să impieteze alura spectacolului 
realizat de regizorul (și din nou 
scenograful) Dan Nasta pe sce
na teatrului „Nottara".

Dan Nasta ne-a oferit o mon
tare discretă, poetică, ca piesa 
însăși. A materializat noaptea, 
noapte care aici cumulează trei 
funcții : poetică, tragiță, filoso
fică, noaptea care devine un 
personaj, adică istoria și fatali
tatea, „noaptea nechemată" care 
nu este alta decît moartea. Evi
dent, o asemenea bogăție de 

manifestările cu caracter politico- 
ideologic programate să aibă loc 
în ultima lună a acestui an.

Cu ajutorul proiecțiilor de dia
pozitive participanții la prima 
activitate a lunii decembrie au 
fost invitați la o călătorie ima
ginară avînd drept obiective cele 
mai de seamă realizări economi
ce din ultimii ani și, mai ales, 
din 1972 Turul de orizont indus
trial în județele țării a permis o 
retrospectivă dinamică a eforturi
lor depuse de întregul popor an
gajat în mărețul plan de desăvîr- 
șire a construcției socialiste. In 
fiecare din obiectivele economica 
vizionate se află concretizate va
lori inestimabile ale muncii, ab
negației și devotamentului cole
gilor de generație sau chiar ti
nerilor prezenți la această mani- 
feștare.

O altă temă, desprinsă din me
moria istoriei: „Lupta maselor 
populare Tîin București pentru 
proclamarea Republicii", susținută 
de tov. CORFAS ELEONORA a 
constituit subiectul unei alte ma
nifestări organizate în colabora
re cu Muzeul de istorie a orașu
lui București. Asupra multora 
din clădirile orașului nostru isto
ria dramatică a mișcării revolu
ționare a clasei muncitoare și-a 
imprimat semnificațiile ei adînci, 
răscolitoare. Sînt mărturii pre
țioase din al căror grai fiii și ne
poții celor care au schimbat al
bia destinului României învață 
cum să preia ștafeta angajărilor 
plenare si, de aceea, prezentarea 
unei asemenea teme prin efectul 
ei mobilizator are profunde im
plicații în realitatea contempora
nă. Sub genericul „România — 
Orizont ’72" era firesc să fie în
fățișat, ca rezultantă a celor an
terioarei tema „Realizări econo
mice și sociale ale Bucureștiului 
în cei 25 de ani de la procla
marea Republicii", emoționantă

semnificații ar fi fost greu de 
ratat scenic. Totul .a fost fără 
cusur în viziunea regizorului — 
cu excepția coloanei sonore, îm
pănată cu zgomote rizibile, cara
ghioase, gratuite care nu reu
șeau decît să rupă atmosfera 
tensională a spectacolului. Sce
nografia în schimb a fost func
țională, minuțioasă, poate chiar 
prea, minuțioasă,........

Rolurile celor dtoi: tineri comu
niști au fost Încredințate Elenei 

-Amaria Bog (Sa-ndră) și 1‘uîTA- 
lexandru Repari'"(Matei); Actri
ța— aflată la primul ei rol pe 
această scenă — A conturat per
sonajul cu multă distincție, pli
nă de farmec, evitind abil ten
tele melodramatice posibile. Este 
adevărat că, cei cîțiva ani pe 
care i-a petrecut între părăsi
rea Naționalului ieșean, și anga
jarea la teatrul Nottara. au avut 
un cuvint de spus în ceea ee 
privește tracul, nesiguranța, 
fringerea degetelor. Insă modul 
in care a făcut față acestui rol 
obositor, de amplă respirație, 
suavitatea șl Incandescența ei 
permanentă, sînt tot atîtea mo
tive care ne îndreptățesc să o 
așteptăm în continuare cu în
credere. Alexandru Repan, poa
te cel mai solicitat actor al co
lectivului s-a menținut între li
mitele mult prea cunoscutelor 
sale calități. A fost ca întot
deauna inteligent, cuceritor, fru
mos. El este un actor căruia 
rareori i se poate reproșa ceva. 
Dar care, poate, ar fi bine să 
fie încercat și în alt gen de ro
luri. De multă vreme nu ne mai 
surprinde prin nimic. Nucu 
Păunescu, avînd o partitură mai 
puțin generoasă, a reușit să fie 
ca întotdeauna, în rol.

Prin Noaptea nechemată, tea
trul politic românesc cîștigă una 
dintre partiturile sale de refe
rință, Iar teatrul „Nottara" — 
una dintre reprezentațiile lui 
meritorii.

BOGDAN ULMU
♦) Noapte nechemată de

Al. Popescu la Teatrul .,0.
Nottara"

Printre cele mai bune 
coruri din Maramureș se 
numără șt cel al căminu
lui cultural din comuna 
Adusat.

Foto-. AGERPRES

trecere în revistă a succeselor is
toriei trăite. Aportul tineretului a 
fost, și de această dată, subliniat. 
Programul artistic „Frumos ești, 
București...", colaj de cîntece și 
imagini filmate ale unor locuri 
familiare a accentuat caracterul 
festiv, încărcat de reverberații pa
triotice, emoționale.

Una dintre cele mai valoroase 
acțiuni datorită simbiozei univer
sului de idei, muncii tineretului 
nostru și pulsațiile evenimente
lor contemporane a fost simpozio
nul „De-o vîrstă cu Republica", 
organizat pentru tineiii fruntași 
din instituțiile Capitalei. Desfășu
rat sub auspiciile unui ciclu — 
„Participarea tineretului la cuce
rirea puterii politice" din Agen
da politici simpozionul a repre
zentat un inspirat schimb de o- 
pinii despre viața, despre iminen
ța sacrificiului, despre contururi
le idealului umanist al societății 
noastre. Elevii Liceului de Core
grafie au oferit în aceeași zi, re
plica înaltelor răspunderi ce re
vin vlăstarelor aflate cu cîteva 
trepte de vîrstă mai înainte, prin 
intermediul manifestării culturale 
intitulate: „Ești cetățean major 
de acum!"

Ziua tipografilor a prilejuit re
învierea unor momente din lupta 
eroică a clasei muncitoare. Tova
rășul Teohari Georgescu, ilegalist, 
mil tant al cauzelor muncitorești 
a depănat, înaintea ochilor, ume- 
ziți de emoție, imagini din filmul 
tradițiilor revoluționare ale mun
citorilor tipografi. Concertul de 
muzică românească din seara a- 
celeiași zile, de la Sala Mică a 
Palatului a fost susținut de o 
pleiadă de talentați instrumen
tiști aflați încă pe băncile licee
lor de muzică sau Conservatoru
lui : pianiștii Viorica Marinescu, 
Oana Velcovlci, Ina Macarie, 
Carmen Frătilă, Sandu Sandrin, 
Tudor Dumitrescu, Sorin Melin- 
te. Alexandru Preda, violonistif, 
Cristina Rărbulescu, Denise Ră- 
gălie. și Constantin Olariu, vio
loncelistul George Georgescu, 
etc. Aceluiași evenimentJgniver- 
sativ, de la 30 Decembre i-au 
închinat membrii cercului de 
teatru recitalul de versuri patrio
tice „De ziua ta, Republică", în
flăcărat omagiu conducerii înțe
lepte a Partidului-, mesager al în
crederii tinerei generații în jus
tețea cauzei pentru care luptă. 
La rîndul lor, elevii Liceului de 
arte plastice „Nicolae Tonitza" 
au reușit m expoziția „De-o vîr- 
stă cu Republica" cele mai repre
zentative lucrări create sub im
pulsul apropiatului eveniment 
sărbătoresc. într-o cromatică vie, 
surprinzător orchestrată se înlăn
țuie trecutul, prezentul și visuri
le de viitor ale celor mai fragezi 
meșteri ai penelului. Acțiunile 
organizate la Ateneul Tineretului 
în cinstea Aniversării unui sfert 
de veac de la crearea Republicii 
„continuă, pînă la sfîrșitul lunii 
prin tema Abolirea monarhiei și 
proclamarea Republicii, pagină 
glorioasă a istoriei poporului nos
tru, temă din cursul File din 
cartea de aur al P.C.R. prezenta
tă, la Universitatea populară a 
tineretului de ziaristul Adrian 
Vasilescu (joi, 21 decembrie, o- 
rele 15,30), prin faza finală a 
concursului de creație și interpre
tare „Am crescut odată cu Repu
blica" (luni, 25 decembrie orele 
18) prin întîlnirea dintre tinerii 
primiți in U.T.C. și fruntașii în 
producție * „Intrind în rindurile 
Uniunii Tineretului Comunist, 
mă angajez", acțiune urmată de 
un recital de versuri patriotice 
(marți 26 decembrie, orele 16), 
prin spectacolul festiv „România, 
țară de cîntec", dat în cinstea u- 
teciștilor fruntași din instituțiile 
sectorului I de cercurile și for
mațiile artistice ale Ateneului Ti
neretului (miercuri, 27 decem
brie, orele 19) și prin concursul 
„Cine știe, cîștigă !“ organizat 
joi, 28 decembrie, orele 16 de 
I.P.C.M. pe tema „A 25-a ani
versare de la Proclamarea Repu
blicii".

gh. p. angelescu
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Secretar general al 

Partidului Comunist Român, Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România a primit din partea tovară
șului TODOR JIVKOV, Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, Președintele Consiliului de , 
Stat al Republicii Populare Bulgaria, următoarea telegramă :

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist B...- 
gar, al Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria =: 
al rudelor victimelor accidentului-de cale ferată exprim - 
funda recunoștință pentru compasiunea și condoleanțeie ‘-x- 
primate

I

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Secretar General al 
Partidului Comunist Român, a primit din partea tovarășului 
GEORGES MARCHAIS, următoarea telegramă :

Vă mulțumesc foarte sincer pentru urările dumneavoaș—ă 
personale și pentru cele ale tuturor tovarășilor români.

Vă asigur de voința partidului nostru de a întări legăturile 
sale de prietenie cu Partidul Comunist Român.

La invitația conducerii Radio- 
televiziunii Române, o delegație 
a Federației de Radio și Tele
viziune din Republica Arabă 
Egipt, condusă de președintele 
Mohamed Mahmoud Chaaban, a 
făcut o vizită în țara noastră.

Delegația a avut convorl ri cu 
conducerea Radioteleviziunii 
Române cu privire la dezvol
tarea relațiilor dintre cele două 
instituții. Cu acest prilej au fost 
semnat Protocolul de colaborare 
pe anii 1973—1974 între Radio- 
televiziunea Română și Federa
ția de Radio și Televiziune din 
Republica Arabă Egipt.

în timpul șederii în țara 
noastră, oaspeții au vizitat o- 
biective industriale și culturale 
din orașele București, Ploiești 
și Brașov.
-Jn încheierea vizitei, delega

ția Federației de Radio și Tele
viziune din Republica Arabă 
Egipt a fost primita de tovară
șul Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R. A 
participat tovarășul Mihail Buior 
Sion, președintele Comitetului 
de Stat ai Radioteleviziunii Ro
mâne. A fost prezent Aly Ah
med Aii, consilier al Ambasadei 
Republicii Arabe Egipt la 
București.

școlii medii nr. 201 — „Zo!a și
.2. Kosmodemia :-.ski*,Alexsandr 

din Moscova, membru a', 
ducerii A.P.S.R.. care, la i". i- 
tația Consiliului Gene-al 
A R.L.U.S., a făcut o vizită in 
țara noastră, a părăsit luni la 
amiază Capitala.

în timpul șederii în România, 
oaspeții sovietici au avut ir.:re
vederi cu membri ai conducerii 
Ministerului Educației și In-ri- 
țămîntului, s-au întilnit cu ca
dre didactice de la licee din 
Capitală și din țară.

Tn cadrul programului știin
țific,, cultural și educativ „Dar.u- 
bius-Galați 72“, consacrat ani
versării Republicii, luni a avut 
Ioc la Palatul sporturilor din 
localitate o întilnire a pionie
rilor gălățeni cu tovarășii 
Constantin Dăscălescu, prim- 
secretar ' ~ 
țean Galați al P.C.R., 
giliu Radulian, 
Consiliului Național 
zației Pionierilor.

cu
i Dăscălescu, 
al Comitetului jude- 

. și Vir- 
președintele 
al Orgaui-

loc o masă 
„Valori și

actualitatea

Luni dimineața a sosit in 
Capitală, lă invitația Consiliu
lui General al A.R.L.U.S., o 
delegație a Asociației de prie
tenie sovieto-română, condusă 
de V. D. Sașin, membru su
pleant al C.C. al P.C.U.S., mi
nistrul industriei petroliere al 
U.R.S.S., prim-vicepreședinte al 
A.P.S.R,, care va participa la 
manifestările prilejuite de cea 
de-a 50-a aniversare a creării 
U.R.S.S. și a unui sfert de veac 
de la proclamarea Republicii 
în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni', oaspe
ții au fost salutați de Mihail 
Roșianu, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui General al A.R.L.US., Ion 
Mineu, adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geologiei, 
de activiști ai Consiliului Ge
neral al A.R.L.U.S.

Au fost de față V. 
denko, ambasadorul 
Sovietice la București 
bri ai ambasadei.

La Pitești a avut 
rotundă pe tema „____
ecologie culturală în moderni
zarea satelor românești".

La dezbateri au participat, 
între alții, Eugene Pendleton 
Banks, profesor de antropolo
gie socială la Universitatea Ca
rolina de Sud, Andreas Argynes, 
profesor de antropologie la 
Universitatea din California — 
S.U.A., aflați într-o călătorie de 
studiu în tara noastră, și prof, 
univ. V. Caramelea, membru 
al Comisiei de antropologie și 
etnologie a Academiei Republi
cii Socialiste România.

I. Droz-
Uniunii 

și mem-

Delegația de cadre 
activiști ai Asociației 
tenie sovieto-române, 
de L. A. Borisov,

didactice, 
de prie- 
condusă 

directorul

Comandamentul aviației civi
le „Tarom" informează că, în 
zilele de 1 și 2 ianuarie, sint 
suspendate toate cursele inter
ne.

în ziua de 31 decembrie, de 
pe aeroportul internațional O- 
topeni vor decola aeronave cu 
întoarcerea în aceeași zi, pe di
recțiile care unesc Bucureștiul 
cu orașele Frankfurt pe Main, 
Paris, Budapesta, Varșovia. 
Praga, Berlin, Zurich și Viena. 
Cunoscindu-se solicitările 
se, în prima zi a anului 
va efectua nici o cursă 
nă. Marți, 2 ianuarie, se
nizează zboruri directe din Bu
curești spre Atena, Cairo, Vie
na, Ziirich, Roma și Paris.

redu- 
nu se 
exter-
orga-

CRONICA U. T. C
VIZITA DELEGAȚIEI UNIUNII STUDENȚILOR 

COMUNIȘTI DIN FRANȚA
/ Delegația Uniunii Studen- 
‘ ților Comuniști din Franța 

(U.E.C.), condusă de Roland 
Chamak, secretar al Uniunii, 
membru al Biroului Mișcării 
Tineretului Comunist din 
Franța a vizitat centrele uni
versitare Brașov, Cluj și 
București. Delegația a vizi
tat Uzina „Tractorul" și U- 
niversitatea din Brașov, a 
purtat discuții la rectoratul 
Universității Babeș - Bolyai 
«lin .Cluj și la Consiliul 
U.A.S. din centrele universi
tare Brașov st Cluj, precum 
și la Ministerul Educației și 
Invățămîntului.

De asemenea, delegația a 
fost primită la C.C. al U.T.C. 
de către tovarășul Vasile Ni- 
colcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C.

La discuții au participat 
tovarășul Ioan Bari, secretar 
al Consiliului U.A.S.R,

Mihail Diaconu, activist al 
Comitetului Executiv al 
U.A.S.R. Cu acest prilej oas
peții au luat cunoștință de 
unele aspecte ale activității 
și preocupărilor actuale ale 
U.T.C. și U.A.S.R. pe plan in
tern și internațional, de for
mele și mijloacele de parti
cipare a tineretului român la 
viața socială și politică a ță
rii. Delegația U.E.C. a înfă
țișat probleme actuale ale 
mișcării studențești din Fran
ța, ale activității si luptei 
U.E.C. și U.N.E.F.

In cadrul discuțiilor s-a 
exprimat dorința de a dez
volta în continuare relațiile 
de prietenie și cooperare in
tre organizațiile de tineret șl 
studențești din cele două 
țări.

Duminică, delegația U.E.C. 
a părăsit Capitala îndreptin- 
du-se spre Paris.

A APĂRUT 
„TÎNĂRUL 
LENINIST" 

nr. 12
Din suxrir : Republică si 

tinerețe; Partidul. țara, sa- 
ciahstnal — argumentele în
crederii —mire ia viitat ; 
Primo! ahiecti» al unei vieți 
exemplare : Să căesacri
muncii Im ce ai mai bu» : 
De Ia maaalacal propagaa- 
distnlu- ta diahagul cu Lae- 
rii ; FU» di» craaica Sannt 
Republicii; Itiaerar eroic ; 
DimeaMuaiie împlinirii ; A- 
cesti tineri minunau și eroi
cele tor șantiere ; Reportaj 
imaginar : Istorie cou lână : 
Dicționar politic : Conștiința 
națională ; Școala și inte
grarea socială a tinere»»!»! 
(prof. dr. doc. Petre Bir. 
bulescu); Umanismul socia 
list (AL Tăaase: : Știința ș 
viața cotidiană (cont, unit 
Petru Pănzar» ; Merid'in : 
România ia lame — o Pre
zență activă. construcții ă
Energetica sovietică.

„APRIL", „TURIST". UNICATE VESTIMENTARE
a Parfumul cu care vă veți „completa" ținuta In seara zilei 

de Ret elioa ? Specialiștii de la Fabrica de produse cosmetice 
-Mira;* au pregătit o serie de surprize. E vorba despre circa 
12 no: tipuri de parfumuri. care se remarcă printr-un deosebit 
rafinament ți finețe. „Turist" — spre exemplu — prezintă o 
nuanță asemănătoare cunoscutelor parfumuri * 

■—munțat miros floral, fiind 
ie plante. Noile parfumuri — elegant am- 

lacoane din sticlă matisatâ, semicristal etc. — con- 
a magazinului bucureștean

asemănătoare
„April* oferă un pro; 
extracte naturale de f 
halate In fl_____
setuie deocamdată o exclusivitate 
„Farmec*.

• Cu ocazia „Lunii cadourilor*, 
Victoriei. ?I) a realizat o serie de 
cuîm : jachete de damă lucrate din blană 
dîr mătase naturală, jersee (în mai 
bă: bă teșii

franțuzesti. 
realizat din

mai strînsă legătură a învăță- 
mlntului cu cercetarea aplicati
vă și producție. La Facultatea 
de construcții, spre exemplu, 
se realizează un modem labo- 
rator-școală cu destinație pro
ductivă, iar pe platforma uzinei 
„Azur" se construiește o bază 
de producție cu mai multe sta- 
ții-pilot Aici cadrele didactice 
și studenții vor finaliza o serie 
de cercetări In vederea realiză
rii de produse chimice. La Fa
cultatea de electrotehnică ur

mează să ia ființă un alt ate- 
lier-școală, ca și la Facultatea 
de mecanică. Construcția și do
tarea tehnică a acestuia din 
urmă s-a realizat prin aportul 
exclusiv al studenților și ca
drelor didactice. Dînd curs unui 
contract încheiat cu Uzina ,.E- 
lectromotor", studenții anului 
III de la secția tehnologia cons
trucțiilor de mașini 
producerea unui set 
destinate asamblării 
duse electronice.

au început 
de piese, 
unor pro-

I
magazinul „Moda” (Calea 
unicate vestimentare, 

artificială, 
multe culori), costume 

(diverse modele și culori), sacouri etc.
magazinele de specialitate puteți găsi o serie de salo- 
rochii realizate din tricotaj P.N..-C, împodobite cu di- 

roderii. rochii croșetate, ierseuri In culori vii. Tot din- 
itățL spicuim și o serie de pardesie, pelerine, jachete, 

cu garnituri etc.

I
I
I

țgfnema
I
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EXPLOZIA : rulează la Patria 
(orele 9; 12; 15; 18; 21), Gloria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30).

CAPCANA PENTRU GENERAL l 
rulează la Floreasca (orele 15,30: 
18; 20,15).

filiera : rulează la Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 9,30; 12; 
15,30; 16; 20,30).

LUPUL- - MĂRILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Gloria (orele 
9; 12,30; 16), Excelsior (orele 9; 
12,30: 16; 19,30), Aurora (orele 9; 
12,15; 16; 19,30), Tomis (orele 9; 
12,30; 16; 19,30).

SFlRȘITUL LIUBA VINILOR : 
rulează la Central (orele 10; 12,30; 
15.30; 18; 20,30).

LEGENDA LUI RUSTAM : ru
lează la Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

JOE HILL : rulează la Scala (o- 
rele 8.30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21).

URSUL YOGHI : rulează la Doi
na (orele 9,30; 12: 14.30; 17).

MOARA CU NOROC : rulează la 
Doina (ora 19,30).

CHILE ’71 : rulează la Lumina 
(orele 13,30; 16; 18.15; 20,30). •

O NOAPTE FURTUNOASA : ru
lează la Lumina (orele 9; 11,15).

BARIERA : rulează la Grivița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Miorița (orele 10; 12,30; 15; 
17,30; 20).

CU MIINILE CURATE : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15)( 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20 15).

SĂGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Dacia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Munca (o- 
rele 16; 18; 20).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Lira (orele 15,30; 19,30).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Giulești (orele 15.30; 19).

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

TUDOR : rulează la Pacea (orele 16: 19).
SERATA : rulează la Crtngașl 

(orele 16; 18; 20).
FELIX ȘI OTILIA : rulează la 

Popular (orele 15,30; 19).
. : ratează la Arta (orele15.30; 18: 20,15).

FACEREA LUMII : rulează Ia 
Progresul (orele 16; 18; 20).

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVOLII : 
rulează la Laromet (orele 15.30: 
17.30: 19.30).

MARY POPPINS : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—19,30 în con- 
tinuare).

CAZUL MATTEI: rulează la 
Cotroceni (orele 15,30; 18: 20.15).

MAREA EVADARE: rulează la 
Feroviar (orele 9,15: 12.45: 16 30- 20) 
Melodia (orele 9: 12.30: 16:' 19.30), 
Modem (orele 9; 12.30; 16: 19 30)

FRUMOS. ONEST. EMIGRAT IN 
AUSTRALIA : rulează la Voim 
(orele 9; 11.15; 13.30; 15.45; 18.15:
20.30) . !

FATA

Iin locul celui rotativ, cu care au 
fost dotate aparatele „Opera* A 
„Lux*. In urma introducerii unor 
noi tehnologii, a fost realizat — 
tot in premieiă — primul tub ci- 
nescopic cu curbură redusă a 
ecranului, care a fast integ 
primului televizor românesc tn 
zistorizat „Saturn* (cu diagon 
ecranului de 60 cmi. care ca fi 
prezent in cssrind in mag

I
numai cî-

ECHIPIERI CU„. ȚINTE

CU DOB1NDĂ

| wisM I

nu este 
destinată 
aniatori-

de doi

RADIO TV.
Întreprinderile specia

Au furat 
de peste

fuirea unui magazin din co
muna Pantelimon. 
obiecte în valoare 
10 000 lei.

Urmarea ? După
teva ceasuri, Const, Iordan 
și Sofia Goinea au trebuit 
să predea înapoiz suma fu
rată. Cu „dobîndâ" stabilită 
de lege, evident.

verse lor ac

ate

£

iăii«Ouw

ATLETISMULPE CEL MAI
MARE STADION un copil vitreg!DIN TIMIȘOARA

LA ROȘIORI : CLUB 
’ AL TINERETULUI 

în comuna Roșiori ■ _
Brăila) a luat ființă din iniția
tiva Comitetului comunal U.T.C- 
un original „Club al tineretu
lui". Primul său obiectiv : asi
gurarea de condiții 
toare desfășurării di
tivități în timpul ierniL Profe
sorul Cosma Tacciu, unul din 
inițiatorii săi. ne-a declarat : 
„O serie de rezultate bune în 
producție, o serie de succese 
sportive (titlul de vicecampioni 
la handbal fete, locurile frunta
șe obținute la tenis de masă și 
minifotbal) sint numai citeva 
din motivele ce ne-au determi
nat să înființăm un club al ti
nerilor. Principalele noastre de
ziderate : obținerea de rezulta
te cit mai bune in producție, ac
țiuni profesionale și cultural- 
artistice și realizarea obiectivu
lui ca fiecare tînăr roșiorean, 
cooperator sau elev, să fie un 
practicant al sportului prefe
rat". Succes deci în acest „am
bițios" program !

GHEORGHE ȘEITAN

dio P semiconductors. IWz este 
anul nașterii primelor aparate 
radio tranzistorizate „Cora~, 
„Alfa*. cu două ți trei lungimi 
de undă, al primului aparat ste
reofonic de concepție româneas
că. cu 7 bena de frecvență. fa
milia" televizoarelor a înregis
trat, de asemenea, o premieră: 
selectorul de canale cu butoane.

UNIVERSITATE 
PSOOVCTIE

CONTRACTE
La Institutul Politehnic < 
șoara se întreprind 

te să asigure

Colecționau fulgi, sticle 
goale etc. O simplă pasiune, 
un hobby — ce e drept ■— 
puțin cam original ? Așa 
susțineau, cel puțin, tinerii 
Ion Cîrpaci și Zambela 
Stanca.

Sosiseră, pentru a-și putea 
completa mai eficient „co
lecția", tocmai din județul 
Caraș-Severin. in Capitală.

Surpriză însă ! Intre 
teancurile de fulgi (destinați, 
chipurile, colecției personale 
sau valorificării) au fost gă
site «liverse obiecte cu va
loare muzeistică, evaluate la 
cel puțin 58 090 lei !

— De fapt noi stringeam 
fulgi, dar nu știu cum s-a 
nimerit că— incearcă o jus
tificare I. Cirpaci.

Să mai fie nevoie să insis
tăm asupra neverosimilității 
acestui— „paravan 
bani" ?

O nouă manifestare dedicată aniversării Republicii. Concurs pe 
teme politice și profesionale „Cine știe răspunde*, organizat de 
către Comitetul U.T.C. de la policlinica bucureșteană „Alexandru 

Sahia“

• SPORT • SPORT •

Miezul nopții. Și 
o simplă datare, 
captării interestilui 
lor de foiletoane polițiste. E 
pur și simplu ora la care doi 
tineri, lipsiți de gînduri se
rioase. profesie și—mai e ne
voie să adăugăm — elemen
tare scrupule, s-au gindit să 
dea „lovitura". Termen de
suet — de asemenea nelipsit 
din arsenalul unei anume li
teraturi comerciale — sem- 
nificînd, în cazul de față, je-

Se autointitulau grup de 
factură „hippy". Prima con
diție de admitere în acest 
bizar ansamblu se impunea: 
să nu ai serviciu (de prefe
rință), să întrebuințezi cit 
mai frecvent leafa părinților 
și învîrtelile (de orice gen) 
pentru a achiziționa panta
loni cu ținte, reviste ilustra
te, gumă de mestecat, să-ți 
placă coniacul (dimineața, la 
prinz și seara), degustat cu 
paiul și să nu-ți placă să faci 
vizite pe la frizer mai des 
decît o dată la 365 zile.

Iată și „formația" : Const. 
Bică, Const. Crăciun, Eugen 
Dan, Ion Pescaru, Gh. Rota- 
riu, Florea Pitar (vîrsta în
tre 16 și 19 ani). De mențio
nat că Const. Bică și Const. 
Crăciun fuseseră deja averti
zați de către organele în 
drept pentru comportări si
milare. Poate că sancțiunea 
administrată de această dată 
închisoare corecținnală între 
3 și 6 luni, se va dovedi pen
tru ei și- colegii lor „intru 
hippy" — mai eficientă.

Rubrică realizată de ANDREI BÂRSAN

-------- CARE VINDE FLORI :
rulează la Viitorul (orele 15.30: ’8- in ici ’

ÎN SOARE : rulează la 
(orele 15.30: 18; 20,15).

A VENIT 
rulează la

Feeria zăpezii îmbie 
drumeție si pe meleagurile 
Țării de Sus a Moldovei, în 
munții Domelor și Câmpu
lungului, peste culmile Ra- 
răului și pe la Obcinele din 
preajma Rădăuților. Oaspe
ții vor fi, și aici, întiinpi- 
nați cum se cuvine. lata ci-, 
teva amănunte : la Vatra 
Dornei și Cîmpulung Moldo
venesc unitățile hoteliere au 
fost înzestrate corespunză
tor și s-au amenajat, de a- 
semenea, o serie de baze 
sportive pentru practicarea 
sporturilor de iarnă. Să mai 
adăugăm si faptul că o se
rie de cabane, Zugreni, 
Mestecâniș, Rarău, Hanul 
Ilișesti, motelul Putna, — 
plasate în preajma unor pi
torești priveliști montane, 
asemănătoare celei surprin
se în fotografia noastră — 
își așteaptă și ele, cu o se
rie de interesante noutăți 
în dotare, oaspeții.

20 15).
FETE

Buzești ______
BĂRBATUL CARE

DUPĂ BUNICA : 
Cosmos (orele 15,30; 18: 20,15).

FUGA E SĂNĂTOASA : rulează 
la Vitan (orele 15,30; 18: 20,15).

MAREA HOINĂREALĂ : rulează 
la Rahova (orele 15.30: 18 : 20,15).

MICUL OM MARE : rulează la 
Flamura (orele 9; 11,30; 15,30; 18: 
20,30).

SECERA VÎNTUL SĂLBATIC ’. 
rulează la Bucegi (orele 15.30; 18: 
20,30).

VACANȚĂ LA ROMA : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 18: 
20.15).

în 1964, in Timișoara, a fost 
dat in folosință un nou stadion. 
Realizat in mare 
munca 
prestată 
de 
Și 
din 
stadion al sportului, cu o capa
citate de 30 000 de locuri — deci 
printre cele mai mari din țară 
— se vroia. înainte de toate, o 
bază sportivă pentru masa largă 
a tinerilor. Bineințeles. pină la 
urmă, partea leului din aceste 
posibilități a fost rezervată fot
balului. Ironia soartei a făcut 
ca tot cam de la acea dată, 
fotbalul timișorean să intre 
intr-o eclipsă care ține cam Oe 
multișor. Dar nu despre acest 
subiect ne propunem, acum să

tineri 
prin 
fondurile

__ parte prin 
voluntar-patrioticâ 

de zeci de mii 
ai orașului, dar 

investiții serioase 
statului, noul

Gloria sportului bănă- 
leagă și de alte perfor- 
atletismul aflindu-se la 
frunte. Nu am vrea să

vorbim, 
țean se 
manțe, 
loc de 
se creadă, acum, că puținătatea
sportivilor de performanță Ia 
disciplinele atletismului ar fi 
nemijlocit legate tot de... exis
tenta stadionului 1 Mai. Oricum, 
de cind există el, presa sportivă

acestora este nu numai de a 
fortifica din punct de vedere 
fizic tinăra generație, ci și acela 
de a depista talente pentru a fi 
promovate în sporturile de per
formanță. Șeful secției de sport 
de la municipiul U.T.C., tova
rășul Ion Jurchescu, ne pune la 
dispoziție calendarul competiții
lor sportive de atletism organi-

CUM FOLOSIM BAZELE 
SPORTIVE?

.*

n-a izbutit să consemneze nici 
un record, măcar național, în
registrat pe pistele sale. Din 
1&59. stadionul cu pricina a fost 
da: spre oblăduire CJEFS-ului 
Timiș, cu alte cuvinte organului 
cel mai competent privind deci
ziile in materie de chibzuită 
folosință. Și totuși, pină az-,. 
accesul tinerilor pentru practi
carea altor sporturi decît fotba
lul (acesta rezervat numai 
clubului Politehnica și doar din 
cind in cind echipelor de cate
goria C). este îngrădit de mă
suri dintre cele mai bizare. Nu 
Înțelegem de ce. in ciuda expli- 
cațiiîor de tot felul. Să vedem 
acum in ce măsură ele rezistă 
șr„umentelor.

Organizațiilor U.T.C. le revi
ne. prin reglementări bine preci-/ 
zate. sarcina organizării compe
tițiilor sportive cu caracter de 
masă, știut fiind- că scopul

zate în acest an. Sint nume
roase. Cităm doar cîteva : 36 
de echipe de băieți și fete cu 
un total de aproape 300 de spor
tivi, au fost antrenați la penta
tlonul atletic școlar, competiție 
proprie ; la divizia liceelor — 
alți 200 de tineri — la 100 metri, 
400 metri (băieți), 800 metri 
(băieți, lungime, înălțime și 
greutate) ; 300 de participant!
la concursul de atletism al ele
vilor din clasele VIII—X, crosul 
de primăvară și crosul de 
toamnă deschis tuturor tineri
lor. Ei bine, toate aceste, între
ceri finale pe municipiu sau 
județ ca și multe altele s-au 
desfășurat pe terenul clubului 
C.F.R., gazdă mult mai ospita
lieră, deși el însuși are- o puter
nică secție de atletism. Lăsăm 
la o parte antrenamentele pre
gătitoare dinaintea întrecerilor, 
apoi etapele de masă făcute pe 
unde s-a putut. Dar nici măcar

zile vor avea loc 
fond, iar în con- 
vor disputa cele

Odor» 
Mureș

fotbal 
și-a

IN SALA SPORTURILOR 
DIN CLUJ au început luni 
după amiază intrecerile 
primului turneu pe teren 
acoperit din cadrul campio
natului national feminin de 
handbal. Iată primele trei 
rezultate înregistrate : Uni
versitatea Timisoara — 
Constructorul Timisoara
1»—7 (5—1); I.F..F.S. Bucu
rești — Progresul București 
11—8 (8—5) și Voința 
hei — Mureșul Tg.

—6 (7—5).
• Selecționata de 

(tineret) a României 
început turneul in Grecia, 
jucind in orașul Lamia, cu 
reprezentativa locală. Jocul

s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 0—0. \

între 4 și 7 ianuarie, la 
Poiana Brașov, se vor des
fășura întrecerile celei de-a 
Ili-a ediții a competiției de 
schi „Cupa Brașovia". In pri
mele două 
probele de 
tinuare se 
alpine. La întreceri și-au a- 
nunțat participarea compo- 
nenții loturilor republicane 
de seniori in frunte cu Dan 
Cristea, Cornel Vulpe, Da
niela Munteanu etc.

• Cotidianul sportiv „Mar
ca" din Madrid a întocmit 
clasamentul celor mai buni 
10 sportivi ai anului 1972. Pe 
primul loc a fost clasat ci
clistul belgian Eddy Merckx,

o finală a unei competiții 
masă. de tineret, nu a găsit 
aprobare de desfășurare a ei pe 
stadionul 1 Mai 1? Și cum spu
neam, tinerii au adus un mare 
și generos aport la construirea 
lui. îl întrebăm pe interlocutor 
de ce ? „Din moment ce pentru 
ca să putem deschide anul șco
lar de pregătire sportivă și de 
pregătire pentru apărarea pa
triei pe stadionul 1 Mai a tre
buit să fac 5 zile de anticameră 
ca să obțin aprobare de Ia or
ganele CJEFS, nici nu mai 
putea fi vorba de alte compe
tiții. In plus, imi face impresia 
că pista de atletism, groapa de 
sărituri și spațiul rezervat pen
tru aruncarea greutății și a 
discului, in prezent, sint total 
impracticabile, sint anume lă
sate așa, pentru a nu derauja 
buna desfășurare a fotbalului".

Noi mai adăugăm că, totuși, 
am fost de cîteva ori martorii 
unor întreceri de atletism, este 
adevărat însă că numai în pau
zele meciurilor. Prin aceasta nu 
vrem să spunem decît doar că 
se poate cu alte cuvinte, prac
tica și atletism.

Cerem tovarășului Pavel 
Ghedrghiu, vicepreședinte al 
CJEFS Timiș, responsabil di
rect cu bazele- sportive, calenda
rul competițiilor de atletism 
organizate pe stadionul 1 Mai. 
Discuția a debutat tot cu... fot
balul. „Ne-am gindit să asigu
răm echipei Politehnica toate 
condițiile pentru a promova în 
divizia A. Știți, antrenorul Io- 
nescu vrea liniște la antrena
ment, la meciuri, iar noi vrem 
ca un eventual insucces al echi
pei să nu fie pus pe seama de
teriorării gazonului ! Pentru ca 
totul să fie în regulă, am ame
najat chiar și o saună și un 
bazin". Bine, "dar pista de atle
tism de ce nu se amenajează ? 
întrebăm noi. Ni se pare inutil 
să mai transcriem, răspunsul 
fiindcă el se include în 
zența de doi ani de zile pe 
a zgurei fără ca cineva 
clintească nici măcar 
muncă voluntar-patriotică. 
sint citate alte trei baze 
tive afectate atletismului 
oraș — Progresul, Politehnica, 
C.F.R. — care nu sint nici ele 
suficient de solicitate. Intenții 
de îmbunăitățire a situației sint, 
au început chiar să se materia
lizeze. Secția de atletism a Școlii 
sportive a primit, in sfirșit. 
aprobarea de a se antrena pe 
stadionul 1 Mai. Ne Întrebăm 
numai de ce atit de tirziu șl de 
ce accesul 
sportive se 
torul 7

MARȚI, 26 DECEMBRIE 1972

Opera Română : MADAME
BUTTERFLY — ora 19,30; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : LUCEAFĂRUL (ce
dat)— ora 10; O SCRISOARE 
PIERDUTĂ — ora 19; (Sala Stu
dio) : VALENTIN ȘI VALENTINA 
— ora 20; Teatrul de Comedie : 
INTERESUL GENERAL — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : GAIȚELE — ora 10: 
Teatrul Giulești : CASA CARE A 
FUGIT PE UȘA — ora 19,30; Tea
trul Național „I. L. Caraglale" (Sa
la Comedia) : UN FLUTURE PE 
LAMPĂ — ora 20; (Sala Studio) : 
PĂRINȚII TERIBILI — ora 20; 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Victo
ria) : ARICIUL ALBASTRU — 
ora 10; (Sala Academia) : RAI ȘI 
NĂTĂRĂI — ora 10; Teatrul „Ion 
Vasileseu" : DANSUL MAIMUȚE
LOR — ora 19,30; Teatrul „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : REVISTA 
ARE CUVINTUL — ora 19,30; (Sala 
Victoria) r TRĂSNITUL MEU 
DRAG — ora 19,30; Circul Bucu
rești : MOȘ GERILĂ — ora 10; 
Teatrul „Ion Creangă" : COMOA
RA DIN INSULA PIRAȚILOR — 
ora 15; CELE DOUĂSPREZECE 
LUNI ALE ANULUI — ora 15; 
SNOAVE ȘI MĂȘTI — ora 18.

MARȚI, 26 DECEMBRIE 1972

PROGRAMUL I

pre- 
teren 
să o
prin 

Ne 
spor- 

din

tinerilor la bazele 
face cu încetini-

ION DANCEA

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex. Teleșcoală. 9,05 Geografia 
României. Bazinul Trotușului. 9,30 
Literatura română (clasa a VIII-a). 
10,00 Curs de limba engleză. 10 30 
Căminul. 11,10 Comentariu la 40 de 
steme. Bucureștiul reporterului. 
11,50 Muzică populară. 12,00 Recital 
vocal. 12,20 Film serial : Pierdu 1,1 
în spațiu. 13,10 Telejurnal. 15 00— 
16,00 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură. 17,30 Deschiderea 
emisiunii de după-amiază. Curs de 
limba rusă. 18,00 Publicitate. 18,05 
Moment folcloric. 18,15 25 de ani 

-de artă plastică contemporană. Ex
poziție omagială în cinstea ani
versării Republicii. 18.35 Steaua 
polară — emisiune de orientare 
școlară și profesională. 19,00 Calei
doscop cultural-artistic. 19,20 1001
de seri. 19,30 Telejurnal. In cinstea 
aniversării Republicii — Raportul 
unei țări întregi. 20,00 România în 
lume. 20.30 Seară de teatru : „Ci
tadela sfărimată" de Horia Lovi- 
nescu. 22,30 „24 de ore“.

PROGRAMUL n

20,06 Telecinemateca pentru ti
neret : „Draga mea Clementine" — 
producție a studiourilor america
ne. 21,30 Muzică populară. 21.40 
Viața economică a Capitalei. 22.00 
Emisiune de divertisment.



Manifestări
aniversării

consacrate 
Republicii

• La Casa prieteniei din Le
ningrad a avut loc o adunare 
festivă consacrată împlinirii a 25 
de ani de la proclamarea Republi
cii în România. Au participat re
prezentanți ai comitetelor orășe
nesc și regional Leningrad ale 
P.C.U.S., ai Comitetului executiv 
al Sovietului Orășenesc Lenin
grad.

După ce a 
V.A. Beriozov, 
teiului Executiv al Sovietului 
orășenesc Leningrad, a dat cu
vintul Tatianei Jdanova, prim- 
secretar al Comitetului raionului 
Kuibîșev, din Leningrad, al 
P.C.U.S. care a prezentat aspecte 
din realizările obținute de po
porul român, sub conducerea 
P.C.R., în acești 25 de ani, rele- 
vînd relațiile de prietenie și co
laborare româno-sovietice.

A luat apoi cuvintul Octav 
Livezeanu, membru al Consiliului 
General A.R.L.U.S.; care conduce 
o delegație a asociației aflată in 
vizită în U.R.S.S.

A avut loc un spectacol p\ 
zentat de artiști leningrădeni, 
urmat, de un program de filme 
documentare despre România, 
primit cu căldură de spectatori.

In aceeași sală, s-a deschis, la 
25 decembrie, o expoziție foto- 
documentară despre realizările 
obținute de poporul român în cei 
25 de ani de la proclamarea Re
publicii.

deschis adunarea, 
secretarul Comi-

•re-

• Sub auspiciile Comitetului 
popular al regiunii Phiongnam, 
din R.P.D. Coreeană a avut loc 
o adunare în cadrul manifestări
lor consacrate celei de-a 25-a ani
versări a proclamării Republicii 
în România.

Cu acest prilej, au fost evoca
te realizările poporului român în 
edificarea unei vieți noi. Au par
ticipat oficialități locale, precum 
și Lazăr Aiireliu loan. însărcina
tul cu afaceri a.i. al României la 
Phenian.

• „Zilele filmului românesc" 
s-au înscris printre manifestările 
desfășurate în capitala Iugoslaviei 
în cinstea împlinitii a 25 de ani 
de la proclamarea Republicii în 
România. Cu acest prilej, în pre
zența unei delegații de cineaști 
români, la Centrul de cultură din 
Belgrad, un numeros public a 
vizionat filmele „Puterea și Ade
vărul", „Săptămîna nebunilor" și 
„Vîrstele omului".

• Zn orașul Plevna a avut loc 
o adunare festivă închinată celei 
de-a 25-a aniversări a proclamă
rii Republicii. Despre semnifica
ția- evenimentului și succesele 
obținute de poporul român în 
cei 25 de ani de republică a 
vorbit Zdravko Zdravkov, secre
tar al Comitetului județean Plev
na al P. C. Bulgar.

SESIUNEA ADUNĂRII POPULARE
SUPREME A R.P.D. COREENE

La Phenian se desfășoară lucrările primei sesiuni a Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Coreene a celei de-a cincea legis
laturi. Deputății dezbat problemele intitulate 
Constituția socialistă a R.P.D. 
gerile în organele centrale ale

„Cu privire la 
Coreene" și „Cu privire la ale- 
Adunării Populare Supreme".

de peste hotare

R.P. Chineză : Vedere din portul Tsingtao.

Creșteri ale
costului vieții în
țările capitaliste I

Tragic bilanț 
la Managua

Libanul
și Uruguayul 

au stabilit relații 
diplomatice cu 
R. D. Germană
• Guvernul Republicii Li

ban a hotărît să stabilească 
relații diplomatice cu Repu
blica Democrată Germană — 
se anunță într-un comunicat 
oficial publicat duminică la 
Beirut.

Comunicatul menționează 
că hotărirea are efect ime
diat, cele două țări urmind 
să facă schimb de reprezen
tanți diplomatici > la rangul 
de ambasador.

Guvernul libanez a recu
noscut oficial Republica De
mocrată Germană la 20 de
cembrie.

• Guvernele R.D. Germa
ne și Uruguayului au hotărît 
să stabilească relații diplo
matice la nivel de am
basadă.

Declarație
Vietnam

Purtătorul de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicității 
o declarație în care se arată că, 
la 24 decembrie, aviația ameri
cană a atacat numeroase zone 
populate» ale Vietnamului de 
nord. Au fost bombardate capi
tala. R. D. Vietnam. Hanoi, ora
șul .Haifong și provinciile Ha 
Bac,- Thung Hoa și Quang Binh.

în ziua precedentă, nave mili
tare americane au deschis fo
cul asupra unui număr de lo
calități din provinciile Ha Tinh 
și Quang Binh*

In declarație sint condamna
te aceste noi acte de război și 
se) cere Administrației S.U.A., 
încetarea tuturor acțiunilor 
prin care sîrit încălcate suvera
nitatea și securitatea R. D. 
Vietnam,

Kurt Waldheim
O.N.U., 
decla- 

într-un 
într-un

•f

tuația din Orientul Apropiat și 
că nu crede intr-o reluare a 
ostilităților in această zonă.

La primul punct al ordinei 
de zi a rostit o amplă cuvîn- 
tare Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Cabinetului 
Miniștri. Vorbitorul a 
activitatea guvernului 
Coreene, desfășurată pe planul 
revoluției socialistei și al 
strucției 
cut în revistă principalul 
ținut al Constituției 
a țării și s-a referit la 
de viitor.

Kim Ir Sen a arătat 
Constituție socialistă 
realizările poporului 
Coreene, definește principiile 
de conducere a activităților in 
domeniile politic, economic și 
cultural ale societății socia
liste, reglementează drepturile 
și îndatoririle de bază ale ce
tățenilor și stipulează compozi
ția și funcțiunile organelor sta
tului și principiile de care sint 
călăuzite acestea în activitatea 
lor. Scopul noii Constituții este 
apărarea prin lege a sistemului 
socialist și a dictaturii proleta
riatului, instaurate în jumăta
tea de nord a țării, slujirea cau
zei revoluționare a clasei munci
toare, a relevat vorbitorul. Sar
cina revoluționară fundamentală 
a guvernului R.P.D. Coreene este 
să asigure victoria completă a 
socialismului în jumătatea de 
nord a Coreei, să respingă in
gerința forțelor străine pe sca
ră națională și să realizeze 
reunificarea și independența 
țării pe baze democratice — a 
spus Kim Ir Sen.

Referindu-se la politica ex
ternă promovată de Partidul 
Muncii din Coreea și de guver
nul R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen 
a arătat că principiul constant 
care a călăuzit țara în acest 
domeniu a fost dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colabo
rare cu toate țările care ma
nifestă prietenie față de R.P.D.

de 
relevat 
R.P.D.

con- 
socialismului, a tre- 

con- 
sociallste 
sarcinile

că noua 
reflectă 

R.P.D.

Coreeană, pe baza principiilor 
egalității și avantajului reci
proc. R.P.D' Coreeană va sta
bili relații diplomatice, precum 
și relații politice, economice și 
culturale, bazate pe principiile 
coexistenței pașnice, cu acele 
țări capitaliste care doresc să 
aibă bune relații cu R.P.D. Co
reeană și promovează o politică 
nediscriminatorie, liberă de ori
ce elemente agresive, față de 
părțile de nord și de sud ale 
Peninsulei Coreene. Politică 
urmată pe plan extern de gu
vernul R.P.D. Coreene are în 
vedere lupta împotriva politicii 
imperialiste de agresiune și de 
război, lupta pentru asigurarea 
păcii și securității pe plan mon
dial, a subliniat Kim Ir Sen.

După cum relevă datele fur
nizate de experți ai Pieței co
mune, în intervalul octombrie 
1971 — octombrie 1972, prețurile 
la mărfurile industriale și la 
produsele alimentare au sporit 
în Olanda. în medie, cu 8.1 la 
sută, în Franța cu 6,6 la sută, în 
R. F. a Germaniei cu 6,4 
sută, iar în Luxemburg cu 
la sută.

la
5,7

să 
în 
de
cu

Costul vieții a continuat 
crească în Italia, sporind, 
noiembrie, cu 0.7 la sută față 
nivelul lunii precedente și 
7,3 la sută față de aceeași pe
rioadă a anului trecut. Media 
creșterii prețurilor. în primele 
11 luni ale anului curent, a fost 
cu 5.5 la sută superioară față de 
aceeași perioadă a anului 1971.

C. E. P. A. L.: 25 DE ANI
Bilanțul activității desfășurate de Comisia Economică pentru 

America Latină (C.E.P.A.L.), înființată In -mă cu 25 de ani, 
va fi prezentat la viitoarea sesiune consacrată unui pătrar de 
veac de existență, sesiune ce va fi găzduită, in luna martie 
1973, de capitala ecuadoriană. La reuniunea țărilor membre 
și-a anunțat participarea și secretarul genera, al Națiunilor 
Unite. Kurt Waldheim.

Referindu-se la acest eveniment, directorul executiv al 
C.E.P.A.L., Enrique Iglesias, a menționat că sesiunea de la Quito 
va dezbate problema strategiei internaționale a dezvoltării, cu 
referiri concrete la zona latino-americană. Reievînd că trei 
pătrimi din țările Americii Latine nu au atins ritmul minim 
de creștere economică, Iglesias a exprimat preocuparea con
ducerii C.E.P.A.L. pentru înlăturarea cauzelor sociale care 
mențin ritmul dezvoltării economice sub nivelul fixat de O.N.U. 
pentru deceniul dezvoltării. El a arătat că. în vederea crește
rii acestui ritm, este absolut necesară schimbarea strategiei 
economice a guvernelor latino-americane, astfel incit sâ de
vină posibilă absorbirea unor noi contingente de mină de lucru 
prin modernizarea tehnologiilor.

• Capitala distrusă în întregime • Clădirile 
aeroportului „Las Mercedes" în ruine • Relată

rile unui martor ocular
Potrivit informațiilor transmise de la fața locului de cores

pondenții agențiilor de presă, orașul Managua este distrus în 
întregime. După primele estimări, relatează corespondentul 
agenției FRANCE PRESSE. pierderile sint superioare celor pro
vocate de seismul din anul 1931, a cărui intensitate a fost sub 
6 grade pe scara Richter.

Deși guvernul a ordonat eva
cuarea imediată și completă a 
orașului, lipsa mijloacelor de 
transport îngreunează operațiu
nile de salvare. Echipe speciale 
așteaptă ca evacurea să fie în
cheiată pentru a începe demo
larea clădirilor avariate, 
primejduiesc acțiunile de 
vare.

Clădirile 
Mercedes" 
care ridică 
cepționarea 
toarelor 
aerului. De asemenea, cele două 
închisori din Managua 
distruse, îngropînd sub 
turi mai multe sute de

Șeful forțelor armate 
caragua, 
Somoza. care conduce open 
nile de ajutorare, 
împreună cu echipa guverna
mentală. într-o suburbie a ca
pitalei Managua, după distru
gerea palatului prezidențial și 
a celorlalte instituții oficiale.

Un martor ocular al catastro
fei, Reginald Hawes, jnărturi- 
sea, la sosirea sa în Florida că 
niciodată nu a fost atit de în
grozit, ca în timpul cutremuru
lui de la Managua „Ceea ce s-a 
întîmplat acolo a depășit întîm- 
plările de la Londra din timpul

care 
sal-

.Las 
fapt

aeroportului 
sint în ruine, 

dificultăți noi la re- 
și distribuirea aju- 

care sosesc pe calea

au fost 
dărimă- 
deținuțL 
din Ni- 

generalul Aaast^zto 
■ațiu- 

s-a instalat.

..bătăliei pentru Anglia", din al 
doilea război mondial" — a de
clarat ^awes.

Crucea Roșie Internațio
nală a anunțat, duminică, că. 
in urma dezastrului seismic 
care s-a abătut asupra capi
talei statului Nicaragua, Ma
nagua. organizația a hotărît 

‘ să trimită o echipă de ine- 
I dici specialiști in combaterea 
epidemiilor.

Oficiul C.I.C R. de la Ge
neva a anunțat, de aseme
nea, că operațiunile de aju
torare a populației sinistrate 
au începui, duminică. prin 

' trimiterea spre zona sinis
trată, pe cal-a aerului, a * 
tone de alimente și îmbrăcă
minte, urmind ca aceste 
transporturi să continue in 
ritm susținut

La operațiunile de ajuto
rare participă și Fondul Na
țiunilor Unite pentru Copii 
— U.N.I.C.E.F.

Cu același prilej, 
Roșie Internațională 
sat un apel adresat
ților afiliate, pentru a con. 
tribui la ajutorarea victime
lor calamității din Nica
ragua.

Crucea 
a lan- 

societă-

Scrutinul de la Langlaagte
/

NECESITATEA UNOR 
TRANSFORMĂRI ÎN 
POLITICA JAPONIEI

Participînd, luni, Ia 
prima conferință de pre
să organizată după for
marea actualului guvern, 
premierul Tanaka a ad
mis necesitatea unor 
transformări în politica 

țării. Faptul că partidele de o- 
poziție au obținut peste 200 de 
locuri din cele 491 ale Camerei 
Reprezentanților. dovedește, a 
spus șeful guvernului de la To
kio, că „alegătorii japonezi do
gesc în mod hotărît o schimba
re în evoluția politică".

în același context, premie
rul japonez a arătat că succe
sele obținute în alegeri de Par
tidul Comunist din Japonia re
flectă dorința opiniei publice 
de a se întreprinde măsuri con
crete pentru a se soluționa, în 
primul rind, problemele urgente 
de viață ale cetățenilor.

Alegerile parțiale din 
Langlaagte, un district 
electoral important din 
estul R.S.A. au fost pri
vite ca un interesant test 
electoral pe scena politi
că sud-africană. Scruti; 
nul urma să releve dacă 
și în ce măsură se men
țin tendințele conturate 
la ultimele alegeri gene
rale, tendințe care au a- 
dus surprize în viața 
parlamentară de 23 de 
ani a Republicii Sud- 
Africane : pierderile de 
voturi ale Partidului Na
țional, de guvernămint, 
și cîștigurile de teren a- 
Je Partidului Unit de o- 
poziție. Era. ,de aseme
nea, un prilej de verifi
care a poziției corpului 
electoral (compus, bine
înțeles, conform canoane
lor apartheidului, numai 
din albi) față de forma
țiunea ultrarasistă a Iui 
Herzeg, Herstigte Nasio- 
nale Party.

Toate cele trei partide

amintite au dus o înver
șunată luptă electorală. 
Partidul guvernamental, 
al lui Vorster, a făcut 
mari eforturi pentru a 
obține o victorie conclu
dentă. Trei membri mar- 
cânți ai guvernului au 
participat la întrunirile 
electorale, 
transporturilor, 
Iman, a promis 
rilor feroviari (care con
stituie la Langlaagte un 
detașament electoral im
portant) sporuri de sala
rii.

Rezultatul scrutinului 
parțial nu numai că a 
confirmat tendințele ma
nifestate la ultimele ale
geri generale, dar a vă
dit un și mai accentuat 
recul al Partidului Nați
onal, aflat Ia putere. 
Partidul lui Vorster a 
obținut 46 la sută din vo
turi (față de 59 la sută 
cit obținuse la alegerile 
generale in același dis
trict Partidul Unit, de

Ministrul 
Schoel- 
lucrăto-

la
gene-

suferite de

opoziție, a Întrunit 44 la 
sută din voturi (față de 
32 la sută în ultimile a- 
legeri generale). Partidul 
extremist al ltii Herzog 
a întrunit doar 2 la sută 
din voturi (față de 6 
sută in alegerile 
rale).

Pierderile
Partidul Național și veri
tabila ridiculizare a
partidului ultrarasist 
constituie un indiciu al
creșterii curentului de o- 
pinie împotriva politicii de 
apartheid chiar printre 
albi. Presa guvernamen
tală apreciază rezultatele 
scrutinului ca „un șoc". 
Șocul este cu atit mai 
resimțit cu cit Langla
agte a fost unul dintre 
districtele unde susțină
torii apartheidului aveau 
in trecut 
absolută, 
numărului 
Partidului 
fapul că. 
lele presei guvernamen-

o supremație 
Atit scăderea 
de voturi ale 
National cit și 

după calcu-

tale, cel puțin 10 la sută 
din susținătorii obișnuiți 
ai partidului lui Vorster 
nu s-au prezentat la urne 
prezintă o semnificație. 
Se remarcă faptul că a- 
cest recul survine exact 
in momentul in care par
tidul de guvernămint și-a 
dus campania i 
supralicitindu-i 
tremiștii lui 
Nasionale Party, 
rea _ ' ' ' ' _
I-ar reprezenta o politică 
rasială mai liberală—con
stată intr-o analiză a 
scrutinului corespon
dentul in R.S.A. al coti
dianului elvețian NEUE 
ZURCHER ZEITUNG — 
nu prezintă atracție in
tr-un moment in care 
devine clar că aparthei
dul total aduce prejudicii 
zconomice evidente și pri
mejdia - • •• — -
deceni.
creat 
bleme 
să rezolve. Numărul

electorală 
pe ex- 

Herstigte 
. . „Agita- 

pericoluiui pe care

asfixierii». Două 
de apartheid au 

mai multe pro- 
decit au pretins 

ti-

nerilor alegători crește 
și, treptat, devine pre
ponderent. Ei așteaptă 
de la guvern nu întări
rea barierelor rasiale ci 
pași pe drumul unei A- 
frici de sud cu o socie
tate multirasială viabilă".

Progresul sensibil înre
gistrat la Langlaagte de 
Partidul Unit, de opozi
ție, care, deși nu oferă 
o veritabilă alternativă 
la politica lui Vorster se 
pronunță pentru o abor
dare oarecum mai libera
lă a relațiilor dintre albi 
și negri, pentru renunța
rea la o serie de practici 
ale apartheidului, con
stituie un indiciu supli
mentar in ce privește 
modificările de opinie din 
rindurile minorității albe 
lin R.S.A. Desigur, aces
te tendințe nu 
absolutizate 
tuie insă, o 
labilă.

trebuiese 
Ele consti- 

realitate no-

E. R.

• Secretarul general al Fron
tului de Eliberare Națională, 
membru al Consiliului Prezi
dențial al Republicii Democra
tice si Populare a Yemenului, 
Ismail Abdel Fattah, l-a primit 
pe ambasadorul Republicii So
cialiste România, Titus Sinu. în 
legătură cu încheierea misiunii 
acestuia în R.D.P. a Yemenului.

legătură cu condițiile lor de 
muncă și de viață și prevede o 
lărgire a drepturilor sindicale.

Crearea Gărzii 
naționale în 
Pakistan

• Ministerul apărării al Pa
kistanului a anunțat crearea 
unei Gărzi naționale, avînd ca 
scop creșterea participării 
populare la apărarea țării.

Garda națională va grupa 
bărbați între 18 și 50 de ani, și 
femei între 18 și 35 de ani.

• Ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Chineze, Ci 
Pîn-fei, și-a încheiat vizita 
de prietenie în R. P. D. Co
reeană. Ministrul chinez a 
fost primit de Kim Ir Sen, 
secretarul general al C.C. al 
Partidului Muncii din Co
reea, președintele Cabinetu
lui de Miniștri al R.P.D. Co
reene, și a avut convorbiri 
cu ministrul afacerilor ex
terne al țării-gazdă, Hă Dam, 
asupra evoluției relațiilor bi
laterale și problemelor in
ternaționale de interes co
mun.

Criză la
„Volkswagen"

• Cunoscuta firmă „Volks
wagen" trece printr-o criză, de
clanșată, în bună măsură, de re
ducerea vînzărilor în S.U.A. 
Astfel, pe primele trei luni ale

• Specialiști,ai Universită
ții din California au anunțat 
descoperirea urmelor primei 
expediții europene pe litora
lul vestic al Americii de 
Nord. Cercetările au arătat 
că este vorba despre o expe
diție spaniolă, care a apărut 
pe malul Pacificului la apro
ximativ o jumătate de secol 
după celebra traversare a 
Atlanticului întreprinsă de 
Cristofor Columb. Expediția 
spaniolă în vestul îndepărtat 
s-a desfășurat sub condu
cerea lui Rodriguez Cabrillo, 
care și-a găsit sfîrșitul pe a- 
ceste meleaguri în ianuarie 
1543, in timp ce naviga în 
lungul țărmului californian. 
Mormîntu] lui Cabrillo aco
perit de o lespede cu iniția
lele sale, se află pe insula 
Santa-Rosa.

iat, duminică, convorbirile pre
liminare cu savanții, inginerii și 
medicii Centrului spațial de la 
Houston, intrind într-o vacanță 
de o săptămină. Activitatea lor 
de colaborare științifică cu spe
cialiștii N.A.S.A. va fi reluată 
la începutul anului viitor, a pre
cizat un purtător de cuvînt 
la Houston.

de

• în ultimele zile, asupra 
giunilor nordice ale statului 
dian Uttar-Pradesh s-a abătut 
un val de frig de o rigoare ie
șită din comun, care, potrivit 
relatărilor presei locale, a pro
vocat moartea a peste 30 de per
soane.

re- 
in-

• în urma acțiunilor revendi
cative desfășurate în Italia în 
ultimele luni, care au culminat 
cu o serie aproape neîntreruptă 
de greve, 150 000 de funcționari 
bancari au obținut încheierea 
unui nou contract colectiv. Noul 
contract ține seama de dolean
țele exprimate de salariați în

• Chkravarti Rajagopalacha- 
ri, fost guvernator general al 
Indiei între 1948—1950, a încetat 
din viață, luni, în vîrstă de 94 
de ani. După cum relevă agen
ția Associated Press, guvernul 
indian a proclamat doliu de 
stat pe o perioadă de șapte zile.

acestui an, pe piața americană, 
au fost vîndute cu 27 000 de au
tomobile maj puțin decit în a- 
ceeași perioadă a anului trecut, 
iar bilanțul primelor șase luni 
ale anului 1972 indică o scădere 
de 22 la sută a livrărilor firmei 
vest-germane.

Echipajul „Apollo-17" 
în vacanță

• Membrii echipajului navei 
spațiale „Apollo“-17“ — Eugene 
Cernan, Ronald Evans și Harri- 
sson Jack Schmitt—și-au înche-

• Un comunicat publicat la 
Oslo anunță că, în urma acci
dentului avionului de pasageri 
norvegian, care s-a prăbușit 
sîmbătă, la 20 km. sud-vest de 
Oslo, și-au pierdut viața 39 de 
persoane, din cele 45 aflate la 
bord.

• La New Delhi a fost semnat 
programul de schimburi științifi
ce și tehnice, în perioada 1973— 
1974, dintre România și India.

La ceremonia semnării au a- 
sistat oficialități indiene, precum 
și membri ai ambasadei Rom», 
niei în India.

Secretarul general, al 
Kurt Waldbeim, a 
rat, la 24 decembrie, 
rat la 24 decembrie,
interviu radiodifuzat că nego
cierile în problemă Vietnamu
lui trebuie reluate cit 
rind posibil, relatează 
France Presse.

In cadrul aceluiași 
secretarul general
că in 1973 intenționează 
noi inițiative în legătură .cti si-

mai cu- 
agenția

interviu, 
a menționat 

să >a

• Agenția CHINA NOUA in
formează eă, Ia Hanoi, a fost 
semnat un protocol cu privire 
la cooperarea științifică și teh
nică între Republica Democrată 
Vietnam și Republica Populară 
Chineză pe anul 1973.

— ———

O industrie a jafului
Sustragerea relicvelor istorice ca și a opere

lor de artă s-a transformat de mult într-un 
adevărat „business". Jaful este practicat nu nu
mai de colecționari avizi de „mici 'amintiri" 
care provoacă degradarea unor monumente cu 
faimă mondială ci, pe o scară infinit mai lar
gă, de bande de traficanți organizați pentru o 
„bursă neagră" a comorilor arheologice furate. 
Treptat, s-a ajuns la prădarea în stil mare a 
unor întregi colecții din țări cu civilizație stră
veche. iar astăzi obiectele arheologice sint co
tate pe ..piața internațională" la fel ca acțiu
nile unor respectabile firme industriale. Intr-o re
centă comunicare a departamentului U.N.E.S.C.O. 
pentru protejarea valorilor culturale se trage 
un veritabil semnal de alarmă : „Unele dintre 
cele mai importante vestigii ale Mexicului, 
Guatemalei și Perului se află actualmente în 
colecții particulare din Europa și Statele Unite 
urmind firul contrabandei". Referindu-se la ac
tivitatea „marilor jefuitori", speculanți care ope
rează cu valori arheologice, cotidianul elvețian 
NEUE ZURCHER ZEITUNG notează într-o co
respondență din Lima : „Ei negociază pe pie
țele externe și sint specialiști în scoatere din 
țările de origine a materialului arheologic în 
cantități extrem de mari. Adeseori acest mate
rial este ambalat în conteinere de dimensiunile 
unui vagon de cale ferată si trimis cu acte 
false pe nume fictive in sttainătate ca bagaj 
fără însoțitori. Totul este ingenios organizat și 
numai foarte rar organele vamale ajung să des-

copere un 
adevărată 
specifică „el huaqueo" (de la cuvintul ______
care înseamnă oală — dat fiind că oalele din 
lut ars și ceramică încrustate artistic se numără 
Printre vestigiile cele mai prețuite ale vechilor 
civilizații din America de sud și de nord). în
treprinzătorii „huaqueros" sîrit bine organi
zați. Ei își împart activitatea în operațiuni pre
cis delimitate : unii sustrag „marfa", alții o 
transportă, alții o plasează. Cînd poliția devine 
mai activă este întreruptă doar o verigă sau 
alta a contrabandei pentru ca, peste puțină vre
me. traficul să fie reluat în ritmul obișnuit.

U.N.E.S.C.O. a luat poziție in repetate rinduri 
atrăgind atenția asupra prejudiciului adus va- 
lorilor arheologice de activitatea nefastă a di
verselor rețele de „huaqueros". S-a sugerat a- 
doptarea unui document corespunzător care să 
ajute la apărarea patrimoniului arheologic al 
țărilor latino-americane. „Țările europene — se 
relevă într-o notă difuzată la Lima de un grup 
de personalități culturale sud-americane — au 
încheiat înțelegeri pentru a preveni transferul 
peste hotare al operelor de aită și al relicvelor 
istorice. Este, deci, firesc să se facă ceva ase
mănător pentru a preveni distrugerea sistema
tică a rămășițelor civilizațiilor dezvoltate care 
au existat odinioară pe continentul american".

așentenea transport". A luat ființă o 
„industrie a jafului" cu o denumire 

„huaco"

LA COMPIEGME
O NOUĂ UNIVERSITATE

EM. RUCAR

inaccesibile ale 
Amazoanelor se 
și kranakorii 
—----- „j știe

Universitatea de la Contpiegne (Franța) are caracter tehnic 
și trebuie să permită dezvoltarea unei experiențe pedagogice 
originale. Din acest punct de vedere, construirea unei univer
sități noi era mai oportună decit modernizarea uneia vechi 
care cu greu ar fi putut face față noilor experiențe pedagogice 
conforme cu necesitățile create de tehnologia modernă și ce
rințele economiei franceze. De ce a fost aleasă Compiegne 
Deoarece tegiunea respectivă răspunde cel mai bine exigențe
lor implantării universității cu caracter tehnic într-un cadru 
în dezvoltare industrială. Intr-un cuvînt, un campus univer
sitar și o zonă industrială care se vor completa reciproc.

• DESCOPERIREA TUNELULUI 
VECHILOR INCAȘI

, în 
se află masivul 
o înălțime de

în sud-vestul Perului, 
munții Anzi, 
Uacaran, cu
6 768 m, căruia în popor i se 
spune „muntele incașilor" încă 
de pe vremea conchistadorilor 
aici s-au descoperit cîteva in
trări în peșteri, mascate .‘cu 
pietre. Pentru deschiderea lor, 
se folosesc in prezent mijloa
cele tehnice moderne ale ar
heologiei. Prima intrare a fost 
deja descoperită : o ușă din 
riatră de 8 m înălțime, 5 m 
ățime de 2,5 m. grosime. Aceas
tă ușă se mișcă pe niște ,,rul- 
menți“-bile de piatră situate în 
adîncituri speciale. Datorită 
greutății considerabile, ușa poa
te fi deschisă doar de 4 oameni. 
Din dreptul ușii, spre interior, 
se deschide un' tunel în direc
ția mării, pereții lui fiind căp
tușiți cu dale de piatră, exe-

cutate cu deosebită exactitate 
și măiestrie. Tunelul se rami
fică și una din ramificații tre
ce la 25 m sub nivelul mării 
și se termină sub o insulă si
tuată în apropierea litoralului; 
Deocamdată' nu s-a descoperit 
ieșirea din tunel pe insulă, de
oarece o porțiune a lui a fost 
distrusă de un cutremur.

• O NOUĂ MONEDA ENGLEZA
începînd cu 1 Ianuarie 1973 

în Anglia va circula o nouă 
monedă, emisă pentru a marca 
intrarea acestei țări în Piața 
comună. Pe lingă celelalte ca
racteristici ale monedelor bri
tanice, aceasta, în valoare de 
50 penny, prezintă nouă mîini 
strînse în semn de solidaritate 
— simbolizînd cele nouă țâri 
membre ale Pieței comune — 
precum și menționarea anului i 
1973.

Printre triburile 
mai misterioase care trăiesc 
în zonele 
bazinului 
numără T_ _____
Singurul lucru care se ș‘.;„ 
despre ei — și acesta numai 
indirect, prin intermediul 
altor triburi de indieni — 
este că au o înălțime apre
ciabilă (în medie peste doi 
metri, bărbații chiar și mai 
mult). Pornită eu mai mul
te săptămini în urmă in că
utarea kranakorilor, pentru 
a studia modul de viață al 
acestora, o expediție etno
grafică braziliană, condusă 
de celebrul etnolog Claudio 
Vilas Boas, se află in pre
zent în mare dificultate și 
primejdie. Blocați în inima 
Matto Grosso-ului, in plină 
junglă ecuatorială necălcată 
încă de. piciorul omului se
colului XX» membrii expe
diției așteaptă de săptămini 
stabilirea primului contact 
al lumii civilizate cu acești 
indieni giganți care i-au e- 
yitat din toate puterile, pre
ferind să-și incendieze așe
zările și să se retragă in 
zone din ce în ce mai greu 
de atins. La dificultățile fi
rești ale unei atari expedi
ții s-a adăugat de curind 
îmbolnăvirea de gripă a în
tregului echipaj. Ultimul 
mesaj radio transmis de Vi
las Boas sună pe cit de la
conic, pe atit de elocvent : 
„Nu mai avem orez. Nu mai 
avem pește. Toți membrii 
expediției sint atinși de o 
gripă puternică. înaintarea 
stopată provizoriu pentru a 
evita contagiunea care ar fi 
fatală kranakorilor". Admi
rabil îndeosebi gestul ex
primat de aceste ultime cu
vinte ! Cu proviziile pe sfir- 
șite. scuturați de febră, ex
tenuați de efort și boală, o 
duzină de oameni porniți să 
aducă semenilor lor dintr-o 
altă epocă darurile (obiecte 
de sticlă și porțelan, veselă, 
arme) și mesajul de priete
nie al societății moderne, se 
opresc pentru a nu le trans
mite și unul din relele civi
lizației — virusul gripal.
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