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ȚÂRII, INIMA
ȘI FAPTA

In ziua de 28 decembrie 1973, a avut 
loc, la Palatul Republicii, ședința Consi
liului de Stat, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliu
lui de Stat.

La ședință au participat, ca invitați, vi
cepreședinți ai Consiliului de Miniștri, 
miniștri și alți conducători ai unor orga
ne centrale de stat, precum și președinții 
comisiilor permanente ale Marii Adunări 
Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut și adoptat 
următoarele decrete : Decretul referitor la 
elaborarea proiectului de plan național 
unic și al bugetului de stat pe anul 1975 
și a lucrărilor de fundamentare a proiec
tului de directive cu privire la dezvolta
rea economico-socială a României în pe
rioada 1976—1980 ; Decretul privind orga
nizarea și funcționarea Comisiei perma
nente pentru avizarea și controlul consu
murilor de combustibili, energie electrică 
și termică ; Decretul cu privire la apro
barea statutului pentru organizarea acti
vității și promovarea personalului de cer
cetare ; Decretul privind asigurarea cali
tății produselor provenite din import ; 
Decretul pentru reglementarea participă
rii unităților române cu activitate de co
merț exterior la licitații in străinătate ; 
Decretul privind reglementarea activității 
de zbor în spațiul aerian al Republicii 
Socialiste România ; Decretul pentru mo
dificarea organizării și funcționării Comi
tetului de Stat al Radioteleviziunii Ro
mâne ; Decretul pentru declararea ca a- 
brogate a unor acte normative, în vede
rea asigurării unei mai bune sistematizări 

a legislației ; Decretul privind registrul a- 
gricol ; Decretele privind criteriile de con
ferire a titlului de „Erou al muncii so
cialiste" și a medaliei de aur „Secera și 
Ciocanul" județelor și unităților agricole 
socialiste care aduc o contribuție deose
bită la sporirea producției agricole, pre
cum și a „Ordinului Muncii" clasa I sta
țiunilor pentru mecanizarea agriculturii 
care aduc o contribuție deosebită la rea
lizarea de producții mari.

De asemenea, au fost adoptate urmă
toarele decrete privind reașezarea unor 
prețuri de producție și de livrare, ce au 
fost înaintate Consiliului de Stat ca ur
mare a hotărîrilor luate în ședința co
mună din 13 decembrie 1973 a Comitetu
lui Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a Consi
liului de Miniștri : Decretul pentru stabi
lirea prețuriloi de producție și de livrare 
la produsele din ramurile extracția și 
transportul țițeiului și gazelor naturale ; 
Decretul privind stabilirea prețurilor de 
producție, de livrare și a adaosurilor co
merciale la produsele de bază din indus
tria prelucrării țițeiului ; Decretul privind 
stabilirea prețurilor de livrare la produ
sele de bază din ramurile extracția și pre
pararea minereurilor neferoase, feroase, 
a substanțelor nemetalifere și a sării, 
precum și a rabatului comercial la sare ; 
Decretul privind stabilirea prețurilor de 
livrare și a rabatului comercial la pro
dusele de bază ale industriei cărbunelui ; 
Decretul privind stabilirea prețurilor de 

producție și de livrare la produsele de 
bază din ramura industriei energiei elec
trice și termice. Prin aceste decrete, emise 
in temeiul Legii nr. 19 1971 cu privire la 
regimul prețurilor și tarifelor, se reali
zează reașezarea prețurilor în relațiile 
dintre unitățile socialiste în diferite ra
muri ale economiei astfel ca ele să re
flecte mai corespunzător cheltuielile so
ciale de producție ; prețurile cu amănun
tul ale produselor care fac obiectul des
facerii către populație rămîn cele actuale.

Au fost ratificate Convenția consulară 
dintre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă, precum și A- 
cordul comercial și Acordul de cooperare 
economică, industrială și tehnică între 
Guvernul Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Ecuador.

Toate decretele menționate au fost, în 
prealabil, dezbătute și avizate favorabil 
de comisiile permanente de resort ale 
Marii Adunări Naționale, precum și de 
Consiliul Legislativ.

A fost aprobat programul privind con
trolul ce va fi efectuat de Consiliul de 
Stat, prin comisiile permanente ale Marii 
Adunări Naționale, în semestrul 1/1974.

In continuare, Consiliul de Stat a re
zolvat unele cereri de grațiere.

în încheierea lucrărilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat activitatea 
rodnică desfășurată de Consiliul de Stat 
în cursul anului 1973 și a adresat felici
tări tuturor membrilor Consiliului cu pri
lejul Anului nou 1974. precum și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire, de 
succes in întreaga lor activitate.

Ce este, 
ce înseamnă 
patria 
pentru mine 
Puteri 
pe care 
le-am cucerit 
ca urmare 
a cuceririi 
puterii 
politice 
Poporul, 
republica, 
izbinzile 
Puternica, 
libera, 
pe soarta

f V A Vstapma
26 de ani, 
26 de trepte 
in istorie 
Un crez

Din pragu-naltei sărbători de țara 
noi viitorul ni-l privim în fața, 
adâugînd mereu un spor de viața 
luminii date veșnic sâ lâsarâ 
pe-acest târîm de stirpe legendara.

de GRIGORE HAGIU

statornicia, 
temerare,

Și sufletul din suflete se-ncheagâ 
și cugetul din cugete vibreazu, 
în sfera mare scriși de-aceiași raza, 
cuprinși de-același patos care leagâ 
pe om de națiunea lui întreaga.

Covîrțitoare ni-i 
puterile-adunate, Temerare, 
gîndite cu lucidâ-nflâcârare, 
mai drept sa-și punâ veacul temelia 
și-ntii, și-aici, și-acum, în România.

TĂRÎM LEGENDAR

De sus, din unghiul luminoasei fante, 
sub crezul și sub greul și preaplinul 
ce și-au învrednicit în noi destinul, 
pe-a timpului adînci și largi versante 
secundele rodi-vor diamante.

Miraculoasâ-i pururi aurora, 
știind-o-n primul rînd în tine, 
dar fie patriei cu-atît mai bine 
cînd bate-n pieptul tuturora, 
istoriei desâvîrșindu-i ora.

Aspect de la pupitrul de comandă al secției de geam laminat din cadrul întreprinderii de gea
muri din Buzău

în cinstea celui de al Xl-lea Congres al parti
dului, a aniversării a trei decenii de la elibera
rea patriei de sub jugul fascist, consiliul popu
lar al comunei Ruginoasa, județul lași, adre

sează o vibrantă

CHEMARE EA ÎNTRECERE

fierbinte ini
ma rostește

In paginile 3-4-5-6
O ediție specială dedicată aniversării republicii

ISTORIE DEMNĂ
Visul patrioților pașoptiști 

și al vizionarului mistuit de 
idealuri. Nicolae Bălcescu, 
se realizează in ultima zi 
a anului 1947 ca rod dl 
luptei comuniștilor, ca o 
încununare glorioasă a bă
tăliilor purtate de poporul 
român secole de-a rîndul. 
Astăzi data ne apare în 
nimbul legendei, fără ca ge
nerațiile tinere să realizeze, 
întotdeauna, cită energie s-a 
cheltuit și cit singe a curs 
pentru înfăptuirea ei. Procla
marea republicii a determi
nat esențial cursul istoriei 
noastre naționale din ultimii 
treizeci de ani. Fără această 
filă de calendar, n-ar fi fost 
posibilă naționalizarea prind-

de AUREL BARANGA

palelor mijloace de producție, 
cooperativizarea agriculturii, 
industrializarea țării, reforme 
fundamentale și temelii de 
nădejde ale României contem
porane. Fără ziua de 30 De
cembrie 1947, am fi continuat 
să stăm sub călcîiul unei di
nastii rapace și versatile, am 
fi fost obligați să ne mulțu
mim cu destinul nostru de 
țară „eminamente agricola1, 
am fi fost siliți să ne împăcăm 
cu soarta noastră de țară îna
poiată, subdezvoltată, atît în 
domeniul producției materia

le, cît și în zona valorilor spi
rituale. Au trecut de la ziua 
proclamării republicii două
zeci și șase de ani, vreme pu- , 
țină, dacă o comparăm cu 
eternitatea, timp uriaș, dacă-l 
măsurăm raportat la cotele 
succeselor repurtate în toate 
compartimentele vieții sociale. 
Nu mă încumet să schițez \ 
bilanțuri, nu fac apel la cifre 
și statistici. Dar să compare 
cine vrea satul oropsit de pe 
vremuri, mistuit de abulia 
„patriarhalității1, cu satul ro
mânesc de astăzi. Și cînd tac 
apel la comparație, nu mă 
refer nici la unelte, nici la 
casele noi clădite, nici la șco-

(Continuare în pag. a ll-a)

ÎN NUMĂRUL 

DE‘AZI

• VACANȚA
— Raid telefonic: 
Ce invitații au pri
mit astăzi elevii ? 
— Și în vacanță ne 
considerăm „clasă 
în concurs"

(PAG. A VII-A)
• „MADE ÎN ROMÂ

NIA" pe meridia
nele planetei

(PAG. A VIII-A)

către toate consiliile populare comunale 
din Republica Socialistă România

ÎN PAGINA a 2-a

• MASURILE ADOPTA
TE LA ÎNTREPRINDEREA 
MINIERA ROVINARI în di
recția diminuării consumului 
de energie electrică și a ce
lui de combustibili au avut 
ca urmare *economisirea a 
1 100 t combustibil conven
țional, cantitate ce depășește 
prevederea din angajamentul 
anual al minerilor. Dintre 
numeroasele acțiuni ce au 
fost întreprinse aici în ulti
mele două luni notăm con
fecționarea prin autoutilare 
și montarea în circuitul ma
rilor consumatori a 30 celule 
speciale de condensatori ce 
au contribuit la creșterea 
factorului de putere, redu
cerea mersului în gol al 
motoarelor, scoaterea din 
funcțiune a unor transforma
toare de forță utilizate nera
țional, mai buna dimensio
nare a resurselor de ilumi
nat.

• 630 000 LITRI MOTORI
NA ȘI APROAPE 100 000 
KG ULEIURI SPECIALE. 
Acesta este rezultatul acțiu
nilor întreprinse la Combina
tul de lianți și azbociment 
Bîrsești — Tg. Jiu în direcția 
economisirii combustibilului 
și a lubrifianților. Evitarea 
mersului în gol a autocamioa
nelor folosite la transportul 
materiei prime de la locul 
de extracție la instalațiile de 
concasare, preocuparea pen
tru încărcarea lor la capaci
tatea maximă și funcționarea 
bună a motoarelor sînt prin
cipalii factori ce au asigurat 
înregistrarea succesului a- 
mintit.

Calculele demonstrează că 
pe această cale cheltuielile 
de producție ale întreprinde
rii amintite se vor diminua 
cu aproape 700 000 lei.

R E P E R E ’74
MODERNIZAREA 

PRODUCȚIEI
înnoirea și modernizarea pro

ducției reprezintă unul dintre 
aspectele centrale ale activității 
economice în anul 1974. Propu
nem acest subiect, ca temă a 
discuției noastre, tovarășului 
inginer Paul Zugrăvescu, șeful 
serviciului tehnic și al calității 
produselor din Direcția Tehnică 
a Ministerului Industriei Chi
mice.

LA NOI, REPUBLICA...
La noi, ideologia republi

cană n-a fost una cosmopolită, 
de împrumut. N-a venit pe 
căi lăturalnice, de aiurea, 
pentru a face prozeliți de 
ocazie" și a gîdila sensibilita
tea snoabă, care tresaltă zgo
motos la noutățile de conjun
ctură. Ea s-a născut din ex
periență de viață și s-a îm
pletit de la origini cu spe
ranța, făcînd vad în conștiin
țe la deschiderea Europei 
spre Orient, tot atît de e- 
nergic cum făcuse dincolo, în 
Occident.

S-au înlănțuit, în timpi pes
te timpi, judecățile asupră-i, 
cu statornică încredere în 
putința neamului nostru de 
a-i da întrupare și cu nesta- 
pînită opoziție la ideea și

de ACULIN CAZACU

fapta monarhică : „în repu- 
blică-s toți cetățenii / Frați 
și fii ai unei maice bune“ 
(Ion Budai-Deleanu, la 1 800) ; 
„Republica este un stat în 
care oamenii adunați îngri
jesc singuri de’ soarta lor, 
fără a-și pune stăpîni pe cap, 
avînd în lucrarea lor drept 
regulă dreptatea și drept 
țintă frăția" (Nicolae Băl
cescu, la 1848) ; „Esența re
publicii este dominațiuaea 
voinței generale..." (Simion 
Bămuțiu, la 1870) ; „... mo
narhia este o minciună și o

nebunie" (Constantin C. Ba- 
calbașa, la 1885) ; națiu
nile sînt mai presus de tro
nuri" (Ion Heliade-Rădules- 
cu, la 1886) ; „... republica 
adevărată, republica socia
listă, nu poate veni decît 
odată cu izbînda socialismu
lui" (Constantin Miile, la 
1890) ; „... numai sub un re
gim republican lupta clasei 
muncitoare se poate desfă
șura în toată puterea ei" (Tu
dor Arghezi, la 1914) ; „Po
porul român va- deveni feri
cit cînd se va scutura de 
monarhie" (Mihai Gh. Bu
jor, la 1914) ; „... republicile 
au fost mereu victorioase, ve
cinie superioare pe toate
(Continuare în pag. a ll-a)

— V-aș ruga, tovarășe inginer, 
să ne prezentați ponderea pro
duselor noi și reproiectate in 
cadrul producției ministerului. 
In ce domenii vor pătrunde a- 
cestea ?

— Conform datelor planului 
pe 1974, ponderea produselor noi 
și reproiectate va atinge 25,4 Ia 
sută din totalul producției globa
le. Prin aceasta se va asigura 
introducerea pe scară largă a 
progresului tehnic într-unul din 
compartimentele de mare însem
nătate ale economiei naționale.

Unul din principalele domenii 
în care se urmărește înnoirea 
și modernizarea producției este 
petrochimia, unde în anul vii
tor se prevede realizarea de noi 
rășini de tip furanic, uleiuri 
pentru transmisii automate, in
termediari pentru fabricarea 
pielei sintetice, acrilonitril pen
tru cauciuc și fibre sintetice 
etc. — produse de mare interes 
nu numai pentru industria chi
mică, ci și pentru întreaga eco
nomie. în domeniul produselor 
destinate agriculturii am pre
văzut pentru 1974 intrarea în 
fabricație a unor sortimen
te noi de insecto-fungici- 
de, precum și a fosfatu
lui dicalcic destinat concentra
telor furajere din zootehnie. O 
importanță deosebită este acor
dată dezvoltării în continuare a 
producției de medicamente 
românești. Astfel, pe baza rea
lizării pentru prima dată în țară 
a acidului izonicotinic și alfa- 
picolinei se vor crea condițiile

PETRE JUNIE

(Confmuare în pag. a ll-a)



„SCiNTEIA TINERETULUI" pag. 2 SÎMBĂTĂ 29 DECEMBRIE 1973

CHEMARE
către toate consiliile populare comunale

popular al comunei 
județul Iași, întru- 
de-a XXVI-a sesi-

Consiliul 
Ruginoasa, 
nit in cea 
une ordinară, dezbătînd intr-o 
atmosferă de înaltă exigență și 
responsabilitate modul de înde
plinire a sarcinilor economice 
și a bugetului local pe anul 
1973, precum și prevederile pla
nului de dezvoltare economică 
și socială pe anul 1974. aprecia
ză că, sub îndrumarea organe
lor și organizațiilor de partid, 
oamenii muncii din comuna 
Ruginoasa au obținut in anul 
ce a trecut succese deosebite.

Unitățile agricole socialiste de 
pe raza comunei au obținut o 
producție medie la ha de 3100 
kg la griu, 3 300 kg la porumb, 
22 000 kg la sfeclă de zahăr, 
13 000 kg la cartofi, 1950 kg la 
,mazăre, 940 kg la măzăriche și 
30 020 kg la legume. Efectivele 
de animale au sporit față de a- 
nul 1972 cu 4 la sută la bovine, 
din care cu 9 la sută la vaci 
și juninci, iar la ovine cu 2 la 
sută.

La fondul de stat s-au livrat 
suplimentar 985 tone cereale, 
171 tone floarea-soarelui, 
tone cartofi, 24 tone carne, 
hl lapte și alte cantități 
produse agroalimentare in 
loare de aproape 3 milioane

205 
190 
de 

va
let

O amplă activitate s-a desfă
șurat pentru îndeplinirea sarci
nilor pe linie de îmbunătățiri 
funciare, executîndu-se : peste 
6 000 mc terasamente, 3 000 ml 
canale, precum și desecarea a 
8 ha de teren din cadrul fermei 
zootehnice.

Prin valorificarea resurselor 
locale, folosirea judicioasă a 
fondurilor proprii și printr-o 
largă antrenare a cetățenilor la 
acțiunile de muncă patriotică 
pentru înfrumusețarea și buna 
gospodărire a localității, au 
fost realizate obiective econo
mice. social-culturale și dotări 
edilitar-gospodărești in valoare 
de aproape 6 milioane iei.

Consiliul popular, dind glas 
voinței locuitorilor comunei de 
a traduce neabătut in viață . 
hotăririle Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale ale 
partidului, sarcinile rezultate . 
din documentele Plenarei C.C. . 
al P.C.R. din noiembrie 1973, ă- 
dreseazfi tuturor consiliilor 
populare comunale, tuturor lo
cuitorilor satelor și comunelor 
din întreaga țară chemarea la 
întrecerea pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan 
pe anul 1974, în principal 
următoarele obiective :

i. In domeniul 
ECONOMIC

A. IN AGRICULTURA
1. Acționînd 

pentru aplicarea legii 
lui funciar și ’ ‘. 
rea lucrărilor de desecare, de 
scurgere a apelor și de corecta
re a excesului de umiditate a 
terenurilor, se va asigura culti
varea întregii suprafețe arabile 
de 4 838 ha existente în comună, 
precum și folosirea integrală în 
scopuri productive a tuturor su-

la

cu fermitate 
fondu- 

intensifica-

din Republica Socialistă România
prafețelor din centrele gospo
dărești. în acest scop se vor e- 
fectua lucrări de desecări și în
diguiri pe o suprafață de 20 ha 
Îi de combatere a eroziunii so- 
ului pe 275 ha.

2. Se va fertiliza peste plan, 
cu îngrășăminte chimice și na
turale o suprafață de 450 ha te
ren arabil și 350 ha pășune.

3. Se va continua acțiunea de 
amenajare a pășunilor, începută 
in anul 1972, ajungindu-se la 
sfîrșitul anului 1974 la o supra
față de 350 ha pășune din cele 
555 ha, ceea ce va contribui la 
obținerea unei producții duble 
de masă verde.

4. Se vor mai obține, de ase
menea :

— depășirea planului produc
ției medii la ha cu 230 kg la 
griu, cu 410 kg la porumb pen
tru boabe, cu 2 500 kg la cartofi, 
cu 200 kg la fasole, cu 220 kg la 
mazăre, cu 300 kg la măzăriche, 
cu 8 000 kg la legume, precum 
și depășirea producției medii 
planificate cu 130 litri lapte pe 
vacă furajată, cu 0,300 kg lină 
pe oaie tunsă etc. :

— sporirea efectivelor de ani
male planificate în anul 1974 cu 
180 taurine, din care 95 vaci și 
juninci și cu 240 ovine ;

— ca urmare a creșterii pro
ducției vegetale și animale, co
muna noastră va livra statului, 
pește plan, 145 tone griu, 220 
tone porumb, 20 tone fasole. 500 
tone cartofi. 35 tone mazăre, 30 
tone măzăriche. precum și 30 
tone carne, 800 hl lapte de vacă 
și 25 hl lapte de oaie, 400 Kg 
lină și altele :

— de la gospodăriile popu
lației se vor achiziționa, peste 
plan, circa 15 tone carne, din 
care peste 4 tone carne de porc, 
10 mii bucăți ouă, 150 hl lapte 
și 500 .kg lină.

5. — Prin realizarea angaja
mentelor asumate, producția 
globală planificată a cooperati
vei agricole de producție va fi 
depășită cu 1,2 milioane lei, iar 
averea obștească, va fi în anul 
1974 cu 11 la sută mai mare față 
de anul, 1973 ; veniturile 
membru cooperator vor 
cu circa 14 la sută, iar 
de dezvoltare va crește 
milioane, lei. .

6 — Stațiunea pentru mecani
zarea agriculturii care își desfă
șoară activitatea pe raza comu
nei va realiza în anul 1971 o 
producție globală cu 13.7 la sută 
mai mare decit cea planificată 
și reducerea cu 2 la sută a 
cheltuielilor la 1 000 lei venituri.
B. ÎN ACTIVITĂȚI CU CARAC

TER INDUSTRIAL ȘI DE 
PRESTĂRI SERVICII
Se vor realiza următoarele :
— depășirea cu 11 la sută a 

planului producției marfă in
dustrială și cu 12 la sută a pla
nului de prestări de servicii 
către populație ;

— valorificarea prin întreprin
derea AGROCOOP a unor pro
duse de artizanat, în valoare de 
peste 250 mii lei.

— realizarea unor venituri su
plimentare la bugetul comunei

pe un 
■ crește 
fondul 
cu 1,5

valorificarea resurselor lo- 
și prestări de servicii de

din 
cale . 
500 mii lei.
C. PRINTR-0 MAI RAȚIONA

LĂ FOLOSIRE A COMBUS
TIBILULUI ȘI ENERGIEI ÎN 
TOATE SECTOARELE DE 
ACTIVITATE

— se va obține o economie de 
25 tone motorină, 45 mii kW 
energie electrică și 50 tone com
bustibili solizi.
D. PRIN UNITĂȚILE COMER

ȚULUI SOCIALIST
— se va desface populației un 

volum suplimentar de mărfuri in 
valoare de 650 mii lei.
E. LUCRĂRI PENTRU DEZ

VOLTAREA ECONOMICO- 
SOCTALA A COMUNEI

— construirea unui bloc cu 8 
apartamente și darea in folosință 
pînă la data de 23 August 1974;

— construirea a două creșe, 
una în centrul de reședință al 
comunei și alta in satul Dum
brăvii, precum și un punct 
sanitar în satul Vașcani ; asigu
rarea mobilierului și aparaturii 
■necesare, prin autodotare;

— darea in folosință a 3 ma
gazine sătești și reamenâjarea 
depozitului de combustibili 
solizi ;

— construirea unui atelier- 
școală la centrul de reședință al 
comunei și a unei terase pentru 
activități cultural-artistice și 
distractive în aer liber ;

— extinderea parcului de la 
palatul „Al. I. Cuza“, prin plan
tarea unei suprafețe de 2,5 ha 
de arbori și arbuști ;

— construirea unei sere în su
prafață de 500 mp 
pepinierei silvice 
0,30 ha :

—. pe terenurile 
$i mlăștinoase se 
două iazuri cu o 
8 ha, care vor asigura extin
derea terenurilor irigate ;

— efectuarea de reparații ca
pitale la conducta de apă din 
satul Dumbrăvița pe o lungime 
de 4 km, termoficarea școlii ge
nerale din satul Vașcani și 
construirea unui număr de 5 
fîntî'ni.

— Majoritatea acestor obiec
tive .se vor realiza prin contri
buția în bani și în muncă a lo
cuitorilor comunei. De asemenea, 
prin munca patriotică a cetă
țenilor se va mări gradul de 
viabilitate a drumurilor comu
nale pe o lungime de 25 km.

II. IN DOMENIILE 
CULTURAL-EDUCATIV, 

ÎNVÂTĂMiNT SI 
SĂNĂTATE *

Se vor intensifica acțiunile 
pentru dezvoltarea la toți lo
cuitorii comunei a conștiinței 
socialiste înaintate, promovarea 
în întreaga viață socială a prin
cipiilor eticii și echității socia
liste. cultivarea atitudinii înain
tate față de muncă și avutul ob
ștesc.

— Va lua ființă o formație 
de teatru și se va îmbogăți co
respunzător conținutul progra

și extinderea 
comunale cu
neproductive 
vor amenaja 
Suprafață de

melor formațiilor artistice exis
tente. De asemenea, se va orga
niza. un număr de cinci dumi
nici cultural-sportive cu parti
ciparea tuturor formațiilor ar
tistice Și sportive din comună, 
la care vor fi invitați și locui
torii comunelor vecine.

La cele patru cursuri ale uni
versității populare existente în 
comună vor fi atrași încă un 
număr de 75 de curaanți. astfel 
că această formă de pregătire 
multilaterală a locuitorilor va 
fi frecventată în anul 1974 de 
150 cursanți.

— Se va urmări integrarea 
strînsă a învățămintului cu pro
ducția. modernizarea procesului 
instructiv-productiv, generali
zarea învățămîntuiui de 10 ani 
și cuprinderea în învățămîntul 
preșcolar a tuturor copiilor. în 
acest sens. v> lua -ființă pe lingă 
S.M.A. Ruginoasa un cerc al 
„micilor mecanizatori", va con
tinua dotarea celor patru labo
ratoare școlare, se v* pune un 
mai mare accent pe utilizarea 
microfermelor școlare existente, 
iar atelierele-școală vor fi pro
filate. prin autodotare. pe mese
riile de lăcătuțerie și electroteh
nică.

— Cu sprijinul consiliului de 
conducere al cooperativei agri-

CONSILIUL POPULAR AL COMUNEI RUGINOASA

Telegrama adresată
C. C. al P. C, R.,

tovarășului Nicolae Ceaușescu

MODERNIZAREA
Participanții ’ lâ sesiunea 

Consiliului popular al comu
nei Ruginoasa din județul 
Iași, care a avut loc vineri, 
28 decembrie, au hotărit să 
cheme la întrecere toate 
consiliile populare, pe toți 
cetățenii din comunele și 
satele patriei pentru realiza
rea și depășirea sarcinilor 
de plan pe anul 1974.

Cei prezenți la sesiune au 
adresat o telegramă Comi
tetului Central al partidului, 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. in care 
spune. între altele:

Raportăm conducerii 
partid, dumneavoastră 
sonal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, sub conduce
rea organelor și organizații
lor de partid, oamenii mun
cii din comuna noastră au 
obținut și în acest an rezul
tate deosebite în toate do
meniile de activitate.

Dind glas hotărîrii cetățe
nilor comunei de a înlîmpina 
cu rezultate tot mai bune 
Congresul al XI-lea al par
tidului și cea de-a 30-a ani
versare a eliberării patriei de

de 
per

producție vor fi pregă- 
puțin 20 tineri coopera- 
cunoașterea și minuirea

cole de 
tiți cel 
tori în 
tractorului și' agregatelor, care 
să asigure, în perioadele de virf, 
cadrele necesare.

— Pentru ocrotirea sănătății 
populației, în atenția cadrelor 
medicale va «ta în permanență 
igienizarea comunei și în 
special zonele mai periferice ; 
se va extinde dispensarul liman, 
iar cabinetul stomatologic va fi 
înzestrat cu aparatură nouă.

Se vor asigura, totodată, con
diții igienice în școli, grădinițe, 
localuri publice și în celelalte 
unități social-culturale de pe 
teritoriul comunei.

Consiliul popular, toți locui
torii comunei vor depune efor
turi ca în cinstea celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român și aniversării 
a trei decenii de la eliberarea 
țării noastre de sub jugul fas
cist, să îndeplinească în mod 
exemplar angajamentele aeu- 
mate, convinși fiind că altfel ne 
vom aduce contribuția la tra
ducerea în viață a înțeleptei 
politici a partidului nostru, de 
înflorire a scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă Ro
mânia.

sub jugul fascist, am adre
sat tuturor consiliilor popu
lare comunale, tuturor locu
itorilor din comunele și sa
tele întregii țări, o mobiliza
toare chemare la întrecere 
pentru îndeplinirea si depă
șirea sarcinilor de plan pe 
anul 1974, conștienți fiind 
că în acest fel ne vom adu
ce contribuția, la realizarea 
înainte de termen a sarcini
lor planului cincinal.

Exprimîndu-ne adeziunea 
deplină față de politica in
ternă și externă a partidu
lui, vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe secretar gene
ral. că, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de 
partid, oamenii muncii din 
comuna Ruginoasa nu-și vor 
precupeți eforturile, vor mo
biliza toate forțele și resur
sele de care dispun pentru 
îndeplinirea întocmai a an
gajamentelor asumate, con
tribuind astfel la dezvoltarea 
cconomico-socială a locali
tății, la înflorirea scumpei 
noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

IntU pe banda tehnologică iar, mai apoi, pe benzile de asfalt.

REPERE ’74

(Urmare din pag. I)

de

fabricării unei game mai largi 
de produse tuberculostatice. Să 
mai amintim, de asemenea, do
meniul lacurilor și vopselelor, 
ca materiale de protecție anti- 
corosivă. unde se vor realiza 
noi sortimente destinate amba
lajelor din industria alimentară, 
precum și cel al prelucrării 
cauciucului, care va înregistra 
în nomenclatorul de produse noi 
un nou tip de anvelopă 
tractor cu carcasă radială.

— în ce măsură realizarea a- 
cestor noi produse va fi asigu
rată pe baza concepției proprii ?

— Potențialul științific înalt 
de care dispune rețeaua de cer
cetare a ministerului asigură 
asimilarea a peste 90 Ia sută din 
totalul produselor noi și repro- 
iectate pe baza cercetărilor pro
prii. Evitarea importului de li
cență, fără a face nici cel mai 
mic rabat calității, a constituit 
și constituie o sarcină primor
dială pentru lucrătorii din acest

PRODUCȚIEI
sector. Dintre reușitele lor, care 
vor cunoaște, în 1974, etapa in
trării în producție, aș aminti 
cercetările . pentru obținerea 
sulfurii de carbon din metan, a 
poliadipatului de propilenglicol 
— produs important în prelu
crarea maselor plastice —, sau 
tehnologia românească de fabri
cație a uleiurilor destinate 
transmisiilor automate din in
dustria constructoare de mașini.

— Pentru că ați amintit de 
calitatea noilor produse, ce șan
se de competitivitate au eie pe 
piața mondială ?

— Foarte bune. Tehnologiile 
de fabricare a noilor produse le 
asigură acestora un înalt grad 
de eficiență economică și o ca
litate la nivelul exigențelor in
ternaționale. Garanție în acest 
sens stă și girul unor prestigioa
se competiții mondiale ale inte

ISTORIE

ligenței tehnice, unde invențiile 
românești s-au impus. Numai 
în ultimii trei ani, inventatori
lor din domeniul chimiei le-au 
fost acordate nu mai puțin de 
26 de medalii de aur. Dintre a- 
cestea menționez „Procedeu pen
tru purificarea acetonei", distins 
cu aur lă ediția 1972 a Salonului 
internațional al invențiilor de la 
Viena, „Procedeu și catalizator 
pentru oxidarea hidrocarburi
lor", medaliat cu aur la Nurem
berg in 1971. sau „Medicament 
antibiotic și antituberculos“ pre
miat cu aur la Nancy, 1973 ele.

Sînt create în continuare pre
misele ca prin activitatea specia
liștilor din sectorul de concepție, 
România să se numere printre 
țările care produc — cu titlu de 
specializare — unele produse de 
mare interes pentru piața mon
dială.

(Urinare din pag. I)

cîmpurile de luptă asupra ti
raniilor celor mai bine or
ganizate" (N.D. Cocea, la 
1924) „... La noi, de peste 
50 de ani încoace, comuniștii 
au dat deplină strălucire ideii 
de republică, integrînd-o în- 
tr-o ideologie a descifrării 
sensurilor sale cele mai adînci 
prin asociere cu lupta pen
tru socialism și prin gîndul 
că reala ei ființare înseamnă 
mișcare și revoluție".

Iar atunci cînd, în 1947, în 
prag de an nou, avea să se 
producă o puternică schim
bare în fața politică a țării, 
strigătele de bucurie împle
tite în entuziasmul maselor 
de oameni adunate peste tot 
consemnau deopotrivă vic
toria Republicii și continuita
tea aspirației. „Să trăiască, 
să-nflorească, Republica Ro
mâneasca", „Muncitori, ță
rani, soldați, Republica s-a- 
părați", „Muncitori, sol
dați, țărani, toți sîntem 
republicani", „Să muncim 
și să luptăm, Republica să-

erau atunci, în 1947, 
de iarnă și de revo-

nălțăm" 
în miez 
luție, lozinci care veneau din 
străfunduri. Din aceleași stră
funduri din care veneau, rit
mate cu viguroasă percepție 
a noului de urmașii făuritori
lor Mioriței regenerările fol
clorice : „Noi ți-am spus, dră
guț cocon / Ia mai dăte jos 
din tron / Căci, făr’de Măria 
Ta / Tot ne curge Dunărea/ 
Foaie verde, bob negară / Ce 
mai veselie-n țară / Plîng 
ciocoii de s-omoară / C-a .ple
cat vodă din țară / Au zburat 
pogoanele / S-au dus milioa
nele / Ce se fac cucoanele ?‘*

La noi, așadar, în structu
rile mișcate peste timpuri ale 
României, o ideologie și o 
simțire cosubstanțiale au tri
umfat asupra unui transplant 
de regalitate, ce s-a dovedit 
nu numai fraudulos și anacro
nic, ci și străin de interesele 
vitale ale poporului român.

în urmă cu 26 de ani, în
dată după abdicarea ultimu
lui produs dintr-o galerie mo
narhică de tristă amintire, gu-

vemul adresa poporului o pro
clamație în care România, sub 
noua ei înfățișare de republi
că mult gîndită și așteptată, 
era numită „Patria tuturor ce
lor ce muncesc, cu brațele și 
cu mintea, de la orașe și 
sate". Patria s-a conservat 
pînă astăzi astfel, în deplină
tatea sensurilor acestor cu
vinte, înălțîndu-se peste ani, 
prin urarea și munca tuturor, 
făcînd din forma politică a- 
tunci cîștigată un instrument 
de progres și de stăruitoare 
încredere în viitor.

Se cuvine acum, la împli
nirea unui an din cel de al 
doilea sfert de veac al său, 
să ne gîndim odată în plus 
la cinstirea ei, a celor care 
au năzuit spre ea și i-au îm
plinit nașterea, a celor care 
îi dau astăzi spor și tărie. Re
publica are vîrsta tinereții ma
ture, pe care o poartă dis
tribuită în milioane de exis
tente pe tot cuprinsul ei. Ge
nerațiile ei îi formează avu
ția cea mai de preț. Cresc în 
ea, odată cu ea. Fabrica Unirea Cktf: utecista Aurelia Cîmpeanu face unele „retușuri" la mașina de filat 

bumbac cardat.

DEMNĂ
(Urmare din pag. I)

Iile sau spitalele înălțate, ci 
la nivelul de gîndire al oame
nilor, la starea lor de cultură, 
la deosebirea fundamentală 
dintre preistoria spirituală, 
conjugată cu o stare de suflet 
umilită, de odinioară, și isto
ria conștientă și plină de 
demnitate, pe care o trăiesc 
oamenii astăzi.

N-am ambiția să formulez 
distanțele — astronomice — 
dintre felul cum arăta indus
tria noastră acum treizeci de 
ani și nivelul pe care l-am a- 
tins în cincinalul pe care d 
scurtăm, cu fiecare zi, acum, 
spre satisfacția noastră una
nimă. Aceeași depărtare, de 
nemăsurat, poate fi evocată 
atunci cînd e vorba de uni
versități, școli, creșe, teatre, 
cărți. în treizeci de ani. 
România a parcurs un diurn 
ce ar fi cerut, în alte condi
ții. veacuri. Dar poate că iz- 
bînda cea mai de preț, consti
tuind mîndria noastră națio
nală, e felul cum este privită, 
azi, România în lume. Eram,

cu trei decenii în urma, o țară 
ce purta povara politicii lip
site de demnitate a unei mo
narhii fără altă ambiție decît 
propria ei înavuțire, 
vremea de fericire , 
tuită satisfacție cînd vedem 
că numele ROMÂNIA și nu
mele CEAUȘESCU tint pre
tutindeni rostite cu cel mai 
deplin respect și cu cea mai 
desăvîrșită admirație. Izvorăsc 
aceste sentimente unanim ■ 
mărturisite, din politica de 
înțelepciune a României, din, 
faptul că poporul român nu1 
nutrește decît aspirații mult 
nobile: de muncă și creație 
pașnică, de pace și deplină 
înțelegere între oameni și na
țiuni. Pe steagurile noastre 
naționale e înscrisă o stemă : 
a Republicii. Fiecare eter 
ment al acestei steme e uh 
simbol al luptei poporului 
român întru dobindirea feri
cirii sale.

Fie ca anii ce vin să spo
rească strălucirea stemei noa
stre, spre gloria străbunilor, 
spre fericirea celor care ne 
vor urma !

Trăim 
și îndri-

• SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI" • SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI" • SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI" •

(VIII)
Morel hotărî să verifice dacă fetele locuiau intr-adevăr la 

Hotelul Astoria, de aia le și dăduse întilnire în holul hotelului. 
O verificare în -prealabil, nu strică.

Funcționarul de la recepție se arătă foarte amabil, căută în 
registru numele de Erika și Emma : Da, locuiau de șase zile 
aici în hotel.

— Germania Federală ? ceru el precizări.
— Exact. Am dori și noi două camere.
— îmi pare rău, nu mai avem nici o cameră liberă.
— Domnișoarele sînt sus ?
Funcționarul de la recepție se întoarse spre panoul cu chei șl 

clătină capul.

— Nu, cheile sînt aici.
Găsiră în cele din urmă două camere la hotelul Park, dar 

întoreîndu-se la Astoria și instalindu-se la ora opt in holul 
hotelului, constatară că fetele nu se grăbeau deloc să-și facă 
apariția. Renunțară în cele din urmă și ca să verifice dacă nu 
sint sus în cameră, trecură din nou pe la recepție.

— La cinci minute după ce-ați plecat dumneavoastră, au ve
nit și duduile. Le-am spus că au fost căutate. Au ieșit acum 
o oră, o ora și jumătate în oraș. N-au mai revenit de atunci, 
arătă funcționarul spre panoul ou chei.

— Și-au găsit alți țipi, dracu să le ia ! făcu Nythan cu ciudă, 
cînd ieșiră in stradă.

— Am pierdut de pomană o grămadă de timp.
— Recuperăm miine. Ce-ar fi să mai așteptăm cinci sau șase 

minute ?
Pentru orice eventualitate, intrăm prin Iugoslavia. Nu 

ored că este o diferență prea mare de drum. Ne uităm miine 
pe hartă. Da, intrăm prin Iugoslavia, hotărî Morel.

— Te gîndești totuși la ceva ?
— Mă gindesc la orice. O să ne uităm pe hartă, poate intrăm 

în România prin două puncte diferite. Și de ce nu,. unul din 
noi prin Bulgaria. Tu. pentru că ești cu Porsche-ul.

— Să mai așteptăm cinci-zece minute, tot n-avem ce face.
— Și dacă am pleca încă astă-seâră de aici ?

— Ce rost are să mergem noaptea pe drum ? nu fu de 
acord Nythan. Avem camere...

—■' Poate e mai bine să sosim în România cu o zi înainte...
— Spuneai că n-ai o zi fixă. Că trebuie să aștepți să te 

caute. Că poate dura și o lună așteptarea asta !..
— Tu faci ce-ți spun eu ! se simți o anumită duritate. în 

vocea lui Morel.
— Bine, tu hotărăști, spuse Nythan supus.
Morel știa că n-avea nici un sens să pornească noaptea la 

drum, era stăpîn.it însă de o nervozitate pe care nu și-o putea 
explica și apoi trebuia pus și Nythan la punct. Nu strica să-i 
amintească că el e șeful în povestea asta.

Nu fusese. încă în Răsărit niciodată, auzise în schimb destule, 
și mai ales că prea mulți iși bagă nasul in treburile tale. Fu
sese instruit o săptămînă întreagă și i se atrăsese atenția foarte 
serios asupra acestui lucru care nu constituia în nici un. caz 
o plăcere.

A doua zi plecară spre Pecs. trecură pe la unsprezece granița 
Iugoslaviei, după patruzeci și cinci de kilometri intrară pe 
așa-zisa autostradă Zagreb—Belgrad, sosind in jurul orei șapte 
seara in capitala Iugoslaviei. Străbătuseră peste șase sute de 
kilometri, nu mai avea rost să continue drumul.

Dimineața, examinind harta orașului, Nythan părăsi hotelul 
mult mai devreme și ureîndu-se în mașină, ieși pe șoseaua ce 
ducea la Niș, cu ramificație spre Sofia. își verifică spatele, 
după cincizeci de kilometri apucă pe un drum secundar care 
constituise vechea legătură cu Nișul și se întoarse la Belgrad. 
Nu intră insă în oraș, alegînd șoseaua de centură, ieși pe dru
mul ce ducea spre granița românească.

Calculaseră bine timpul necesar acestei manevre la zece și 
treizeci de minute il ajunse pe Morel din spate și cînd se con
vinse că a fost observat de acesta, reduse viteza pentru a-1 lăsa 
să se îndepărteze o bucată de drum.

La punctul de frontieră, formalitățile nu durară prea mult, 
controlul vamal se termină și mai repede, o simplă formalitate 
aproape, și Morel se trezi în țara in care avea de îndeplinit 
misiunea. Nu crezuse că o să fie atit de ușor, nu știa nici el’ 
de ce, dar avusese impresia că o să-i fie scotocită mașina.

Nu teama, impresia doar, pentru - că aparatul de emisie- 
recepție era integrat perfect în radioul cu câre mașina era 
livrată de fabrică: modificările puteau fi constatate numai la 
demon tarea — piesă cu piesă. Difuzorul era cel normal, iar 
drept micro-fon servea butonul din stingă.

Opri in Timișoara ca să bea o cafea și, în pofida obiceiului 
său de a nu bea alcool dimineața, ceru un coniac. Se înțelesese 
cu Nythan ca acesta să nu oprească în oraș, urmînd să-1 aștepte 
pe drum, cu zece-cineisprezece kilometri înainte de Lugoj. Se 

urcă în mașină plin de bună dispoziție și simțind foame, din 
cauza coniacului; se gin-di el, sco-ase un baton de șocolată din 
cutia, bordului.

Fiecare din ei luară masa în alt oraș. Morel intr-un restau
rant din Drobeta-Turnu Severin. Nythan la Craiova, se aștepiZ 
tară reciproc, continuindu-și drumul apoi spre Pitești. Morel 
avea însemnată autostrada pe hartă, dar ieșind din oraș pe;.o 
șosea doar cu două benzi de circulație, iși dădu seama că 
greșise drumul cu toate că. își spunea el. respectase întocmai 
indicatoarele de direcție. Hotărî să întrebe.

Reduse viteza și zărind la lumina farurilor un camion oprit 
pe marginea șoselei, frînă in spatele lui. Fu momentul în care 
îl depăși Nythan, dobitocul era aproape să-1 atingă. îl întrebă 
pe șofer, da, acesta era drumul care ducea la București. Proba
bil că era vechea șosea, gîndi el. întorcindu-se la mașină. Pipăi 
cu talpa piciorului : beton. Perfect !

Pe măsură ce.se depărta de oraș, șoseaua se desag.lomeră. îl 
depăși, lăsindu-1 in urmă pe Nythan și dădu drumul la radio. 
Simțise nevoia de puțină muzică, ca atunci cind se plictisea 
ruilînd pe autostradă. îl obosiseră cei aproape șapte sute de 
kilometri parcurși. Acceleră ca să-și gonească somnul, viteza 
avea să-1 țină încordat. Acul urcă la 140.

Pietrele kilometrice nu putea să le citească, dar după calculele 
sale, nu mai rămăsese mult pînă să intre în București. Traversă 
o pădure, la ieșire — un viraj și. deodată. în lumina farurilor 
sale apăru o barieră lăsindu-se. Acționă instinctiv frîna. 
dindu-și seama, că nu se mai poate face nimic, se feri de 
volan, aolecîndu-se spre scaunul din dreapta.

Citroenul intră în brațul barierei. îl rupse în două, trecu de 
calea ferată, ricoșă în soclul de beton din stînga, pe care era 
montat mecanismul celtii de-al doilea braț al barierei. ’îl reteză 
ca pe un chibrit și se opri înfigîndu-se intr-un dîmb de pămînt 
ce se ridica ca un perete în spatele acestuia.

(va urma)
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UN CREZ FIERBINTE

INIMA ROSTEȘTE
GEORGE CHIRILĂ

Imn la zidirile 
patriei 

Puterea minții pururi înțeleaptă 
Ridică-n patrie adinei grădini 
Și ochiul treaz prefigurează fapta 
Ca fluviul răsfringîndu-se-n lumini.

Ci iată cum, mult dincolo de noapte. 
Sublim arde corola nemuririi, 
Livezile sînt, peste iarna, coapte — 
Firul cu plumb dâ cumpăna zidirii.

Se zămislește imn în ciocîrlii, 
Pragul se-nconjoară de orizont senin 
Cele ce sînt ca dorurile vii 
Dintr-un târîm al hărniciei vin.

Suflet al meu, tu nu te știi sărac, 
Pădurea-n ramuri duce aripi zvelte, 
Temeiul firii s-a-ntregit prin veac 
De-aceste brațe ctitorind unelte...

In hronicul acestui timp e scris 
Un crez fierbinte, inima-l emană. — 
Să dea lumină fiecare vis 
Nutrit de-o națiune suverană...

ION CRÎNGULEANU

PRAGURI DE TARĂ
Dulce Patrie și noroc de iubire 
Aici unde frumoasele vîrste se-ntîlnesc 
Cu tot universul venit să respire 
Prin razele soarelui, și el omenesc;

Voi fire de iaibă și fire de focuri 
Și umeri puternici, voi frunților tinere 
Și voi curcubeie pe la mijlocuri, .
Voi steaguri, voi flăcări purtate pe umere ;

Și brazde și ploi, voi praguri de țară 
înflorind răbdător și adine, din lumină 
Cînd însuși Luceafărul, de frumuseți, ne-nfioară 
Iar lumea aceasta rodește deplină ;

Un cîntec mai tînăr, o rază mai clară 
Mereu, comunist și uman se desprind 
Din gurile noastre, din piept, din unelte și din vioară 
Izvorînd din Partid.

Și tu, vîrsta noastră comunistă, splendidă 
Ca un zbor spre noianuri de stele curate 
Fie-vă glasul — cristalină erupție —
Din pieptul acestui pămînt, din această Cetate !

Stejar din vremuri, la hotară 
cu mima le caut, țară

sînt gliei doar o rădăcină 
ce-ți duce drumul spre lumină

mereu îi caut drum privirii 
spre zborul fără de egal 
scris din cerneala amintirii 
ți-a jertfei pentru ideal 
pe-nalta frunte-a omenirii

mereu spre inimă deschid 
fereastra soarelui-idee 
Iii-n veacul lumii, veac lucid 
as versul inima să-ți deie 

pentru lumina ta, Partid !

Mereu își cearcă versul cale 
spre inălțimea nepereche 
unde din flăcări de furnale 
din nopți de vise și de veghe 
se-adunâ flamurile tale

porți glas de dor ți viitor 
in frunzele foșnind ușor

neîntrecută-n veci comoară 
cu inima te caut, țară I

NiCOLAE DRAGOȘ

CU INIMA

wvwwwwwv*

DORU MOȚOC FLORENTIN POPESCU VIOREL VARGA

La ceasul alb al zorilor de zi 
Vii amintiri prind iarăși să se cearnă. 
Din clipa cînd republica sui 
In dimineața limpede de iarnă. 
Cădea zăpada-n fulgerări de stea, 
Rotindu-se a horă peste fire, 
De parcă-un rîs de fată se topea 
Pe depărtarea ștearsă și subțire 
Iar oamenii treceau cu pas ne-nfrînf 
Către o vreme de-mpliniri, deplină 
De parcă pogorîse pe pămînt 
O tainică și limpede lumină 
...De-atunci atîția ani s-au petrecut, 
Cum se petrec pe-ntinsul zării norii. 
Și țara a-nflorit și-a renăscut - 
Coloană infinită de victorii — 
Iar noi, înaiți și însetați de zbor, 
Rotunzi în gînd, în visuri și în vrere. 
Suind prin timp din veșnicii de dor, 
C-o Dunăre imensă de putere, 
Străluminăm pe fulger de vultani 
Urarea noastră, grea de-atîta soare î 
Republică de cîntec, ia mulți ani, 
Spre zările-mpiinirii viitoare !

PASĂREA DE LUMINĂ
Dimineața intră-n odaie 
deschizîndu-mi ferestrele larg 
și-mi coboară pe prag 
drumul spre-albastrele zări 
pasarea de lumină ; 
ziua, lîngă umărul meu, 
pasul mi-| face mai drept, mai frumos 
și-un imens curcubeu 
peste sufletul pur - albatros — 
desface pasărea de lumină.
Tînâr, cresc la hotar de izvoare, 
la hotar de pămînt și de cer 
precum nalții stejari lîngă soare, 
îmi veghează drumul nou și înalt 
pasărea de lumină.
In gînd, în tăcere, în vis . 
în creștere, - trup, în vioară 
în sacra-mplinire, în zbor, în idee 
pasăre de lumină, crești, nume de țară L.

STATUI DE
CUTEZANȚĂ

Să ridicăm, prieteni, paharul plin de sori — 
Statui de cutezanțâ-nălțate-ntru tăria 
Crîmpeiului de veac rotit în flori, 
In cinstea țării noastre, România. ,

Vom scrie-n bronzul dur cîntările vieții, 
în amfore de timp vom aduna lumini 
Multiplicînd surîsul dimineții 
Cum seva se multiplică-n tulpini.

Fii binecuvintată prin vremuri Maică-Țară, 
Imnuri să se înalțe deasupra țărnei tale ; 
lată se-ncheie timpul rotund a primăvară 
Nașteri vestind și roade viitoare.

Să ridicăm paharul la ceasul cînd dansează 
în sărbătoare pure ninsori peste castani;
Cu inimi preacurate, ca pruncii, îți urează 
Cei cununați de-a pururi cu tine — La mulți ani !

I..



Fotomontaj de PUSZTAI GEORGETA

INIMA 
Șl FAPTA
A

nul trecut, la aceasta data, 
sărbătoream împlinirea unui 
sfert de veac de la ziua în 
care poporul, abolind monar
hia, proclamase trecerea pu
terii politice în mîinile sale. 

Aniversam, desigur, atunci, sâvîrșirea unui 
act istoric, momentul primului pas spre în
făptuirea revoluției socialiste, dar în ace
lași timp, omagtam și un trecut glorios, 
lupta purtată de întregi generații de înain
tași care și-au făcut din ideea de republi
că un stindard și un crez de viață. Pentru 
că între ziua în care Nicolae Bălcescu 
scria: „Puterea statului și drepturile lui 
trebuie să fie în mîna poporului" și aceea 
în care, de la tribuna ședinței jubiliare a 
M.A.N., tovarășul Nicolae Ceaușescu afir
ma : „La 30 Decembrie 1947 poporul român 
și-a luat soarta în propriile mîini, instaurînd 
Republica Populară Română, patria tuturor 
celor ce muncesc cu brațele și cu mintea 
de la orașe și sate* — între aceste date 
istorice se așează un singur drum, cel al 
trecerii de la idee la faptă, cel al împli
nirii unor năzuințe seculare.

Trăim, astăzi, în republica pe care ne-am 
dorit-o noi înșine, construim țara pe care 
au visat-o în adîncul inimii înaintașii noștri, 
întregul popor de-a lungul existenței sale 
milenare. Victoria deplină a socialismului 
în România, principala cucerire a acestei 
epoci scurse de la proclamarea republicii, 
a fost și ea o idee la care au aspirat cu 
trup și suflet înaintașii și este acum o rea
litate care se desăvîrșește cu participarea 
neprecupețită a fiecăruia dintre noi, sub 
conducerea încercată â partidului comuniș
tilor. Năzuințele dintotdeauna ale maselor 
populare de mai bine, de mai drept, de 
mai frumos, își găsesc astăzi întruchipare 
concretă în fiecare realizare a unui popor 
liber, stăpîn pe soarta sa, în fiecare din 
cuceririle dobîndite în acești 26 de ani de 
existență a puterii populare. De la actul 
naționalizării, expresie a voinței unanime 
de a prelungi puterea politică printr-o alta, 
de ordin economic, pînă la angajamentele 
și hotărîrea oamenilor muncii de a înde
plini actualul cincinal înainte de termen, 
de la cele patru milioane de analfabeți, 
tristă moștenire a tristei orînduiri trecute, 
pînă la generalizarea învățămîntului de 
zece ani, este un alt drum, același, care 
consfințește o nouă etapă istorică. Este 
drumul care continuă și duce mai departe, 
în vreme și în noi înșine, ceea ce au început 
generațiile anterioare.

Un drum și o epocă ce nu se pot consi
dera încheiate acum și aici. Noi aparținem 
țării, țara aparține viitorului, ceea ce în
seamnă că viitorul însuși ne aparține și că 
avem datoria să facem tot ce ne stă în 
putință pentru a-l aduce mai aproape de 
noi, de cele mai nobile visuri ale celor de 
altădată. Faptele noastre de astăzi se a- 
șează și ele, firesc, în continuarea năzuin
țelor de acum și de demult și fiecare nou 
an sărbătorit cu prilejul proclamării repu
blicii aduce alte argumente in sprijinul u- 
nei politici consecvent îndreptate spre 
bunăstarea omului, spre fericirea lui. Efor
turile desfășurate pe toate planurile vieții 
economice și sociale, pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, se 
răsfrîng și se concentrează în nivelul de 
trai al omului, în viitoarea înfățișare a Ro
mâniei socialiste, proiectată pe coordona
tele de evoluție ale țărilor avansate din 
lume. Ofensiva conștiinței, declanșată prin 
programul de îmbunătățire a activității i- 
deologice, de așezare a relațiilor sociale 
pe principiile eticii și echității socialiste, se 
regăsește și ea în cîștigurile trainice ale 
unui profil moral-politic înaintat, ale unui 
om care nu poate fi, nici el, altfel decît 
multilateral dezvoltat. Patria este sinonimă 
cu pulsațiile inimii unui întreg popor și este 
de la sine înțeles că fiecare dintre noi tre
buie să-și potrivească ritmul inimii după a- 
cela al evoluției întregii țări. Ne pregă
tim de pe acum pentru aniversarea a trei 
decenii de la eliberare, pentru Congresul 
XI al partidului, pentru toate evenimentele 
care semnifică noua istorie a patriei.

D. MATALA
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O parte 

din ființa 
mea

Un lot întins pe cîteva 
zeci de kilometri, chenar de 
brațe și de unelte, de planuri 
și de mașini ultramoderne în 
jurul apei săltărețe a Some
șului Cald. Un maistru neaș
teptat de tînăr GheorgheMa- 
noliu, omul care poartă pe 
umeri răspunderea lucrurilor 

. de la Mărișelu. Cel mai tî
năr șef de lot din cadrul 
giganticei amenajări hidroe
nergetica de pe Someș. Cel 
mai apreciat șef de lot — 
pentru că aici, la Manșeta, 

l au fost doborâte toate nor
mele, atât la construcțiile de 
suprafață, cit și la cele din 

j subteran. Galeria de fugă,.

centrala de beton și oțel de 
sub munte, alte și alte lucrări 
de care se alătură, firesc, ci
fre consemnînd uluitoare 
devansări de termene, eco
nomii de milioane și milioa
ne. Fapte și cifre care înglo
bează PASIUNEA, dar și» 
PRICEPEREA ORGANIZA
TORICĂ deosebite ale mais
trului Ghe&rghe ManaUu, dar, 
mai cu seamă, dragostea lui 
mărturisită pentru pămîntul 
țării, pentru oamenii acestui 
pămînt.

— Am înțeles să-mi iubesc 
țara în acest fel, CONSTRU
IND — Făurind generatoare 
de lumină. Am ucenicit la 
Bicaz, am muncit la Argeș, 
apoi, cu mîndrie de moldo
vean, la Valea Uzului.

Și îmi e drag pămîntul pa
triei o dată mai mult pentru 
că în el e încorporată și o 
parte din ființa mea, ceea ce 
a rămas din mine în toate 
aceste locuri care produc as
tăzi kilowații necesari oame
nilor, țării.

Păstrez în ochi, în miale, 
în inimă, toată aceasta lu
mină.

OVI1MU PĂUN

Patna înseamnă pămîntul 
unde m-am născut. Grădinița 
veșnic verde pe întinsul că
reia bobocii florilor au cidori 
vii, mereu altele, și se des
chid în izbucniri de lumină. 
Patria înseamnă pentru mine 
și pămîntul a cărui istorie 
este încununată de gloria a- 
tito* viteji voievozi.

Privesc în jurul meu. Văd 
tinen care astăzi, prin mun
ca și învățătura lor, dăruiesc 
patriei o nouă istorie.

Oamenii patriei noastre 
sînt asemenea unor cavaleri 
at hărniciei care, în lupta 
lor cu cincinalele, b ir u iese

i prin muncă. Și eu aș vrea să 
| pot munci asemenea lor, dar

Cînd apar aceste rinduri, 
cargoul „Slatina", pe care se 
află tînărul mecanic Mihai 
Păun, trece din Mediterană 
în Oceanul Atlantic, este de
parte de țară și se va depăr
ta încă multe zile. înaintea 
plecării din Galați, unde 
nava a fost încărcată cu che
restea, am urcat pe punte și 
l-am cunoscut alături de to
varășii lui de lungi călătorii, 
da dor de țară și de bucurii. 
Am vrut su-i știu cele mai 
răscolitoare sentimente trăite 
în acest an.

— Oriunde mă aflu, gîn- 
dul mi-i legat mereu de pa
trie. Acolo, pe ocean, sau pe 
meleaguri străine, mă gîn- 
desc acasă, dar în imaginea 
mea casa înseamnă țara în
treagă, acest pămînt îndrăgit 
și mereu, dorit. Să vă poves
tesc ultimul voiaj. Am plecat 
tot din Galați, pe 20 sep
tembrie. Cînd am ajuns la

ANCHETA DE OPINIE
Patria încorporează tot ce a dobîndit poporul român, de-a lungul veacurilor, prin muncă sus

ținută și, de multe ori, cu mari sacrificii. Patria este tot ceea ce a rămas durabil, învingind timpul, 
îmbogățindu-E. Patria este o punte peste timp, arcul voltaic care leagă între ele generații și epoci 
istorice.

Veac după veac, ecourile mari ale iubirii de patrie au exprimat durerea poporului, setea de 
dreptate socială și națională, insă patria noastră de astăzi înseamnă libertate, suveranitate și 
demnitate, înseamnă garantarea drepturilor la muncă și învățătură, aspirație către progres și 
civilizație. Noi constelații strălucesc astăzi pe firmamentul iubirii de patrie.

Patria păstrează neîntinate farmecul și privilegiul tinereții. Orice vîrstă am avea și oriunde am 
lucra, dragostea de patrie ne însuflețește la fel iar tinerețea ei nepieritoare ne insuflă energii și 
hotărîri pe măsura anilor săi. Este firesc, de aceea, să ne întrebăm și să ne răspundem mereu :

ce este.
ce msecimnâ 

patria 
pentru mine

J
Un diamant 

cu patruzeci 
de fațete 
deocamdată mă pregătesc 
pentru munca pe care o voi 
depune cînd voi fi om în 
toată firea.

Din excursiile pe care le-am 
făcut prin toată țara, de la 
Mare ptnă la Carpați, din 
București la Iași, imaginația 
mea și-a creat o vedere asu
pra patriei, asemuind-o cu o 
piatră prețioasă ale cărei pa
truzeci de fețe răspîndesc căl
dură, lumină și fericire.

Patria ne oferă nouă, co
piilor, condiții de învățătură, 
săli de sport, locuri de joacă, 
parcuri, învățătură gratuită și 
multe, multe altele. Toate a- 
cestea trebuie răsplătite prin 
munca și cinste. Acesta e 
gîndid meu despre patrie.

TUDOR DRAGU 
elev, clasa a Vll-a C,

Școala nr. 164, București

Londra, cea mai mare bucu
rie a fost intîlnirea cu Virgil 
Cătune anu, reprezentantul
nostru comercial, care ne-a

adus ziare și știri din țară. 
Am citit ziarele cu lăcomie. 
Apoi, în metroul din Londra, 
cînd am văzui un afiș al 
O.N.T.-ului, inima mi-a tre

Sînt ceasuri în care omul, 
gfndindu-se la el, se gîndeș- 
te la țari. Și atunci îi cin in 
minter tersuri, cîntece pe care 
Ic-a auzit, pe care le-a în
vățat, poate le cîntă ori le 
recită în gînd, și se întreabă: 
ce am făcut și ce fac pentru 
această țară care e patria 
mea ? Am să evoc tm mo
ment din care cred că se poa
te desprinde un răspuns ta 
această întrebare.

E voi ba de inundațiile din 
primăvara anului 1970. Eram 
stagiar. Apa venea și venea 
mai mult decît amenințătoa
re. în depozitul în care în
cepuse să pătrundă aveam 
peste 1 000 kg cianură și cî
teva tone de c&rbid. în con
tact cu apa, carbidul în seam- 

sărit cu putere. Erau trecute 
acolo cîteva localități româ
nești. Mi-am amintit de ele, 
de frumusețile pămîntului

Scrisoare 
de acasă 
nostru. Ajungînd în Belgia, 
la Anvers, am ieșit să mă 
plimb pe străzi. Mergeam a- 
bălut, mă simțeam singur. 
Dar în dreptul unei vitrine 
m-am oprit brusc. Era o li
brărie. Și acolo, printre alte 
cărți, am văzut pe o mono
grafie chipul secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Am stat 
mult timp în fața acelei vi
trine. Aveam sufletul tulbur 
rut, îmi simțeam patria a- 
proape, Ungă mine... Sau

Dăruire și 

identificare
nu explozie. Cianura cred că 
știe oricine ce înseamnă. In 
orice caz, totul putea să în
semne moarte, distrugere. Nu 
s-a întimplat acest lucru pen
tru că eu și cu alți tineri am 
dus la loc ferit substanțele 
periculoase. Atunci nu ne-am 
gînd it la pericolul căruia 
ne-am expus, ci la ce se pu
tea întimpla dacă noi nu am 
fi acționat. Am fost însă în- 
vățați de partid să acționăm 
prompt, energic. Învățăm 
să restituim țării măcar o fă- 
rîmă din ceea ce ne-a dat ea.

Și, fiindcă spuneam că sînt 
ceasuri în care omul, gîndin- 
du-se la el se gjindește la 
țară, acum este un astfel de 
ceas. Un ceas dens în Istoria 
României socialiste. Un ceas 
de bilanț. Șt noi, care avem 
aceeași vîrstă cu republica, 
simțrm cum ne identificăm cu 
ea și atunci ne hotărim din 
nou să ne dăi u im ei, sa o fa
cem mereu mai frumoasă.

IOSIF SCHULLE.
inginer. întreprinderea „Elec- 

tro mureș" Tg. Mureș 

îmi amintesc de Libia, de 
portul Bengasi. Acolo ne-am 
întîlnit cu un grup de con
structori români. Am vorbit 
despre orașele noastre, des
pre Car pății și Bărăganul 
nostru. Dar privindu-i pe a- 
cei constructori, pe care îi 
vedeam prima oară în viață, 
nu mai simțeam nevoie de 
cuvinte. Ei înșiși, chipurile 
lor, erau o parte din patrie.

Aceleași gtnduri îmi îm
părtășesc și Ion Vecerdea, 
șeful de echipaj, și alți tineri 
de pe cargoul „Slatina" care 
în această zi trece din Medi
terană în Atlantic. Dar ei 
vor citi aceste rînduri mai 
târziu, cînd vor ajunge la 
Londra. Le vor citi ca pe o 
scrisoare de acasă, o scrisoa
re care le aduce patria a- 
proape.

ION CHIRIC

comuna,
pămîntul

Maria Weber are două fe
tițe . Wilhelmina, de șase ani, 
și Erika, de patru. Soțul ei 
este maistru la „Electrome- 
tal" Timișoara. Trăiesc lao
laltă cu părinții ei, la Orți- 
șoara, în casa unde s-au năs
cut bunicii și străbunicii fa
miliei. Pînâ la împroprietă
rirea din ’45 au fost țărani 
săraci. După mai multă vre
me de dialog, am întrebat-o: 
ce înseamnă pentru ea pă
mîntul acestei țări ? Obrajii i 
s-au împurpurat, cuvintele i 
se poticneau. A tăcut pentru 
ca in cele din urină să răs
pundă simplu: „Totul".

în 11 ani de zile, de la 
terminarea școlii generale,

numărul normelor convențio
nale realizate de ea nu a 
fost -niciodată mai mic de 
300. In 1973 a făcut 350. 
Altele, cu doi copil mici, ar 
sta acasă... „Nu pot, totdea
una mi-a plăcut cîmpia, vara 
spicul griului, toamna foșne
tul porumbului. în 1964 con
ducerea cooperativei m-a tri
mis la odihnă la Sinaia. în 
anul următor niram căsătorit, 
împreună cu soțul' am fost 
la Soveja>, după aceea» în alt 
an la București. Atunci am 
văzut cît de multe s-au făcut 
în această țară. Anul trecut 
am petrecut opt zile la Varna 
și Burgas. La anul am dori 
să mergem în Ungaria. Nu 
pot spune că am fost plecată 
departe de casă, că am călă
torit mult, dar de fiecare 
dată dorul întoarcerii între 
ai mei îmi dă mereu ghes".

Acest dor, pentru Weber 
Maria, înseamnă reîntâlnirea 
cu oamenii și tradițiile lor, 
cu obiceiurile de sărbătoare, 
cu chirvaiul și horele din 
sat, cu polca și sorocul din 
satul vecin. înseamnă o re- 
mtîlnire cu pămîntul. Pentru 
că rte a mai spus Maria We
ber : „Mie ji soțului meu ne 
place să călătorim, să vedem 
lumea și obiceiurile de prin 
alte părți. Dar să plecăm și 
să ne întoarcem me'reu în 
casa unde ne-am născut, la 
pămîntul acesta".

ION DANCEA



E
« xistă o istorie a manualului școlar, aceea 
’ din care învățăm ep*ci ți date, din care 

luăm cunoștință de evenimente prin re- 
J zultatul lor final, fără a intra în amănun

tele desfășurării faptelor. Există însă și 
o istorie a întâmplărilor, cotidiene, a eve

nimentelor fierbinți ce se consumă sub ochii contem
poranilor. Din acest* rădăcini adinei își trag fără în
trerupere sevele și filele de manual peste care se a- 
pleacă frunțile copiilor. Ziarul nu este, desigur, o 
carte de școală dar este poate mai mult decît atît. 
Este o cronică vie a zilelor și îirtîinplărilor, urmărite 
din imediata apropiere și consemnate cu operativita
tea pe care o cere faptul cotidian. Este un răboj pe 
care evenimentele se crestează pe parcursul împlini
rii și imediat după împlinirea lor. Simpla răsfoire a 
colecției ziarului oferă o imagine dinamică a trepte
lor pe care le urcă istoria de-a lungul propriei sale 
deveniri.

26 DE ANI,
26 DE TREPTE
ÎN ISTORIE

Răsfoind colecția „Sciriteii' tineretului''

1948
Este anul naționalizării. La 11 Iu

nie principalele mijloace de produc
ție au fost trecute în mî-inile celor ce 
muncesc. Odatâ cu acest moment pu
terea economica a poporului este de
finitiv cucerita.

1949
în ajunul sărbătoririi a dor ani de fa 

proclamarea Republicii, „Scînteio ti
neretului" aduce la cunoștința citito
rilor săi o știre de ultimă oră : „a 
fost dată în circulație linia ferată 
Salva-Vișeu care leagă Maramureșul 
de restul țării",

1950
A treia aniversare a republicii 

coincide cu adoptarea de către Ma
rea Adunare Națională a primului 
plan cincinal de dezvoltare a econo
miei naționale, continuare firească a 
operei de construcție planificată a 
societății socialiste începută cu pri
mele planuri anuale.

1951
în unul din ultimele numere ale 

ziarului din acest an întîlnim o știre 
laconică : în satele și comunele raio
nului Suceava s-a aprins pentru pri
ma oară lumina electrică. Se încheia 
primul an de la punerea în practică 
a planului decenal de electrificare.

1952
Ca urmare a noii etape de dez

voltare a țării, a schimbărilor calita
tive petrecute în sînul societății so
cialiste, a consolidării puterii popu
lare, Marea Adunare Națională a- 
doptă o nouă constituție a republi
cii. Ea înscrie la loc de cinste rolul 
partidului în viața politică și de sfat 
a Românie?.

1953
Sub genericul ,,O nouă victorie pe 

frontul construcției socialiste**, ziarul 
inserează un remarcabil eveniment 
consemnat în bilanțul politicii de trr- 
dustFiolizore socialistă a țării : la 
București este dată în exploatare M- 
zina „Autobuzul* care fabrică auto
buze cu marca „Made în România*.

1954
Sub o fotografie care reprezintă 

imaginea unui autocamion găsim ur
mătoarea explicație : Uzinele „Stea
gul Roșu* din Brașov au început să 
producă, alături de tractoare, și cele 
dintîi autocamioane românești.

1955
„La termocentrala Paroșeni din ba

zinul carbonifer Valea Jiului au în
ceput probele primului turbogenera
tor de 50 000 kw, cel mai mare 
turbogenerator instalat pînă acum în 
țara noastră*. Cu această informație 
publicată în numărul din 28 decem
brie, ziarul nostru marchează ultimul 
mare succes înregistrat la încheierea 
primului plan cincinal.

1956
Ca un rezultat al politicii partidu

lui de a așeza industria în centrul 
dezvoltării economice, în acest an, 
pentru întîîa oară, industria și con-

ROMĂNIA REVOLUȚIONARA 
strucțiile au ponderea majoritară, 50,8 
la sută, din volumul venitului na
tional.

1957
Miercuri, 25 decembrie, pagina 1 : 

„în preajma oniversării unui deceniu 
de la proclamarea republicii, lamino
rul de țevi fără sudură de la Roman 
- cel mai mare și mai modern agre
gat de acest fel din sud-estul Euro
pei - a fost dat în exploatare".

1958
fntr-un comentariu pe marginea 

desfășurării procesului de transfor
mare socialistă a agriculturii se con
semnează un eveniment istoric - în 
cursul anului 1958 sectorul socialista 
ajuns să cuprindă mai mult de ju
mătate din locuitorii satelor, adică 
peste 1 700 000 de familii.

1959
Are loc inaugurarea complexului 

de locuințe din Piața Palatului din 
Capitală, al cărui centru îl constituie 
clădirea noii săli a Palatului Repu
blicii.

1960
Se desfășoară Congresul al Vlll-lea 

ol P.C.R. care subliniază că în Româ
nia o fost creată baza economică a 
socialismului, treeîndu-se la etapa de
săvârșirii construcției noii societăți.

1961
O știre de prima pagină : a început 

construcția primelor linii de 220 kv 
din România ; mii de tineri se anga
jează ca muncitori pe șantierele de 
construcții energetice. Anul 1961 
marchează astfel un important pas 
pe calea dezvoltării resurselor ener
getice ale țării.

Desen de C. D. ROSENTHAL

1962
Cel de al 15-lea an de la procla

marea republicii înscrie, odată cu în
cheierea cooperativizării agriculturii, 
victoria deplină a socialismului în 
patria noastră. în numeroase repor
taje se relevă faptul că, răspunzînd 
chemării Conferinței pe țară a țăra
nilor cooperatori, toți absolvenții pro
moției 1962 a învățământului agrono
mic au hotărît să meargă să lucreze 
în cooperative agricole de producție.

1963
în ziua de 30 decembrie la Onești 

a intrat în producție Fabrica de po- 
listiren. Este anul în care la fiecare 
18 zile s-a dat în funcțiune o între
prindere de importanță republicană 
și la fiecare 8 zile o secție nouă in
dustrială ; anul în care a fost con
struit cel de al 15 000-lea strung ro
mânesc, a fost livrat cel de-al 100- 
lea motor Diesel electric românesc, 
a fost lansat la apă cel de-al zecelea 
cargou românesc de 4 500 de tone.

1964
în cinstea zilei republicii, construc

torii din Galați, Brăila, Focșani și 
Tecuci au dat „la cheie" peste 1 350 
de apartamente. Știrea este semnifi
cativă pentru o realitate definitorie : 
dezvoltarea economică a țării a de
terminat importante creșteri în ceea 
ce privește nivelul de trai. în acest 
an vînzările de mărfuri cu amănun
tul prin comerțul de stat au fost de 
4,4 ori mai mari decît în 1950, iar 
soldul depunerilor populației la 
CE.C. a crescut cu 33,4 la sută față 
de anul precedent.

1965
Congresul al IX-lea al P.C.R. des

chide noi perspective dezvoltării so
cietății românești; în întreaga țară 
se intensifică eforturile pentru creș
terea eficienței economice, pentru 

perfecționarea tuturor relațiilor so
ciale și lărgirea democrației socia
liste.

1966
Luînd cuvîntul de la tribuna celui 

de-al VIM-lea Congres al U.T.C., to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat că „In tot ce s-a construit îr» 
acești ani, în fiecare fabrică și uzină 
ridicate pe pămîntul patriei, în toate 
marile succese obținute în dezvolta
rea industriei socialiste, sînt încor
porate șr hărnicia și entuziasmul ti
nerilor muncitori".

1967
în articolul „Școala românească îr> 

două decenii" se relevă că în țara 
noastră există 74 de studenți la 
10000 de locuitori, față de 17 cîți 
erou în 1938. Este anuf în care sta
tisticile internaționale au consemnat 
că ocupăm un loc de frunte în lume 
în ceea ce privește durata învăță- 
mîntului gratuit și obligatoriu.

1968
An de importante realizări în e- 

cofiomie, In știință, în cultură, în 
toerte domeniile de activitate. O știre 
apărută în ziar se încadrează suges
tiv în acest tablou : a fost adusă in 
țară Columna - străveche unitate de 
măsură o marilor dimensiuni mate
riale si spirituale ale patriei.

1969
Citim» în ziar că în acest an au 

fost necesare numai 122 de zile pen
tru obținerea întregii producții a a- 
nului 1960. Este anut în care Congre
sul al X-lea al partidului a elaborat 
programul făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltale.

1970
Hidrocentrala de la Porțile de Fier 

a livrat primii kilowați-oră de lu
mină.

1971
Primul an al actualului cincinal. Un 

grafic publicat in „Scînteia tineretu
lui* relevă că în acest an creșterea 
producției industriale și agricole se 
reflectă sintetic în fapiul că venitul 
național a crescut cu 12 la sută fată 
de 1970.

1972
„Făcînd bilanțul celor 25 de ani 

care au trecut de la instaurarea Re 
publicii, putem aprecia co rezultatul 
principal al muncii și luptei desfășu
rate în această epocă a fost asigu
rarea victoriei depline o socialismu
lui în patria noastră*. Sînt cu
vintele rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la ședința consacrată celei 
de a XXV-a aniversări a republicii.

1973
„Joi, 20 decembrie. în această zi 

din preajma aniversării Republicii. 
Capitala patrie» a tiăit un eveniment 
cu adînci și multiple rezonanțe în 
viața noastră artistică și culturală - 
inaugurarea noului edificiu al Tea
trului Național „I.L. Caragiale".

Intrăm în cel de al 27-lea an al is
toriei...

A. VASSI.ESCU 
TRAIAN GiNJV
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PUTERNICĂ, LIBERĂ,

PE SOARTĂ STĂPÎNÂ
România s-a impus în conștiința lumii con

temporane ca țară a unui popor liber, indepen
dent, ho țări t să-și aducă contribuția la lăurirea 
păcii, a dreptății și înțelegerii între toate sta
tele. Aceste trăsături ale maturității politice, în
țelepciunii și sensibilității poporului român au 
dobîndit la 30 Decembrie 1947 consacrarea pe 
plan juridico-statal.

După cum se știe, România era pînă atunci 
o monarhie constituțională. Așadar, îmbrăca o 
formă de stat burgheză. După 23 August 1911, 
în viața țării noastre s-au produs schimbări în 
conținutul puterii de natură să-i confere un ca
racter democratic. Totuși, forma de stat frâna 
dezvoltarea țării pe drumul socialismului.

Proclamarea Republicii Populare Române, la 
30 Decembrie 1947, a reprezentat crearea sta
tului democratic de tip socialist. Și-au găsit ast
fel împlinire idealurile pentru care au militat 
cei mai buni fii ai poporului — libertatea și in
dependența patriei, dreptul celor ce muncesc 
de a fi singurii stăpâni ai destinului lor. S-a în
făptuit, in deplinătatea cuvântului, suveranita
tea poporului la noi în țară.

Documentele vremii — la care facem apel in 
pagina de față — rețin imagini și fapte sem
nificative privind evenimentele de la 30 Decem
brie 1947.

Din cronica zilei 
de 30 Decembrie

30 decembrie 1947 — orele 
18. Posturile de radio ale 
României au făcut cunoscută 
întregii târî vestea că regele 
Mihai a abdicat și că a fost 
proclamată republica. Aceas
tă știre - care a fost primi
tă cu entuziasm de întregul 
popor — sintetiza în citeva 
cuvinte întîmplări și fapte 
care aveau să înscrie în is
toria patriei un eveniment 
epocal: deplina cucerire a 
puterii politice de către 
popor.

30 decembrie. dimineața. 
Sosesc .în Capitală regele 
Mihai și regina mamă.

Orele 12,15. La palatul din 
șoseaua Kiseleff se prezintă 
dr. Petru Groza. președintele 
Cutisiliului de Miniștri, și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. se
cretarul general al C.C. al 
P.C.R. în convorbirea cu re
gele se reafirmă faptul că e- 
venimentele din "România 
impun schimbarea formei de 
stat: monarhul este sfătuit 
să accepte o despărțire prie
tenească. După aproape două 
ore și jumătate de „trata
tive" — timp in care s-a 
sfătuit cu mama sa și cu 
persoanele din anturaj — 
Mihai a semnat actul de ab
dicare.

Orele 15,30. Are loc o șe
dință a Consiliului de Mi
niștri. dr. Petru Groza dă 
citire actului de abdicare 
semnat de Mihai, relevînd 
modul specific în care a fost 
înlăturata monarhia. Pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri a declarat: „Utilizând 
o expresie a reginei mame, 
poporul a făcut azi divorț — 
și decent, și elegant — de 
monarhie. V«eau să se știe 
pretutindeni — si aceasta 
este foarte important — că 
lucrul acesta s-a făcut cu 
cumințenie, la timpul său".

în ședința Consiliului de 
Miniștri a fost adoptată o 
proclamație a guvernului că
tre popor. în care se con
semna hotărârea de instau
rare în România a unei for
me republicane de guvernă- 
mînt.

Orele 19,10. începe ședința 
extraordinară a. Parlamentu
lui. sub președinția lui Mi- 
haij Sadoveanu. într-o at
mosferă solemnă. Adunarea 
Deputaților a consfințit abo
li rea monarhiei și proclama
rea Republicii. Dr. Petru 
Groza a prezentat proclama
ția adresată poporului de că
tre guvern. Adunarea Depu
te Iilor a luat act de renun
țarea lui Mihai atît pentru 
el cit și pentru urmașii săi. 
la toate prerogativele și a 
aprobat în unanimitate pro
clamația guvernamentală A 
fost votată în unanimitate 
legea de constituire a statu
lui român in republică popu
lară.

Membrii Prezi
diului provizoriu 
la scurt timp 
după alegerea 
lor in înaltul 
for.

Demonstrație în 
București sub 
lozinca „Trăias
că Republica 
Populară Ro
mână*.

Mesajul adresat poporului in noaptea Anului Nou 1S48, 
prin posturile de radio, de către prof. C. I. Parhon,

in numele Prezidiului
Cetățeni și cetățene,

Poporul român ți-a dobîndit acum libertatea 
de a-ți da forma de stat cea mai potrivită cu 
aspirațiile sale firești: republica populară.

Regimul democratic, înfăptuit după elibera
rea de sub jugul cotropitorilor hitieriști și al 
slugilor lor, prin munca, priceperea și avîntul 
celor mai buni fii ai poporului, se întărește 
astfel și mai mult. Nici o piedică nu mai stă 
acum în calea dezvoltării depline a democra
ției noastre populare, menită să asigure tu
turor celor ce muncesc, cu brațele sau cu min
tea, de la orașe și de la sate, bunăstarea ma
terială și culturală, ți care să constituie ga-

provizoriu al R.P.R.
ranția suveranității și independenței țării 
noastre.

Noua formă de sfat - republica populară - 
deschide larg calea pentru înfăptuirea tuturor 
năzuințelor creatoare ale poporului nostru, 
pentru noi cuceriri democratice pe târimul e- 
conomic, politic și social, pentru îmbunătăți
rea nivelului de trai al celor ce muncesc, pen- 
fru Republica Populară Română, puternică, 
liberă ți independentă.

Mărețe înfăptuiri ne așteaptă pe toți in 
anul ce vine. Totul depinde acum numai de 
munca ți destoinicia noastră, de iubirea noas
tră fată de popor ți de republica noastră 
populară, de devotamentul fiecăruia pentru 
propășirea țării.

ACTUL DE ABDICARE

In Vluț» Statului zos&n «*«M proiu» ta Ultlail 
ani adinei prafaceri politice, «canonice gi eociele, cari 
crelat noi raporturi intre principalii factori al trisțll < 
sut.

Aceste raporturi nu nai eoncepund ectazt eonii 
ț lan tio r stabilite de Pactul fundanental-Ccastlt-țla I4xil- 
ale cerând • grata ied gi Cundmsentcla xcniaban.

Putenw ecw
iu presă internațională,

In fața «castel.aituațiunl, în deplini înțelege* 
re cu factorii de rt«puruler* at tarii, conștient «i de rdspua- 
dsraa ce-ai revise, eoaexd-r c< instituția aor.araioe nu aal 
corespunde actualelor oondițzuni ale vieții aoaatcc da Stat, 
«a repraxentiad o piadicd aerioaaa In calea dtsvulUrll mo. 
atfaiei.

In conaacințJt, pa deplin conștient de leportantt 
actului oe fac în interaeul poporului ronda.

1 J 1 1 C
pentru cine pentru urieșli nei dele Tron, roonțâod JW>w 

•dru ața« gi pentru al ie toate prerogativele ca la-aa exer»; 
Citat ea Rsge al toataiei.

Xaa poporului rozin libertatea de a-pt alege 
noua foradrde stat.

#at la București, 
aetdxi JO Oeaeabn

.„Pravda** CU-K.S.SJ . 
„Succesele obținute de 
poporul român dove
desc din nou lumii în
tregi forța vitală neli
mitată a acestui tip de 
stat — republica popu
lară"

„Borba* (Iugosla
via) „Poporul Iugo
slaviei se bucură de
marca victorie a demo
crației române — pro
clamarea Republicii 
Populare Române. A- 
cccsta constituie victo
ria forțelor democratice 
în luptele lor pentru 
construcția țării și în
tărirea democrației*

„Bashkirai” (Alba
nia) „Poporul alba
nez. împreună cu toate 
națiunile democratice, 
privește cu admirație 
dezvoltarea democrației

române și urează po
porului român nei
succese în această di-
recție*

„Robotnicesco Delo“ 
(Bulgaria) „înlătura
rea monarhiei însem
nează consolidarea de
finitivă a democrației 
populare în România*.

„L’Humanite” (Fran
ța) : „Victoria republi
cii în România contri
buie la bilanțul pozitiv 
cu care se încheie a- 
nul pentru forțele de
mocrației din lumea în- 
treagă“.

„Le Drapeau Rouge” 
'Belgia) : „Poporul ro
mân a devenit suveran 
deplin în țara sa. ceea 
ce deschide larg dru
mul spre dezvolta1 ea 
democrației populare"

^Hora libertăți!— 
de la un capăt 

la altul al țării44
Parlamentul a semnai ac

tul de naștere al republicii. 
A fost ales, totodată, dintre 
personalitățile vieții publice., 
științifice și culturale ale 
țării, un Prezidiu al republi
cii din cane făceau parte 
C. I. Parhon, Mihail Sado
veanu, Ștefan Voitec, Gheor
ghe Stere, Son Niculi.

Documentele vremii con
semnează fapte care relevă 
într-un mod elocvent că 
starea de spirit din țară era 
favorabilă actului istoric al 
abolirii monarhiei și procla
mării republicii. „Scânteia" 
din 2 ianuarie 1948 redă su
gestiv acea atmosferă insu- 
Xlețitoare : ,J*e străzi și in 
piețele publice manifestațiile 
au luat caracterul unor mari 
serbări populare, in sune
tele fanfarelor muncitorești și 
muzicilor militare, muncitori» 
ostași, elevi, studenți, ofițeri, 
femei, tineri și bătrîni, au în
cins de la un capăt la altui 
al țării hora libertății".

Pe adresa instituțiilor re
publicane soseau numeroase 
moțiuni, scrisori și telegra
me. „Ca cetățene și ca mame
— se scria in telegrama Co
misiei centrale de pregătire 
a organizației unice de femei
— vă asigurăm că vom sta 
ferm in slujba inăițării nonei 
iorme de viață a statului nos
tru, patria tuturor celor ce 
muncesc cu brațul și cu min
tea de la orașe și sate". 
Iar studenții oucureșieni, 
intr-o moțiune adresată nou
lui prezidiu și guvernului, 
subliniau : „Convinși fiind de 
importanța actului săvârșit 
pentru realizarea unei vieți 
mai bune și mai luminoase 
poporului nostru» ne luăm 
angajamentul ca alături de 
muncitorimea și țărănimea 
truditoare să luptăm mai de
parte pentru alte victorii ale 
democrației noastre populare, 
întărind unitatea tineretului 
muncitor cu tineretul stu
dios"

Răsfoim alte documente. In 
toate instituțiile se desfășoa
ră o vie activitate politică. 
Zvrmata și funcționarii pu
blici depun jurămintul de 
credință poporului și Repu
blicii Populare Române. Or
ganizațiile de masă continuă 
să-și exprime adeziunea față 
de actul de la 30 Decembrie.

De Anul Nou 1948, in timp 
ce in fața palatului mulțimea 
sărbătorea, prin hore și cîn- 
tece, proclamarea republicii 
populare, membrii guvernu
lui, in frunte cu dr. Petru 
Groza, prezentau urări Pre
zidiului republicii. «Destinul
— sublinia in cuvintarea 
rostită cu acest prilej dr. 
Petru Groza — v-a pus în 
situația de a prezida Repu
blica Populară Română la 
începutul ei. Tinăra noastră 
republică se va consolida. Ea 
se va dovedi forma cea mai 
fericită pentru viața poporu
lui român... înaltul prezidiu 
simbolizează in ochii noștri 
pasul fericit pe care l-a fă
cut poporul, hotărindu-sc să 
aleagă drumul republicii 
populare, inlâuntrul căreia 
cu toții împreună vom clădi 
o Românie fericită, indepen
dentă și suverană, cu un po
por inir-adevăr stăpîn pe 
destinul său“. Răspunzând în 
numele Prezidiului provi
zoriu, Mihail Sadoveanu a 
arătat că : „Republica Popu
lară Română va fi țara păcii 
și a bunei învoiri intre po
poare. Republica noastră va 
fi patria dreptății pentru toți 
muncitorii de toate categori
ile de Ia orașe și sate. Asu
pra acestei alcătuiri, așa cum 
dorim cu toții, va sta domnia 
adevărului și a dreptății"

I

ADRIAN VASILESCU
i



Sd urce națiunea spre comunism, in zbor!

PUTEREA 
ECONOMICĂ

Ziua de 11 iunie 1948 marchea
ză primul mare eveniment pe
trecut în |ara noastră după pro
clamarea republicii, începutul 
revoluției socialiste. Odată cu 
acest moment principalele mij
loace de producție au fost smul
se pe cale revoluționară din 
mîinile claselor exploatatoare și 
trecute în stăpinirea celor ce 
muncesc, a întregului popor. 
Prin naționalizare a luat naștere 
sectorul socialist, lichidindu-se 
în industrie contradicția dintre 
caracterul social al producției și 
însușirea privat capitalistă. 
Crearea proprietății socialiste, 
consfințită prin actul naționali
zării, a deschis calea trecerii ia 
conducerea planificată a econo
mici. la folosirea conștientă a 
legităților economice fin intere
sul sporirii avuției naționale. 
S-au creat astfel premisele apli
cării politicii de industrializare 
socialistă a României. Acesta a 
fost momentul cuceririi puterii 
economice.

unitatea Între

gului popor
„Pe baza proprietății socia

liste comune asupra mijloacelor 
de producție, a realizării în via
ță a principiilor repartiției. so
cialiste. a comunității de inte
rese între clasele și categoriile 
sociale ale societății noastre, ale 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, se în
tărește și se afirmă unitatea în
tregului popor în jurul partidu
lui și guvernului". Aceste cuvin
te rostite de secretarul general 
al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, vin să dea expre
sie adevărului istoric că, în con
dițiile socialismului, națiunea 
română este o națiune unitară, 
unitate chezășuită de faptul că 
politica internă și externă a sta
tului qorespunde celor mai pro
funde năzuințe ale poporului, că 
această politică se înfăptuiește 
ca rezultat al gindirii și voin
ței generale a poporului, fiind 
pusă in slujba bunăstării lui, a 
înfloririi întregii țări.

GRIJA
FATĂ DE OM

Pentru intiia oară în istoria 
țării, țelul suprem al societății 
a devenii omul, asigurarea unui 
nivel de trai tot mai îmbelșugat, 
satisfacerea pe toate planurile a 
nevoilor lui materiale și spiri
tuale. Astăzi omul din societatea 
socialistă românească poate să 
ducă o viață liberă și demnă, 
rodnicia muncii lui garantindu-i 
o viață din ce în ce mai bună, 
mai fericită.

ÎN CIRCUITUL MONDIAL AL VALORILOR
Succesele remarcabile obținute 

în construcția societății socia
liste au permis României să-și 
intensifice participarea la divi
ziunea internațională a muncii, 
să-și aducă un aport crescind la 
schimbul dc valori materiale și 
spirituale între națiuni și po
poare. Activînd pe plan interna
țional în lumina principiilor

Fidelitatea consecventă față de 
principiile colaborării între po
poare, ale egalității in drepturi, 
respectului reciproc, dreptului 
fiecărui popor de a-și făuri pro- 
pria-i soartă, activitatea dedica
tă instaurării unui climat de 
pace și coexistență pașnică In 
lume a contribuit la creșterea 
prestigiului țării noastre pe plan 
internațional. Inițiativele pro
movate de România la Organi
zația Națiunilor Unite și în alte 
organisme internaționale, con
tribuția adusă la pregătirea și 
realizarea conferinței general 
europene pentru securitate și 
cooperare, au însemnat tot atî- 
tea prilejuri de afirmare a 
României ca un factor construc
tiv pe plan internațional. în a- 
cest context meritul esențial re
vine președintelui Consiliului de 
Stai, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, a cărui activitate

ÎNNOIRILE DIN 

VIATA SATULUI
începută în 1949 și încheiată în 

primăvara lui 1962, transforma
rea socialistă a agriculturii a 
răspuns necesității de a extinde 
puterea economică a poporului 
și în viața țărănimii, prin crea
rea proprietății socialiste la sate, 
ceea ce a condus la generaliza
rea relațiilor de producție socia
liste. la victoria definitivă a so
cialismului pe pămintul Româ
niei. Ca urmare a întăririi eco
nomice a întreprinderilor agri
cole de stat, a cooperativizării și 
înzestrării tehnice a agriculturii, 
a muncii pline de abnegație a 
țărănimii. România a devenit în 
scurt timp dintr-e țară „emina
mente agrară“ un stat cu o agri
cultură dezvoltată, așezată în- 
tr-o măsură tot. mai mare pe 
bazele industriei modeme. Pu
terea economică, prelungită și în 
mediul rural, avea să deschidă 
noi perspective de dezvoltare 
pentru satul românesc, înscriin- 
du-1 pe coordonatele de civiliza
ție și progres ale întregii so
cietăți.

DEMOCRAȚIA 
SOCIALISTĂ

O altă mare cucerire a orin- 
duirii noastre in anii puterii 
populare poate fi cuprinsă în- 
tr-un singur cuvin! : democra
ția. Acum, poporul, in calitatea 
sa de posesor legitim al puterii, 
este chemat să-și spună cuvintul 
în toate problemele care privesc 
destinele statului și ale sale. 
Crearea oelor mai largi posibi
lități de afirmare a egalității in 
drepturi a tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalități, 
între toți oamenii muncii, este 
platforma pe care se realizează 
o strînsă frăție și unitate de ac
țiune in eforturile dedicate în
floririi patriei comune. Partici
parea democratică a tuturor ce
tățenilor la viața economică, so
cială și politică a țării, măsu
rile luate pentru reprezentarea 
organizațiilor obștești și de masă 
în forurile cele mai înalte ale 
conducerii societății, în Marea 
Adunare Națională și in guvern, 
conturează citeva din măsurile 
menite să stimuleze climatul de
mocratic al vieții noastre sociale.

FACTORUL CONȘTIINȚA
Societatea noastră are în ve

dere, in același timp, crearea 
unui om multilateral dezvoltat. 
De aceea, in activitatea parti
dului și statului nostru, progra
mul de educare socialistă a ma
selor, combaterea mentalităților 
retrograde, a parazitismului, a 
fugii de muncă, a obținerii ori
cărui cîștig dincolo de efortul 
propriu, ocupă un loe deosebit 
de important. Adoptarea în no
iembrie 1971 a programului 

cooperării Și colaborării multi
laterale, țara noastră și-a dez
voltat neîncetat relațiile cu alte 
state, indiferent de orinduire so
cială. Ea întreține raporturi eco
nomice stabile cu 110 state din 
toate continentele globului pă- 
mintesc, iar volumul comerțu
lui exterior a fost în 1972 de 11 
ori mai mare decît în 1950. Ca 

practică, prestigiul personal pe 
care și l-a ciștigat în rindurile oa
menilor de stat din lumea con
temporană a transformat Româ
nia într-o țară care se bucură 
de cea mai înaltă considerație. 
Contactele intense cu diverse 
personalități ale vieții interna-

PRESTIGIUL 
IN LUME 
ționale, propunerile șî suges
tiile formulate pentru întemeie
rea principiilor menite să con
tureze cadrul raporturilor inter
statale contemporane, vizitele 
întreprinse în țările lumii, sînt 
dovezi ale preocupării constante 
a României de a-și ocupa locul

0 NOUĂ STRUC
TURĂ SOCIALĂ

Proeesele de industrializare și 
cooperativizare, dezvoltarea pe 
toate planurile a activităților so
ciale au produs schimbări pro
funde și in fizionomia actuală a 
societății, au impus o nouă 
structură socială. Desființarea 
claselor exploatatoare, crearea 
proprietății socialiste, au deter
minat nașterea unor clase și ca
tegorii sociale de tip nou, ba
zate pe interese și idealuri co
mune. Clasa muncitoare a deve
nit clasa conducătoare a socie
tății, țărănimea se afirmă tot 
mai mult ca o clasă înaintată, 
rezultat al industrializării și 
urbanizării vieții la sate, iar in- 
lelectualitătea, alcătuită din fiii 
celor ce muncesc, este apropiată 
de interesele maselor populare, 
slujește idealurile întregului po
por. Relațiile de clasă de cola
borare și prietenie favorizează 
un tot mai accentuat proces 
de omogenizare a grupărilor so
ciale, prin ștergerea deosebirilor 
dintre clasele și păturile sociale 
specifice orinduirii socialiste.

Încrederea In Ti- 

NARA GENERAȚIE
„In vederea asigurării unei 

mai bune coordonări și soluțio
nări pe linie de stat și obșteas
că a problemelor care privesc 
munca, viața și educația tinere
tului, este necesar ca primul se
cretar al C.C. al U.T.C. să fie 
membru al guvernului, având 
calitatea de ministru pentru 
problemele tineretului**. Cuvin
tele sînt extrase din hotărirea 
plenarei CX. al P.C.R. din 29 
noiembrie — 1 decembrie 1967 și 
marchează un moment de o deo
sebită însemnătate pentru acti
vitatea organizației U.T.C.: pre
zența secretarului U.T.C. în toa
te organismele de conducere a 
vieții sociale, pînă ia nivelul gu
vernului, înseamnă practic des
chiderea unor posibilități neli
mitate generației tinere de a-șl 
spune cuvintul in toate proble
mele importante ale societății. 
In aceeași plenară se și preci
zează. de altfel, că educarea și 
pregătirea multilaterală a tine
retului este o înaltă datorie a 
partidului, a întregii societăți.

P.CJt. pentru îmbunătățirea ac
tivității ideologice, pentru așe
zarea relațiilor din societatea 
noastră pe temelia principiilor 
eticii și echității socialiste vine 
să demonstreze, așa cum subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„că Ia riadul ei conștiința poate 
exercita o puternică înrâurire a- 
supra mersului înainte al socie
tății, că ideile înaintate, cuce
rind masele, devin o uriașă for
ță materială a progresului**.

o apreciere generală a acestei 
realități este demn de subliniat 
faptul că în compoziția comer
țului nostru exterior ponderea 
hotărîtoare -revine produselor in
dustriale, ceea ce înseamnă o 
schimbare radicală față de si
tuația din trecut, ci nd România 
era cotată pe plan internațional 
ca o țară prin excelență expor
tatoare de produse agricole.

în rîndul națiunilor cu demnita
tea și respectul cuvenit unei țări 
independente și suverane. Apre
cierile călduroase făcute la a- 
dresa președintelui României so
cialiste sînt în egală măsură a- 
precieri la adresa țârii cu ale 
cărei destine s-a identificat. în 
acest spirit, nu dc mult preșe
dintele Statelor Unite, Richard 
Nixon, spunea : „El a dat do
vadă de înțelepciune și înțele
gere și a contribuit enorm la 
deschiderea unor dialoguri care, 
altfel, ar fi rămas, poate, închise 
pentru totdeauna**. Sînt cuvinte 
care constituie o recunoaștere 
convingătoare a ceea ce este în 
momentul de față România so
cialistă pe plan internațional, 
datorită politicii înțelepte a par
tidului nostru.

Grupaj alcătuit de 
TRAIAN GÎNJU
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Mai 
mult, 
mai bine, 
mai repede!

In primul său sfert de 
veac, republica a făcut 
pași de secole pe drumul 
civilizației. Drumul, însă, 
este departe de a fi în
cheiat. Ca răspuns la che
marea adresată de partid 
de a fi înfăptuite înainte 
de termen prevederile ac
tualului cincinal, oamenii 
muncii din întreaga țară 
s-au angajat într-o giganti
ca competiție cu timpul, 
hotărîți să dea forme con
crete unei vibrante che
mări adresate poporului 
de Conferința Națională 
a partidului: cincinalul — 
în patru ani și jumătate!

In industrie, în comerț, 
în agricultură, în cerce
tarea științifică au fost fă- 
cuți în acest an decisiv 
pași importanți în reali
zarea țelului propus. Rînd 
pe rînd județele țării, o se
rie de întreprinderi, de 
centrale industriale, de mi
nistere au început să ra
porteze, încă din septem
brie, îndeplinirea sarcini
lor de plan pe primii trei 
ani ai cincinalului.

Integrată și ea organic 
în eforturile întregului 
popor, întrecerea lansata 
de Biroul C.C. al U.T.C. 
— „Tineretul, factor activ 
in îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen4 —
bucurat de adeziunea una
nimă a tinerilor comu
niști, numeroase idei, pro
puneri, inițiative luate pe 
plan local venind să-i dea 
conținut și valoare practi
ca. Mai mult, mai repede, 
mai bine, iată un scop și, 
în același timp, un mijloc 
prin care întregul nostru 
popor este hotărît ca,
următorii 10—12 ani să li
chideze definitiv rămîne- 
rea în urmă, moștenire a 
trecutului, să pășească în 
rîndul țărilor avansate din 
lume.

• în cel de-al XXVI-lea an al repu
blicii producția globală industrială a 
României socialiste este de peste 25 ori 
mai mare ca în 1948.

• Față de 1948 industria metalurgi
că produce astăzi de 25 de ori mai mull 
oțel, de 19 ori mai multe laminate și 
de 26 de ori mai multă fontă. în pri
mele 14 zile ale Iui 1973 a fost realizată 
întreaga producție de oțel a anului 
1948.

• în acest an industriile construc
toare de mașini grele, mașini unelte și 
produse electrotehnice au dat țării în 
numai 6 zile tot atîtea produse cîte 
s-au realizat în întreg anul 1948.

• Zilnic se produc în România so
cialistă 90 000 tone cărbune, 23 000 
tone oțel, 133 milioane kWh, 2 000 de 
televizoare și 2 000 de aparate de radio, 
160 de autoturisme, 3 milioane m.p. 
țesături, peste 2 000 tone zahăr.

• în acest an s-au investit pentru 
dezvoltarea industriei noastre 93 mi
liarde lei din fondurile statului. Pen
tru anul viitor se prevede o creștere 
cu 20,7 la sută a acestei sume

• Se apreciază că producția de ce
reale a acestui an a depășit media pe
rioadei 1970—1972, apropiindu-se de 17 
milioane tone.

• în 1973 au fost utilizate pe ogoare 
peste 800 000 tone îngrășăminte chimi
ce, produse în totalitate de industria 
chimică românească.

• în cooperativele agricole lucrează 
azi cu 4 200 specialiști mai mulți ca în 
1965.

• Avem 17 institute de cercetări a- 
gricole și 40 de stațiuni agricole expe
rimentale.

• Au fost prezente în acest an pe 
ogoare 115 000 tractoare — toate româ
nești ! — și 54 000 combine.

• Uzinele „Semănătoarea" au pro
dus, în 1973, 3 000 de combine „Gloria", 
cu 550 mai multe decît se planificase.

• în fiecare oră se produc pentru a- 
gricultura noastră 6 tractoare.

• Producția globală agricolă, vege
tală și animală a atins în 1973 cifra 
de 93,2 miliarde lei, cu circa 4 la sută 
mai mult ca anul trecut și de aproxi
mativ 3,5 ori mai mult ca în 1948.

Pagina realizata de 
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in bătălie cu timpul, în întrecere cu noi 
înșine —pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al X-lea al partidului și ale 

Conferinței Naționale !
Anotimpul 
entuziasmului

Muncitorii și proiectanții, 
inginerii și tehnicienii, cerce
tătorii și constructorii au a- 
dus țării în 1973 UN PRODUS 
GLOBAL INDUSTRIAL CU 
15 LA SUTA MAI MARE CA 
IN 1972, productivitatea mun
cii inregistrînd un salt de a- 
proape 10 la sută.

Forța economică a țării a 
sporit masiv în acest an și ca 
efect al intrării în funcțiune 
a PESTE 570 NOI OBIECTI
VE ȘI CAPACITĂȚI DE 
PRODUCȚIE.

Uzina cocso-chimică din 
Galați, Fabrica de oțeluri a- 
liate din Tîrgoviște, Uzina de 
alumină din Tulcea, turnă
toriile din Sibiu și Cimpina, 
Fabrica de elemente electrice 
auto din Sf. Gheorghe, în
treprinderile chimice noi de 
la Pitești, București — Du- 
dești și Govora, noile fabrici 
de la Săvinești — care vor 
dubla producția industrială a 
județului Neamț —, Fabrica 
de vagoane din Caracal, În
treprinderea textilă Slatina, 
liniile de ciment și var de Ia 
Tg. Jiu, Aleșd sau Cîmpu- 
lung-Muscel, iată cîteva re
pere ale unei posibile liste.

Șantierele* 
tinereții

In acest an, intîiul din cel 
de-al doilea sfert de veac al 
republicii, 15 000 DE TINERI 
BRIGADIERI, UTECIȘTI A- 
FLAȚI PE 11 ȘANTIERE 
NAȚIONALE ALE TINERE
TULUI și-au închinat ener
gia, entuziasmul, priceperea 
unor mari obiective, unor in
vestiții de seamă ale cinci
nalului.

La Lotru, la Someș ori ia 
Rogojelu, ei au semnat în 
cartea de aur a făuritorilor 
de lumină. Cîteva fapte nu
mai sânt de ajuns pentru a 
demonstra cota înaltă a par
ticipării uteciste la realiza
rea acestor obiective gigant : 
19 luni avans in străpunge
rea galeriei de fugă de la 
Someș ; montarea cu 40 de 
zile mai devreme a celui 
de-al doilea rotor de Ia Lo-- 
tru ; 9 milioane Iei economii 
raportate la Rogojelu.

Tinerii au pus. de aseme
nea, un umăr de nădejde : 
la Constanța — Șantierul Na
val ; la Brăila, la Valea Mos- 
tiștei ; la Carasu — șantiere 
de irigații, pe o întindere 
totală de peste 200 000 ha.

Ștafeta gîndirii 
românești

S-au înregistrat în acest an 
peste 3 000 DE PROPUNERI 
DE INVENȚII, O.S.I.M. eli- 
berind 2 230 CERTIFICATE 
DE INVENTATOR ȘI 1520 
BREVETE DE INVENȚII. 
Numărul propunerilor de 

I inovații a atins 35 000 din 
care peste 15 000 au fost re
ținute pentru aplicare. S-au 
realizat în acest an o serie 
întreagă de produse noi, de 
maximă tehnicitate, vădind 
înalta profesionalizare a spe
cialiștilor români.

Noile tehnologii aplicate în 
România au contribuit efec
tiv la creșterea producției. 
Extruderea la rece a pieselor 
de oțel și neferoase, fabrica
rea circuitelor integrate, fa
bricarea sculelor așchietoare 
cu diamant, vulcanizarea ca- 
blelor electrice în flux conti
nuu și altele s-au bucurat 
chiar de aprecierea specia
liștilor din țări cu o tehnică 
avansată. La salonul de la 
Bruxelles, una din tehnolo
giile propuse de specialiștii 
români pentru extruderea 
profilclor de aluminiu a ob
ținut medalia de aur. Nu e 
singura.

Totul pentru 
binele omului

Școala — strîns 
legată de viață

Bugetul de stat pc 1973 a 
rezervat acțiunilor social- 
culturale 54,3 MILIARDE 
LEI, cu 13 la sută mai mult 
ca în 1972. Au fost construi
te in acest an 111000 APAR
TAMENTE, s-a mărit cu 
circa 13 000 numărul locuri
lor in creșe și cu 12 000 in 
grădinițe. Ca urmare a in
trării în funcțiune a noilor 
capacități industriale s-au 
creat peste 130 000 NOI LO
CURI DE MUNCA, ocupate 
în totalitate de tineri școla
rizați pe cheltuiala statului.

A crescut alocația de stat 
pentru copii, în total fiind 
rezervate acestei destinații 
7 miliarde lei din bugetul 
de stat.

S-au dat în folosință 7 
NOI SPITALE de mare ca
pacitate, asistența medicală 
de înaltă calificare îmbogă- 
țindu-se cu încă aproxima
tiv 5 000 de absolvenți ai fa
cultăților de specialitate.

în total, în acest an veni
turile nete ale populației AU 
CRESCUT CU PESTE 18 
MILIARDE LEI, salariul 
mediu atingi nd cota de 1 600 
lei lunar.

Iată un deziderat de sea
mă al școlii românești. Anul 
care se încheie a cunoscut 
tot mai mult eforturile învă- 
țămintului nostru de a se 
apropia și integra chiar ne
voilor producției materiale.

Prezența elevilor, a studen
ților în unitățile direct pro
ductive — și nu în rolul de 
asistenți ci în acela efectiv 
de muncitori — și-a demon
strat din plin utilitatea. Vii
torii absolvenți ciștigă — în 
fața mașinilor sau pe ogoare 
— nu numai tresele unei .pri
ceperi profesionale sporite ci, 
mai mult decît atît, elemen
tele fundamentale ale con
științei și disciplinei munci
torești. Școala — strîns le
gată de viață, iată un adevăr 
despre a cărui valoare pot 
vorbi, cu argumente convin
gătoare, cei 23 000 absolvenți 
ai institutelor de învățămînt 
superior care, mult mai bine 
pregătiți decit in alți ani. au 
primit în 1973 botezul produc
ției.
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• PREȘEDINTELE MARII 
ADUNĂRI NAȚIONALE a Re
publicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a adresat pre
ședintelui Consiliului Național 
al Elveției, dr. Anton Muheim, și 
președintelui Consiliului Statelor 
al acestei țări, dr. Kurt Rach- 
told, telegrame de felicitări cu 
prilejul alegerii lor in aceste 
funcții.

• IN SĂLILE MUZEULUI DE 
ARTĂ al Republicii Socialiste 
România s-a deschis, vineri la 
amiază, expoziția „Descoperirile 
arheologice ale Republicii 
Populare Chineze* 1 * 111, prestigioasă 
manifestare cultural-artistică 
găzduită de țara noastră. Cele 
221 de piese de excepțională va
loare arheologică și artistică 
unite in această expoziție, or
ganizată sub auspiciile Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste, oferă. în ansamblu, o 
imagine semnificativă a unei 
străvechi culturi, reflectînd cu 
strălucire virtuțile creatoare ale 
poporului chinez. Exponatele 
reprezintă o parte din descope
ririle arheologice întreprinse în 
R.P. Chineză, vestigii ale unor 
tezaure de civilizație și cultură 
care îmbrățișează, in timp, pes
te două milenii, iar în spațiu, 
provincii situate la mii de kilo
metri distanță între ele. Vizita
torul român întîlnește aici, în 
sălile muzeului, lucrări repre
zentative pentru diverse etape 
și școli artistice chineze, piese 
realizate în diferite materiale, 
dovedind un impresionant simț 
al echilibrului și grandoare! 
monumentale, o neîntrecută fi
nețe a ornamentului, a încrus
tatei în aur, bronz, ceramică 
sau jad.

• Bacău. Clubul elevilor a 
organizat o vizită Ia Muzeul 
de istorie, jocuri sportive de 
club, un campionat de bas
chet, tenis de masă și șah. 
In școli au avut loc cîteva 
spectacole : Ia Școala gene
rală nr. 18, un concurs de 
muzică ușoară ..Țara mea, 
izvor de frumuseți" ; la Com
plexul de construcții — „Cupa 
30 Decembrie" Ia șah și tenta, 
și apoi, o seară de poezie 
patriotică ,.Te slăvim, Repu
blică" urmată de seară cul- 
tural-distractivă ; la Liceul 
„V. Alecsandri" s-a desfășu
rat un montaj muzical-li- 
terar „Sîntem a țârii primă
vară" ; la Școala generală 
nr. 19, un spectacol — obi
ceiuri de Anul Nou și serba
rea pomului de iarnă ; Li
ceul ,uGeorge Bacovia" a 
oferit elevilor un... campio
nat de tenis ; Liceul „Lu- 
crețiu Pătrășcanu" : 200 de 
elevi merg astă-seară la 
teatru, la spectacolul cu piesa 
„Pădurea împietrită", după 
care urmează discuții cu ac
torii.

• Pitești. în comuna Bîrla, 
s-a, deschis un club al tine
retului pentru elevii care 
vin în vacanță pe teritoriul 
comunei, cu program zilnic 
între orele 8—12 și 18—22 • 
Elevii școlilor generale de 
aici au organizat un campio
nat de tenis cu premii, acor
date de comitetul comunal 
U.T.C. • în cinstea sărbătorii 
Republicii s-a organizat un 
montaj llterar-artistic „Țara 
mea de glorii", un recital de 
poezie patriotică în cadrul 
căminului cultural. Azi, vor 
avea o tntîlnire cu primarul 
comunei, Nasta Ion, fost mi

sein Aktas (Turcia), atletism — 
27 puncte.

Printre cei care au mai pri
mit puncte se află și sportivii 
români Virginia Ioau-Bonci (at
letism), Simion Cuțov (box) și 
Gheorghe Berceanu (lupte gre- 
co-romane).

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — 
La Budapesta au început între
cerile tradiționalei competiții in
ternaționale de hochei pe ghea
ță „Cupa celor șase națiuni", la 
care participă selecționatele de 
juniori ale Austriei, Bulgariei, 
Elveției, Italiei, României și 
Ungariei. în partida inaugurală 
s-au intîlnit echipele României 
și Austriei. Tinerii hocheiști ro
mâni au obținut o victorie cla
ră cu scorul de 8—0 (1—0, 5—0, 
2—0). într-un alt joc, reprezen
tativa Elveției a întrecut cu 
12—1 (5—0, 3—1, 4—0) formația 
Italiei.

I
 VERONICA SE ÎNTOARCE : Sala 

Palatului (ora 10); Patria (orele

9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30), 
Favorit (orele 9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 

118.15; 20.30).
CEA DIN URMĂ ZI : Victoria 

(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20,30).

I
 PUNCT. PUNCT, VIRGULĂ C 

Doina (orele 12,30; 14,30; 16.30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL 7
Doina (ora 18,45). La orele 9.30;

111 — Program de desene animate.
INTIMPLARI CU COSA NOS

TRA ; Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 
16.15; 18.45; 21), București (orele 

18,45; 11; 13.30; 16; 18.30; 21), Mo
dern (orele 8; 11.15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30),

MARELE VALS : Luceafărul I (orele 8,30; 11,30: 14,30; 17.30; 20,30).
Capitol (orele 8.30; 11,30; 14.30;

17.30; 20,30), Excelsior (orele 9;
. 11.45; 14.30; 17.15; 20).I UIMITOARELE AVENTURI ALE 

LUI ROBINSON CRUSOE : Tlm-

I
puri Noi (orele 11.30; 13,45; 18;
20,15). Ferentari (orele 16; 18; 20) 
— Spectacolele de dimineață sînt 
rezervate elevilor.

I
FATA DIN ISTANBUL : Fes
tival (orele 9; 11,15; 13,30; 18;

18.30; 20.45), Flacăra (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30),

I
 VIFORNIȚA : înfrățirea (orele 

15,30; 18; 20.15), Cotroceni (orele 
15.30; 18: 2015).

CASTANELE SÎNT BUNE : Cen- 
Itral (orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 

18,15; 20,30).

o AFACERE PE CINSTE : Lu
mina (orele 11,15; 13,30; 16; 18,30; 1 20.45). Spectacolul de la ora 9 re
zervat vacantei

ANATOMIA DRAGOSTEI : Dru- 
Imul Sării (orele 15,30; 18; 20.15),

MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Melodia (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18.30; 20.45). Fla- 

Imura (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18.15: 20,30).

DESPRE O ANUME FERICIRE : 
Unirea (orele 15.30; 18; 20.15).

I
OMUL DIN LA MANCHA : Gri- 
vlta (orele 9.30: 11: 15.30: 18;

20 30).
MORGIANA s Viitorul (orele

115.30. 18; 20).
TORINO NEGRU : Buzeștl (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30),

La I.M.M.U.M. — Baia Mare.

SPORT • SPORT • SPORT
SOFIA 28 (Agerpres). — în 

urma anchetei organizate de 
Agenția bulgară de știri (B.T.A.) 
in rindul a cinci agenții inter
naționale de presă și a unor 
ziare de specialitate, printre 
care și ziarul „Sportul" din 
București, titlul de cel mai bun 
sportiv din Balcani pe anul 1973 
a * st atribuit atletei bulgare 
S ...a ZIateva.

Deținătoare a recordului mon
dial în proba de 800 m cu timpul 
de 1*57**5/10, Svetla ZIateva a 
totalizat 146 de puncte, fiind

Semifinalele competiției 
Federației Române de Box

Vineri seara în sala spor
turilor „Dinamo", au avut 
loc cele două gale semifina
le din cadrul „Cupei Fede
rației române de box".

In prima gală semifinală 
s-au întîlnit eternele rivale : 
„Box club Constructorul 
Galați" și „Box club Brăila". 
Gala s-a ridicat la un înalt 
nivel spectacular, dind cîș- 
tig în final echipei mai omo
gene, adică echipei gălățene 
calificîndu-se în finala com
petiției ce va avea loc mîine 
seară în aceeași sală întîl- 
nind echipa „Farul Constan
ța" care a cîștiga-t întîlnirea 
cu „A.S.A. Cluj".

Chiar din primele meciuri 
am fost martorii unei mari 
surprize. Gălățeanul ’ Anton 
Cojan a fost net depășit de 
brăileanulBalay Gheorghe 
care a practicat un box teh
nic. fantezist, lovituri de 
mare acuratețe, fiind aplau
dat la scenă deschisă. .

De asemeftea, Octavian A-

RECRUTEAZĂ
candidați pentru munca de ghid-interpret, colaboratori ex
terni, cunoscători ai limbilor străine : rusă, bulgară, cehă, 
slovacă, polona, tirbo-croatâ, maghiară, germană, daneză, 
suedeză, olandeză, italiană, portugheză, spaniolă, greacă, 
turcă, arabă, ebraică, chineză, japoneză.

- persoane prezentabile ți cu o bună pregătire de cul
tură generală ;
- studii superioare sau medii
- vîrstq pînă la 60 ani
- posibilitatea de a lucra tn sezonul turistic
- domiciliul stabil sau flotant în București

înscrierile se fac zilnic, cu excepția duminicilor, 
intre orele 16,30—20,30, pînă la data de 20 ianua
rie 1974, la sediul O.N.T. CARPAȚI, București, bd. 
Magheru nr. 7.

• CU PRILEJUL apropiatei 
aniversări a sărbătorii naționa
le a Republicii Cuba — 1 ia
nuarie, la ambasada acestei 
țări la București a avut loc, vi
neri, o conferință de presă.

Relevind semnificația deosebi
tă a acestui eveniment istoric 
în viața poporului cubanez — 
împlinirea a 15 ani de la trium
ful Revoluției, Nicolas Rodriguez 
Astiazarain. ambasadorul Cubei 
la București, s-a referit pe larg 
la direcțiile principale ale poli
ticii interne și externe a 
partidului și statului, la reali
zările de seamă obținute de po
porul său în ultimii ani în toa
te domeniile de activitate, 
succese care stau la baza dez
voltării țării și continuei îmbu
nătățiri a condițiilor de trai ale 
populației.

în cadrul conferinței de presă 
ambasadorul Nicolas Rodriguez 
Astiazarain a evidențiat, tot
odată, colaborarea fructuoasă 
dintre popoarele român și cuba
nez, tot mai strînsele relații 
bilaterale politice, economice și 
culturale, relații care au atins 
un înalt nivel ca urmare a în- 
tîlnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Fidel Castro, cu prilejul vizite
lor reciproce ale conducătorilor 
de partid și de stat ale celor 
două țări.

• VINERI DIMINEAȚA. Ton 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Teodor Vasi- 
liu, ministrul justiției. Nicolae 
Ghenea, adjunct al ministrului 
afacerilor exterpe, au exprimat 
condoleanțe însărcinatului cu 
afaceri ad-interim al Turciei la 
București, Rasim Fenmen, în 
legătură cu încetarea din viață 
a lui Ismet Inonii, fost președin
te și prim-ministru al Turciei.

urmată de cunoscutul tenismen 
român Ilie Năstase — 119 punc
te și boxerul iugoslav Mate Par- 
lov — 56 puncte. Pe locurile
următoare au fost clasați lor- 
danka Blagoeva (Bulgaria), at
letism — 35 puncte, Christos 
Papanicolau (Grecia), atletism — 
33 puncte, Nedelko Kolev (Bul
garia), haltere — 33 puncte, Ar
gentina Menis (România), at
letism — 32 puncte, Krasimir 
Ciosici (Iugoslavia), baschet — 
30 puncte, Marian Beneș (Iugos
lavia), box — 28 puncte și Hu- 

măzăroae și Pavel Istrate 
a.u lăsat o bună impresie, 
maj ales ultimul care este 
component al lotului de ti
neret, Ion Râducu, care în
cepuse meciul destul de cu
rajos în fața medaliatului cu 
bronz de la „Europenele" de 
-la Belgrad din acest an. 
Sandu Tîrîlft nu a putut re
zista puternicelor directe, a- 
dandonînd lupta în repriza a 
doua.

Cea de-a doua gală semi
finală dintre echipele „Farul 
Constanța" și „A.S.A. Cluj" 
a fost mai puțin spectacula
ră. Campionii naționali din. 
acest an Aurel Miha-i și 
Ibrahim Faredin nu au con
vins. Cred că singurul bo
xer al acestei gale care me
rită remarcat este constăn- 
țeanul Lică Constantin. Așa
dar, astă seară la orele 18.00 
va avea loc finala compe
tiției.

I. BALAURE

actualitatea
VACANTA

Raid 
telefonic

Ce invitații 
au primit

astăzi elevii ?
ner Ia Motru, care le va îm
părtăși din munca de miner.
• în comuna Stolnici va a- 
vea loc un spectacol dat de 
elevii școlii generale în 
cinstea zilei Republicii.

• Craiova (Dolj). La Cra
iova se desfășoară Festiva
lul de teatru, poezie patrio
tică și revoluționară „Partid, 
inima țării", faza județeană 
pentru elevii din școlile ge
nerale • Este declanșat, de 
asemenea. Festivalul filmul 
pentru elevi.
• Oradea (Bihor). Se desfă

șoară concursul de teatru și 
poezie „Partid — inima ță
rii" pentru școlile generale
• Primirea Iui Moș Genia
la gară, conducerea lui în 
oraș cu serbarea pomului de 
iarnă și carnaval. Se conti
nuă cu program artistic la 
Casa pionierilor — activitate 
comună a uteciștilor cu pio
nierii.

• Constanța. La clubul mu
nicipal al elevilor de la Casa 
de cultură a tineretului. Li
ceul pedagogic și Grupul șco
lar comercial organizează o 
seară de poezie patriotică și 
prezintă o piesă de teatru, 
după care urmează dans. în 
șapte cluburi ale elevilor de 
Ia școlile postgenerale și la 
30 cluburi ale școlilor gene
rale au loc întreceri sportive 
Ia șah și tenis, audiții muzi
cale. • S-a deschis Ia Gale
riile de artă o expoziție a Li
ceului de arte plastice unde 
colective de elevi fac vizite.
• La Teatrul de stat are loc 
Festivalul de teatru și poezie 
patriotică, cu participarea e- 
levilor de la școlile generale.

— Fii atent cum ataci „poarta" 12, că ai un hop tare în față... 
In munții Lotrului, mai ales spre Vidra, la Baraj, s-a așternut 
de-abinelea zăpada. Aici „puii pădurii" născuți și crescuți odată 
cu... lumina învață să meargă pe propriile lor... schiuri.

Foto: PAVEL TlNJALA

ȘÎ riblERI Șl TINERE jj
]! Pentru a vâ asigura primirea la timp a revistei <[

;i TiNĂRUL LENINIST |

SOLUȚIA IDEALA ESTE ABONAMENTUL I < 

]> Reînnoiți-I, deci, și pe anul 1974 I
% Abonamentele se primesc la toate oficiile și agențiile f

P.T.T.H. de la orașe și șate, factorii poștali, difuzorii de ? 

<1 presă din întreprinderi și instituții. 5

Gloria (orele 9; 11.15: 13.30: ie: 
18.15; 20,30). Aurora (orele 9; 11.15; 
13.30; 15.45; 18; 20.15).

EVADAREA : Moșilor (orele 9; 
11,15; 13 30; 16; 18,15; 20.30).

ULTIMELE SASE MINUTE î 
Dacia (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20.30), Floreasca (orele 15.30; 
18; 20,15).

JULIANE s Crîngași (orele 16; 
18; 20).

BUNA SEARA, DOAMNA 
CAMPBELL: Bucegl (orele 15.30; 
18; 20.15).

ANCHETA POȘTAȘILOR : Pro
gresul (orele 15,30; 18; 20,15)

GENERALUL DOARME IN PI
CIOARE : Volga (orele 9; 11.15; 
13,30; 15.45; 18; 20.15). Arta (orele 
15.30; 17,45; 20).

100 DE LEI : Pacea (orele 16; 
18; 20).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : Lira (orele 15,30; 18; 20.15).

IN MUNȚI CREȘTE UN BRAD 
VERDE: Popular (orele 15,30; 18; 
20,15). . ,

ADIO, ARME 1 î Muncă (orele 
16; 19).

CU CĂRȚILE PE FAȚA : Cos
mos (orele 15.30; 18: 20.15).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY ; Vitan (orele 15 30: 17.45; 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM t 
Râhova (orele 15.30; 18; 20.15)

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : Giuleștt (orele 15.30; 19).

AROMA DE MIGDALE (ora 
14.30) ; ANUL TRECUT LA MA- 
RIENBAD (ora 16,30) : BLOW-UP 
(orele 18.45; 20.45), rulează la Ci
nemateca ..Union".

PROGRAMUL III

adio
9,00 Știri. 9,05 „Incognito" — 

program de varietăți muzicale ; 
9.55 Melodia zilei : ..Mîndră sînt 
de tine tara mea" de Noru De- 
metriad. 10,00 Turist-elub. 11.00 
știință șl tehnică. 11,10 Profil pe 
portativ — Vasile Popovici. 11.30 
Concert din operete. 12.00 Trans
misiuni directe din țară. 12,10 In

Și in vacanță ne considerăm 
„clasă în concurs"

Anul IV B — clasă de învăță
toare — de la Liceul pedagogic 
din Brașov, numără 35 de ute- 
ciste. Datorită faptului că în o- 
nul trecut am obținut la învă
țătură rezultate excelente, ne-a 
dat imboldul să ne înscriem la 
concursul „pentru cea mai bună 
clasă". De atunci a trecut o 
bună perioadă de timp în care 
am acordat o atenție deosebită 
învățăturii și, simultan, ne-am 
ocupat de înfrumusețarea clasei, 
ceea ce a făcut ca clasa noastră 
să fie considerată ca cea mai 
frumoasă din liceu. Am orna
mentat pereții cu cusături de 
inspirație populară, executate în 
orele de lucru manual, am înfi
ințat un colț viu care evocă pă
durile din împrejurimile orașu
lui nostru. De asemenea, ne-am 
luat răspunderea editării a două 
gazete de perete model, și am 
scos o ediție închinată lui Di- 
mitrie Cantemir, iar alta inspi
rată din viața școlii.

Fiind preocupate de perfec
ționarea noastră în domeniul

vitație în fonotecă. 12,55 Melodia 
zilei. 13,00 închiderea emisiunii de 
dimineață 17,00 știrile după-amie- 
zii. 17.05 Alo, Radio I — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor.

Patria înseamnă pămîntul 
18.00 Șapte zile, șapte arte. Muzi
că. 18.10 Ascultătorii ne propun. 
18,55 Melodia zilei. 19,00 Intercon
tinental... umor I Fantezie radio
fonică. 21.00 Radio-super-top. 
Topul revistei „Flacăra" 21,30 
Melodii în ritm de dans. 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport. 22,30 Melodia zilei. 22.35 
Vedete ale muzicii ușoare. 23.15 
Poetica. Marin Sorescu. 23.20 
Opera „Dalibor" de Smetana 
(fragmente). 23,55—24.00 Ultimele 
știri.

Opera Romană : TURANDOT — 
ora 19; Teatrul de Operetă : SU- 
ZANA — ora 19,30; Teatrul Na
țional ..I. L. Caragiale" (Sala din 
Bd. Bălcescu) : SIMFONIA PA
TETICA — ora 19,30 • (Sala Co
media) : DONA DIANA — ora 20; 
Teatrul de Stat din Brașov (La 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
— Sala din Schitu Măgureanu) : 
VRĂJITOARELE DIN SALEM — 
ora 20; (Sala Studio) : NOILE 
SUFERINȚE ALE TTN ARULUI 
„W" — ora 20; Teatrul „C. T. 
Nottara" (Sala Magheru) : HOTE
LUL ASTENICILOR — ora 19.30 ; 
(Sala Studio) : GAIȚELE —
ora 20 : Teatrul de Comedie : 
FATA MORGANA - ora 20 ; 
Teatru! Giulești : STMBĂTĂ
LA VERITAS — orele 10 și 
19.30: Teatrul Evreiesc de Stat : 
LOZUL CEL MARE - ora 19.30; 
Teatrul „Ton Vasilescu" : DANSUL 
MAIMUȚELOR - ora 19.30; Tea
trul „C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
LA SAVOY. BOEMA ! - Ora 19.30: 
(Sala Victoria) : VINO SĂ NE 
VEZI DISEARĂ - ora 19.30; Tea
trul .Țăndărică- (Sala Victoria) :
BU ALI - ora 9; NOCTURN — 
ora 21,30; (Sala Academia) : TI- 

muzical, am participat la con
cursul „Ciprian Porumbescu" t- 
nițiat de comitetele U.T.C. ale 
liceului nostru și liceului de 
muzică din localitate, unde „e- 
chipajul" nostru, cu cei trei cîș- 
tigători, a întrunit cel mai mare 
număr de puncte. Jumătate din 
orchestra școlii este constituită 
din elevele clasei noastre, iar 10 
colege sînt instructoare de pio
nieri, care în această vacanță își 
desfășoară activitatea alături de 
detașamentele pe care le con
duc.

Ne-am propus să realizăm un 
patinoar artificial și să partici
păm la întîlniri amicale de tenis 
de masă în sala de sport. Vizio
năm în grup spectacolele din 
cadrul Festivalului filmului pen
tru elevi. Organizăm dese ex
cursii în Poiana Brașov, pentru 
a practica sporturi de iarnă.

Planul riosțru de vacanța nvR. 
cuprinde organizarea unul con
curs de cunoștințe muzicale cu 
audiție pe discuri.

GRIȘORUL PETRE — ora 11: An
samblul ..Rapsodia Română- : 
MELEAGURI FERMECATE — ora
19.30.

DUMINICĂ, >0 DECEMBRIE 1973

Opara Română : SPĂRGĂTO
RUL DE NUCI — ora 11; ION 
VODĂ CEL CUMPLIT — ora 19; 
Teatrul de Operetă : VlNT DE LI
BERTATE — ora 10.30; LĂSA- 
ȚI-MA SA CINT — ora 19,30 ; Tea
trul . Național ,.I. L Caragiale" 
(Sala din Bd. Bălcescu) : UN 
FLUTURE PE LAMPĂ — ora 10,20: 
APUS DE SOARE — ora 19.30; 
(Sala Comedia) : PRIZONIERUL 
DIN MANHATTAN — ora 10.30; 
TREI FRAȚI GEMENI VENE- 
ȚIENI — ora 15.30; CUI I-E FRI
CĂ DE VIRGINIA WOOLF ? — 
ora' 20: Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
JOC DE PISICI — ora 10; CASA 
DE MODE — ora 15; PLAY- 
STRINDBERG — ora 20: (Sala
Studio) : NOILE SUFERINȚE ALE 
TINĂRULUI „W" - ora 15; VA
LENTIN ȘI VALENTINA — orele 
10 și 20; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : ADIO CHARLIE
— ora 10, CEI ȘASE — ora 19 30;
(Sala Studio) : BĂRBAȚI FĂRĂ 
NEVESTE — ora 10.30; HOTELUL 
ASTENICILOR — ora 20; Teatrul 
de Comedie : PREȘUL — ora 
10.30; BUFFALO BILL ȘT IN
DIENII — ora 20; Teatrul Mie : A 
OPTA MINUNE — ora 10.30: 
DUPĂ CĂDERE — ora 19.30; Tea
trul Giulești : RĂZBUNAREA
SUFLEURULUT — orele 10 si 19.30 : 
Teatru! Evreiesc de Stat : CULORI
LE NEMURIRII — ora 19.30 : Tea
trul „Ton Vasllesctf-' : SICTLTANA
— ora 19,30 ; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : LA SAVOY BO
EMA ! — ora 19.30: (Sala Victo
ria) • VTNO SA NE VEZT DTSEA- 
RĂ — orele 11 șl. 19.30; Teatrul 
..Țăndărică" (Sala Victoria) : PU 
ALT — ora 11 (Sala Academia) : 
RAI ȘT NĂTĂRĂI - orele 10 sl 
12: Ansamblul .Rapsodia Româ
nă" : MET.EAGURT FERMECATE
— ora 19.30: Circul ..Globu®" : 
Circul BU^EH ROLAND — orele 
10; 16 și 19.30.

0
Pe pîrtiile Clăbucetului în 
aceste zile bogate în zăpadă

Foto: EM. ISOPESCU

Alte fete se ocupă în vacanță 
de completarea trusei de mule
rial didactic care ne este nece
sar în predarea lecțiilor de proba 
și apoi în munca noastră vii
toare.

Nici biblioteca nu rămîne ne
populată în zilele de vacanță, 
deoarece • bibliografia indicată 
pentru limba română, istoria li
teraturii universale și alte ma
terii este foarte bogată.

S-ar putea ca alți elevi antre
nați în concurs să obțină rezul
tate mai bune decît noi și să 
cîștige astfel premii, trebuie să 
recunoaștem însă că concursul, 
chiar prin acțiunile pe care ni 
le-a inspirat, ne este de mare fo
los și aduce în viața clasei noas
tre un suflu de inițiativă și do
rință de afirmare care ne bucură.

EDITH SERESTER
secretara

biroului organizației U.TfC, 
al anului IV B

Liceul pedagogic — Brașov

9.00 Lumea copiilor Clubul pro
fesorului Allegretto — emisiune 
muzical-distractivă penru copii de 
Erica Petrușa și Tatiana Siretea- 
nu. 9,30 O viață pentru o idee : 
Nicolae Teelu. 10.00 Telex. 10,05 
Selecțiuni din emisiunea „Cîntare 
patriei". 10,45 Biblioteca pentru 
toți : Mihail Sadoveanu. 11,30 Rit
muri vrîncene. Emisiune de cînte- 
ce și jocuri populare interpretate 
de artiști amatori din județul 
Vrgncea. 12,00 Telejurnal. 16.00 Te
lex 16,05 Caleidoscop cultural-ar
tistic. Emisiune de informație și 
actualitate literară, teatrală, cine
matografică și plastică. 16.25 Avan
premieră. 16,30 Emisiune în limba 
germană. 18,15 Ansambluri folclo
rice. Orchestra ..Trandafir de la 
Moldava" din Bîrlad. 13.45 Tele- 
glob. Havana — Capitală Cubei 
libere. 19,00 Omul de lingă tine. 
Treizeci d’e ani de muncă la 
I.O.R. 19.20 1001 de seri : Noi’e 
pățanii ale lui Lambsy 19.30 Tele
jurnal. 20,00 Cîntecul săptămînii : 
„Ești țara mea. un clntec". Inter
pretează Camelia Șotrin-Pasou. 
20.05 Tele-enciclopedia. 20,45 Pu
blicitate, 20.50 Film serial : Brett 
și Danny'. 21.40 Autograf muzical : 
Mjreille Mațhieu. 22.20 Teleiurnal. 
Sport.

PROGRAMUL II

16.00 Film serial „Omul din 
curtea de trecere" — producție a 
studiourilor, de televiziune sovie
tice. 1710 întrebări și răspunsuri. 
Combustibilul — o problemă pla
netară : Tradiția laică a folcloru
lui rornânese.' 17.40 Telex 17.45 
Istoria filmului sonor. Cinemato
grafia Indiană (1945—1973). Emisiu
ne de Viorica Bucur și George 
Litiera.

CGtttSPONOENTH 
actualității ' 

TR>AN$M)T:

„Serbări în amfiteatrul 
Bucegilor"

în aceste zile, la Sinaia, sub 
genericul „Serbări in amfitea
trul Bucegilor" se desfășoară 
un bogat ciclu de manifestări 
cultural-artistioe. Printre ele se 
numără prima sesiune de co
municări științifice a muzeului 
Peleș, cu prilejul împlinirii a 
două decenii de existență, ma
nifestare urmată de vernisajul 
primei expoziții de aria decora
tivă industrială contemporană 
și simpozionul, organizat la 
Casa de cultură, dedicat evocă
rii unor figuri de seamă ale 
neamului nostru ca I. L. Gara- 
giale, Constantin Dobrogeanu- 
Gherea, George Enescu și Ba
dea Cirțan. Tot în cadrul celei 
de a patra ediții a „Serbărilor 
in amfiteatrul Bucegilor» an
samblul folcloric' ..Rapsodia Bu
cegilor» din Sinaia a prezentat 
un spectacol deosebit de apre
ciat de numeroșii turiști ro
mâni și străini aflați in sta
țiune.

VALENTIN ANGHEL

Caravana revelionului
• 350 de elevi din liceele teo

retice, de specialitate și școli 
profesionale din orașul Timi
șoara pleacă azi, Îmbarcați in 
8 autocare, spre Singeorz-Bai 
pentru a-și petrece o parte din 
vacanță și, bineînțeles, revelio
nul. Organizarea a fost făcută 
de Biroul de Turism pentru Ti 
neret al județului Timiș. (Ion 
Dancea).o Și B.T.T. Constanța a tri
mis în taberele de la Sinaia, 
Brașov. Rucăr, Sibiu 400 de e- 
levi pentru odihnă și petrece
rea revelionului.

• 40 de elevi, fruntași la în
vățătură și activitate sportivă 
de la liceul craiovean „Nicolae 
Bălcescu" au sosit în tabăra de 
la Postăvaru. Alți 22 de colegi 
ai lor se bucură de aceste mi
nunate zile de vacanță in tabăra 
centrală de la Sinaia.

UN TlNĂR SE 
AFIRMA

Pentru tînărul profesor de 
muzică Gheorghe Popescu, de 
la Liceul „N. Bălcescu" din
Rm. Vîlcea, anul care s-a 
scurs a însemnat un nou pri
lej de afirmare artistică. Pa
sionat și dăruit naist (coinci
dență : a fost coleg cu... 
Gheorghe Zamfir), Gheorghe 
Popescu a concertat cu mare 
succes pe scenele românești 
și străine, ducînd pînă depar
te — odată cu trilurile
nemuritoarei „Ciocîrlit* 
frumusețile muzicii populare 
românești.

Dacă anul care s-a scurs a 
fost pentru el un an al aștep
tărilor și al speranțelor, sîn
tem convinși că 1974 va mar
ca o etapă a certitudinilor, a 
afirmării valorice depline.

D. M.

„Partid — inima țării"
Feștivalul-concurs de teatru, 

poezie patriotică și revoluționa
ră al elevilor uteciști bucu- 
reșteni, desfășurat sub acest ge
neric, timp de 2 zile la Modern- 
Club și dedicat aniversării Re
publicii, a Selectat, pentru locul 
I următorii cîștigători, pentru 
faza finală pe țară : Teatru : 
Liceul 30 ; montaje literar-mu- 
zicale, Liceul de arte plastice 
și Liceul „D. Bolintineanu", 
Școala generală 122 ; brigăzi ar
tistice —• Liceul „Dimitrie Bo- 
lintineanu" ; recitatori : Irina 
Gazibar (Liceul 33), Cerbu Ele
na (Grupul școlar sanitar), Dra-' 
goș Popescu (Liceul de arte 
plastice).

Cupa pionierilor 
judocani

• în municipiul Miercurea 
Ciuc se desfășoară cupa „A 25-a..' 
aniversare a înființării organi-y 
zației pionierilor" la judo. Parti
cipă reprezentantele caselor pio- ‘ 
merilor din județele Mureș,: 
Neamț, Harghita, Covașna,
Constanța, Brașov, București,
Sibiu și Galați. în total, 96 de j. 
copii, în virstă de 11—13 ani. • 
Competiția este organizată de 
Consiliul Național al Pionierilor 
cu sprijinul federației. Cele mai 
bune rezultate au fost obținute 
de sportivii din județele Har
ghita. Sibiu. Galați și București. 
(I. MORARU).

Și în următoarele 24 de ore 
vremea se menține închisă, 
cu ceață persistentă, îndeo
sebi în sudul țării. Vintul 
va sufla, in general, slab. La 
munte vremea se anunță li
niștită, chiar însorită și deci, 
fără ninsoare. Maximele vor 
oscila între —2 și +8 grade, 
iar minimele între 7 și +3 
grade.

Rubrică realizată de 
V. RAVESCU



„MADE IN ROMANIA"
pe meridianele planetei
D

ezvoltarea forțeloi 
de producție, nive
lul pe care-1 atinge 
în zilele noastre 
revoluția tehnico- 
științifică, pătrun

derea tot mai accentuată a ele
mentelor de civilizație și pro
gres în viața cotidiană a oame
nilor, aspirațiile de pace și bu
năstare pe care le nutresc se
menii noștri, alcătuiesc cîțiva 
din factorii obiectivi ai intensi
ficării diviziunii internaționale 
a muncii.

Specialiști în materie, accen- 
tuînd asupra rolului deosebit al 
economiilor naționale, sublinia
ză interdependența acestora iz- 
vorîtă din cerințele obiective ale 
cooperării internaționale, pe 
baza respectării principiilor in
dependenței și suveranității, 
dreptului fiecărei națiuni de a 
dispune după propria voință de 
roadele muncii, de resursele 
sale naturale. în condițiile con
temporane. într-o lume atît de 
complexă din punct de vedere 
al nivelului de dezvoltare eco
nomică, al sistemelor social-po- 
litice, al experienței acumulate, 
depășirea decalajelor — în po
fida tuturor teoriilor mai mult 
sau mai puțin optimiste privind 
această spinoasă problemă — 
este de neconceput în afara 
participării, din ce în ce mai 
complete, prin forme variate la 
diviziunea internațională a mun
cii. Această diviziune, însă, nu 
trebuie înțeleasă ca o modalitate 
de a menține sine die împăr
țirea națiunilor în dezvoltate și 
nedezvoltate. Eforturile proprii 
deosebite, de dezvoltare, con
jugate cu participarea crescîndă 
Ia schimbul internațional de va
lori materiale și spirituale par 
a fi modalitățile cel mai des 
citate pentru asigurarea unui 
curs ascendent pe calea progre
sului. România, țară socialistă 
în curs de dezvoltare, mobilizîn- 
du-și potențele materiale și uma
ne pentru transpunerea în viață 
a mărețelor sarcini trasate de 
Congresul al X-lea și Confe
rința Națională ale partidului a 
devenit un stat cu o economie 
în plină afirmare, cu posibili
tăți de participare la circuitul 
economic internațional din ce 
în ce mai mari. Mărturie stau 
în acest sens o serie de realizări 
dobîndite.

Pavilionul românesc la Tîrgul international de la Leipzig

apreciază asemenea produse 
complexe cum sînt instalațiile de 
distilare atmosferică, de uleiuri, 
fabricile de ciment, liniile tehno
logice pentru industria chimică 
și rafinării, instalațiile pentru 
sectorul energetic, metalurgic, 
alimentar etc. Una din modali
tățile din ce în ce mai des folo
site în comerțul internațional 
este cooperarea în producție. 
Aceasta se concretizează în pro
ducerea în comun de doi, ori 
mai mulți parteneri, a unor bu
nuri materiale pentru satisfa
cerea unor trebuințe proprii sau 
pentru comercializarea pe piețe 
terțe. Pînă la sfîrșitul lunii sep-

și fost semnate. Pentru o mai 
bună valorificare a produselor 
românești au fost create societăți 
mixte de comercializare.

România promovează o politi
că economică internațională în
temeiată pe deplina egalitate in 
drepturi, pe respectul suverani
tății și independenței naționale, 
al neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc. 
Așezînd la baza relațiilor sale 
economice aceste principii, țara 
noastră dezvoltă colaborarea cu 
statele socialiste de care ne lea
gă comunitatea orînduirii socia
le, aspirațiile comune funda
mentale. Circa 55 la sută din 
comerțul nostru exterior se rea-

de peste hotare

sat dintr-una din zonele eliberate din Guineea (Bissau).împărțirea recoltei într-un

clamării Republicii în România, 
la Ambasada țării noastre din 
Budapesta a avut loc o confe
rință de presă, la care au parti
cipat atașați de presă, corespon
denți acreditați la Budapesta, 
redactori ai ziarelor centrale.

Cu acest prilej, loan Cotoț, 
ambasadorul Republicii Socialis
te România la Budapesta, a sub
liniat însemnătatea actului de la 
30 Decembrie 1947 și a trecut în 
revistă succesele obținute de po
porul român, sub conducerea 
partidului, în anii care au trecut 
de la proclamarea Republicii.

larg preocupările partidului și 
statului nostru de creștere a po
tențialului economic al Româ
niei, pentru ridicarea continuă 
a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului. A fost 
înfățișată, de asemenea, activi
tatea țării noastre pe plan ex
tern, menită să contribuie la în
tărirea păcii, destinderii și co
laborării internaționale.

HELSINKI. — Cu ocazia ce
lei de-a 26-a aniversări a pro
clamării Republicii în România, 
la Ambasada română din Hel
sinki a fost organizată, la 28 de
cembrie, o conferință de presă 
la care au participat redactori- 
șefi ai principalelor cotidiene 
finlandeze, ai radioului și agen
ției de presă STT.

Cu acest prilej, ambasadorul 
României în Finlanda, Constan
tin Vlad, a evocat importanța

DAMASC. în întîmpinarea 
celei de-a 26-a aniversări a pro
clamării Republicii în România, 
la Universitatea din Damasc a 
fost organizată o expoziție de 
cărți românești in limbi străine, 
La deschiderea expoziției au 
fost prezenți H. Diab, ministru 
adjunct al învățămîntului supe
rior din Siria, prof. dr. A. R. 
Kaddura, rectorul Universității 
din Damasc, cadre didactice, 
personalități ale vieții culturale, 
studenți.

Despre semnificația eveni
mentului au vorbit rectorul U- 
niversității din. Damasc și am
basadorul român în Siria, Emi- 
lian Manciur.

INTERVIUL LUI 
LE DUC THO

Conferința de presă

ORIENTUL APROPIAT
* Reuniunea grupului de lucru militar de la 

Geneva • Noi contacte diplomatice

Aspect de la Pavilionul României la Tîrgul internațional de la
Paris, ediția 1973

lizează cu țările socialiste. O 
altă direcție a politicii econo
mice internaționale a României 
o alcătuiește intensificarea și 
extinderea continuă a raportu
rilor cu statele în curs de dez
voltare din Asia, Africa și Ame
rica Latină. Cu aceste țări au 
fost încheiate peste 50 de acor
duri și înțelegeri economice gu
vernamentale, schimburile co
merciale ale României cu aces
tea reprezentînd 11 la sută din 
volumul comerțului nostru ex
terior. Consecventă politicii sale 
de cooperare economică cu toate 
statele, indiferent de orînduirea 
lor socială, țara noastră a în
cheiat numeroase acorduri eco
nomice sau tehnico-științifice, 
interguvernamentale.

GENEVA 28 (Agerpres). — In 
cursul celei de-a doua reuniuni 
a grupului de lucru militar 
creat în cadrul Conferinței de 
pace de la Geneva asupra Orien
tului Apropiat, care a avut loc 
vineri, a fost realizat „un con
sens asupra anumitor principii 
ale dezangajării forțelor egipte
ne și israeliene de la Canalul 
Suez“ — a anunțat un purtător 
de cuvînt al Națiunilor Unite, 
reluat de agențiile internaționa
le de presă. „Participanții — a 
subliniat purtătorul de cuvînt — 
au procedat la un schimb de 
vederi foarte sincer asupra altor 
principii. Cele două părți au 
căutat să obțină clarificări pri
vind detaliile acestor principii.

Cea de-a doua reuniune a 
grupului de lucru militar, desfă
șurată la Palatul Națiunilor din 
Geneva, a durat două ore și 10 
minute. Participanții au conve
nit să se întîlnească din nou în 
după-amiaza zilei de 2 ianuarie 
1974.

La sosirea pe aeroportul din 
Cairo, ministrul de externe e- 
giptean a reafirmat, în cadrul 
unei conferințe de presă, hotă- 
rîrea țării sale de a acționa 
pentru realizarea unei păci jus
te în Orientul Apropiat, subli
niind că prezența Egiptului la 
dezbaterile de la Geneva reflec
tă acest deziderat.

Le Duc Tho, reprezentant spe
cial al guvernului R.D. Vietnam, 
a acordat conducerii Radiotele
viziunii franceze un interviu 
consacrat rezultatelor întîlnirii 
sale, de la Paris, din 20 de
cembrie a.c., cu Henry Kissin
ger, secretarul de stat al S.U.A. 
La această întîlnire — a de
clarat Le Duc Tho — a fost 
analizată situația serioasă exis
tentă in Vietnamul de sud, fie
care parte expunîndu-și punctul 
de vedere asupra problemelor 
ridicate. întîlnirea de la Paris 
a avut loc la propunerea S.U.A. 
și părțile au hotărît să menți
nă acest canal pentru convor
biri ulterioare, a căror necesi
tate poate să apară în funcție 
de evenimentele ce vor avea 
loc. Referindu-se la stadiul a- 
plicării Acordului de la Paris 
asupra Vietnamului, Le Duc 
Tho a relevat necesitatea res
pectării riguroase de către S.U.A. 
a acordului.

a lui H. Kissinger
Secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, a participat, 

joi, la o conferință de presă, în cadrul căreia a procedat la 
o retrospectivă a politicii externe din acest an a Statelor Unite.

L
a consfătuirea din 
februarie 1971 pri
vind activitatea de 
comerț exterior, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia 

că „schimburile comerciale ex
terne capătă un rol din ce în 
ce mai important în activitatea 
noastră economică, de buna re
alizare a exporturilor și impor
turilor depinzînd într-o măsură 
tot mai mare transpunerea cu 
succes în viață a programului 
de dezvoltare economică a pa
triei noastre44. într-adevăr, pro
cente din ce în ce mai însem
nate din producția unor ramuri 
economice sînt destinate expor
tului, iar domenii importante 
ale industriei românești folosesc 
pe scară largă produse provenite 
din import. Exportul tinde să 
devină un stimulator al produc
ției în toate ramurile ; în pre
zent, o cincime din totalitatea 
producției industriale românești 
este destinată exportului. Sînt 
produse la care exportul deține 
ponderi ridicate in totalul pro
ducției ; astfel, la tractoare 58 
la sută, la utilaj petrolier peste 
80 la sută, Ia autoturisme de te
ren 70 la sută, la mobiiă 40 ia 
sulă etc. Ca urmare a unor mă
suri adoptate, a eforturilor de
puse, comerțul nostru exterior 
a crescut continuu. Cîteva date 
sînt concludente. în ultimii cinci 
ani volumul comerțului exterior 
a crescut de la 17,6 miliarde lei- 
valută la 28,8 miliarde lei-va- 
lută (in 1972). în perioada res
pectivă exportul a crescut de 
la 8,4 la 14,4 miliarde lei-valută, 
iar importul de la 9,2 Ia 14,4 
miliarde lei-valută. Așa cum 
se arăta și în raportul anual al 
Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa, România a în
registrat în 1972 unul din cele 
mai înalte ritmuri de creștere 
a comerțului exterior : 14 la 
sută ; acesta fiind superior 
creșterii venitului național și 
producției industriale. Această 
situație avea să se reflecte fa
vorabil în sporirea ponderii Ro
mâniei în totalul comerțului in
ternațional. Semnificativ pentru 
dezvoltarea comerțului exterior 
este și faptul că numai sporul 
realizat în anul 1972 depășește 
valoarea totală a schimburilor 
comerciale din anul 1950.

în ceea ce privește structurile, 
statisticile anului trecut con
semnau o creștere a mărfurilor 
conținind un volum mare de 
muncă. Astfel, mașinile și uti
lajele dețineau în 1972 o pon
dere de 24,9 Ia sută față de nu
mai 19 ta sută, în anul 1967. în 
aceeași perioadă s-a remarcat, 
de asemenea, o sporire a ponde
rii produselor chimice de la 6 
Ia sută la 8,2 la sută. în cadrul 
exporturilor de mașini și uti
laje un loc important începe 
să-l dețină instalațiile indus
triale complexe. Asemenea in
stalații au avut în anul trecut 
o participare de circa 15 la sută 
in totalul exportului de mașini 
și utilaje. Beneficiarii externi

tembrie fusese finalizate peste 
180 acțiuni de cooperare în pro
ducție cu diferite firme și orga
nizații economice din străină
tate. Fără îndoială, un rol ho- 
tărîtor în cadrul cooperării în 
producție — fie că este vorba 
de participarea românească în 
afara teritoriului național sau 
de crearea unor societăți mixte 
în România — l-a avut Legea 
comerțului exterior și Decretele 
privind crearea și funcționarea 
societăților mixte. Primele con
tracte privind crearea unor a- 
semenea societăți în România au

T
ara noastră, mem
bră a numeroase 
organizații și orga
nisme economice 
internaționale, se 
pronunță consec

vent pentru adoptarea unor mă
suri menite să impulsioneze co
merțul, schimburile de valori 
materiale, se ridică împotriva 
discriminărilor și a barierelor 
artificiale. România socialistă 
apreciază, că în condițiile abo
lirii piedicilor care grevează 
încă comerțul internațional, toa
te națiunile, indiferent de .posi
bilitățile sau nivelul dezvoltării 
lor, vor putea beneficia mai 
mult de pe urma schimburilor 
economice.

IOAN TIMOFTE

RABAT 28 (Agerpres). — La 
încheierea vizitei de patru zile 
întreprinse în Maroc, Mohamed 
Hassan El Zayyat, consilier al 
președintelui egiptean, Anwar 
Sadat, a părăsit Rabatul, în- 
dreptîndu-se spre capitala Fran
ței.

în timpul șederii sale la Ra
bat, emisarul egiptean a fost 
primit de regele Hassan al II- 
lea. De asemenea, el a avut o 
întrevedere cu șeful diplomației 
marocane, Ahmed Taibi Ben- 
hima, consacrată examinării si
tuației din Orientul Apropiat, 
în lumina ultimelor evenimente 
petrecute în zonă.

Șomaj masiv in Anglia
Aproape 400 000 de muncitori britanici nu au lucrat joi, 

urmare a măsurilor luate în vederea reducerii, intr-o serie_ 
întreprinderi industriale și în sectorul comercial, a săptămînii 
de lucru, cu scăderea corespunzătoare a salariilor. Aceste măsuri 
au fost determinate, potrivit declarațiilor oficiale, de criza de 
energie ; ele prevăd ca, după 1 ianuarie, în majoritatea servicii
lor din industrie și comerț (cu excepția celor de importanță vi
tală) să se lucreze numai trei zile pe săptămînă.

Efectele acestor măsuri au început să se arate chiar înainte 
de 1 ianuarie. Pe lingă o vertiginoasă creștere a numărului ce
lor fără de lucru (unele ziare menționează cifra de 2 milioane 
șomeri) se așteaptă, totodată, o reducere substanțială a nivelu
lui de trai al celor ce nîuncesc.

ca 
de.

• • •

Referindu-se la relațiile Est- 
Vest, șeful diplomației, america
ne a declarat că „politica Sta
telor Unite față de Uniunea So
vietică și R.P. Chineză este ca
racterizată de destindere, ori
care af fi divergențele și con
tradicțiile dintre sistemele po
litice ale Statelor Unite și ale 
acestor două țări". „Statele U- 
nite nu cred într-o destindere 
selectivă'* — a adăugat, totoda
tă, Kissinger.

Abordînd problema relațiilor 
cu Europa Occidentală, secreta
rul de stat al S.U.A. a afirmat 
că anul 1973 a fost decepționant 
pentru viitorul relațiilor inter- 
atlantice. Kissinger a adăugat 
că proiectele de declarații de 
principii asupra viitorului rela
țiilor dintre S.U.A. și Europa 
occidentală constituie încă o- 
biect de consultări, dar S.U.A. 
sînt mai puțin interesate în gă
sirea unor formule decît în rea
lizarea unei cooperări pentru 
reglementarea problemelor de 
interes comun. în acest cadru, 
secretarul de stat american a 
reluat ideea lansată cu prilejul 
discursului din luna aprilie, po
trivit căreia Japonia trebuie să 
constituie parte integrantă a sis
temului de relații pe care

S.U.A. încearcă să le dezvolte cu 
Europa occidentală.

Evocînd. problema deschiderii 
Conferinței de pace în Orien
tul Apropiat de la Geneva, 
Henry Kissinger a declarat : 
„Ne aflăm în prima etapă a u- 
nui efort îndelungat și dificil 
pentru concilierea unor poziții 
ce par contradictorii41. El și-a 
exprimat speranța în realizarea, 
într-un viitor apropiat, a unor 
progrese în cadrul întilnirilor 
cu caracter militar în vederea 
dezangajării forțelor egiptene și 
israeliene și s-a declarat satis
făcut și încurajat de atitudinea 
tuturor guvernelor contactate 
înainte de deschiderea conferin
ței.

In sfîrșit, abordînd problema 
penuriei de combustibil, Henry 
Kissinger a reamintit apelul său 
la concertare între țările con
sumatoare de petrol in vederea 
studierii problemelor de per
spectivă, apreciind că actuala 
criză de energie nu a luat; naș
tere odată cu conflictul dfn O- 
rientul Apropiat, chiar dacă ea 
a fost agravată de hotărîreâttță- 
rilor arabe privind instituirea 
embargoului asupra unor li
vrări de petrol.

Prezențe românești 
la tîrguri

D
ezvoltarea multilaterală și în ritm susținut a 
economiei noastre naționale a făcut posibilă și 
necesară extinderea continuă a schimburilor 
economice cu alte țări, participarea tot mai lar
gă a României la schimbul de valori materiale 
pe plan mondial.

Pe măsura accentuării complexității economice, a diver
sificării ei și a angrenării mai profunde a României în schim
burile economice internaționale, crește importanța comerțu
lui exterior pentru dezvoltarea economică a țării.

Una din formele de propagandă comercială, în sprijinul 
comerțului exterior, prin înfăptuirea sarcinilor sale, o repre
zintă participarea la tîrgurj și expoziții internaționale.

în epoca noastră de uriașă și rapidă dezvoltare a științei 
și tehnicii, de transformări continue în domeniul producției 
materiale, rolul tîrgurilor în viața economică internațională 
a crescut considerabil, apărind ca un mijloc important pen
tru prezentarea de către fiecare țară a produselor sale, pen
tru cunoașterea concretă, permanentă și operativă a ceea ce 
apare nou și pentru contacte economice între țări.

Participările Ia aceste tîrguri au scopul de a contribui la 
lărgirea schimburilor noastre comerciale, printr-o propa
gandă susținută a produselor pe care Ie oferă țara noastră 
la export și prin popularizarea realizărilor economiei noas
tre naționale.

Analizîndu-se evoluția participării României la tîrguri și 
expoziții internaționale se constată următoarele :

• prima participare a României la nivel național a avut 
loc în anul 1867, Ia Expoziția internațională de la Paris ;

• în perioada 1867—1939 respectiv în 73 de ani România a 
fost prezentă la 37 de tîrguri și expoziții internaționale, ceea 
ce revine în medie o participare la circa 2 ani ;
• în perioada 1950—1959 România a participat la 95 tîrguri 

și expoziții, adică în medie 10 prezențe pe an ;
• în perioada 1960—1969 s-a participat Ia 390 tîrguri în me

die 40 prezențe pe an ;
• în 1970 s-a organizat de Camera de Comerț 39 partici

pări, în 1971 48 participări, în anul 1972 51 iar în 1973 — 60 
manifestări internaționale.

Caracteristica principală a expozițiilor noastre organizate 
în anul 1973 a fost creșterea ponderii produselor industriei 
constructoare de mașini prezente la tîrguri și nivelul cali
tativ superior al exponatelor prezentate.

La o serie de manifestări expozițiile noastre au fost pre
miate. Astfel, la tîrgurile de Ia Cairo și Bagdad cu medalii 
de aur, la Alger medalie de argintT'la Brno medalie de aur 
pentru instalația de foraj tip F 320 3 DH Tar la Ploydiy me
dalie de aur pentru aparatul de înregistrarea activității în 
centralele telefonice. Ia tîrgul de Ia Bruxelles marele pre
miu iar Ia tîrgul de Ia Paris diploma și medalia comemo
rativă a tîrgului.

Ing. REMUS BRAD,
director, întreprinderea de Tîrguri și Expo
ziții de pe lingă Camera de Comerț și 
Industrie a Republicii Socialiste România.

CAIRO 28 (Agerpres). — Ha
fez Badawi, președintele Adu
nării Poporului a Republicii A- 
rabe Egipt, a avut o întreve
dere cu Raymond Offroy, preșe
dintele Comisiei pentru afaceri
le externe a Adunării Naționa
le franceze, aflat într-o vizită 
oficială la Cairo, la invitația 
Ligii Arabe — anunță agenția 
MEN.

în cadrul întrevederii, parla
mentarul francez a expus pozi
ția țării sale față de actuala si
tuație din Orientul Apropiat, 
subliniind necesitatea retragerii 
Israelului din teritoriile arabe 
ocupate în urma războiului din 
iunie 1967.

CAIRO 28 (Agerpres). — Re
întors la Cairo după ce a 
dus delegația egipteană la 
crările de deschidere a 
ferinței pentru pace în 
blema Orientului Apropiat, mi
nistrul de externe al R.A. Egipt, 
Ismail Fahmy, a fost primit, vi
neri, de președintele Sadat, că
ruia i-a prezentat un raport în 
legătură cu activitatea desfășu
rată la Geneva — relatează a- 
genția M.E.N.'

con- 
lu- 

con- 
pro-

Prima zi a anului are pentru poporul 
sudanez semnificații deosebite : se aniver
sează proclamarea independenței țării.

• Situat în estul Africii, Sudanul are o 
suprafață de 2 505 813 km.p. (cît Anglia, 
Franța, Belgia, Norvegia, Suedia, Danemar
ca, Italia, Spania și Portugalia la un loc), 
fiind cea mai întinsă țară africană, avînd o 
populație de aproximativ 16 milioane lo
cuitori, formată din diverse grupuri etnice, 
deosebite ca limbă, religie, obiceiuri.

• Istoria acestei țări este veche și zbu
ciumată. Documentele consemnează exis
tența în antichitate, pe teritoriul de azi al 
Sudanului, a statului sclavagist Kush, care 
a dăinuit pînă în jurul anului 300 e.n., cînd 
a fost înfrint și supus de statul Aksum. In 
secolul al VI-Iea a început pătrunderea în 
nordul Sudanului a creștinismului, iar în 
secolul al VII-lea » triburilor arabe, contri
buind, astfel, la răspindirea islamului și la

sudaneze
dezvoltarea relațiilor feudale. Urmează______ _______ ,___  _____ . _____ o 
lungă perioadă de frămîntări. în secolul 
XIX Anglia își consolidează pozițiile în 
Egipt și își extinde influența și asupra Su
danului. în 1881 are loc o puternică răs
coală populară, în cursul căreia o mare par
te a teritoriului Sudanului a fost elibera
tă, punîndu-se bazele unui stat feudal cen
tralizat independent. In 1898 Anglia infringe 
pe răsculați și ocupă Sudanul, instituind 
(1899) asupra acestuia, o administrație an- 
glo-egipteană. în perioada dintre cele două 
războaie mondiale, în Sudan ța început să 
se dezvolte mișcarea de eliberare națio
nală, care s-a intensificat după cel de-al 
doilea război mondial și, la 1 ianuarie 1956, 
Sudanul și-a proclamat independența.

• Poporul sudanez, decis să-și făurească 
o viață mai bună și animat de profunde 
năzuințe de progres, s-a angajat într-o 
vastă activitate constructivă pentru a în
lătura răminerea în urmă moștenită de la 
dominația colonială. Coordonatele actualu
lui plan cincinal (1971—1975) sînt axate pe 
valorificarea mai bună a bogățiilor solului 
și subsolului, ridicarea treptată, echilibrată, 
a diferitelor regiuni, dezvoltarea și mo
dernizarea agriculturii, aplicarea unui plan 
de hidroameliorații, extinderea și moderni
zarea obiectivelor industriale existente 
(construirea a încă 20 de noi obiective pînă 
în 1975) ; înființarea unor instituții necesare 
asigurării asistenței medicale, învățămîn- 
tului, altor nevoi social-culturale ale popu
lației. Planul actual își propune un nivel de 
creștere anuală a producției de 8,1 la sută,

aslfel îneît în 1975 produsul social brut să 
ajungă la 833 milioane lire sudaneze (1 liră 
sudaneză = 2,87 dolari), iar valoarea produc
ției industriale la 80 de milioane lire su
daneze. Agricultura rămîne încă sectorul 
principal al economiei, ea asigurînd prin
cipalele produse la export • bumbacul (cu 
fibră lungă) reprezintă 30 la sută din pro
ducția mondială, guma arabică asigură 85 
la sută din consumul mondial, apoi arahide, 
sorg, animale vii, piei etc. Amplificarea 
gradului de valorificare a șeptelului (peste 
40 de milioane capete animaliere) este una 
din preocupările autorităților sudaneze. ' .- 
făptuirea acestor obiective, ca și a al^pr^» 
va duce la consolidarea independenței. - 
nomice, la înaintarea țării și poporului 
calea progresului și bunăstării.

• Poporul român urmărește cu interes 
eforturile poporului sudanez pentru dezvol
tarea economică, culturală și socială și se 
bucură de realizările obținute de acesta. 
Relațiile româno-sudaneze cunosc o dez
voltare continuă. Vizita efectuată de preșe
dintele Nicolae Ceaușescu în Sudan și vi
zita întreprinsă de președintele Gaafar Mo
hammed Nimeiri în țara noastră reprezintă 
contribuții valoroase la adîncirea cunoaș
terii reciproce, la aprofundarea relațiilor de 
prietenie și cooperare dintre cele două țări 
și popoare, Ia triumful ideilor de pace și 
înțelegere internațională. Bunele rezultate 
obținute de România și Sudan în colabora
rea lor creează perspective favorabile pen
tru a da noi dimensiuni raporturilor reci
proce în toate domeniile —- economic, poli
tic, cultural și științific. Declarația solem
nă comună a Republicii Socialiste România 
și Republicii Democratice Sudan, semnată 
Ia București în acest an reflectă aceste 
bune raporturi și dă expresie dorinței co
mune de a lărgi relațiile de prietenie și 
colaborare în toate sectoarele, de a depune 
eforturi pentru instaurarea unor relații noi, 
democratice între toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduirea lor socială.

GH. S.
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Succese ale patrioților 
mozambicani

• UN COMUNICAT AL 
FRONTULUI DE ELIBERARE 
DIN MOZAMBIC (FRELIMO), 
dat publicității la Dar Es Sa
laam. informează ca în cursul 
lunilor octombrie, noiembrie și 
decembrie, patrioții mozambi
cani au lansat numeroase ac
țiuni ofensive în provincia Cabo 
Delgado, provocînd pierderi im
portante trupelor colonialiste 
portugheze. Cele mai intense 
atacuri ale patrioților au fost 
concentrate în regiunile. Xixano, 
Palma, Mueda, Nambude, 
Mwanjugala, arată comunicatul.

In urma acțiunilor ofensive 
lansate de patrioții mozambi
cani, au fost scoși din luptă 80 
de militari ai forțelor colonia
liste portugheze.
• ȘEFUL STATULUI BOLI

VIAN, Hugo Banzer Suarez a 
confirmat oficial că alegerile 
prezidențiale au fost aminate 
la o dată necunoscută încă — 
informează agenția Prensa La
tina. El a precizat, totodată, că 
nu va acorda, în acest an, o 
amnistie generală pentru deți- 
nuții politici, datorită serioasei

crize politice resimțite pe plan 
intern. După cum se anunțase 
anterior, autoritățile de la La 
Paz făcuseră cunoscut că, îna
inte de încheierea anului cu
rent, vor proceda la amnistie
rea deținuților politici bolivieni.

Sărbătoarea 
longevivilor

• LA DELHI A AVUT LOC 
sărbătoarea longevivilor. Deca
nul de vîrstă al celor sărbăto
riți a fost Chano Devi, care a 
împlinit 121 de ani. Ea are 60 
de nepoți și strănepoți. Oamenii 
de știință consideră că secretul 
unei existențe atît de îndelun
gate constă într-o viață foarte 
echilibrată și in faptul că Cha
no a fost... vegetariană. Este 
drept că printre cei sărbătoriți 
s-a aflat și dr. J. Das Darulu, 
care, deși nevegetarian, a atins 
111 ani. El continuă să practice 
medicina și în prezent.
• COTIDIANUL „THESSA

LONIKI", care apare la Salonic, 
a publicat, joi. fotografia unui 
obiect zburător neidentificat 
(O.Z.N.). Potrivit ziarului, ima

ginea a fost realizată la 2 de
cembrie de un grup de studenți 
de la Facultatea de .Matemati
că, în timp ce „O.Z.N.“-ul se 
afla deasupra orașului.

într-un interviu acordat 
cotidianului francez „Le 
Monde", primul ministru al 
Iranului, Amir Abbas Ho- 
veyda, a declarat că „țara 
sa nu intenționează să înce
tinească ritmul actual de 
extracție a petrolului, ci mai 
degrabă Să intensifice proce
sul de industrializare și de 
dezvoltare**. în ce privește 
procesul de dezvoltare, pre
mierul Hoveyda a menționat 
că Iranul este interesat să 
coopereze în acest sens cu 
diverse țări ale lumii. în 
același context, Hoveyda a 
adăugat : „Noi avem, de ase
menea, vaste proiecte pen
tru a exporta gaze naturale 
în Europa fie în stare liche
fiată, fie prin conductă".

• ASTRONAUȚII de la bor
dul laboratorului orbital ameri
can au trecut, vineri, în a doua 
jumătate a misiunii lor, împli
nind 42 zile de activitate spa
țială. Momentul a survenit la 
scurt timp după atingerea de că
tre cometa Kohoutek — obiecti
vul principal al experimentelor 
științifice ale echipajului în ac
tuala perioadă — a punctului 
de apropiere maximă de Soare 
(aproximativ 21 milioane km.).

Recoltă record 
în U.R.S.S.

• PRODUCȚIA AGRICOLA A 
UNIUNII SOVIETICE a fost in 
acest an cea mai mare din în
treaga istorie a țării — rela
tează agenția TASS. Astfel, pro
ducția de cereale s-a ridicat la 
422,5 milioane tone, mareînd un 
record față de toți anii trecuți, 
livrările de carne, lapte și lînă 
au reprezentat și ele recorduri 
absolute pe plan național, iar 
recolta de bumbac a fost de 7,6 
milioane tone. Au fost, de ase
menea, înregistrate producții 
considerabile de sfeclă de zahăr, 
floarea-soarelui și legume.

Cursul dolarului 
în creștere

• DOLARUL AMERICAN a 
înregistrat, joi, la bursa din 
Frankfurt pe Main, cel mai ri
dicat curs de schimb de la ree
valuarea mărcii vest-germane 
în iunie a.c. Schimburile au fost 
efectuate la cota 2,69 mărci pen
tru un dolar (2,5760 — la sfirși- 
tul săptămînii trecuțe). Se rea
mintește că, în perioada care a 
urmat reevaluării mărcii, deviza 
americană s-a menținut, mult 
timp, în jurul cotei de 2,40 
mărci.

• în cadrul unui mesaj către 
națiune, pronunțat zilele trecu
te la posturile de radio și tele
viziune din Buenos Aires, pre
ședintele Argentinei, generalul 
Juan Domingo Peron, a afir
mat că guvernul său urmărește 
o politică de pace și de dez
voltare, în spiritul respectului 
față de legile și normele Consti
tuției țării. El a relevat amplul 
proces inițiat de guvernul jus- 
tițialist în vederea dezvoltării 
economice a țării.
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