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0 DEVIZĂ CARE SE EXPRIMĂ PRIN FAPTE
„Tineretul, factor activ in îndeplinirea 

cincinalului înainte de termen !“
REPORTERII NOȘTRI

AU CONSEMNAT j Primele secvențe în 
întrecerea organizațiilor U. T. C

Cuvîntarea tova»

de radio si televiziune 
cu prilejul Anului Nou

• HUNEDOARA : La cuptorul tineretului prim
topitorul Adrian Drâgulescu a 
elaborat prima șarjă record

★
« GALAȚI : Schimbul I 1973 — 300 tone fontă 

peste plan
★

• TG. MUREȘ : Brigăzile de producție și educa
ție ale tineretului au demarat 
cu importante depășiri de 

normă
★

„împlinirea fiecărui angajament depinde în pri
mul rînd de fiecare și de noi toți"

★
IERI ÎN DOUĂ ÎNTREPRINDER
• Uzinele „REPUBLICA" și Uzi

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai Republicii Socialiste România,

Peste cîteva minute vom încheia anul 1972 cu 
conștiința că am parcurs o nouă si importantă 
etapă pe calea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate in România.

Și in acest an, oamenii muncii au obținut suc
cese de seamă in toate domeniile de activitate, 
în industrie planul producției a fost depășit, iar 
în agricultură am obținut cea mai mare pro
ducție din istoria țârii. A luat un puternic avint 
întrecerea pentru realizarea cincinalului înainte 
de termen. Au continuat să se dezvolte învăță- 
mintul, știința, arta, cultura, s-a imbunătățit ni
velul de trai, a crescut gradul de civilizație al 
întregii noastre națiuni socialiste.

în acest an, Conferința Națională a partidu
lui; a luat hotăriri de cea mai mare însemnătate 
pentru accelerarea dezvoltării economico-so- 
ciale a întregii țări, iar Marea Adunare Națio
nală a adoptat o serie de legi menite să per
fecționeze în continuare relațiile de producție, 
organizarea societății noastre socialiste. Zilele 
trecute am sărbătorit împlinirea unui sfert de 
secol de la proclamarea republicii — victorie 
epocală ce a încununat lupta revoluționară a 
poporului nostru, condus de Partidul Comunist 
Român, pentru libertate națională și socială, 
pentru progres și o viață mai bună.

Apreciind abnegația și entuziasmul oamenilor

muncii în obținerea tuturor realizărilor pe calea 
edificării socialismului, doresc să adresez, în a- 
ceastă clipă solemnă, cele mai calde felicitări 
eroicilor făuritori ai vieții noastre noi - clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de naționali
tate, întregului nostru popor liber și stăpin pe 
soarta sa.

Planul pe anul 1973 prevede un puternic avint 
in industrie și agricultură, ridicarea calității 
și eficienței întregii activități economice, în ve
derea sporirii avuției naționale și creșterii bună
stării întregului popor.

Stă în puterea fiecăruia dintre noi de a rea
liza in cele mai bune condiții planul pe anul 
viitor. Convins că fiecare cetățean la locul său 
de muncă iși va face pe deplin datoria, vă do
resc din toată inima, dragi compatrioți, succese 
cit mai mari în activitatea consacrată prosperi
tății patriei, traducerii in viață a mărețului pro
gram elaborat de Congresul al X-lea al parti
dului.

Dragi tovarăși,

In anul care a trecut, România a desfășurat 
o amplă activitate internațională în slujba des
tinderii, păcii și colaborării. S-au întărit și dez
voltat relațiile noastre de prietenie și colabo
rare cu toate țările socialiste, s-au lărgit legă
turile cu tinerele state independente, s a extins

colaborarea multilaterală cu celelalte țări, în 
spiritul coexistenței pașnice.

Evenimentele din acest an au adus noi con
firmări justeței politicii promovate de România, 
au demonstrat încă o dată realismul aprecierilor 
partidului și statului nostru cu privire la evo
luția vieții internaționale. Deși pe planeta noas
tră mai ard încă flăcările războiului, se mențin 
surse de conflict și încordare, dominanta dez
voltării istorice o constituie afirmarea tot mai 
puternică a voinței popoarelor de a trăi în pace 
și. bună înțelegere. Forțele înaintate de pretu
tindeni acționează peniru realizarea unor schim
bări progresiste în dezvoltarea societății, pentru 
abolirea politicii imperialiste de agresiune și do
minație, de forță și amenințarea cu forța, pentru 
promovarea in relațiile interstatale a principii
lor independenței .si suveranității naționale, ega
lității depline în drepturi, neamestecului in tre
burile interne și avantajului reciproc.

Dorim ca anul 1973 să marcheze noi progrese 
în dezvoltarea proceselor pozitive care au loc 
în viața internațională, să ducă la soluționarea 
în spiritul păcii, a noi și noi probleme care con
fruntă omenirea, să fie anul ținerii conferinței 
europene pentru securitate, anul unui nou și 
important pas înainte pe calea conlucrării rodnice 
între națiuni. împreună cu toate popoarele iu
bitoare de pace, dorim ca noul an să ducă la 
încetarea războiului din Vietnam și in întreaga 
Indochina, la stingerea conflictului din Orientul

Mijlociu, la întărirea securității și destinderii in
ternaționale.

România intră în noul an hotărîtă să-și aducă 
contribuția activă la normalizarea climatului in
ternațional, la instaurarea păcii și securității în 
lume. Considerăm că, acționînd unite, popoarele 
pot pune bazele unei lumi mai bune, mai drepte, 
eliberate de coșmarul războaielor, a unei lumi 
in care fiecare națiune să se poată dezvolta 
liber, bucurindu-se nestingherit de roadele mun
cii sale, de cuceririle civilizației umane.

Stimați tovarăși,

Fie ca anul 1973 să aducă poporului român noi 
și însemnate victorii pe calea progresului socia
list, a bunăstării și fericirii tuturor celor ce mun
cesc. Fie ca in noul an omenirea să repurteze 
noi succese în lupta pentru împlinirea nobilelor 
idealuri de pace și colaborare I

înaintea ultimelor bătăi de orologiu din acest 
an, doresc să vă adresez din tot sufletul, dragi 
cetățeni ai României socialiste - muncitori, ță
rani, intelectuali, bărbați și femei, tineri și vîrst- 
nici, români, maghiari, germani și de alte națio
nalități — cele mai calde urări de sănătate și 
viață lungă, un an nou fericit, satisfacții și bucu
rii depline, realizarea tuturor dorințelor și aspi
rațiilor de mai bine I

La mulți ani, dragi tovarăși și prieteni I
Strungarul Ion Cojocaru, unul din cei tre 
Uzina „23 August“ participanți activi, din 
otă a noului an, la întrecerea pentru depăș 

ducfie.
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REVELIONULUI
• Întîlnire la cea dinții oră exactă a anului • Pentru majoritatea din noi, 1972 s-a 
împlinit mai devreme!• Urarea pe care ne-o adresăm: să fim tot mai folositori țării!
• Speranțe aflate încă de pe acum pe drumul sigur al împlinirilor « Tradiții studențești

• Noapte de An Nou lingă drapelul unității.

Pe pragul dintre ani înfloresc buchetele de lumini pentru generația tînără a țării. Este și acesta un simbol al căilor lumi
noase pe care fiecare dintre noi pășim către viitor Foto; Gh. cc'cu

Prima zi de lu
cru a anului a în
ceput pe toate șan
tierele Trustului de 
construcfii indus
triale Cluj sub sem
nul unui nou avînt 
în întrecere. Con
structorii acestei 
unități au hotărît 
să realizeze în cel 
dinții trimestru 
peste 24 la sută din 
volumul de lucrări 
planificat pe între
gul an, procent su
perior perioadei 
corespunzătoare a 
anilor precedenti.

In lunile de iarnă, 
ei vor pune în 
funcțiune un nu
măr de zece obiec
tive importante În
tre care trăgătoria 
de ofel tare nr. 2 
de la Uzinele din 
Cîmpia T urzii,
Combinatul avicol 
Cluj, noi capacități 
la, fabricile „Flacă
ra“ — Cluj, „Ar
mătura" — Zalău, 
la Fabrica de tex
tile Oradea și alte
le. „Colectivele 
șantierelor noastre,

mai a graficelor. 
In prezent se toar
nă betonul și se 
execută lucrări de 
exterior ca în ori
care lună a anu
lui".

CUVÎNTUL 
PATRIE

de GRIGORE ARBORE

lată, anul a început și deja se derulează în mare viteză I 
Ce gînd, ce idee, ce împlinire ar trebui să elogiez ? Ca 
la fiecare început de an îmi fac conturile cu propria mea 
existență pentru perioada cosmică revolută. îmi răsfoiesc 
volumele apărute în anul trecut, revăd articolele din ziare și 
reviste. Caut acel cuvint magic, pe care îl pronunț rar și des
pre care scriu rar datorită elementarei pudori congenitale ce 
ne obligă, pe fiecare dintre noi, să vorbim mai puțin despre 
ceea ce iubim mai mult. Cu acest cuvint aflat în inimă 
doresc să îmi încep primul articol din anul acesta, Despre 
cuvîntul patrie scriu aceste rinduri. Nu despre cuvint ca no
țiune abstractă, ca entitate a trei silabe accentuate neutru. 
Ci despre cuvint ca oglindă fidelă a unei realități. Reali
tatea mea și a altora, realitatea în care încercăm să des
cifrăm, cu mai mari sau mai puține șanse de reușită, sensul 
propriei existențe în mijlocul oamenilor ce populează pă- 
mîntul subsumat duioasei, năvalnicei, exultantei melancoliei, 
electrizantei noțiuni de patrie, in patria aceasta trăiesc de 
la naștere. Numele meu ca și trupul meu sînt smulse din 
numele și din trupul ei. Tatăl meu se numește Grigore, stră
bunicul meu tot Grigore, străstrăbunicul meu așișderea Gri-

{Continuare în pag. a lll-a)
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SUB CUPOLA
BUCURIEI

CUM S-AU Dismi CE ȘI-AU URAT
Desigur, nu întîmplător 

hotărît petrecerea nopții de re
velion sub cupola devenită sim
bol al realizărilor noastre. Aici, 
unde au fost expuse de-a lungul 
anilor toate elementele care au 
purtat amprenta gîndirii și mun
cii noastre, aici unde se crista
lizează, se sintetizează în ficcare 
an bilanțul tonic al victoriilor 
socialiste tinerii Capitalei și in
vitații lor de pretutindeni din 
țară și-au Sărbătorit revelionul, 
regăsindu-se, într-o altă ipos
tază, în uneltele propriilor lor 
bucurii. A fost o adevărată 
noapte dfr-caan-aval, „ca în fil
me“ cum' se spuria în limbaj 
cotidian. Nicăieri nu am văzut 
atîtea p" [echi dansînd pe ring, 
nicăieri ț nu am văzut atîtea 
mese • j- care călătoreau buca
tele carîntr-un anotimp panta- 
gțUgJJc și atîtea cupe de șam
panie ciocnindu-se sub ora 12 
a miezului de noapte cel mai 
clar ! Muncitori de pe șantie
rele de construcții ale Capitalei, 
betoniști, dulgheri, zidari, zu
gravi, apoi sudori și frezori din 
fabrici, din uzine, electricieni 
de pe diferite platforme indus
triale, tipografi, economiști, con
tabili, studenți Și elevi și-au 
dat întilpire la cea dinții oră 
exactă a anului sub cea mai 
mare cupolă a țării.

Trăim, e adevărat, intr-un 
timp de. exactitudine orară, cind 
oamenii se grăbesc să împli
nească clipa și anul cit mai 
repede si mai eficient, mai pro- 

md. „Clipă, treci mai repede, 
-,plinește-mi cit mai repede 

«rsta, destinul, nu avem drep- 
,ul să întârziem !“ — cam așa 
ie desfășoară deviza acestui 
înăr din anii 1972—1973 care, 
i-a mascat într-un costum de 
Faust din recuzita unul teatru

la
și care în realitate e meteoro
log și se numește Virgil Ba- 
varu. Un meteorolog al timpu
lui ce vine desigur, un om care 
se află întotdeauna in viitor și 
care practic ar fi putut împlini 
această oră 12 din noaptea de 
revelion cu cîteva zile mai de
vreme, cînd a prezis cer senin 
și vreme caldă pentru cele din
ții ore ale anului 1973. De fapt, 
dacă e să ne gîndim și să-i 
cuprindem intr-o privire pe toți 
cei aflați sub cupola Pavilio
nului Central, e firesc să ne 
întrebăm : oare cîți din cei 
5 000 de tineri nu au împlinit 
cu zile, săptămîni și luni mai 
devreme anul 1973, îndeplinind 
astfel mai devreme planurile 
de producție ? Iată-i pe Ilie 
Alexandru, lăcătuș i^a Uzinele 
Vulcan, pe Nicolae Gaoriel, fre
zor la Uzina de mecanică fină, 
pe Aniculaesei Ion, lăcătuș la 
Uzina de ventilatoare, pe Berea 
Ion, strungar la Uzinele „Tim
puri noi“, care, cu toții se a- 
flau deja în mod oficial în anul 
1973 încă de cîteva zile. Deci,

NERI
sărbătoarea

pentru mulți dintre cei care se 
bucurau în noaptea de 31 de
cembrie 1972 — ianuarie 1973, 
de orologiul care a bătut ora 
12 trecînd dintr-un an de ca
lendar în altul, sărbătoarea pro
priu zisă a revelionului era 
doar un eveniment întîrziat, 
dar atît de necesar pentru ca
lendarul nostru intim, pentru 
orologiile noastre interioare, ale 
sufletului și ale minții.

A fost desigur o mare bucu
rie pentru noi să descoperim 
acolo, în cavalcade și farandole 
mascate sau... demascate, în 
euforia piro-tehnică și bahică 
a tinerilor care se sărbătoreau 
în acest fel deslănțuit și totuși 
demn, pe cele mai frumoase 
perechi de îndrăgostiți ale anu
lui. Pentru câ fiecare îndrăgos
tit vrea ca în noaptea de re
velion să fie împreună cu fiin
ța pe care o iubește. I-am în- 
țîlnit astfel in atmosfera plină 
de tandrețe a valsului „Valu
rile Dunării“, In ritmul sinco
pat al dansurilor moderne, pe 
cei mai tineri logodnici ai nop
ții de revelion : Ștefapia Mi- 
hăiiescu și Negrea Ion, pe Dinu 
Florina și , 
Lucian, pe Bercaru Victoria și 
pe Albescu ‘
mai tineri 
Marina și 
tr-un consens unanim, nu-și do
resc altceva pentru anul 1973 
decît să rămînă împreună, me
reu împreună și fiecare în fe
lul său să devină un om folo
sitor vieții, oamenilor, țârii. Și 
astfel, intervievînd nenumărați 
tineri în noaptea de revelion, 
despre ceea ce își propun să 
realizeze în anui care vine, am 
fost impresionați de rigurozita
tea în plan concret a opțiunilor, 
de amplitudinea fermă, exactă 
a speranțelor și certitudinilor ; 
ei doresc să-și ridice cu o 
treaptă calificarea profesională, 
să-și treacă cu succes exame- ----- 1 -x ter_

nu dan-

mai 
stăm

dan- 
de 

des-

matrițerul Ștefan Postolache 
la cooperativa Tehnocasnica. 
tot timpul serii, cîntecul, jo-

Pe 
de 
în . .
cui, voia bună au fost cele mai 
frumoase podoabe ale carnava
lului organizat pentru tineri de 
comitetele municipal șl județean 
Brăila ale U.T.C.

TRADIȚII
STUDENȚEȘTI

reveltonutai

sä-nflo-

studenta 
Univer-

Mihai, sau pe cei 
căsătoriți Petrescu 
Marian care, prin-

pe Constantinescu

în

NUNTA UTECISTA
... Ne apropiem de o masă. 

Două locuri sînt ocupate. Fa
cem cunoștință : Florina Gheor
ghe, muncitoare la secția fini-

saj a fabricii Adesgo și Carol 
Penciu, matrițer la combinatul 
de articole tehnice din cauciuc 
de la Jilava. Al treilea loc l-a 
ocupat reporterul și are senti
mentul că s-a așezat unde nu 
trebuie. Și chiar așa este : cei 
doi colegi ai tinerilor cu care 
discutăm, Mioara și Steluț, sînt 
jos, pe ringul de dans.

In acest timp . . •
— Dumneavoastră 

sați ? întrebăm.
— Am dansat, o să 

săm ... Acum mai
vorbă despre ale noastre, 
pre viitor ...

— Să întoarcem timpul 
an. Așadar, 
1972 ?

— în cea 
bucurii. Nu 
îndeplinirea 
de producție ; acestea sînt 
bligații de la sine înțelese 
realizate încă de-acum o lună, 
îmi mărturisea Carol Penciu, 
in calitatea sa de purtător de 
cuvînt. Ceea ce aș dori să con
semnați cu deosebire este prie
tenia noastră, a mea și a Flo
rinei.

— Deci, în 1973...
— Da, avem de gînd să 

căsătorim în mijlocul colegilor 
noștri de muncă și de organi
zație.

Reporterul le-a urat succes 
și s-a retras în tăcere, dacă tă
cere se poate numi atmosfera 
unui asemenea revelion. Dar, 
este cert, era atîta liniște șl 
atîta fericire în jurul acestor 
doi tineri...

ce v-a adus
cu un 

anul

mai mare 
mai vorbesc 
sarcinilor

parte, 
de 

anuale 
o- 
si

REVELION
INAUGURAL

de această dată, ca înȘi
fiecare an, studenții au organi
zat revelionul după „datina 
universitară“. De fapt, sărbă
toarea revelionului a fost, pen

ei, o sinteză a tradițiilor 
ceea ce dă

tru 
studențești, a tot 
farmec vieții universitare.

Cantina ..Grozăvești“ — ora 
21. Momentul surprizelor. Oas
peții revelionului — studenți 
din numeroase facultăți bucu-

studenților, se fac urări pentru 
o cit mai bogată activitate în 
cadrul organizațiilor de 
și studențești.

Orele 2,30. Continuă 
artiștilor și soliștilor de 
ușoară. La microfon se perindă 
comici care s-au afirmat pe 
scena studențească, în tradițio
nale concursuri și festivaluri.

Orele 3—6. Se cintă, se spun 
glume, se dansează. Anul Nou 
a început cu voie bună, cu 
optimism.

Orele 6,30. Revelionul se în
cheie cu tradiționalul „Gaudea
mus“.

tineret

parada 
muzică

pină noul an, care va aduce cu 
sine, viitoare succese. Gîndurile 
lor, legate de împlinirile profe
sionale și realizările personale, 
se împletesc armonios cu urările 
pe care și le fac cei peste 500 
de tineri aflați în vasta sală a 
clubului T-4. An de an,’ năzuin
țele lor cele mai îndrăznețe au 
căpătat concretețea faptelor. A’- 
cesta este motivul pentru care 
dorințele exprimate acum capă
tă deja conturul ferm 
relor împliniri.

al viitoa-

Înainte și
CLUB

CA ACASA
Clubul T-4, împodobit sărbă

torește, a primit în noaptea anu
lui nou peste 500 de oaspeți de

DUPA ORA ZERO
(Interviu la Ateneul

tineretului)
ace- 
în- 
fie-

Fiecărui an îi serbăm cu 
eași ceremonioasă emoție 
ceputul. Sîntem tentați de 
care dată să considerăm noap
tea aceasta fericită ca unică, 
irepetabilă — și este firește u- 
nică pe de o parte datorită în
făptuirilor cu care o întîmpi- 
năm si pe de altă parte dato
rită tuturor gîndurilor îndrăz
nețe menite să devină realitate 
alcătuind la un loc ceea ce 
poate fi denumit pe scurt pla
nuri de viitor. Cîtorva dintre 
cei peste 300 de tineri ce au 
petrecut Revelionul la Ateneul 
Tineretului le-am adresat ace 
easi întrebare : ce ați realizat 
în anul care a trecut și ce vă 
doriți în 1973 ?

Stana Nicolae, strungar la

secția 651 prelucrări mecanice, 
unul dintre fruntașii în produc
ție ai Uzinelor de automobile 
Pitești : „Pentru mine reali
zările anului care se sfîrseste 
acum sînt realizări colective. 
Secției în care lucrez i-a fost 
acordată în 1972 diploma de sec
ție fruntașă pe uzină si de ase
menea diploma de cinste, onoa
re și demnitate decernată de 
comitetul municipal U.T.C,, 
Pentru mine și tovarășii mqi de 
muncă Revelionul a fost acum 
două săptămîni — da, un re
velion al muncii, căci de la 
15 decembrie lucrăm în contul 
anului 1973.

— Și cu ce gînduri începeți 
acest an ?

— Cu gîndul la aceiași tova
răși de muncă, la exemplul lpr 
de sîrguință și dăruire. Și mă 
gîndesc firește la cei mai bunț 
dintre ei cărora doresc să le 
urez „La mulți ani" — strun-' 
gărilor Radu Gheorghe și Oltea- 
nu Ștefan, rectificatorului Oră- 
șanu Ion, precum și lui Aurel 
Marga și Șuța Gheorghe.

Barbu Aurel, matrițer la U- 
zina de mașini electrice Bucu
rești : . „Succeselor profesionale 

de muncă din 
le-aș adăuga, 
soția mea aici, 

oa să zic asa, 
absolvit în '72

ale colectivului 
care fac parte 
pentru că e și 
cîteva lucruri, 
personale : am ....... ...........„
liceul seral, soția mea e și ea 
la seral într-a Xl-a. 
mutat într-un apartament 
în Drumul ” ' 
bucurie -— 
plinit cinci 
începe îmi 
măiestria 
lor mai buni tovarăși de mun
că".

Ne-am
--------- nou

Taberei, și o altă 
fetița noastră a Im
ani. Iar în anul care 
doresc să dobîndesc 
profesională a ce-

nele la liceul seral, să 
mine cursurile unei școli de
maiștri, să devină fruntași 
meserie, în producție, să devi
nă învățători sau profesori, sau 
asistente medicale pricepute și 
de încredere, să se căsătoreas
că, să întemeieze o 
devină membri de j 
traiectoria simplă, 
destinelor celor ce 
lor care învață să 
umerii lor destinele 
socialiste. Dar toți, fără ex
cepție, sînt conștienți că datoria 
imediată este aceea de a ac
ționa în sensul împlinirii pla
nului cincinal în patru ani și 
jumătate, revenind astfel, pe o 
altă spirală La preocuparea lor 
primordială : concentrarea tim
pului, depășirea, devansarea lui 
prin detonarea oricăror tipare 
calendaristice, transformînd tim
pul în cea mai de preț avere 
personală și colectivă a socia
lismului ! Și astfel ei se întîl- 
nesc, perechi perechi, în drep
tul orei 12, cu profilurile su
prapuse ca niște efigii ale ti
nereții, precum arătătoarele în 
orologii. Ei nu evadează nici o 
clipă din cotidian ; existența 
lor nu înseamnă evaziune sau 
eșuare în timp și spațiu de 
uitare de sine, de negare a 
responsabilității lor de viață și 
societate. Strînși aici, sub cu
pola revelionului, ei sînt con
știenți că aparțin, în același 
timp, planetei, pentru că ora 12 
noaptea dintre anul 1972 și 1973, 
are rezonanța întregii planete 
cu toate visele dar și coșmarele 
ei. De aceea principala lor op
țiune, proiectîndu-și destinul 
la nivel planetar este : pacea ! 
,,O lumea în care să nu se re
pete tragediile de la Verona 
și... Hiroșima !“, cum foarte fru
mos ne-a mărturisit 
Doina Marinescu de la 
sitatea din București.

In rest : „Să trăiți, 
rițl, ca merii, ca perii...

familie, să 
partid. Iată 

exactă a 
vin, a ce- 
poarte pe 

! societății 
toți, fără

deIn ecourile pădurilor 
sub Penteleu, noaptea reve
lionului a rămas pentru ti
nerii din Nehoiu un 
în timp ; 
gurărilor urbanistice moder
ne. Satul și-a aprins, la a- 
cest moment festiv, artificii
le ferestrelor de la etajul 
patru al primelor blocuri 
înălțate aici în tonuri carac
teristice locului. In incinta 
modernă a fabricii de mobi
lă, intrată în funcțiune abia 
cu cîteva luni in urmă, în- 
tîiul pom de anul nou n-a 
avut rival în strălucire. Și 
iată-ne, alături de muncito
rii forestieri, de numeroși 
turiști și invitați, închinînd 
in noaptea de revelion în 
sala sărbătorește împodobită 
a restaurantului motelului, 
integrat și el cu acest pri
lej în prima sa existență tu
ristică. Căci acum gospodarii 
Nehoiului au ținut să-și 
facă, și să ne facă tuturor 
iubitorilor de drumeții, sur
priza inaugurării acestei a- 
devărate bijuterii arhitectu
rale. Revelionul lor a avut 
și pentru noi aceeași semni
ficație. Am încercat o bucu
rie comună pentru tot ce au 
realizat sătenii din Nehoiu 
pentru viitorul oraș de pe 
valea Buzăului.

reper
un timp al inau-

AN NOU LA BORD
Cîteva sute de tineri din în

treprinderile și instituțiile mu
nicipiului Brăila, orașul de pe 
bătrînul Danubiu, și-au petrecut 
revelionul în sălile liceului „Ni- 
colae Iorga“. Printre ei i-am 
distins pe Ștefan Eftimie, sudor, 
Popescu Cristian, turnător, 
Turcoianu Alexandru, strungar, 
Virgil Cană, modelor, toți de la 
„Progresul“, pe inginera Iones- 
cu Maria, secretara comitetului 
U.T.C. de la Fabrica de confec
ții, unde se lucrează de la în
ceputul lunii decembrie 1972 in 
contul anului 1973, pe Stoian A- 
postol și Guzu Lucian, mecanici 
la Șantierul Naval, pe țesătoarea 
Dumitra Bădulescu, de la coope
rativa Arta populară precum și

reștene, români și colegi ai lor 
din numeroase 
care învață 
întîmpinați 
Consiliului 
Universitar 
Consiliului 
tații. Munca 
de activiști 
numeroși studenți se dovedește 
a fi „de efect“. Sala revelionu
lui este superb 
invitații își 
îneîntarea.

Orele 22. 
Se ciocnesc 
impresii, 
mente de seamă ale anului care 
se apropie de sfîrșit. Mesele 
sint încărcate cu bucate dintre 
cele mai alese — semn că aici 
se petrece un revelion îmbelșu
gat.

Orele 
Artiști 
cultură 
cultăți 
an nou 
tindu-le că sesiunea se apropie.

Orele 23,50. în sala revelionu
lui este liniște desăvîrșită. So
norul televizoarelor este dat la 
maximum. Vorbește tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. 800 de tineri 
ascultă cu emoție mesajul se
cretarului general al partidului. 
Și gîndurile de viitor capătă 
mai multă claritate, ceea ce este 
necesar pentru înfăptuirea pro
gresului și prosperității patriei.

Orele 24. Moment solemn. Se 
cintă „Gaudeamus“, se string 
miini. Colegi, prieteni se îm
brățișează. A început un nou 
an. Și optimismul studențesc nu 
se desminte : „Va fi un an 
rodnic“ — sînt cu toții de pă
rere.

Ora 1,00. Sosesc oaspeții. Pro
fesori, decani, reprezentanți ai 
conducerii Universității au ve
nit să-și întîlnească 
să fie împreună în 
de început de an.

Ora 1,30. Dansul 
Parada orchestrelor 
și a soliștilor de muzică ușoară 
răspunde cu brio celor mai 
inalte exigențe.

Ora 2.00. Primul secretar al 
Comitetului Central al U.T.C., 
tovarășul Traian Ștefănescu 
este oaspetele studenților. Se 
schimbă opinii privind munca

țări ale lumii, 
în România — sînt 
de reprezentanți ai 
U.A.S. din Centrul 
București și ai 

U.A.S. al Universi- 
de două zile depusă 
ai asociației și de

împodobită și 
manifestă deschis

Sala este arhiplină, 
pahare, se schimbă 

se rememorează mo

23. Sosesc colindători, 
amatori de la Casa de 

a studenților și din fa- 
urează colegilor lor un 
bogat în succese... amin-

studenții, 
aceste clipe

este în toi. 
studențești

la Uzinele „Timpuri noi“, I.I.S. 
Producția, O.C.L. încălțămintea, 
Uzina de medicamente./I.R.M.E., 
Direcția centrală de statistică.

— Eu și prietenii mei întîm- 
pinăm pentru a patra oară anul 
nou la clubul T-4, ne mărturi
sește tinărul maistru Tiberiu 
Rojan, de la I.I.S. Producția. E 
firesc să fim împreună aici, în 
această noapte festivă, de vreme 
ce casa de cultură este locul în 
care ne petrecem într-un 
util și plăcut cele i 
dintre orele noastre 
Cred că nicăieri nu 
tea simți mai bine jn 
mente sărbătorești.

Ambianța plăcută 
desfășoară revelionul la clubul 
T-4 justifică pe deplin opțiunea 
tinerilor de la I.I.S. Producția 
și a celorlalți tineri aflați aici. 
Pe scenă, un spectacol continuu, 
antrenant, întreține buna dispo
ziție a oaspeților prin momen
tele vesele oferite, prin mișcă
rile pline de ritm și grație aie 
grupului coregrafic T-4. Evolu
țiile cunoscuților soliști de mu
zică ușoară Luigi Ionescu, Geor- 
ge Bunea, Petre Geambașu, pre
cum și cele ale unor soliști for
mați și lansați de casa de cul
tură în care ne aflăm sînt răs
plătite cu binemeritate aplauze, 
în răstimpuri, orchestra Ritmic- 
4. condusa de Florea Mihai, invi
tă la dans. Nici amatorii de mu
zică populară nu sînt uitați. 
Pentru ei, cunoscutul interpret 
al folclorului oșenesc Tudor 
Heiga și taraful de muzică 
populară au ales cele mai în
drăgite melodii de pe cuprinsul 
țării.

Este o noapte festivă, strălu
citoare, noaptea începutului de 
an. Un grup de tineri de la Fa
brica de încălțăminte „Flacăra 
roșie“ își urează, după tradiție, 
„La mulți ani !“ Ridicăm îm
preună cu ei paharul „pentru 
viitoarele realizări“, așa cum 
spunea, in scurtul său toast, tî- 
nărul strungar Constantinescu 
Florea.

— Desigur, în 
pentru realizările 
continuă toastul 
Constantinescu Elena.

Știm că Fabrica de încălțămin
te „Flacăra roșie“ și-a îndepli
nit planul de producție cu 25 de 
zile înainte de încheierea calen
daristică a anuluii Este fireas
că deci bucuria și speranța cu 
care tinerii întreprinderii întîm-

HMBKnmBBmaaBnaaMMBnBnMsa

SANTINELA IN PRIMUL
SCHIMB AL NOULUI AN

mod 
multe 
răgaz.

rrai
de
ne-am pu- 

i aceste mo-

în care se

primul rind 
profesionale, 
marochinera

Noapte legănată pe muche de stea... Dansul luminilor, că
lătoare salutînd nașterea noului an, dansul gîndurilot plecind 
și iar venind în flux continuu. Noapte de an nou lingă dra
pelul unității... Eroii au luptat sub faldurile sale, sui țrn-, 
mătul lui, vorbind de dragoste de ȚARA, purtîndu- țl vic
torios pe toate traiectoriile curajului. Douăzeci de n țlioane 
de inimi, măreț arc de triumf venit din strămoși, ’< <„ pilonde inimi, măreț arc de triumf venit din strămoși, •'< 
solid împlîntat în AZI și continuat viguros în MlIbUE.

Gînduri ostășești: „Va bate miezul nopții și-ai mei acasă 
se vor fi gîndind la mine și vor ridica o cupă într'p cinstirea 
mea soldatul din primul schimb al noului an. Turațiile re
pezi de strung vor strunji la noi cote ale hărniciei, o tur
bină va înmulți numărul clipelor lumină, un nou cetățean 
al Republicii își va striga prezența în lume, pe mese buca
tele și vinul așteaptă învechirea cu încă un an, la un furnal va 
irumpe un nou fluviu de putere și peste tot și peste toate 
vor pluti cu veghe dirză orele mele de veghe.

Bat ceasurile lumii toate și vreau să cred că la mine acasă 
toți îs bine : tata, mama, toți frații mei, și... știu eu cme. 
Că-s bine și că mă știu așa cum m-au vrut: oștean de frunte, 
înnobilat de cinstea de a fi soldatul de gardă la drapel, soldatul 
din primul schimb al noului an. La noi în fabrică, la Me
diaș, se naște acum prima șarjă a sticlei. Vp fi poate același 
majestos ritual al muncii, al scoaterii la lumină a sudorii unite 
cu piatra sacră a pămîntului și muncitorii vor chiui ca și 
în anul trecut, ca și în toții anii felicitîndu-se pentru reușită. 
O nouă șarjă... Vreau să le spun că nu i-am uitat că sînt și 
acum alături de ei la bucuria aceasta din ceasul de vîrf al 
anului și-i rog să știe că atunci cînd se naște prima șarjă pe 
anul 1973 se naște și o șarjă a bărbăției. O spun eu, caporalul 
Pop Titus, santinelă la drapel, o spunem noi ostașii țării, san
tinele dintotdeauna și de-acum din primul schimb al noului 
an“.

★ ★

Organizarea și desfășurarea revelioanelor tineretului, atît 
în Capitală cit și in celelalte localități din țară, au pus cu 
putere în evidență eforturile organelor și organizațiilor U.T.C. 
de a traduce în viață indicațiile tovarășului Nicolae Ceausescu, 
privind extinderea preocupărilor care vin ia întîmpinarea as
pirațiilor firești ale tinerilor. Desfășurarea revelioanelor ti
neretului poate fi caracterizată, în ansamblu, ca

Totodată s-au semnalat și unele deficitnțe 
anumite minusuri în alcătuirea și conținutul 
chiar in atitudinea și comportarea unor tfrieri 
revelioane.

Sigur, toate acestea trebuie să stea în viitor 
ganizațiilor noastre pentru a fi cu desăvfrșire 
asigura condiții optime de desfășurare a tuturor activităților 
cultural-distractive.

o certă reușită, 
de organizare, 

programelor și 
participant la

în atenția or- 
înlăturato și a

REPORTAJE REALIZATE DE :
ADRIAN DOHOTARU, EMANOIL IJOPESCU, VASTLE 
RAVESCU, MARIA SUCIU, ELENA ■ NESTOR, ADRIAN 

VASILESCU, TRAIAN ENACHE, LT MIHAI RASICA.
Foto: O. PT.ECAN SI GH. CUCU.
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O DEVIZĂ CARE SE EXPRIMĂ PRIN FAPTE 
„Tineretul, factor activ in îndeplinirea 

cincinalului înainte de termen!“
PRIMELE SECVENȚE

1
ÎN ÎNTRECEREA

ORGANIZAȚIILOR
9

U. T. C.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis generalului NE 
WIN, Președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii Bir- 
mane, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a Zilei naționale a Uni
unii Birmane, am plăcerea să vă transmit în numele Consiliu
lui de Stat al R. S. România, al guvernului și poporului român 
și al meu personal, sincere felicitări, precum și cele mai bune 
urări de fericire personală, de bunăstare și prog.-es pentru po
porul prieten birman.

îmi exprim încrederea că relațiile de prietenie și colaborare 
dintre țările și popoarele noastre vor continua să se dezvolte 
șl să se întărească în viitor.

hunedoara: La cuptorul tine
retului, prim topitorul 

Adrian Drăgulescu 
a elaborat prima șarjă 

record
Totul lăsa impresia că la secția O.S.M. nr. 2 a Combinatului 

siderurgic Hunedoara e o noapte obișnuită de lucru. Pe plat
formă oamenii se deplasau grăbiți dintr-o parte în alta, ținind 
sub supraveghere metalul incandescent w« clocotea în cup
toare. Dna- i- —• ?lung al sirenei a

ii altul care înce- 
minute uneltele, 
>indu-se intr-un 
a Anului Nou cei 
s al Hunedoarei 
ibrățișeze cu căl- 
lau și inginerul 

inct al Centralei, 
d, alte cadre din 

vechi obicei au 
felicita pe mun- 
care începe. Ce- 

. ___ .._ r.u„u ca oșeiui ncnid trebuia suprave
gheat în permanență. La cuptorul nr. 5 șarja se afla în ulti
ma fază de elaborare. Prim topitorul Teodor Fițiu și-a adu
nat tovarășii și avîndu-1 alături pe maistrul Paul Orelt a scos 
șticul deschizînd drum oțelului. Ceasornicul indica orele 2,30. 
Era prima șarjă a anului 1973. După ce a fost evacuat în în
tregime, topitorul șef și-a anunțat colegii de echipă că șarja 
a fost elaborată cu o jumătate de oră mai devreme față de 
graficul stabilit și că e cu 11,6 tone mai grea decît se prevăzuse, 
obținîndu-se încă din primele ore ale anului un important spor 
de producție. Obiectivul pe care și l-a propus în acest an co
lectivul secției O.S.M. 2 — creșterea producției prin depăși
rea greutății șarjelor, e deci perfect realizabil. Aceeași acti
vitate fertilă s-a desfășurat la cuptorul nr. 1 declarat cu pu
țin timp în urmă cuptorul tineretului. Văzînd că nu reușește 
să fie eL cel care să dea prima șarjă, prim topitorul Adrian 
Drăgulescu și-a propus să atingă un alt record care să rămînă 
consemnai în cronica de muncă a Anului Nou. A elaborat șarja 
în numai 7 ore și 30 minute cîștigînd încă din start un avans 
de o oră și jumătate. Dacă și colegii săi din celelalte schimburi 
vor reuși să mențină ritmul, atunci la fiecare două zile la 
cuptorul tineretului se va putea elabora o șarjă in plus, adică 
400 tone oțel peste plan. Fără a mai adăuga că șarja acestora 
a depășit cu 10 tone greutatea programată.

P.S. De la Combinatul siderurgic Hunedoara primim și alte 
vești îmbucurătoare. în. primele două zile ale lunii ianuarie, 
colectivele celor 3 oțelării au dat peste plan 162 tone oțel mar
tin și electric. La rîndul lor, furnaliștii au elaborat suplimentar 
108 tone fontă, iar în dreptul laminatorilor și cocsorilor spații
le statistice evidențiază plusuri de producție de 415 tone și res
pectiv 143 tone. In intervalul amintit toate secțiile Combinatu
lui și-au depășit sarcinile de plan, pășind, cum se zice, cu 
dreptul în noul an.

AL. BALGRADEAN

Primele ore ale noului an 
i-au găsit pe siderurgiștii gă- 
lățeni din schimbul I m fața 
convertizoarelor și furnale
lor, Ia laminoare, adică la 
datorie. Ei au ținut ca acest 
început de an să-i prindă 
dacă nu cu cupele pline, a- 
tunci cu convertizorul sau 
furnalul plin pentru a dărui 
tării primele cantități de o- 
țel și de fontă, de laminate 
in contul lui 1973. Eforturile 
lor au exemplificat și de a- 
ceastă dată o dăruire exem
plară, hotărîrea de a pro
duce mai mult și mai bine.

GALAȚI:

Schimbul I
19Î3 - 300
tone iontă
peste plan

de a înscrie în filele cincina
lului noi fapte de muncă, 
demne de o unanimă cinsti
re. La oțelărie, secție unde 
cota producției prevăzute 
pentru anul 1973 a fost rea
lizată încă în cursul lunii de
cembrie, alături de prim to
pitorul Gheorghe Chihaia, 
care a elaborat prima șarjă 
de oțel a noului an, de mais
trul Vasile Pasc și de cei
lalți oțelart, mai virstnici, 
s-au remarcat prin entuzias
mul lor tinerii Ștefan Car- 
pov, și Andrei Nicolae.

La rîndul lor, furnaliștii au 
încheiat primul schimb cu un 
bilanț excelent : 300 tone
fontă peste plan.

ION CHIRIC

tg. mureș: Brigăzile de pro
ducție și educație ale 
tineretului au demarat 
cu importante depășiri 

de normă
Telegramele sosite pe adresa Comitetului județean Mureș al 

U.T.C. în ultimele zile ale anului 1972 ofereau activiștilor or
ganizației județene un motiv în plus de satisfacții în preajma 
revelionului. Noile organe investite cu mandatul de conducere 
a activității organizațiilor U.T.C. din întreprinderi, transmiteau 
că însuflețitoarea întrecere inițiată de către Biroul Comitetu
lui Central al U.T.C. — „Tineretul, factor activ în îndeplini
rea cincinalului înainte de termen“ — i-a găsit pe recepție. 
Rîndurile teleșrafiate exprimau hotărîrea tinerilor de la U.R.G., 
I.U.I.U. Combinatul de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș, 
Fabrica de zahăr din Luduș, Complexul de faianță și sticlă Si
ghișoara, Fabrica de geamuri Tîrnăveni și din alte organizații, 
de a onora cu fapte și încă din primele zile ale anului 1973 
titlul de încredere — acela de factor activ — în înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de Conferința națională a Partidului, de 
plenara C.C. din noiembrie 1972.

Formulînd angajamentul pentru anul care a demarat acum, 
telegrama brigăzilor de producție și educație comunistă ale ti
neretului de ia „Electro-Mureș“ cheamă la întrecere toate for
mațiile de muncă similare din județ, propunîndu-le, printre 
altele, să realizeze planul producției globale în proporție de 
102,5 la sută, să elimine rebuturile și rămînerile în urmă, să 
asigure mașinilor și utilajelor o funcționare de 85 la sută, să 
utilizeze la maximum fondul de timp în proporție de 96 la 
sută, iar prin reducerea consumurilor de materie primă și ma
teriale să obțină economii în valoare de 1 500 000 lei, respectiv 
cîte 1 500 lei de fiecare membru al organizației.

Constructorii tîrgmureșeni de mașini electrice își fundamen
tau chemarea pe o riguroasă cunoaștere a sarcinilor ce le re
vin în anul pe care, referindu-se la producție, vor să-1 încheie 
la 30 septembrie. De aceea, pentru Aurelia Fanfareț, Judita 
Biikdsi, Maria Ilieș, Carolina Călin, Irina Batoș, Ilie Butilă, 
Alexandru Vitalis, faptul că din primele zile de producție ale 
anuluj, brigăzile lor au înregistrat depășiri de 10—15 la sută 
a sarcinilor, pare normal

— La sfîrșitul primelor opt ore de lucru ale anului acesta, 
ne informa tinăra Stela Călușeru, comandanta brigăzii de la 
secția bunuri de larg consum, au ieșit de pe banda de montaj 
cu 1Ș0 bucăți mașini de călcat mai mult decît prevedea norma. 
Sîntem hotărîte să muncim la fel de bine în toate zilele anului.

Ca un argument al afirmației, ca o mărturie a certitudinii 
materializării ei, stau titlul de fruntaș, cîștigat de brigada pe 
care o conduce, în anul trecut, asigurarea încă din luna de
cembrie cu SDV-urile necesare pentru luna ianuarie, pregăti
rea profesională și mîndria cu care își privesc meseria „fetele 
de Ia B.L.C.“, cum sint cunoscute în fabrică.

Rezultatele primelor zile de producție ale anului 1973 sînt 
semne de bun augur în lupta pentru menținerea titlului de 
fruntașe în întrecerea dintre brigăzile întreprinderii, un pas 
înainte spre împlinirea dorinței de a aduce organizației lor un 
titlu de cinste in competiția „Tineretul, factor activ în îndepli
nirea cincinalului înainte de termen“.

M. BORDA

Tovarășul ION GHEORGHE 
MAURF.R. Președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, a primit 
din partea Președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Democratice Populare a Ye
menului, ALI NASSER MOHA- 
MED, următoarea telegramă :

Cu ocazia celei de-a 25-a a- 
niversări a creării Republicii 
Socialiste România, permite- 
ți-mi, ca în numele poporului 
și Guvernului Republicii Demo
cratice Populare a Yemenu
lui și al meu personal, să vă 
adresez cele mat bune felici
tări și urări de fericire și sănă
tate pentru dumneavoastră, de 
continuă dezvoltare și bună 
stare pentru poporul român 
prieten.

Delegația Comitetelor de A- 
părare a Revoluției din Cuba, 
condusă de Hugo Rodriguez 
Carddenas, secretar cu proble
me internaționale, care la invi
tația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste a 
făcut o vizită de schimb de ex
periență în țara noastră, a pără
sit miercuri Capitala, îndreptîn- 
du-se spre patrie.

A fost de față Nicolae Rodri
guez Astiazarain, ambasadorul 
Republicii Cuba la București, și 
membri ai ambasadei.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a transmis o 
telegramă de felicitare ministru • 
lui birmanez al afacerilor exter
ne, U. Kraw Soe, cu prilejul Zi
lei naționale a Uniunii Birmane.

Ieri, in două întreprinderi din Capitală
uzinele „REPUBLICA": Creste

I

avansul acumulat în 1972

21 decembrie 1372 colectivul 
Uzinei de țevi „Republica“ ra
porta îndeplinirea sarcinilor de 
plan.pe cel de-al doilea an al 
cincinalului. Așa incit,, ieri, cînd 
am fost prezenți in perimetrul 
întreprinderii, am ajuns cu o în- 
tîrziere destul de mare. Căci, 
după cum spuneam, aici 3 ia
nuarie nu este prima zi de mun
că în contul noului an ci a 12-a. 
Și dacă, pînă pe 30 decembrie 
numai în secția „Grivița“ s-a 
realizat peste plan o cantitate 
de peste 2 200 tone laminate fi
nite. pline, — ține să ne infor
meze Nicolae Vărbanciu, locții
torul secretarului comitetului 
U.T.C. — este lesne de calculat 
ce sporuri însemnate de produc
ție se înregistrează „la zi“, la 
nivelul tuturor sectoarelor. Așa
dar, 1973 este un an bun, un an 
în care s-a pășit cu dreptul, de
butul său fiind favorizat de re
zultatele meritorii acumulate 
pînă la ora cînd acele ceasorni
celor vesteau intrarea în cel de 
al treilea an al cincinalului.

— încă din ianuarie, deci — 
ne spune maistrul Nicolae Dră- 
goi, secretar de partid la lami
norul III — se impune să rea
lizăm 70 de tone laminate pe zi. 
Ei bine în acest ritm ne-am po
trivit pașii încă din ultima săp- 
tămînă a lunii decembrie. Astăzi 
încercăm să depășim și tcest 
record. Nu este un lucru tșor, 
s-ar putea să nu reușim din 
prima încercare, vom perse’era 
însă așa că nu vor trece jrea 
multe zile pînă cînd ne vom în
scrie la cota propusă. Cînd âun 
acest lucru mă bazez pe fajtul 
că muncitorii noștri își fac un 
punct de onoare din a munci izi 
mai bine decît ieri, mîine nai 
bine decît azi.

La laminorul II aceeași atrtr>- 
sferă de efort susținut, aceeiși 
dorință materializată în fapte le 
a face ca fiecare minut, fiecae 
oră să fie din plin valorificați. 
Aci însă bătălia se dă pentu

apropierea termenului de ter
minare a reviziei începute încă 
din 26 decembrie. Concentrați a- 
supra muncii lor Mircea Doga
rii, Andrei Vasile, Mihăilă Ma
rin nu-și permit nici o clipă de 
răgaz.

— Ar fi păcat, ne spune unul 
dintre ei, ca avansul cîștigat în 
2 ianuarie, cînd am venit la lu
cru, să nu fie menținut, și dacă 
se poate mărit. De altfel, toți 
cei 1 300 de tineri ai organizației 
noastre, se simt datori să nu-și 
precupețească forțele, numai 
astfel fiind posibilă integrarea 
deplină, din prima zi, în între
cerea declanșată între toate or
ganizațiile U.T.C. din industrie, 
construcții, transporturi și agri
cultură, competiție care a înce
put și în cadrul căreia vrem să 
ne situăm în plutonul fruntași
lor.

Sîntem în secția turnătorie o- 
țel. Dacă n-am ști că în urmă 
cu cîteva minute am părăsit în
treprinderea vecină, dacă n-ar 
fi altul specificul de fabricație 
am fi tentați să credem că ne 
aflăm . încă printre tinerii mun
citori de. la „Republica“, atît de 
asemănătoare este atmosfera de 
muncă ce ne întîmpină încă de 
la început.

— Pentru noi — ne spune in
ginerul Dumitru Banu, venirea 
noului an a coincis cu efec
tuarea unei operații extrem de 
importante fără de care nu 
era posibilă obținerea volumului 
de producție preconizat a se 
realiza în 1973. De la prima oră 
a dimineții de 1 ianuarie au de
marat lucrările de schimbare a 
transformatorului de la cuptorul 
electric nr. 3;

Secția tratamente termice. In
terlocutorul nostru, maistru Do
rin Ștefan.

— După cum știm și în acest 
compartiment de fabricație pri-

de 30
ora 13, 
la sută

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Pretor Popa a 
fost numit ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România în 
Marea Britanie în locul tovară
șului Vasile Pungan, care a fost 
rechemat în centrala Ministeru
lui Afacerilor Externe,

Ministrul afacerilor externe al 
R. S. România, George Maco
vescu, a primit o telegramă de 
felicitare de la Hă Dam, mi
nistrul afacerilor externe al 
R.P.D. Coreene, cu prilejul celei 
de-a 25-a aniversări a proclamă
rii Republicii în România.

(Agerpres)
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) CUVlNTUL
PATRIE

La noi, ne informează Nico
lae Vărbanciu, locțiitorul se
cretarului comitetului U.T.C. 
de la Uzina „Republica“,

• data de 3 ianuarie este cea 
de-a 12-a zi de muncă a nou

lui an.

Dorin Costică, locțiitorul se
cretarului Comitetului U.T.C. 
de la Uzina „23 August". 
Brigăzile noastre de produc
ție și educație și-au propus 
să depășească media realiză

rilor pe ’72.

mele trei zile ale anului au fost 
zile de muncă.

Intr-adevăr. Notați așadar bi
lanțul lor. în intervalul 1—3 ia
nuarie au fost tratate termic trei 
tone matrițe pentru ciocane, 
cincisprezece tone coroane din
țate, paisprezece tone arbori 
cu fibraj continuu, zece tone o- 
țel rapid. Aceste cantități repre
zintă îndeplinirea în proporție 
de 150 la sută a sarcinilor afe
rente acestei perioade.

— Noi, tinerii de la secția 
mecanică ne-am întîlnit din nou 
la locurile de muncă la ora 6 — 
ne declară Dumitru Topală, se
cretarul U.T.C. pe secție. Ne-am 
strîns mîinile și ne-am urat „La 
mulți ani“. Apoi, în minutele ce 
ne-au rămas pînă la începutul 
programului, știind încă de anul 
trecut exact ce repere avem de 
executat fiecare dintre npi, 
ne-am pregătit ireproșabil mași
nile. Pînă la ora 13,00 membrii 
brigăzii de producție și educa
ție a tineretului din schimbul 
întîi reușiseră să depășească cu 
30 Ia sută sarcinile ce le reve
neau.

— De altfel avea să complete
ze imaginea Dorin Costică, loc
țiitorul secretarului U.T.C. pe u- 
zină toate cele șapte brigăzi de 
tineret constituite la nivelul în
treprinderii și-au propus să 
treacă peste, baremul celor zece 
procente obținute în medie peste 
plan în 1972. în plus, brigada de 
la modelărie condusă de Vasile 
Dumitru aplică începînd de as
tăzi o inițiativă vizînd lungirea 
„vieții“ modelelor. Concret, cu 
un model se vor executa opt 
piese și nu cinci ca pînă acum. 
Aș vrea să menționez în înche
iere făcîndu-mă ecoul tuturor 
celor 3 000 de uteciști care lu
crează in uzină, că organizația 
noastră este decisă să-și intensi
fice preocupările pentru ca ti
neretul să devină intr-adevăr un 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen.

GHEORGHE GHIDRIGAN
I. MORARU 

Foto: E. TĂNJALĂ

înainte cu cîteva minute 
de intrarea in primul schimb 
al anului 1973 am avut un 
scurt dialog cu tînărul mais
tru miner, comunistul Va
sile Zaiaț, de la mina Bur- 
loaia, din Baia Borșa.

— Sînteți, tovarășe mais
tru, șeful unei brigăzi care 
numără circa 80 de ortaci și 
care, în urmă cu citeva zile, 
a realizat prima pușcare ma
sivă intr-un abataj cu sub- 
etaj. Care este secretul a- 
cestei valoroase realizări ?

— De la bun început vreau 
să precizez că împreună cu 
brigada mea, alcătuită in 
mare majoritate numai din 
tineri, am reușit să atacăm 
6 abataje și 5 lucrări mini
ere de pregătire, că în luna 
decembrie am dat peste plan 
o cantitate de minereu echi
valentă cu sarcina unui a- 
bataj bun, cu toate condiții
le deosebite existente Ia 
Burloaia, unde mina „fuge“, 

„împlinirea fiecărui 
angajament depinde 

in primul rind
de fiecare 

și de noi toți“
Acest fenomen solicită din 
partea tuturor atenție și o 
cunoaștere temeinică a me
seriei.

— Anul 1973 este anul ho- 
tărîtor în vederea realizării 
cincinalului înainte de ter
men. Ce v-ați propus ?

— Pornind de la faptul că 
împreună cu brigada mea 
am „sărbătorit“ revelionul 
1973 în urmă cu două luni, 
sînt ferm convins că în anul 
trei al cincinalului succesul 
nostru se va dubla. Cînd 
fac această afirmație, a con
tinuat maistrul, am in ve
dere rezultatele obținute 
pînă acum dar, cu atît mai 
mult, hotărîrea și entuzias
mul muncitoresc care dom
nește între toți tovarășii 
mei. Factorii primordiali 
care depind de noi pentru a 
putea atinge țelul propus, 
sînt bine cunoscuți de în
tregul colectiv al brigăzii. 
Acestea sînt : hotărîre, a- 
tenție, permanenta devan
sare a timpului.

NICOLAE HERȚEG

(Urmare din pag. O

gore. Mama mea se numește Maria. Un sfert din cei ce 
trăiesc în țara aceasta se numesc Grigore și Maria. Alte 
trei sferturi din cei ce se numeau așa, acum alte și alte 
generații, populează cu amintirea lor văzduhul și pămîntul pa
triei căreia sîngele meu îi aparține ca și amintirea numelui meu 
și a părinților mei. Patria în care locuiesc nu este numai lea
gănul ci este, înainte de toate, menirea mea. De douăzeci 
și cinci de ani împărtășim aceleași idealuri. Ceilalți patru 
ani de preșcolaritate ai mei sînt anii ei de cristalizare. Pa
tria de astăzi, pot afirma cu certitudine, este de aceeași 
virstă cu mine și acesta este un motiv în plus să simt rîn- 
duielile ei pulsîndu-mi în artere. Ca om sint obligat să o 
iubesc necondiționat și să o apăr pînă la moarte. Ca scriitor 
sint obligat să nu ignor că ea este nu doar o noțiune, ci un 
organism viu in care se desfășoară o viață ce tinde către 
perfecțiune avînd de înfruntat nenumărate imperfecțiuni. Ca 
membru al cetății trebuie să lupt împotriva celor ce o calom
niază susținînd că o apără, împotriva celor ce susțin că este 
perfectă știind bine că totul este susceptibil de perfecționare, 
împotriva tuturor celor care susținînd că avutul ei este al 
tuturor înțeleg prin aceasta că este al nimănui. Patria este 
pentru mine teritoriul dreptății și al legii, nu al bunului 
plac ; teritoriul ordinii și nu al birocrației ; teritoriul izbîn- 
zilor adevărate și nu al semivictoriilor strigate cu toată gura 
de către mici demagogi de duzină, cățărați foarte trecător ne 
posturi semisigure. in patria mea mă trezesc liniștit în fie
care dimineață, între oameni și obiecte familiare, știind că 
peste cîteva clipe, la masa mea de lucru, într-o bibliotecă 
oarecare, voi ține în mînă, în mod sigur, creionul meu, arma 
mea zilnică pusă în slujba cetății și idealurilor sale. O pot 
schimba oricînd cu orice dacă este necesar ca astfel să-mi 
păstrez nealterată în minte ideea de patrie și în inimă senti
mentele pentru ea. Orice propoziție a mea se vrea un elogiu 
adus libertății de a trăi în această patrie liberă în al cărui 
aer respirăm cu toții pacea și siguranța zilei de mîine. Nici 
un cuvînt nu mi se pare mai demn de a fi elogiat mai mult 
decît acesta căci nu există în inima nimănui un ecou mai 
puternic decît cel al cuyîntului patrie !

Lingă acest cuvînt sper și exist la început de an și în 
trupul fiecărui an — eu, autorul acestor rînduri. Ca și tine, 
cititorule, tînăr, care îmi parcurgi aceste fraze înfrigurate I

1

î

(

J

• După o zi de odihnă, tur
neul final al campionatului eu
ropean de șah rezervat junio
rilor a continuat la Groningen 
(Olanda) cu partidele din run
da a 6-a. Doi dintre fruntașii 
clasamentului au suferit înfrîn- 
geri : sovieticul Romanișin a 
pierdut la. vest-germanul Ste
phan Buchal, iar românul Au
rel Urzică a cedat în fața en
glezului Anthony Miles. Maria- 
novici (Iugoslavia) l-a învins 
pe Baljon (Olanda). Partida 
Kernan (Irlanda) — Spacek 
(Cehoslovacia) s-a încheiat re
miză.

în clasament continuă să con
ducă .Rornanișin (U.R.S.S.) cu 
5 puncte, urmat de Miles (An
glia) — 4,5 puncte, Urzică (Ro
mânia), Buchal (R.F a Germa
niei) — 4 puncte etc.

• Asociația ziariștilor sporti
vi din Belgia l-a desemnat 
drept cel mai bun sportiv bel
gian al anului 1972 pe cunos
cutul ciclist Eddy Merckx.

• In urma unei anchete în
treprinse în rîndul a 245 de zia
riști sportivi italieni, cel mai 
bun sportiv din lume în anul 
1972 a fost desemnat celebrul 
înotător american Mark Spitz, 
cîștigătorul a șapte medalii de 
aur la Jocurile Olimpice de la 
München.

Pe primul loc în clasamentul 
celor mai buni sportivi italieni 
a fost situată înotătoarea No- 
vella Calligaris cu 127 puncte.

• Participanții la tradiționa
lul cros desfășurat în noaptea 
Anului Nou pe străzile orașu
lui Sao Paulo au fost prezenți 
la startul unui concurs atletic 
desfășurat pe stadionul „Pa- 
caembu“. Printre protagoniștii 
întrecerilor s-a numărat și at
letul român Nicolae Mustață, 
care a terminat învingător în 
proba de 10 000 m cu timpul 
de 30’46“. Pe locurile următoare 
s-au clasat Quevado (Guatema
la) — 30’59”4/10, Renato (Italia)
— 31'42”4/10 și Ramos (Argenti
na) — 32’08”6/10. Cîștigătorul 
crosului „San Silvestro“, spor
tivul columbian Victor Mora, 
s-a situat pe primul Ioc in 
proba de 5 000 m cu 14’29”6/10, 
fiind urmat de mexicanul Haro
— 14’48” Cursa de 3 000 m s-a 
încheiat cu victoria belgianului 
Willy Polleunis, cronometrat in 
8’04”2/10. Clasat pe locul secund, 
Ramon da Silva a stabilit un 
nou record brazilian cu perfor
manța de 8’05”2/10. Proba de 
1 500 m a revenit brazilianului 
Americo Neto cu rezultatul de 
3’54”2/10.

Dublul campion olimpic în 
probele de 5 000 m și 10 000 m 
la Jocurile de la München, fin
landezul Lasse Viren, nu a par
ticipat la acest concurs, resim- 
țindu-se în urma eforturilor 
depuse la crosul din noaptea 
Anului Nou.
• Au început întrecerile gru

pelor semifinale ale campiona
tului mondial universitar de 
handbal (masculin), care se 
desfășoară în mai multe orașe 
din Suedia.

In primul joc al grupei semi
finale B, selecționata României 
a întîlnit la Kristianstad redu
tabila formație a Cehoslovaciei. 
Jucînd excelent, handbaliștii 
români au terminat învingători 
cu scorul de 14—11 (9—6). La 
Malmoe, în cadrul aceleiași gru
pe, reprezentativa Iugoslaviei a 
obținut o victorie clară cu sco
rul de 21—11 (13—6) în fața e- 
chipei Poloniei.

' Intr-un meci disputat la Hel- 
gsinborg în cadrul grupei semi
finale A, echipa R.F. a Germa
niei a întrecut cu 21—14 (8—5) 
selecționata Suediei.

TOMBOLĂ TURISTICĂ 
ORGANIZATĂ DE Æ. 1. T.

In luna septembrie, Biroul de Turism pentru Tineret, a or
ganizat o tombolă turistică la care au participat mii de tineri 
din toate județele țării.

In prezența unei numeroase comisii formate din reprezentanți 
. și ai comitetelor U.T.C. județene,

cîștigătoare. Au fost atribuite ur-
ai C.C. al U.T.C. , ai B.T.T. 
a avut loc tragerea biletelor 
mătoarele premii :

1. Cîte o excursie 
Biletele nr. 575 737 
Cîte o excursie în 
tele nr. 445 029 ;
Cite o excursie în
Biletele nr. 230 460 ; 508 108. 4. 
Cite o excursie în Franța — 
Belgia.
424 991.
R.
178 380 ;
280 279 ;
585 100 ; 
excursie
Biletele
J17 889 ;
418 886 ;
7. Cîte
Biletele
150 572 ;
117 023 ;
Cite o 
gară. I 
206 484 ; 
180 911 ;
053 620. !
R.
578 721 ;
152 254 ;
373 207 ; 
excursie 
letele nr.
333 353 ;
579135 ;
11. Cîte 
Bulgaria.
561 877 ;
403 457 ;
148 702 ;
142 748 ;
469 399 ;
520 187 ;
260 343 ;
321 258 ;
406 561 ;
400 862 ;
509 838 ;
128 542 ;
139 955 ;

în Japonia. 
; 572 002. 2. 
Italia. Bile- 
042 201. 3.

Algeria.

Biletele nr. 318 197 ;
5. Cîte o excursie 

D. Germană. Biletele
512 186 , 373 754 ;
565 960 ; 294 525 ;

_ 076 032 ; 6. Cîte o
s în R. S. F. Iugoslavia.

nr. 535 800 ;
418 101 ;
413 062 ; 

o excursie în
nr. 167 925 ;

447 497 ;
001 284 ; ‘

excursie în 
Biletele nr.

236 754 ;
388 627 ;

în
nr.

000 600 ;
349 310 ; 
019 068.

U.R.S.S.
399 725 ;
497 721 ;

356 888. 8.
UiR. P. Un- 

065 787 ; 
254 050 ; 
278 001 ;

9. Cîte o excursie în 
S. Cehoslovacă. Biletele nr.

570 810;
250 769 ;
Cîte o 

Bi- 
381 591 ; 
143 028 ;
220 405, 

in R. P.
186 654 ; 
093 979 ; 
233 733 ;
173 646 ;
447 065 ;
453 265 ;
004 478 ;
427 472 ;
568 143

360 699 :
413 699 ;
597 623 :
545 209 ; 

036 451.

12. Cîte un bilet de odihnă la 
Complexul turistic pentru 
neret Costinești. Biletele 
165 105 ;
330 122 ;
241 696 ;
038 024 ;
503 341 ;
001 273 ;
431 975 ;
279 563 ;
417 095 ;
274 200 ;
13. Cîte 
Complexul turistic pentru 
neret Izvorul Mureșului, 
letele nr.
090 660 ;
243 102 ;
301 883 ;
154 443 :
180 004 ;
559 879 ;
118 419 ;
551 139 ;
107 221 :

117912 ;
297 706 ,

170 191 ;
238 661 ;

389 996, 
in

10.
R. P. Polonă.

461 631 ;
403 664 ;
378 694 ;
excursie 

Biletele nr.
381 576 ;

481 639 ;
304 885 ;
014 131 ;
192 931 ;
470 434 :
376 860 :
336 951 ;
059 937 ;
223 439 ;
423 418 ;
526 022 ;
154 937 ;

o

Ti- 
nr.

560 841 ; 404 929 ;
'390 536; 478 171:

068 100 ; 573.464 ;
141 297; 010 612;
493 791; 117 468;
341 694; 425 351;
385 877 ; 339 385 ;
369 723 ; 018 785 ;
296 425 ; 588 478 ;
064 433 ; 040 7(19.

un bilet de odihnă la 
ti-

Bi- 
306 048 ; 
233 759 ; 
301 718 ; 
084 360 ; 
035 825 ; 
003 410 ; 
161 041 : 
357 554 ; 
588 000 ; 
130 432 ;

Delta Dunării. Bile-
564 458 

403 663;
510 891 ;
425 967 ;
Cîte un

544 653
458 802 ;
177 970 ;
548 049 ;
150 575 ;
259 947 ;
453 960 ;
026 761 :
220 248 ;
559 318 ;XVI uio \ L.JU

046 332. 14. Cîte o excursie 
4 zile în 
tele nr.
086 180 ;
484 179 ;
593 372 ;
525 654.

; 380 863 ;
482 269 ; 
176 299 ; 
016 987 ;

.... bilet de o- 
dihnă la Baza turistică pentru 
tineret Săcele — județul Bra
șov. Biletele 
414 501; 151 000;
465 341 ; 357 920 ;
281 835; 346 741;
422 201 ; 062 797. 16. Cîte
bilet de odihnă la baza turis
tică pentru tineret Suior — 
județul Maramureș.
nr. 401 971 ; 305 128 ’; 
576 093 ; 440 799 ;

15.

nr. 193 308 ;
259 188 ;
385 815 !
411 920 ; 
' • un

Biletele
479 901 ;
497 188 ;

584 582 ;
016 520 ;
17, Cîte un bilet de i 
baza turistică pentru 
Padis Munții Apuseni.

’233 603; 157 700;
317 954 ;
598 840 ; .

, 044 618;
18. Cîte un bilet de < 
baza turistică pentru 
Sovata — județul 
tele nr, 067 494 ;
239 631 ; 556 986 ;
343 009 ; 355 500 ;
351 648; 551 485 ;
049 548 ; 19. Cîte un bilet 
odihnă la baza turistică pentru 
tineret Orșova — județul Me
hedinți. Biletele nr.

390 529 ,
218 311 ;
023 324 ;

547 151.
de

nr.
258 089 ; 
021 122 ;
130 419 ;

hedinți. 
229 856 ; 
110 400 ; 
004 727 ; 
265 200 ;
un I 
soane.
305 142 
246 088
172 703 
238 722 
008 649 
115 741 
551 601
421 671 ; 
costum 
227 357 ;
211 094 ;
465 742 ; 
003 300 ;
370 138 ;
407 807 ; 
589 101 ;
422 000 ; 
22. Cite 
Biletele 
303 261 ;
399 504 ; 
109 971 ;
029 821 ; 
337 120 ;
369 488 ; 
418 078 :
541 854.

319 311 ;
418 399. 

odihnă la 
tineret 

Biletele 
; 209 353 ;

274 688 l
596 244 ; 
046 167 ;

odihnă la 
tineret 

Mureș. Bile- 
573 545 ; 
522 699 ; 
438 708 ; 
126 033 ;

de

401 879 ; 
232 205 ; 
329 121 ; 
034 157 ;

Cîte 
per- 

165 "81 ; 
094 545 ; 
576 513 ; 
206 305 ; 
181 001 ; 
162 933 ; 
353 585 ; 
507 213 ;

Cite 
schi. Biletele 

333 266 ; 
477 145 ; 
490 310 : 
375 299 '; 
385 632 ; 
279 483 ; 
122 390 , 
530 401 ;
pereche i

090 544
173 724 ; 
037 162 ;
343 755 ; 
099 233 ;
337 794 ;
550 470 ; 
418 537 ;

cort
Biletele

195 601 ;
535 152 ;
572 072 ;
011 488 ;
493 402 ;
386 158 ;
349 957 ; 

043 720.21.
de

20. 
două 

nr.

o
nr.

de

un
nr. 

460 800 ; 
1 16 244 ; 
097 187 ; 
373 782 ; 
283 682 ; 
105 978 ; 
022 530 ; 
030 980. 
schiuri. 
538 798 ; 
984 336 ; 
203 243 ; 
261 903 ; 
431 231 ; 
497 735 ; 
019 031 ; 
542 140 ;

Posesorii biletelor
B.T.T. sau la sectoarele de turism
ale U.T.C. pentru omologarea biletelor și acordarea

cîștigătoare se vor prezenta Ia 
ale comitetelor

agențiile 
județene 

premiilor.



Cu o suprafață de 678 000 km. p. și o populație de•
28 870 000 de locuitori, Birmania este una dintre cele mai 
întinse țâri din Asia de sud-est. Republica Uniunea Birmanâ 
este un stat federativ, compus din Birmania și statele Shan, 
Kacin, Cin și Kanen.Comunicat al Agenției V.N.A. 

privind poziția R.D. Vietnam 
fată de tratativele de la Paris
Agenția V.N.A. a transmis un 

comunicat în care, prezent! nd 
evoluția problemei vietnameze 
în ultimele zile, arată că, în 
prezent, Statele Unite au fost 
nevoite să pună capăt bombar
damentelor și minării in R.D. 
Vietnam, la nord de paralela 
20, și să se limiteze la-bombar
damente numai la sud de aceas
tă paralelă, așa cum au promis 
anterior, revenind la situația de 
dinainte de 18 decembrie 1972. 
De aceea, R.D. Vietnam a fost 
de acord ca experții celor două 
părți să continue tratativele, 
care au fost reluate la 2 ianua
rie 1973, și a convenit asupra 
unei noi intîlniri confidențiale

între consilierul special al de
legației R.D.V., Le Duc Tho, 
ministrul Xuan Thuy și Henry 
Kissinger, consilierul special al 
președintelui S.U.A. pentru pro
blemele securității naționale. 
Această întîlnire va avea loc la 
8 ianuarie 1973 în scopul de a 
soluționa problemele în suspen
sie.

Agenția V.N.A. subliniază se
riozitatea guvernului R.D. Viet
nam față de negocierile pentru 
reglementarea pașnică a pro
blemei vietnameze, reamintind 
că rezultatul acestora depinde 
în întregime de partea ameri
cană.

Ședința inaugurală a celui de-al 93-lea Con
gres al S.U.A.

Opoziția democrată majoritară 
a protestat împotriva continuării 

războiului din Vietnam

ANGLIA. Muncitori din sec
toarele industriei metalur
gice și constructoare de ma
șini demonstrînd pe străzile 
Londrei în sprijinul revendi

cărilor lor.

Cooperare
româno-congoleză

Cel de-al 93-lea Congres al 
rilor de la 7 noiembrie, s-a 
ședința sa inaugurală.

Deși consacrată unor proble
me procedurale, reuniunea a 
fost dominată de protestele opo
ziției democrate (majoritare în 
ambele camere), față de conti
nuarea războiului din Vietnam, 
relevă agenția Associated Press. 
Mike Mansfield, care a fost re
ales lider al Senatului pentru 
un al șaptelea mandat de doi 
ani, a cerut Congresului ca, în 
virtutea prerogativelor sale, să 
adopte „toate măsurile necesa
re“ pentru încheierea războiu
lui. Evocînd hotărîrea expri
mată marți de membrii demo- 
crați ai Camerei Reprezentan
ților, de a impune suspendarea 
fondurilor pentru continuarea 
intervenției militare a S.U.A. în 
Indochina. Mansfield a decla
rat că, întrucît puterea execu-

S.U.A., rezultat în urma alege- 
reunit miercuri după-amiază în

PUTERNICĂ 
OFENSIVĂ A 
PATRIOTILOR 

CAMBODGIENI
La începutul noului an, 

patrioții cambodgieni au de
clanșat in regiunea Tram 
Khnar, la aproximativ 40 ki
lometri sud de Pnom Penh, 
o puternică ofensivă împo
triva trupelor lonnoliste. In 
urma presiunii exercitate de 
forțele patriotice de elibera
re, unitățile militare ale re
gimului de la Pnom Penh au 
fpst nevoite să evacueze 
două poziții importante. Alte 
poziții ale inamicului au fost 
supuse de patrioți unui pu
ternic tir de artilerie.

Ofensiva patrioților a de
jucat planurile unităților 
lonnoliste de a încerca să-și 
asigure controlul asupra șo
selelor de importanță strate
gică 2 și 3, aflate la sud de 
Pnom Penh.

tivă nu a reușit pînă în pre
zent să pună capăt războiului, 
Congresul nu are altă alegere 
decît să caute să realizeze el 
acest lucru, pe cale legislativă, 

înaintea deschiderii ședinței, 
senatorul George McGovern a 
anunțat că intenționează să 
prezinte un proiect de rezolu
ție în care se cer explicații din 
partea Casei Albe, în legătură 
cu progresul lent al negocieri
lor și violența bombardamente
lor întreprinse în ultima deca
dă a lunii decembrie asupra 
Hanoiului, Haiphongului și a 
altor orașe ale R.D. Vietnam. 
La rîndul său, președintele 
Comisiei senatoriale pentru 
probleme externe, William 
Fulbright, s-a pronunțat în fa
voarea adoptării unui proiect 
de lege privind încetarea ime
diată a intervenției militare a- 
mericane în Indochina.

Finlanda a hotărît să 
recunoască guvernul 

R. D. Vietnam
Intr-un comunicat al Minis

terului Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam, difuzat de a- 
genția V.N.A., se informează_ că 
guvernul Finlandei a hotărît 
să recunoască, de la 31 decem
brie 1972, guvernul Republicii 
Democrate Vietnam.

• Liderii tuturor partidelor 
politice din Norvegia s-au pro
nunțat pentru încetarea com
pletă a bombardamentelor și a 
actelor de război ale S.U.A. în 
Vietnam. Reprezentanții celor 8 
partide au adoptat, marți, o de
clarație în care se arată că de
cizia privind încetarea bombar
damentelor la nord de paralela 
20 trebuie să fie urmată de o 
încetare completă și definitivă a 
tuturor bombardamentelor și a 
celorlalte acte de război. Con
vorbirile de la Paris, se subli
niază în declarație, trebuie în
cheiate grabnic, în așa fel ca 
acordul de pace să pună capăt 
ostilităților ce au durat mai 
mult de 10 ani.

La Brazzaville, a avut loc, 
în ziua de 30 decembrie, fes
tivitatea punerii pietrei de 
fundație a primei uzine na
ționale de producție a țesă
turilor sintetice a K. P. Con
go, unul din obiectivele coo
perării economice și tehnico- 
științifice româno-congoleze, 
convenite în timpul vizitei 
efectuate anul trecut de to
varășul Nicolae Ceaușcscu în 
R.P. Congo.

La festivitate au luat parte 
președintele Marien N’Goua- 
bi, Justin Lekoundzou, mi
nistrul industriei și minelor, 
H. Lopes, ministrul de ex
terne, alți membri ai C.C. al 
Partidului Congolez al Mun
cii, reprezentanți ai vieții e-

conomice din capitala congo
leză, peste 3 000 de muncitori 
și alți cetățeni.

In cuvîntul său, subliniind 
importanța cooperării româ
no-congoleze, Justin Le
koundzou a adresat partidu
lui, guvernului și poporu
lui român, personal tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
un călduros mesaj de prie
tenie și solidaritate revolu
ționară din partea Partidului 
Congolez al Muncii, a guver
nului și poporului congolez, 
a președintelui M. N’Gouabi.

La festivitate a luat, de a- 
semenea, cuvîntul ambasa
dorul Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Stoian.

MANIFESTĂRI 
DEDICATE 

ANIVERSĂRII 
REPUBLICII

La Palatul central al tinere
tului din Teheran a fost inau
gurată expoziția de fotografii 
„România azi“. Au fost pre- 
zenți ministrul informațiilor, 
H. Rahnema, vicepreședintele 
senatului, A. Masso-udi, mem
bri ai corpului diplomatic, zia
riști, precum și un numeros 
public. In alocuțiunea rostită 
cu acest prilej, primarul orașu
lui Teheran, G. Nikpey, a vor
bit despre dezvoltarea econo
mică și socială a României so
cialiste, despre politica sa ex
ternă și relațiile româno-irani- 
ene.

însărcinatul cu afaceri a.i. al 
României la Phenian a rostit o 
cuvîntare la posturile de radio 
și televiziune din R.P.D. Co
reeană, în cadrul căreia a evo
cat semnificația evenimentului 
de la 30 Decembrie 1947, succe
sele obținute de România în a- 
cest sfert de veac, precum și 
relațiile româno-coreene.

Radioteleviziunea indonezia
na a transmis filmul documen
tar „Ritmuri românești“. Tot
odată, posturile de radio din 
Djakarta și Bandung au trans
mis emisiuni speciale de muzică 
populară românească. Presa in
doneziana a publicat articole 
consacrate acestui eveniment.

In seara zilei de 30 decem
brie, televiziunea din capitala 
Republicii Democrate Populare 
a Yemenului a consacrat o 
emisiune specială proclamării 
Republicii în țara noastră. Cu 
acest prilej au fost prezentate 
filme românești.

în cadrul manifestărilor con
sacrate aniversării Republicii, 
organizate de Ambasada româ
nă și Centrul Cultural Național 
tunisian, în capitala Tunisiei a 
avut loc o gală de filme ro
mânești.

0--------------------------------------
DECLARAȚIILE

PREȘEDINTELUI POMPIDOU
Președintele Franței. Georges 

Pompidou, a evocat, marți, în 
fața membrilor corpului diplo
matic acreditați la Paris, o se
rie de probleme internaționale. 
Vorbind despre situația din 
Vietnam, președintele Pompidou 
și-a exprimat regretul profund 
pentru faptul că în această pro
blemă nu s-a ajuns încă la un 
acord, precum și. pentru relua
rea actelor de război împotriva 
R. D. Vietnam, în momentul in 
care întreaga lume aștepta ca 
negocierile să dobîndească cîștig 
de cauză asupra războiului.

Referindu-se la alte eveni
mente internaționale ale anului

politic 1972, Georges Pompidou 
a relevat importanța semnării 
tratatului privind bazele relații
lor dintre R.D. Germană și R.F. 
a Germaniei, apreciind că acesta 
inaugurează o nouă epocă în 
raporturile dintre cele două țări 
si contribuie la reducerea ten
siunii și la promovarea destin
derii pe continent. Totodată, 
președintele Franței a subliniat 
însemnătatea reuniunii pregăti
toare de la Helsinki a conferin
ței pentru securitate și coope
rare în Europa, afirmînd că dis
cuțiile purtate în acest cadru 
ar putea marca începutul unor 
relații noi, de adevărată coexis
tență între statele europene.

• Operațiuni 
de ajutorare a 
populației siciliene

Unitățile militare și de volun
tari au continuat marți opera
țiunile de ajutorare a sătenilor 
izolați de recentele inundații și 
furtuni care s-au abătut la 
sfîrșitul săptămînii trecute asu
pra Siciliei. In ciuda fapAtlui 
că ploaia a continuat să cadă 
și că marea a rămas agitată, 
iegăturile maritime cu conti
nentul au fost restabilite.

Poliția a anunțat că alune
cările de teren au provocat 
moartea a cel puțin zece per
soane, iar alte cîteva zeci au 
fost rănite.

• Comunicat al 
guvernului malgaș

Un comunicat oficial publicat 
la Tananarive anunță că Mada
gascarul a informat Franța cu 
privire la dorința sa de a des
chide negocieri pentru reînnoi
rea acordurilor asupra coope
rării dintre cele două țări în 
toate domeniile — informează 
agențiile France Presse și Reu
ter. Comunicatul, publicat la 
încheierea unei reuniuni a gu
vernului malgaș, menționează 
că aceste negocieri vor începe 
în a doua jumătate a lunii ia
nuarie și că ele urmează să a-

șeze pe baze cu totul noi coo. 
perarea dintre Franța și Mada
gascar. Totodată, comunicatul 
subliniază că în urma convor
birilor avute la Paris de mi
nistrul de externe malgaș, Di
dier Ratsiraka, guvernul fran
cez a acceptat elaborarea unor 
noi acorduri care să reglemen
teze relațiile dintre cele două 
țări.

• CAIRO : Ciocniri 
între studenți 
și forțele de ordine

In ultimele zile, în. capitala 
egipteană s-au produs o serie de 
ciocniri între studenți și forțe
le de ordine, în urma cărora 45 
de studenți au fost arestați, re-

REORGANIZAREA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
ÎN PAKISTAN

latează agenția M.E.N. Pe de 
altă parte, agenția citată infor
mează că guvernul egiptean s-a 
întrunit, la 2 ianuarie, pentru a 
examina problemele legate de 
situația din universități.

Ministerul pakistanez 
al Învățământului și Co
ordonării Interprovincia
le a publicat o broșură 
conținînd opinii cu pri
vire la preluarea de că
tre stat, la 1 septembrie 
anui trecut, a instituții
lor de învățămînt parti
culare. Broșura — o cu
legere de articole scrise 
de profesori, pedagogi, 
ziariști — scoate în evi
dență sprijinul larg de 
care s-a bucurat în țară 
actul de naționalizare a 
școlilor și colegiilor par-

ticulare, importanța a- 
cestei măsuri pentru pro
movarea unui sistem de 
învățămînt național me
nit să creeze cadre pro
prii necesare aplicării 
programelor guvernamen
tale de dezvoltare a țării.

Operațiunea de prelua
re a școlilor a început, 
practic, Ia o lună după 
adoptarea deciziei și ur
mează să fie încheiată la 
30 septembrie 1974. Peste 
3 000 de școli particulare 
au intrat pînă acum sub 
administrarea statului în

Punjab și Sind — două 
dintre provinciile cu cele 
mai multe școli și colegii 
particulare. Tot ca re
zultat al acestei măsuri, 
aproximativ 40 000 de 
profesori au devenit sala- 
riați ai statului.

Din datele statistice o- 
ficiale rezultă că, în vii
torii ani, se va generaliza 
învățămîntul elementar 
de cinci clase pentru bă
ieți și fete.

Pe de altă parte, pro
gramul guvernamental 
privind eradicarea a- 
nalfabetismului prevede

crearea, în întreaga țară, 
pînă în 1980, a circa 1 000 
centre de alfabetizare, în 
care își vor da concursul 
peste 250 000 de învăță
tori și profesori. Aseme
nea centre au început 
deja să ia ființă în toate 
cele patru provincii ale 
țării. In provincia Sind, 
de exemplu, vor fi alfa
betizate anual 400 000 de 
persoane.

★
Comitetul permanent 

pentru problemele invă- 
țămintului și coordonării

interprovinciale al Adu
nării Naționale pakista
neze s-a reunit, marți, 
pentru a lua în discuție 
un proiect de lege refe
ritor la măsurile ce vor 
fi recomandate în vede
rea înlocuirii în școli a 
predării programului de 
studiu în limba engleză 
cu limba națională urdu. 
Comitetul — format din 
zece membri — este con
dus de ministrul învăță- 
niîntului și coordonării 
interprovinciale, Abdul 
Hafeez Pirzada.

ION PUȚINELU

Presa din R. D. Germană 
relatează ca, pînă ia data de 
31 decembrie 1972, 55 de sta
te au stabilit relații diplo
matice cu R.D.G. Intre cele 
55 de state menționate. 
România figurează printre 
primele țări care au stabilit, 
încă din octombrie 1949 — 
imediat după ce a luat ființă 
R.D.G. — relații diplomatice 
cu primul stat socialist ger
man.

Numai în cursul lunii de
cembrie 1972, au stabilit re
lații diplomatice cu R. D. 
Germană 22 de state, printre 
acestea aflîndu-se Suedia, 
Austria, Belgia, Indonezia, 
Cipru, Peru, Elveția și altele.

La recomandarea președinte
lui Zuifikar Aii Bhutto, în Pa
kistan se desfășoară, în aceste 
zile, o largă campanie pentru a- 
jutorarea populației din unele 
regiuni ale țării, care suferă 
din cauza timpului neobișnuit 
de friguros din acest sezon. 
Temperaturi deosebit de scă
zute s-au înregistrat mai ales 
în localitățile de munte.

Guvernul a dispus crearea de 
centre prin care se distribuie 
îmbrăcăminte 'călduroasă. Pînă 
în prezent, a fost alocată în a- 
cest scop suma de 8 100 000 ru- 
pii, din care jumătate sub for
ma subsidiilor acordate de gu
vern. Acțiunea este sprijinită și 
de diverse organizații de Cruce 
Roșie din străinătate.

• Act terorist al unor 
elemente neofasciste 
din R.F. a Germaniei

Elemente neofasciste din 
R.F.G. au incendiat clădirea 
Muzeului „Friedrich Engels“ 
din Wiipperthal. Conducerea 
muzeului a dat publicității o 
declarație, prin care cere au
torităților efectuarea unei an
chete și sancționarea vinovați- 
lor.

• Hotărîre a 
secretarului general 
al Ligii Arabe

Secretarul general al Ligii 
Arabe, Mahmud Riad, a hotă
rît să numească, pentru supra
vegherea activității comitetelor 
de unificare a celor două state 
yemenite, un delegat rezident 
în capitala Republicii Arabe 
Yemen (Sanaa) și un adjunct 
al acestuia, în capitala Repu
blicii Democratice Populare a 
Yemenului (Aden) — anunță 
ziarul egiptean „Al Ahram‘, re
luat de agenția M.E.N.

După cum se știe, Cele două 
părți au convenit ca activitatea 
comitetelor respective, în nu
măr de opt, să înceapă în jurul 
datei de 20 ianuarie. Patru din
tre acestea își vor desfășura lu. 
crările la Sanaa, iar patru la 
Aden. Reprezentanții președin
ților celoi două state yemenite, 
precum și cel al șefului statu
lui libian urmează să se intîl- 
nească la Aden, in cursul lunii 
martie, pentru a face bilanțul 
activității comitetelor de unifi
care create în baza acordului 
semnat Ia Tripoli de președinții 
R.A. Yemen și R.D.P. a Yeme
nului.

ț 
ț

*

4 
r

ț

ț

ț 
I 
I 
i

ț

• Pe teritoriul actualului stat Birmania sînt cunoscute for
mațiuni statale incă inainte de secolul al Vlll-lea, dată la 
care principatele birmane se unesc in jurul statului Pagan. 
Procesul centralizării statului birman se va incheia insă după 
zece secole, la sfirșitul secolului al XVIII-lea și începutul vea
cului al XlX-lea. In secolul al XlX-lea, în urma a trei răz
boaie (1824-1825 ; 1852-1853 ; 1885), Anglia a cucerit Bir
mania, transformind-o in colonie. După primul război mon
dial, ca rezultat al creșterii și organizării forțelor antiimperia- 
liste din Birmania, mișcarea de eliberare națională s-a în
tărit. Intre anii 1930 și 1932 a avut loc o puternică răscoală 
populară îndreptată împotriva feudalilor locali și dominației 
engleze. In timpul celui de-al doilea război mondial țara a 
fost ocupată de japonezi, împotriva cărora Liga antifascistă 
a libertății populare, înființată în 1943, a organizat o largă 
mișcare de partizani. Lupta hotărîtâ a maselor populare a 
silit în 1947 Anglia să recunoască independența statului, iar 
la 4 ianuarie 1948 a luat naștere Uniunea Birmană.

• După această dată eforturile poporului birman au fost 
îndreptate spre afirmarea dreptului suveran de folosire, în 
interes propriu, a bogățiilor naționale (petrol, cărbune, me
tale neferoase, pietre prețioase etc). Pentru aceasta au fost 
înfăptuite mai multe reforme ca : naționalizarea băncilor, a 
unor companii și întreprinderi industriale, a comerțului exte
rior și parțial a celui interior.

In vara anului trecut, în capitala birmană a avut loc o 
consfătuire a reprezentanților conducerii organizațiilor eco
nomice, in cadrul căreia au fost abordate probleme ale ex
ploatării naționale și valorificării resurselor naturale ale ță
rii. Cu această ocazie, președintele Consiliului Revoluționar, 
primul ministru al Uniunii Birmane, Ne Win, a adresat parti- 
cipanților un apel la valorificarea deplină a bogățiilor natu
rale ale țării, precum și la descoperirea de noi zăcăminte 
de minereuri, in funcție de cerințele crescinde ale industriei 
birmane.

Industria petrolieră, cel mai important sector industrial al 
Birmaniei, cunoaște o dezvoltare continuă, in ultimii ani ea 
a sporit cu peste 150 la sută. Aceeași dezvoltare cunosc și 
alte sectoare industriale, ca cele de prelucrare a lemnului, 
a produselor agricole etc.

Pe frontul economic, o remarcabilă realizare o constituie 
redresarea și dezvoltarea agriculturii, principalul sector al e- 
conomiei birmane. Un raport guvernamental dat publicității 
la Rangoon, în luna octombrie 1972, menționează că în agri
cultura țării este ocupată 68 la sută din populația activă. 
Prin înfăptuirea reformei agrare,, inițierea unui amplu pro
gram de hidro-ameliorații și dotarea agriculturii cu mașini 
și unelte, s-a reușit ca Birmania să se numere astei! printre 
primii exportatori de orez din lume.

• Se înregistrează succese și in domeniul culturii. Cu fie
care an crește numărul tinerilor admiși în universități, iar 
școlile elementare și medii se construiesc și funcționează in 
ceie mai îndepărtate așezări. La sfîrșitul anului trecut agen
țiile de presă anunțau că în întreaga Birmanie, atit în loca
litățile rurale cit și in cele urbane, se desfășoară o vastă ac
țiune de lichidare a analfabetismului, una dintre moștenirile 
nefaste ale dominației coloniale.

dintre moștenirile

o politică de co
statele, indiferent

• Pe plan extern, Birmania promovează 
existență pașnică, de colaborare cu toate 
de sistemul lor social și politic.

Intre România și Birmania s-au stabilit raporturi de prietenie 
și colaborare care se dezvoltă continuu. Poporul român ur
mărește cu interes și simpatie activitatea desfășurată de po
porul Uniunii Birmane și se bucură sincer de realizările și 
succesele dobîndite de acesta pe drumul dezvoltării 
economice și sociale.
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GH. SPRINȚERQIU

Bilanț al operațiunilor 
Armatei de Eliberare 
Națională din Angola
Armata de Eliberare 

Națională din Angola 
(A.L.N.A.) a dat publici
tății un comunicat cuprin- 
zind bilanțul operațiuni
lor sale pe întreaga peri
oadă a anului 1972.

Comunicatul relevă că,- în ca
drul luptelor angajate, au fost 
uciși 1 648 de soldați portughezi 
și au fost atacate 47 de plantații 
și nouă aeroporturi. în aceeași 
perioadă, au fost distruse 229 
vehicule, au fost capturate 1 461 
arme și au fost doborîte 14 e- 
licoptere și trei avioane.

Comunicatul arată că în 
cursul ultimului trimestru al a- 
nului 1972, forțele Armatei de 
Eliberare Națională din Angola 
su atacat viguros cîteva mari 
concentrații inamice, reușind 
astfel să distrugă complet gar
nizoanele și aeroporturile din

I.uvo, Mamarosa și Gongue 
pe frontul cynlfal și ’fiUi 
și din Lubalfo, jfe- frontul nb?tt- 
estic. De asemenea, pe frontul 
de est, conabatanții angolezi au 
ajuns, în nurma unor victorii 
succesive, la două sute de kilo
metri de Silva Porto, capitala 
districtului; Bie, în zona centra
lă a țării.

• 21 milioane de cărți 
editate în 1972 
în Cuba

Institutul cubanez al cărții a 
anunțat că în Cuba au fost e- 
ditate, în cursul anului 1972, 
peste 21 de milioane exemplare 
de cărți. Cifra este impresio
nantă dacă se are în vedere 
faptul că inainte de revoluție 
se editau anual aproximativ un 
milion de cărți.

JOI, 4 IANUARIE 1973

EXPLOZIA : rulează la Patria 
Zorele 9; 12; 15; 18: 21), Luceală- 
rul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21), Favorit (orele 9,30; 12; 15.30; 
18; 20,30).

PERLA COROANEI : rulează la 
Lumina (orele 9;; 11,30; 14; 17; 20).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Scala 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21).

MICUL ACROBAT : rulează la 
Central (orele 9,45; 11,30; 13,45; 16;
18,15). PADUREA DE MESTECENI : ru
lează la Central (ora 20.30).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Grivița (orele 
9; 12.30; 16: 19.30), Flamura (orele 
9: 12.30; 16; 13,30).

SECERA VINTUL SĂLBATIC • 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
18; 20.30), Giulești (orele 15,30; 18;

20,30).  Miorița (orele 10; 12,30; 15; 
17,30; 20).

JOE HILL : rulează la Capitol 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21)..

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

FILIERA : rulează la Sala Pa
latului (orele 17,15; 20,15), Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21), Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18,15; 20.45), Melodia (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45),
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

URSUL YOGI : rulează la Doi
na (orele 9,30; 11,30; 13,45; 16).

TINEREȚE FĂRĂ BĂTR1NEȚE : 
rulează la Doina (orele 18: 20.15).

CHILE ’71 : rulează la Timpuri 
Noi (ora 20.15).

COPIII CĂPITANULUI GRANT : 
rulează la Timpuri Noi (orele 9,30— 
18.30 în continuare).

BARIERA : rulează la Bucegi 
(orele 15,45; 18; 20,15). Volga 
(orele 9: 11.15; 13,30; 16; 18,30; 
20.45).

MAREA EVADASE : rulează la 
Excelsior (orele 9; 12,30; 16: 19,30), 
Gloria (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

PENTRU TIMPUL D
CAPCANA PENTRU GENERAL î 

rulează la Dacia (orele 9; 11,15;
13,30: 16; 18,15; 20.30).

MICUL OM MARE : rulează la 
Aurora (orele 9; 11.30; 15,30; 18;
20.30) .

CU MÎINILE CURATE : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20.15).

CAZUL MATTET : rulează la 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20,15).

IMBLÎNZTREA FOCULUI : ru
lează la Ferentari (orele 15,30: 19).

BULEVARDUL ROMULUI: rulea
ză la Buzești (orele 15,30; 18; 20.30).

SAGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Cotroceni (orele 15,30; 
18; 20,15).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Pacea (orele 15,30; 18;
20.30) .

MAREA HOINĂREALA : rulează 

la Crîngași (orele 15,30; 18: 20.15), 
Munca (orele 15,30; 18; 20,15).

SFINTA TEREZA ȘI DIAVOLII ! 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) .

FRUMOS, ONEST. EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : rulează la Tomis 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30).

SFÎRȘITUL LIUBAVIN1LOR : 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 18:
20.15) .

NĂSCUT LIBER : rulează la 
Unirea (orele 15,30: 18; 20,15).

GOYA : rulează la Rahova (o- 
rele 15,30: 19).

A FOST O DATĂ UN POLI
ȚIST : rulează la Lira (orele 15,30; 
18: 20,15).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Popular (orele 15,30; 18;
20.15).

BĂRBATUL CARE A VENIT 
DUPĂ BUNICA : rulează la Vi- 
tan (orele 15,30; 18: 20,15).

VACANȚA LA ROMA : rulează 
la Arta (orele 15,30; 18: 20,15).

MANIA GRANDORII : rulează 
la Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

AGENTUL NR. 1 : rulează la 
Laromet (orele 15.30 ■ 17.30; 19.30).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE : 
(orele 10; 12: 14), REGINA CRIS- 
TINA (ora 16,30), rulează la Cine
mateca „Union“.

Opera Română : BĂRBIERUL
DIN SEVILLA —< ora 18,30; Tea
trul de Operetă : SPUNE, INI

MIOARĂ, SPUNE — ora 10,30; MY 
FAIR LADY — ora 19,30; Teatrul 
Național ,,I. L. Caragiale“ (Sala 
Comedia) : COANA CH1RIȚA — 
ora 15; UN FLUTURE PE LAMPĂ 
— ora 20: (Sala Studio) : MOAR
TEA ULTIMULUI GOLAN — ora 
15; PĂRINȚII TERIBILI — ora 20: 
Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu) : O SCRI
SOARE PIERDUTA — ora 20: 
(Sala Studio) : VALENTIN ȘI 
VALENTINA — ora 20; Teatrul 
Evreiesc de Stat : DOUĂ NUNȚI 
ȘI UN DIVORȚ — ora 19,30: Tea
trul „C. I. Nottara“ (Sala Maghe- 
ru) : BUNA SEARA. DOMNULE 
WILDE — ora 19,30; Teatrul de 
Comedie : MUTTER COURAGE — 
ora 20; Teatrul Mic : PISICA SĂL
BATICĂ — ora 15: DUPĂ CĂ
DERE — ora 19,30; Teatrul Giu

lești : COMEDIE CU OLTENI — 
ora 19,30; Teatrul „C. Tănase“ 
(Sala Victoria) : TRĂSNITUL MEU 
DRAG — ora 20; Teatrul „Ion Va- 
silescu“ : CRIZANTEME MUZICA
LE — ora 19.30: Circul București : 
APRINDEȚI STELELE — ora 19.30; 
Teatrul ..Ion Creangă“ : CELE 
DOUĂSPREZECE LUNI ALE ANU
LUI — ora 10; SNOAVE CU MĂȘTI 
— ora 15.

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 România în lume. 9,35 O viață 
pentru o idee : Umberto Nobile 
(III), 10,00 Curs de limba rusă. 
10,30 De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru elevi. 10,50 Tele- 
ciriemateca : „Domnul". 12,40 Reîn- 
tîlnire cu eroii reportajelor noas
tre. 13.00 Telejurnal. 13.15 Matineu 
de vacanță : „Prietena mea Fliclce“ 
— producție a studiourilor din 

S.U.A. 15,00 Lecții TV. pentru lu
crătorii din agricultură. 16.00—17,00 
Tcleșcoală . Geografia României. 
Filozofie și socialism științific. 17.30 
Deschiderea emisiunii de după- 
a miază. Emisiune în limba maghia
ră. 18.30 La volan. 18,50 Cronica 
literară. 19.00 Satul contemporan. 
19,20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20,00 Riul... ramul. 20,15 Aplauze 
pentru români. ..Brîulețul“ în Fin
landa — reportaj filmat. 20,30 Pa
gini de umor. Aventuri în epoca 
de jiatră. 21,20 Tinerii despre ci 
înșiș. 22.10 Vedete ale muzicii u- 
șoaE. 22,30 ,,24 de ore“.

PRIGRAMUL II

1730 Agenda. 17.40 Duete din o- 
per*. 18,10 Film serial : „Pierduți 
în spațiu“. 19,00 în direct... de la 
Uzhele „Republica“. 19.30 Telejur- 
na. 20,00 Concert simfonic. Lau- 
relți ai concursurilor internaționa
le „G. Enescu“. 22.00 Film docu- 
mintar : „Meșterii lemnului“. 22,10 
M).zlcă de pretutindeni.
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