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„Plugușorului" pare azi 
pomenește acum de plu- 
Acum, în acest fabulos 

gîndurile

Vechea urare a 
desuetă. Cine mai 
gul tras de boi ? 
univers al tehnicii moderne, 
noastre de viitor sînt legate de electronică,
informatică, modele matematice, de atîtea 
alte trăsături ale progresului pentru care 
trăim, muncim și gîndim. Și totuși, n-am 
renunțat și nu vom renunța niciodată la 
îndemnul pe care ni-1 adresează de secole, 
în prima noapte a anului, „Plugușorul".

Pentru că facem parte din acele popoare 
care trăiesc și muncesc pentru tinerețea 
lor și implicit, pentru tinerețea omeinirfi. 
optimismul nostru e profund, entuziasmul 
nostru își are seve puternice, ca și primă
vara. Rădăcinile lor se contopesc cu isto
ria multimilenară a poporului.

Sint puține, sînt foarte puține acele po
poare care în miezul iernii, cînd rîuri și 
fluvii mor pe jumătate sub crusta gheței, 
cînd munții abia mai respiră sub mari ză
pezi polare, visează și invocă forțele me
reu vii ale primăverii.

Din același trunchi de străveche și a- 
dîncă filozofie populară din care s-a năs
cut ideea tinereții fără bătrinețe s-a ză
mislit și „Plugușorul" — cel mai concret 
simbol al primăverii, unul din marile poe
me ale lumii închinate efortului omenesc 
ce transformă natura și viața.

Poporul nostru nu cunoaște bătrînețea. 
N-a cunoscut-o niciodată de-a lungul mi
leniilor și cu atît mai mult n-o cunoaște 
astăzi cînd viitorul e pecetluit de propriile 
sale mîini, e desemnat de propriile lui pri
viri și gînduri. Niciodată, viitorp] p-a fost, 
mai limpede, mai apropiat, mai sigur ca 
în această zi în care s-au acumulat toate 
eforturile noastre desfășurate în mai bine 
de un sfert de secol sub cîrma Partidului 
Comunist Român. Niciodată viitorul n-a 
fost mai clar proiectat, mai riguros chib
zuit ca acest an care începe mîine, ca acest 
cincinal care începe mîine.

Cu gîndul la acest viitor, sute și mii de 
feciori voinici și chipeși urează în această 
noapte spre toate colțurile țării și ale lu
mii, sub stelele tremurătoare — de ger 
sau de uimire ? — un mesaj al primăverii, 
al înnoirii, al muncii și al tinereții.

„Mîine anul se-nnoiește, 
Plugușorul se pornește... 
„. Ia mai minați, măi!"

E o urare adresată nu numai celor ce 
mină tractoare puternice, pluguri cu cinci 
brăzdare, ci tuturor celor ce mînuiesc mi
lioanele de motoare și unelte ale țării, ce
lor ce, cu brațul și cu mintea, făuresc vii
torul de aur al României socialiste. E o 
urare care nu are sfîrșit —■■ întrucît po
porul nu cunoaște bătrînețea : „La anu’ și 
la mulți ani!“.

Ca din cupa unei clep
sidre, ultimele ore, ulti
mele minute ale anului 
se scurg în ritm egal ca 
in tot cursul lunilor și 
zilelor precedente. Sim
bol al timpului, unul din 
primele ceasornice ale 
omenirii, clepsidra râmine 
însă, în epoca actuală, 
doar o metaforă. Cosmo- 
nauții nu pornesc în zbo
rurile lor temerare cu o 
clepsidră la bordul astro
navei, ci cu cronometre 
electronice, savanții nu 
mai folosesc pendulul, ci 
un subtil și precis orolo
giu atomic. Mai mult ca 
oricînd, lumea contempo
rană trăiește sub o imen
să presiune a timpului. 
Timpul se comprimă. A- 
celeași unități de măsură 
temporală — oră. minut, 
secundă — conțin o doză 
din ce în ce mai mare de 
fapte, de la producția ie
șită la capătul unei benzi 
rulante, la calculele ma
șinii electronice.

De un sfert de secol 
șl mai bine, România a 
intrat într-o vie și di
rectă confruntare cu 
timpul, propunîndu-și 
planuri îndrăznețe, planu
rile edificării societății 
socialiste în care un fac
tor de seamă îl constituie 
ritmul rapid de dezvol
tare a economiei, a vieții 
sociale în ansamblul ei. 
A cîștiga timp înseamnă 
pentru un popor a ajun
ge mai repede la țelurile 
propuse, înseamnă a a- 
tinge mai iute un nivel 
de viață ridicat, plasîn- 
du-se pe orbita țărilor a- 
vansate din punct de ve
dere economic. Avînd a- 
deziunea deplină a între
gului popor. Partidul Co-

munist Român a reglat 
ceasul istoriei noastre în 
perspectiva viitorului, 
t'orțînd orele să bată mai 
repede, dinamizînd ritmu
rile vieții pe acest pămînt. 
O comparație confirma 
pregnant această idee : 
dacă România ar fi con
tinuat să-și dezvolte in-

trepte de prestigiu 
contextul lumii contem
porane. Unde se situează 
azi poporul nostru de 20 
de milioane ? Reprezen- 
tind o suptafață de 0,18 
la sută din aria planetei 
și o populație de 0,58 la 
sută din totalul omeni
rii, România realizează

Competiția
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dustria în ritmul mediu 
anual din perioada ante
belică (circa 4 la sută) 
creșterea, producției ei de 
peste 9 ori în perioada 
1950—1938 nu s-ar fi pu
tut obține decît in 58 de 
ani, deci aproximativ în 
anul 2008 ! Așadar, in 18 
ani am cîștigat 38, dato
rită ritmului intens de 
dezvoltare a economiei 
naționale.

E un salt istoric care a 
ridicat România pe noi

■■■■■■■

peste 1 la sută din pro
ducția mondială. situ- 
indu-se printre primele 
20—24 de țări ale globu
lui.

Locul pe care îl ocupă 
tara noastră pe scara 
creatorilor de valori ma
teriale și spirituale 
lumea contemporană 
datorește hărniciei și 
cusinței poporului, se
torește muncii, efortului 
larg desfășurat de mili
oanele de muncitori, ță-

din 
se 
is- 

da-

răni și intelectuali m a- 
cest. ultim sfert de secol. 
Inlăturind vechea orîndu
ire bazată pe exploatarea 
omului de către om. ins- 
taurînd în România rela
țiile de producție socialis
te, partidul comunist a 
creat cadrul cel mai pro
pice pentru dezvoltarea in 
ritm accelerat a economi
ei naționale. Credincios 
principiilor fundamentale 
ale marxism-leninismului, 
P.C.R. a stabilit, încă din 
primii ani de după răz
boi, direcțiile esențiale 
ale progresului României, 
pornind de la ideea cre
ării unei puternice baze 
industriale, a valorifică
rii superioare a resurselor 
naturale ale țării. De Ia 
primele șantiere naționa
le intrate in istoria cons
trucției socialismului în 
România și pînă la uria
șele și modernele uzine și 
combinate de azi. poporul 
nostru a desfășurat o am
plă și neîntreruptă bătă
lie cu timpul sub stindar
dul muncii, al unei munci 
libere și creatoare, al unui 
efort pornit din conști
ința unui nou destin isto
ric al tării.

Si iată. încheiem acum 
un an, un cincinal, un de
ceniu ; încheiem 6 dimen
siune esențială a acestui 
secol și o nouă etapă in 
istoria socialistă a tării. 
Ar trebui să înșirăm aici 
coloane întregi de fapte 
care să ilustreze conținu
tul bilanțului optimist.

Foul DIACONESCU 
Viorel SĂIAGEAN

(Continuare 
în pag. a II-a)

Glasul inimii 
și al rațiunii 

întregului popor 
PARTIDULUI COMUNIST

adresate conducătorilor de partid 

și de stat de către pionieri și școlari

în prag de an nou, pionieri și 
școlari bucureșteni, „ambasadori" 
ai celor mai tinere vlăstare, au ve
nit, cu inimile pline de bucuria co
pilăriei' fericite, să ureze condu
cătorilor partidului și statului să
nătate și fericire, să-și exprime 
prin versurile avîntate ale „Plugu
șorului" pionieresc sentimentele de 
dragoste și recunoștință față 
Partidul Comunist Român.

La ceasurile dimineții de ieri, în 
fața sediului Comitetului Central 
clinchetele clopoțeilor și pocnetele 
de bici se îngemănau cu sunetele 
tradiționalelor buhaie. Micii ură
tori, băieți și fete, cu obrajii îm
bujorați, au fost î 
căldură și dragoste 
de tovarășii Nicolae 
Emil Bodnaraș, Paul 
Mizil, Gheorghe Pană,

Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu, Petre Lupu, Ma
nea Mănescu, Dumitru Popa, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ște
fan Voitec, Iosif Banc, Petre Bla- 
jovici, Mihai Dalea, Mihai Gere,

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășii Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ilie Verdeț, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Manea Mănescu și Vasile Vîlcu, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Stat, Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, a primit 
miercuri la amiază, la Palatul Con
siliului de Stat, pe șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în România, 
care au prezentat felicitări cu pri
lejul Anului Nou.

Au luat parte Constantin Stă-

tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Cornellu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, precum și ad- 
juncți ai ministrului afacerilor 
externe.

Au prezentat felicitări ambasa
dorii Italiei — Niccolo Moscato, 
Greciei — Jean Cambiotis, R. F. a 
Germaniei — Erich Strătling, Bel
giei — Jan Adriaenssen, R. P. Po
lone — Jaromir Ocheduszko, Indo
neziei — Hamzah Atmohandojo, 
R. P. Mongole — Damdinneren- 
ghiin Bataa, Republicii Cuba — 
Jesus Barreiro, Marii Britanii — 
Denis Laskey, Franței — Pierre 
Pelen, Indiei — S. Than, R. P. Chi-

neze — Cian Hai-fun, Republicii 
Vietnamului de
Duc Van, 
Benshalom,
Iso Njegovan, Danemarcei — Tor- 
ben Busck-Nielsen, S.U.A. — Leo
nard Meeker, R. P. Bulgaria —- 
Spas Gospodov, R. P. Ungare — 
Ferenc Martin, Republicii Demo
crate Vietnam — Nguyen Dang 
Hanh, Olandei — P. V. Putman- 
Cramer, R. S. Cehoslovace —• Mi
roslav Sulek, Republicii Peru — 
Hubert Wieland, Republicii Africa 
Centrală — Alberto Sato, R. P.

CUVlNTUL ROSTIT DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule decan al corpului di
plomatic,

Tovarăși și domnilor ambasadori,
Doresc să vă mulțumesc pentru 

cuvintele rostite aici la adresa ~ 
mâniei, a poporului meu.

încheiem încă un an. Pesta 
vom intra nu numai într-un 
nou, ci și într-un nou deceniu. 
Anul pe care îl încheiem a fost 
pentru Ronîania nu un an ușor. 
Cum dumneavoastră aproape toți 
ați fost martori — și într-un 
sens părtași — la munca poporului 
român, ați putut cunoaște atît 
greutățile cărora a trebuit să le 
facem față, cît și felul în care 
poporul nostru a știut să acționeze 
în fața acestor greutăți. Este ade
vărat că am simțit solidaritatea 
internațională, solidaritatea umană

în fața calamităților naturale pe 
care poporul român le-a avut de 
întîmpinat. Totodată, nu pot să nu 
menționez — de altfel, domnul de
can a făcut acest lucru — faptul 
că, fără efortul uriaș făcut de în
tregul popor român, nu ar fi fost 
posibil să depășim cu succes aces
te greutăți.

Ați cunoscut și cunoașteți preo
cupările guvernului, ale poporului 
român privind dezvoltarea colabo
rării internaționale. Intr-adevăr, 
România a acționat și acționează 
consecvent în direcția dezvoltării 
relațiilor cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire so
cială ; ea a acționat și acționează 
pentru a se statornici în viața in
ternațională o nouă orientare, noi 
principii, care să excludă politica 
de dominație a unui popor asupra

altuia, să asigure deplina egalitate 
între națiuni și între popoare. 
Sîntem convinși că numai prin 
respectarea acestor principii, prin 
promovarea unor asemenea relații 
între state, se poate crea un cli
mat prielnic lichidării subdezvol
tării, ridicării nivelului de civili
zație a tuturor popoarelor, stator
nicirii unei lumi a păcii și colabo
rării internaționale.

Vă mulțumesc pentru aprecierile 
care le-ați dat politicii pe care 
România o desfășoară în această 
direcție. Intr-adevăr, și în anul 
1970 România a întreținut și dez
voltat contacte cu multe state pe 
toate meridianele globului nostru. 
Sperăm că într-o anumită măsură 
aceasta a însemnat și o mică con-

(Continuare în pag. a Il-a)
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Tradiționalele urări de Anul Nou

adresate conducătorilor de partid 

și de stat de către pionieri și școlari
(Urmare din pag. I)

Ion Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Pati- 
lineț, Ion Stănescu, precum și de 
Mircea Malița, ministrul învăță- 
mîntului.

Copiii, îmbrăcați în frumosul port 
popular specific diferitelor zone ale 
țării ori în vestminte caracteris
tice obiceiurilor strămoșești de 
an nou își încep urarea :

Am venit noi cei mai mari dintre 
mari;

Cit niște falnici stejari
Din moși strămoși 
Aicea am trăit
Și azi luptăm tot sub 
Aceleași flamuri
Români, maghiari, germani și alte 

neamuri 
In numele partidului iubit!
Am venit să vă facem urarea de 

sărbătoare 
Dragi conducători de partid și de 

stat, 
Cum ani de ani v-am urat 
Fericire, sănătate, bucurie, victorii 

mărețe 
Și tinerețe fără bătrînețe.
Am venit la sfirșit de glorios 

cincinal, 
Cînd toată suflarea acestui popor 
Cînd toată suflarea românească 
Se pregătește să-și sărbătorească 
Partidul falnic, călăuzitor,
In fruntea căruia cu inima — 

văpaie
Stă tovarășul scump ca lumina 

ochilor: 
Ceaușescu Nicolae,
Ale cărui cuvinte se-aud 
Înțelept cumpănite,
Din București pînă-n Palatul 

Națiunilor Unite.

Tinerii urători dau glas, prin in
termediul versurilor „Plugușoru- 
lui“, năzuințelor lor, crezului lor 
de azi și de mîine :

Da, sîntem copii 
Dar sîntem și istorie,
Așa cum partidul istorie este. 
Copii ai partidului nostru,
Noi Feții Frumoși din poveste 
Dăm șefului statului nostru de 

veste
Că noi cei de-o șchioapă
Nepoți, strănepoți,
Cu fețele spre comunism stăm cu 

toțiiI 
Să ne trăiască partidul și România, 
Care ne-au făcut de aur copilăria... 
Noi învățăm la școală cu-ardoare, 
Să fim o generație strălucitoare 
Să ajungem vrednici și luminați. 
Tovarăși iubiți dintru țară bogată 
Am dori să nu-mbătrîniți niciodată, 
Să rămîneți tineri, în tînără țară 
Că partidul s-a născut în mai, 
In primăvară.

Unul dintre copii se apropie de 
conducătorii de partid și de stat, 
adresîndu-le urarea :
Un partid și o Românie ne sînt 

date sub soare 

Două inimi ce bat in noi împreună 
Fie-le viața ca pîinea de bună; 
Să ne trăiască patria, partidul, 

poporul 
Să aibă glorie steagul roșu și 

tricolorul 
Să ne trăiască întru mulți ani 

conducătorii.

Un grup de colindători se în
dreaptă apoi spre tovarășul 
Ceaușescu și-l sorcovesc.

Aici, în fața sediului Comitetu
lui Central, mesagerii tuturor co
piilor de pe pămîntul românesc au 
exprimat, prin tradiționalele urări 
de Anul Nou, gîndurile lor cele 
mai bune, simțămintele cele mai 
alese pentru partid și conducerea 
sa, pentru poporul român harnic și 
talentat, încrederea în viitorul de 
aur al patriei socialiste, pentru 
făurirea căruia generația de mîine 
își va aduce aportul de hărnicie și 
inteligență, continuînd cu înaltă 
responsabilitate patriotică opera 
constructorilor de astăzi.

Pentru urările adresate de pio
nieri și școlari partidului, condu
cătorilor săi, poporului și pa
triei noastre, a mulțumit, în cu
vinte calde, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

„Aș dori ca, în numele Comite
tului Executiv, al întregii condu
ceri de partid și de stat, să vă 
mulțumesc din inimă pentru ură
rile adresate cu prilejul acestui 
sfîrșit de an partidului, poporului 
nostru, patriei socialiste.

într-adevăr, constituie o minu
nată tradiție a poporului de a săr
bători Anul Nou, de a ura cu acest 
prilej celor dragi împlinirea dorin
țelor lor de mai bine. Și, ceea ce 
este astăzi cel mai drag tuturor ce
tățenilor patriei noastre este parti
dul — forța conducătoare a na
țiunii noastre socialiste. De aceea 
și în acest an gîndurile noastre, ale 
tuturor, se îndreaptă spre partid, 
spre patrie, spre popor, cărora le 
urăm realizarea celor mai nobile 
dorinți — de făurire a unei vieți 
îmbelșugate și fericite, de edificare 
a comunismului în România.

Urările adresate de copii, de pio
nierii patriei constituie și ele un 
simbol al prețuirii a tot ceea ce 
făurim ; ele reprezintă totoda
tă un simbol al faptului că 
viitorul comunist al țării, al 
orînduirii noastre este tinere
tul, este tot ceea ce constituie 
viață, tinerețe. Iată de ce apreciez 
ca un simbol al tinereții veșnice a 
patriei și poporului nostru, al co
munismului, faptul că pionierii, co
piii au fost cei care ne-au adresat 
astăzi această urare.

Intr-adevăr, putem fi mindri de 
ceea ce am realizat în acest cinci
nal. Nu există județ, oraș, comună 
unde să nu se fi înălțat noi edificii 
industriale, agrare, școlare, cultu
rale, care au înfrumusețat patria, 
au făcut ca viața poporului român 
să devină mai îmbelșugată.

Facem un bilanț minunat, avem 

perspective minunate ; putem, in
tr-adevăr, să privim cu încredere 
viitorul de aur al patriei noastre 
socialiste. Tineretul a adus o con
tribuție activă, alături de întregul 
popor, la aceste mărețe realizări ; 
putem spune că toți copiii patriei, 
muncind și învățînd, insușindu-și 
cele mai nobile comori ale culturii, 
se pregătesc cu temeinicie pentru 
a deveni constructorii de miine ai 
societății noastre socialiste și co
muniste.

Tot ceea ce facem în țara noas
tră este îndreptat spre bunăstarea 
și fericirea poporului, este menit 
să creeze condiții ca tineretul, 
copiii patriei să trăiască tot mai 
bine, ca pacea lor să fie asigu
rată.

Dorim, și acționăm, ca nici un 
copil, nici un tînăr, nici un bărbat 
sau femeie să nu mai moară pe 
cimpul de luptă. Avem mindria să 
spunem că întreaga politică a par
tidului și guvernului nostru este o 
politică de pace, de prietenie, de 
colaborare cu toate țările socialiste, 
cu toate țările lumii. Mesajul nos
tru de prietenie a mers la Moscova 
și la Pekin, la Washington și Paris, 
a mers în Maroc și Iran, în toate 
colțurile lumii, spre toate popoa
rele, mari sau mici și, mai cu sea
mă, spre națiunile care luptă pen
tru eliberare națională, pentru a 
pune capăt politicii de dominație și 
agresiune, spre toate națiunile care 
năzuiesc să trăiască în prietenie și 
frăție.

Doresc să vă urez, vouă celor 
care ați venit astăzi aici, copiilor 
din patria noastră socialistă, între
gului popor, cele mai calde felici
tări cu prilejul Anului Nou. Doresc 
tineretului nostru, tuturor copiilor 
viață fericită și îmbelșugată ! Ce
lor care sînteți școlari vă urez 
succese la învățătură și note tot 
mai bune în anul viitor ; dacă se 
poate să aveți toți de la 9 în sus. 
(Copiii în cor răspund : Vă mulțu
mim !) Doresc, totodată, să urez 
părinților și fraților voștri succese 
tot mai mari, multă fericire, multă 
sănătate !

La mulți ani !“
Cuvîntul secretarului general al 

partidului este primit cu multă 
însuflețire, cu vii și puternice 
aplauze.

Momente emoționante pentru 
micii colindători. Ei sînt invi
tați de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de ceilalți conducători 
de partid și de stat în sediul Co
mitetului Central, oferindu-li-se 
fiecăruia, așa cum e datina stră
bună, mere și covrigi, bomboane și 
nuci. Pionierii și școlarii veniți cu 
„Plugușorul" sînt îmbrățișați cu 
dragoste ; apoi, gazde și oaspeți, 
se fotografiază împreună. Imagi
nile acestea vor fi păstrate peste 
ani și ani, ca amintiri scumpe, de 
neuitat, așa cum vor fi păstrate în 
minte și în inimi cuvintele ce le-au 
fost adresate de conducătorul iubit 
al partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Telegrama tovarășului

Nicolae Ceaușescu 
adresată cooperatorilor din Cuzăplac- Sălaj

Cu ocazia împlinirii a 20 de ani 
de la înființarea C.A.P. din comuna 
Cuzăplac, județul Sălaj, membrii 
cooperativei au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o scrisoare în 
care îl invită să ia parte la sărbă
torirea acestei date de răscruce în 
viața lor.

Secretarul general al partidului, 
într-o telegramă de răspuns, spune:

Dragi tovarăși,
Cu prilejul sărbătoririi a 20 de 

ani de la constituirea cooperativei 
dumneavoastră, vă transmit căl
duroase felicitări pentru activitatea 
desfășurată și realizările pe care 
le-ați obținut în cele două decenii 
de muncă în comun.

Mulțumindu-vă pentru invitația 
ce mi-ați adresat-o, de a veni în 
mijlocul dumneavoastră la această 
sărbătoare, și exprimindu-mi re-

ANIVERSAREA 
AGRICOLE DE 
DIN COMUNA

Miercuri, în comuna Hida, din ju
dețul Sălaj, a avut loc festivitatea 
prilejuită de împlinirea a 20 de ani 
de la înființarea cooperativei agricole 
de producție din localitate. La în
ceputul festivității, primul-secretar 
al comitetului județean de partid, 
Laurean Tulai, a dat citire telegra
mei adresate cooperatorilor cu acest 
prilej de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Președintele cooperativei, Vasile 
Pop, a trecut apoi în revistă succe
sele obținute de țăranii cooperatori 
in cele două decenii de muncă în 
comun. într-o atmosferă de mare 
entuziasm, participanții la festivitate 
au adoptat textul unei telegrame 
adresate Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se 
spune :

Sărbătorind 20 de ani de la con
stituirea cooperativei agricole de pro
ducție din Hida, noi, membrii coope
ratori, prezenți la această manifesta
re, ne îndreptăm cu recunoștință gîn
durile către Comitetul Central al 
partidului nostru drag, care ne con
duce cu înțelepciune pe drumul lu
minos al socialismului.

Bucurîndu-ne de îndrumare și aju- , 
torul permanent din partea partidu
lui și statului nostru socialist, hu- 
mai în ultimii zece ani ne-am sporit 
averea obștească cu peste 5 milioane 
lei. Profunde prefaceri înnoitoare au 
avut loc în acești ani și în viața 
satelor noastre, unde s-au ridicat 
peste 600 de case noi, un liceu și 
două școli de cultură generală, trei 
cămine culturale, două dispensare și 
alte construcții social-culturale.

în acest an, cu toate condițiile mai 

gretul că ocupațiile mă împiedică 
să-i dau curs, doresc să vă adresez 
tuturor îndemnul de a munci în 
continuare cu și mai multă hărni
cie, spre a obține progrese tot mai 
însemnate în creșterea producției 
agricole, in consolidarea economică 
și organizatorică a cooperativei și 
în ridicarea veniturilor cooperato
rilor. Recentele măsuri luate de 
partid și guvern cu privire la îm
bunătățirea organizării, planificării 
și conducerii agriculturii creează 
noi condiții ca toate cooperativele 
agricole de producție să obțină rea
lizări și mai mari în activitatea lor.

La această aniversare, care are 
loc în preajma Anului Nou, vă a- 
dresez, dragi tovarăși, tradiționala 
urare „La mulți ani“ și vă doresc 
la toți, spor la muncă, multă sănă
tate și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU

COOPERATIVEI 
PRODUCȚIE 
HIDA-SĂLAJ

grele întîmpinate, am reușit să pu
nem la dispoziția statului, peste plan, 
13 tone carne și 20 000 litri lapte. Ho- 
tăriți să ne sporim contribuția la 
progresul general al patriei, am pre
gătit exemplar producția anului vii
tor, dornici să cinstim cu rezultate 
deosebite în muncă aniversarea a 50 
de ani de la crearea Partidului Co
munist Român.

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu^

Am luat cunoștință cu profundă 
bucurie și emoție de cuvintele pline 
de căldură și înaltă apreciere pe care 
dumneavoastră ni le-ați adresat în 
aceste clipe solemne. Toți cooperato
rii din comuna noastră, vîrstnici și 
tineri, vă mulțumesc din inimă pen
tru aceste cuvinte, pentru prețioasele 
indicații date în vederea dezvoltării 
unității noastre agricole, spre binele 
și fericirea noastră, a tuturor, spre 
întărirea scumpei noastre patrii, 
România socialistă.

Exprimîndu-ne deplina adeziune la 
politica internă și externă a parti
dului, profunda recunoștință pentru 
grija pe care Comitetul Central al 
Partidului Comtinist Român, dum
neavoastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o acordați dez
voltării agriculturii, creșterii bună
stării noastre, o dată cu angajamen
tul solemn de a face totul pentru 
prosperitatea României socialiste, vă 
rugăm să primiți în preajma Anului 
Nou 1971 urările noastre sincere de 
sănătate și putere de muncă, pentru 
binele și prosperitatea întregului 
nostru popor.

(Agerpres)
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SÎMBĂTA
2 IANUARIE

fără

31 decembrie
PROGRAM DE REVELION

21.30 Prolog — cu interpreți! pro
gramului de revelion. 
Salutul crainicelor. 
Suită sărbătorească. 
Ciocîrlia
Drumul spinos al iubirii — 
scenetă satirică
Calendarul stelelor 
nume.

22,13 Telerăvașe (I). 
„Doină, cîntec dulce". 
„Coletul" (moment vesel). 
Dansezi, bunicule ? 
Obiceiuri de Anul Nou 
toate regiunile țării). 
Telerăvașe (II).

22,45 Melodii la post restant de 
Cornel Popa și Dan Mihăescu.

23,02 Circul papagalilor.
23,10 Farse TV de Al. Boiangiu și 

Radu Anagnoste.
23,20 Cîntă corul „Madrigal".
23.23 Telerăvașe (III).
23.24 Plugușorul.
23.30 Dansuri populare din toate 

regiunile țării.
23,36 Hora stacatto.
23,41 MESAJUL PREȘEDINTELUI 

CONSILIULUI DE STAT.
Ceasornicul Palatului Cultu
rii din Iași.
Hora Unirii — dansuri popu
lare.
Cîntec de urare. 
Telerăvașe (IV).

0,17 Parada șlagărelor de Paul 
Urmuzescu

0,30 Revista cu trei fete de Octa
vian Sava și Carmen Do- 
brescu. Monologul : „începe 
viața". Sceneta : „Nunta". 
Cupletul „Ciobănașul". Sce
neta „La doctor". 
Ceasornicul năzdrăvan.
Cîntă Ilinca Nițulescu și Tu
dor Heica.
Sorcova vesela — monolog 
satiric.

01,19 Cîntă Tom Jones și Mireille 
Mathidu.

01,30 Cîntec, joc și bucurie de Ion 
Filip și Virgil Comșa.

01,38 Dragul meu, draga mea —• 
dialog comic.

01,44 Patru melodii pe zăpadă de 
Cornel Popa și Dan Mihăescu.

01,54 Telerăvașe (V).
01,56 Invitație la dans. 

Ceasornicul năzdrăvan. 
Revelion în lift de Al. Miro- 
dan.
Revelion la telefon de Al. 
Bocăneț.

2,40 Seara melomanului — panto- 
mimă comică.

2,49 Bucuroși de oaspeți ? de Du
mitru Cihodaru și Mlhai 
Miron.

3,00 Ceasul năzdrăvan.
Bucuroși de oaspeți ? (conti
nuare).
Caragiale, dar nu teatru. 
Melodii de muzică ușoară de 
Andrei Brădeanu și Dan Je- 
lescu.
Cu-cu — monolog satiric. 
Cîntă Julie Andrews, Edith 
Pieha, Sergio Andrigo, Tere
za Kesovia.
Agenția „Cupidon" — moment 
vesel.
Ceasornicul năzdrăvan. 
Cîntă-mi, lăutare. 
Telerăvașe (VI).

4,06 Iarna pe muzică.
4,13 Meridianele umorului : a 

Scara • Greierele • Pana de 
curent.

4,37 Cîntă-mi, lăutare.
5,00 Ceasornicul năzdrăvan.

PROGRAMUL II

marilor interpreți români : 
Ion Dacian, Ion Voicu, Ma
rina Crîlovicl, Elena Cernei, 
Magdalena Popa, Ludovic 
Spiess, Valentin Gheorghiu, 
Amatto Checiulescu.

14^00 La mulți ani, năzdrăvani ! — 
emisiune pentru copii de Eri
ca Petrușa și Tatiana Sire- 
teanu.

15,00 Concurs internațional de schi. 
Sărituri pentru „Trofeul celor 
4 trambuline". Transmisiune 
directă de la Garmisch Par- 
tenkirchen. Comentator Ga
briel Bădescu.

16.30 Film artistic : Stan și Bran 
în Far-West.

17.40 La o ceașcă de cafea...
18,10 Film de aventuri : „Orașul 

papagalilor".
Cuba — pe magistrala Est- 
Vest. Reportaj filmat de G. 
Popa și E. Irșai.

19,20 Muzică populară.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Divertisment muzical ’71. Edi

ția de anul nou a Studioului 
„N", realizată în studioul 
pentru public al Televiziunii.

21.30 Telejurnalul de noapte.
21.40 Revelion în deplasare. Emi

siune de Al. Stark șl Aristide 
Buhoiu.

22,00 Divertisment muzical ’71 (con
tinuare).

9.30 Deschiderea emisiunii. Mati
neu pentru copii • Desene 
animate • „Toate pîn- 
zele sus !“ (I). Spectacol
realizat după romanul lui 
Radu Tudoran, în dramati
zarea lui Dinu Bondi. Inter
pretează un colectiv al Tea
trului „Ion Creangă". Direc
ția de scenă Ion Lucian.

10,45 Apoteoza bucuriei. Simfonia 
a IX-a în re minor, într-o 
interpretare de prestigiu : 
Dirijorul Zubin Mehta, la pu
pitrul Orchestrei simfonice 
din Los Angeles. Soliști : 
Martina Arroyo (S.U.A.), Iri
na Arkhipova (U.R.S.S.), 
Helge Brilloth (Suedia), Hans 
Sdtin (R. F. a Germaniei).

12,00 Cîntece șl jocuri populare ro
mânești.

12.30 Interferențe lirice.
13,00 închiderea emisiunii de dimi

neață.
16,00 Deschiderea emisiunii de 

duoă-amiază • „Anul sportiv 
1970" (I). Cele mai importante 
evenimente sportive ale anu
lui trecut.

17,00 Emisiune în limba germană. 
Teatru TV : „Nu se știe nici
odată" de G. B. Shaw. Inter
pretează un colectiv al Tea
trului German de Stat din 
Timișoara.

18.15 La mulți ani, fete ! La mulți 
ani, băieți ! Emisiune de Lu
cia Postelnicu și Eugen To- 
doran.

19.15 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Performanțe tehnice româ

nești : „Cavalerul ogoarelor" 
— reportaj despre evoluția în 
construcția tractoarelor la 
Brașov. Emisiune de Mihai 
Caranfil.

20.15 Momente vesele din progra
mul de revelion.

21.15 Film serial : „Incoruptibilii 
— Dragoste de tată.

22,05 Telejurnalul de noapte.
22.15 Recital Anna Moffo. Melodii 

din opere șt ouerete de Puc
cini, Mozart, Granados, Vas
sallo, Porter, Lehar.

23,05 Muzică de petrecere.

De la ora 0,30 nînă la ora 5,00 — 
ESTRADA. REVELIONULUI. Mu
zică de dans, muzică de netrecere 
cu orchestrele Radioteleviziunii, 
Electrecord, Valentin Grigorescu, 
Savoy și Orchestra filarmonică din 
Viena.

VINERI
1 IANUARIE 1971

13,00 Deschiderea emisiunii. Anul 
Nou cu bucurie ! Program de 
jocuri populare din diferite 
zone folclorice ale țării în 
interpretarea Ansamblului 
,,Doina".

13,30 Caleidoscop muzical.

20,00 Anlauze nentru arta româ
nească. Emisiune retrospecti
vă cu succesele folclorului 
românesc neste hotare, reali
zată de Virgil Sâcerdoțeanu. 
Luceafărul ~ emisiune de 
versuri.
Muzică ușoară. (Reluări din 
programul de Revelion). 
Buletin de știri.
Film serial : „Vidocq" (XII). 
Festival pe gheață. înregis
trare de la Inzell (R.F.G.). 
Tineri interpret! de romanțe, 
închiderea emisiunii progra
mului II.

Primirea șefilor misiunilor
*

(Urmare din pag I)

(Urmare din pag. I)

Albania — Nikolla • Profi, R. D. 
Congo (Kinshasa) — Theodore Kon
do-Belan, R. D. Germane — dr. 
Hans Voss, Turciei — Nazif Cuh- 
ruk, Suediei — Per Otto Raths- 
man, Republicii Niger — Ibra 
Kabo; însărcinații cu afaceri ad- 
interim ai Republicii Chile — 
Fernando' Contreras, Irakului — 
Salah Eddin I. Al-Sheikhli, 
Republicii Arabe Unite — Ibra
him Yossri, R.P.D Coreene — 
Pak Bon Son, Iranului — Cyrus

Zoka, Japoniei — Itaru Maruo, El
veției — Guy Ducrey, U.R.S.S. — 
I. S. Ilin, Pakistanului — A. J. 
Naim, Venezuelei — Jose de Jesus 
Osio, Uruguayului — Rosa H. Freu
denberg, Finlandei — Pertti Kau- 
konen, Argentinei — Hernan Sixto 
Fernandez, Austriei — Rudolf Bog
ner, Braziliei — Fernando de Salvo 
Souza, precum și directorul* Cen
trului de informare al O.N.U. — 
Sayed Abbas Chedid.

In numele corpului diplomatic și 
al său personal, al statelor repre
zentate, ambasadorul Italiei, Nicco-

CUVÎNTUL ROSTIT 
DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

tribuție la instaurarea în viața in
ternațională a principiilor la care 
m-am referit.

Din păcate, în lume mai curge 
încă sînge, se mai duc războaie, 
deși cu toții nutream, poate, spe
ranța că anul 1970 va duce la în
cetarea războaielor și conflictelor.

La sesiunea jubiliară a Organi
zației Națiunilor Unite am expri
mat pe larg părerile guvernului și 
poporului român în legătură cu 
problemele internaționale și cu 
căile care ar putea duce la solu
ționarea acestor probleme,

Sperăm că, poate, anul 1971 va 
aduce lucruri mai bune, în primul 
rînd în ce privește încetarea răz
boaielor și conflictelor — ceea ce 
cred că ar fi salutat cu entuziasm 
de toată lumea — la încetățenirea 
și mai largă în relațiile dintre sta
te și națiuni a încrederii, a respec
tului reciproc și a întrajutorării. 
Ceea ce este de făcut în lume se 
poate realiza numai în condițiile 
în care popoarele vor colabora în
tre ele, se vor întrajutora, vor în
temeia ifâlații pe respect reciproc. 
Atît țările mari cît și țările mici,

atît cele mai bogate cît și cele mai 
sărace trebuie să înțeleagă că pînă 
la urmă se poate asigura o lume 
mai bună numai realizîndu-se o 
colaborare egală între toate națiu
nile și popoarele lumii. In acest 
spirit și cu aceste gînduri intrăm 
în anul 1971.

Sper că dumneavoastră, ca re
prezentanți ai națiunilor și statelor 
cu care România întreține relații, 
diplomatice sau de altă natură, veți 
căuta să faceți cît mai bine cunos
cut guvernelor și națiunilor dum
neavoastră felul de a gîndi și a 
acționa al guvernului și poporului 
român, eforturile ce le depunem 
pentru dezvoltarea relațiilor de co
laborare și prietenie dintre popoa
rele dumneavoastră și poporul ro
mân, dorința noastră de a contri
bui astfel, împreună, la realizarea 
nobilelor năzuințe ale omenirii spre 
pace și prosperitate.

In acest spirit, doresc să vă a- 
dresez dumneavoastră și popoare
lor dumneavoastră cele mai bune 
urări de prosperitate și pace. Vă 
urez multă fericire și succes în ac
tivitatea ce o desfășurați. De ase
menea, vă rog să transmiteți și fa
miliilor dumneavoastră cele mai 
bune urări din partea mea.

matic, a adresat președintelui Con
siliului de Stat felicitări cu ocazia 
noului an.

Noi, toți, apreciem cu viu interes, 
a spus ambasadorul Niccolo Mos
cato, intervențiile, mesajele pe plan 
intern și internațional prin care, cu 
perseverență, excelența voastră a 
indicat calea și ținta întîlnirii și a 
dialogului, a rațiunii și a dreptății, 
a păcii și a fraternității, a solidari
tății pentru conviețuirea popoare
lor, pentru soluționarea probleme
lor și a conflictelor, pentru reali
zarea celor mai înalte aspirații și 
speranțe ale popoarelor.

Sîntem martori ai progreselor 
necontenit înfăptuite de poporul 
român, bogat în mari valori uma
ne. Și după urmările nefericite ale 
gravelor inundații ce au încercat 
România, am asistat la intensa 
voință de recuperare și la admira
bilele progrese în cîmpul recon
strucției. Este adevărat că solidari
tatea de peste hotare s-a manifes
tat cu eficiență, dar trebuie totuși 
să recunoaștem că minunatul efort 
național este cel care a contribuit 
în mod esențial la opera de refa
cere.

Sîntem convinși, domnule pre
ședinte, de necesitatea de a pro
mova raporturi interstatale din ce 
în ce mai strînse de prietenie și 
colaborare, pregătind în acest fel 
terenul propice pentru instaurarea 
unei păci senine și sigure între 
popoare. Fiecare dintre țările 
noastre, în măsura posibilităților 
și a responsabilităților sale, își va 
putea aduce contribuția valabilă 
și concretă la împlinirea scopurilor 
spre care aspiră omenirea : liberta
tea, justiția, dezvoltarea economică 
și socială în cadrul independenței.

Cu aceste sentimente, vă rog să 
primiți, domnule președinte, ură
rile cele mai fierbinți de bine pen
tru excelența voastră și familie, 
pentru colaboratorii dumneavoas
tră și pentru nobila națiune ro
mână. (Cuvîntarea decanului corpu
lui diplomatic a fost rostită în 
limba română).

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și ceilalți con
ducători români s-au întreținut 
cordial cu șefii misiunilor diploma
tice.

(Agerpres)

valoarea materială a timpului scurs 
în clepsidra ultimilor ani în industrie, 
în agricultură, în construcții, în trans
porturi, în opera urbanistică, în în- 
vățămînt etc. Producția industrială a 
crescut în acest cincinal intr-un ritm 
mediu anual de 11,7 la sută, a sporit 
de aproape o dată și jumătate veni
tul național — această visterie a dez
voltării și bunăstării — s-au majorat 
salariile tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii.

Fără a mai recurge la alte cifre, 
este clar și de netăgăduit că cinemau
lui care se încheie a constituit cea 
mai fecundă etapă din istoria de mai 
bine de un pătrar de veac a socia
lismului pe pămîntul României : for
țele de producție s-au dezvoltat în 
ritm susținut ; relațiile de producție 
s-au consolidat și perfecționat ; prin
cipiile democrației socialiste și-au 
găsit o intensă și consecventă apli
care în întreaga viață socială ; s-au 
parcurs pași remarcabili pe calea 
îmbunătățirii formelor și metodelor 
de conducere și organizare a socie
tății. Sînt înfăptuiri trainice, genera
toare de optimism și încredere, su
portul material și moral al viitoru
lui. Un viitor dens, un viitor al mun
cii necontenite, un viitor definit cu 
clarviziune de Congresul al X-lea al 
partidului. Avem în față o adevărată 
carte a viitorului — programul de 
lucru al partidului, al întregului po
por — care prefigurează chipul socie
tății românești pe durata unui nou 
cincinal.

Ca un fir roșu s-a desprins din 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la încheierea lucrări

lor plenarei C.C. al P.C.R. din 16 
decembrie caracteristica de bază 
a planului pe 1971, ca, de altfel, a în
tregului cincinal : punerea în cen
trul preocupării organelor de partid 
și de stat, a tuturor oamenilor mun
cii, a unui obiectiv esențial — ridi
carea calitativă a activității econo
mice în toate domeniile. Această ca
racteristică generală va trebui tot 
mai mult accentuată, ștacheta exi
gențelor va trebui tot mai mult înăl
țată.

Ca un corolar al lucidității, al spi
ritului științific cu care partidul con
duce destinul istoric al României, 
principalele prevederi ale planului 
cincinal sînt superioare astăzi celor 
din Directivele aprobate de Congre
sul al X-lea al P.C.R. Bunăoară, rit
mul mediu anual de creștere a pro
ducției globale industriale este de 
10—11 la sută, față de 8.5—9,5 la sută, 
iar cel al producției globale agricole 
de 6—7 la sută, față de 5—5,5 la sută. 
Venitul național va cunoaște una din 
cele mai spectaculoase creșteri din 
anii socialismului : 10—11 la sută, 
față de 7,7—8,5 la sută cît s-a sta
bilit prin Directive.

Numai cine nu cunoaște realitățile 
românești, atît pe plan economic 
cît și pe plan social, poate să ma
nifeste nedumerire în fața unor ase
menea schimbări mobilizatoare in 
programul de perspectivă. Se știe că

partidul nostru, conștient de rolul 
hotărîțor al maselor in dezvoltarea 
socială, pune în dezbaterea între
gului popor problemele majore de 
interes național. In dubla lor cali
tate de proprietari și de producă
tori, muncitorii sînt direct interesați 
să administreze mai bine întreprin
derile, să valorifice mai bine fiecare 
leu încredințat, să producă mai bine, 
mai mult, mai ieftin. Iată de ce, cînd 
au cunoscut sarcinile concrete ce re
vin colectivului în care lucrează, 
atît pentru anul 1971 cît și pentru în
tregul cincinal, muncitorii, tehnicienii, 
inginerii au gîndit, au făcut calcule, au 
chibzuit cu maturitate și competență

treaga noastră capacitate de muncă, 
ne demonstrează în mod convingător 
că sursa principală a creșterii econo
mice o constituie acumularea pro
ductivă. Iată de ce opțiunea pentru 
o inaltă rată a acumulării dovedește 
profunda responsabilitate pe care o 
manifestă partidul pentru viitorul 
României. Aceasta este singura cale 
ce poate garanta perspectiva ridică
rii patriei noastre în rîndul state
lor dezvoltate, cu o forță economică 
și un standard de viață al maselor 
corespunzător cerințelor societății so
cialiste.

In viitorul cincinal, efortul pentru 
acumulare se concretizează în 540

Competiția 
pentru viitor

cum să-și organizeze mai bine munca 
pentru a da o rodnicie maximă fie
cărei acțiuni.

Intrăm, așadar, intr-un nou dece
niu, desfășurînd larg ecranul 
amplelor perspective propuse de 

partid, perspective îmbogățite din te
zaurul de experiență și înțelepciune 
colectivă a întregului popor. E un prag 
al maturității pe care pășim, fără să 
mai simțim nevoia de a ne raporta 
succesele la trecut, la anii 1948 sau 
’50, anii de început ai construcției 
socialiste. Forța și îndrăzneala noas
tră creatoare nu mai au nevoie de 
astfel de comparații odihnitoare, ci 
de o confruntare directă cu prezentul 
și viitorul, pornind de la rigorile re
voluției tehnico-științifice ce se des
fășoară azi în lume, de la posibilită
țile și necesitățile economiei națio
nale, de la tendințele din țările pu
ternic evoluate din punct de vedere 
economic.

„Dorim să facem eforturi mai mari 
pentru dezvoltarea, industriei, a în
tregii economii a patriei noastre, do
rim să lichidăm mai iute rămînerea 
in urmă pe care am moștenit-o și să 
apropiem intr-un timp mai scurt țara 
noastră de țările dezvoltate” — spu
nea secretarul general al partidului 
in legătură cu sensul propunerilor a- 
doptate de conducerea partidului și 
guvernului privind îmbunătățirea 
prevederilor viitorului plan cincinal. 
Această competiție mondială, în care 
ne lansăm cu toată hotărîrea, cu în

miliarde de lei investiții. Adică tot 
atît cît am cheltuit în întregul dece
niu pe care-1 încheiem.

Ca și sămînța aruncată intr-un pă- 
mînt fertil, aceste enorme investiții 
vor rodi înzecit pentru că ele cresc 
pe solul generos al unei gîndiri ști
ințifice, creatoare, o gîndire care ține 
seama de legile specifice, obiective, 
ale dezvoltării economice. Iată de ce, 
pornind de la o viziune înaintată, de 
la o analiză lucidă și competentă a 
căilor optime de înfăptuire a indus
trializării socialiste, de la cerințele 
modernizării economiei, partidul pre
conizează în viitorul cincinal o modi
ficare substanțială a structurii indus
triei, prin dezvoltarea accelerată a 
ramurilor și subramurilor hotărîtoare 
pentru înzestrarea tehnică superioară 
a economiei și progresul ei general. 
Se urmărește astfel nu numai o mă
rire cantitativă a producției indus
triale ci, mai ales, un salt calitativ 
de o anvergură fără precedent prin 
valorificarea superioară a resurselor 
naturale.

Este semnificativ faptul că produc
ția de mașini-unelte va spori în 1971 
cu 34 la sută, iar în întregul cinci
nal de peste trei ori față de cinci
nalul precedent. De asemenea, pro
ducția de aparatură electronică și de 
automatizări aproape se va tripla în 
următorii cinci ani, iar energia elec
trică, petrochimia, siderurgia și in
dustria materialelor de construcție 
vor marca salturi spectaculoase de Ia 
un an la altul. Vor interveni astfel

■ ■ ■ ■ ■ I
schimbări calitative de ordin structv 
ral în economie, schimbări ce reflect 
cursul mereu mai pronunțat spre ir 
tensiv, spre ridicarea substanțială 
eficienței activității economice pe toi 
te planurile.

Aceasta este, schițată sumar, p 
norama anilor ce vin, amplul t 
blou al viitorului spre care p 

șim. O imensă căldură umană 
degajă din filele acestui progra: 
care se infăptuiește prin oameni 
pentru oameni. Construim fabri 
construim hidrocentrale, constr 
im locuințe. Toată această intir 
și complexă operă de edificare a ' 
itorului, dezvoltarea susținută a f< 
țelor de producție, înălțarea noilor 
biective economice și social-cultun 
conduce, implicit, la crearea de 
locuri de muncă. In civilizația ind 
triei intră noi și noi contingente 
oameni. Sute de mii de oameni 
vață, se califică, își ridică gradul 
cultură. în următorii cinci ani ap 
ximativ 1 100 000 de oameni, în r 
joritatea lor tineri, vor intra in ar 
muncii, tot atîtea destine pornite i 
afirmarea lor și a țării. Prin a 
uriaș aflux spre industrie, spre m 
ca calificată în uzine, pe șantiere 
laboratoare și instituții, largi pă 
ale populației vor beneficia de o c 
tere substanțială a veniturilor lor 
vor bucura de avantajele pe car 
oferă tuturor celor ce muncesc ci' 
zatia socialistă multilateral dez 
tată. Sporește cîștigul mediu pe 1< 
itor — cu 3.5—4 la sută, se va ri 
salariul real în fiecare an — spe 
veniturile familiilor care cuprind un 
număr tot mai mare de salariați, se 
amplifică veniturile reale pe ansam
blul populației țării.

Așadar, dincolo de semețele profi
luri ale noilor obiective industriale, 
dincolo de modernele linii tehnologice 
ale viitoarelor uzine, vedem proiec- 
tîndu-se chipul omului, viața lui din 
ce în ce mai bogată și mai comnlexă. 
Pentru că omul, cu preocupările și 
nevoile Iui, constituie cheia de boltă 
a întregii politici a partidului, stră
bate ca un fir roșu programul de 
dezvoltare a României socialiste. Iată 
încă un motiv pentru care poporul 
nostru îmbrățișează cu căldură si 
convingere planurile elaborate de 
partid și le înfăptuiește cu energie, cu 
hotărîre și entuziasm.

Astăzi, la acest prag dintre ani și 
deceniu, la acest prag al maturității 
construcției noastre socialiste, nu ne 
mai comparăm cu trecutul, cu acele 
cifre odihnitoare ale anilor 1948—50 
Ne comoarăm cu exigențele viitoru
lui, cu țările dezvoltate industrial pe 
care vrem să le ajungem din urmă 
prin eforturile, prin munca și inteli
gența întregului nostru popor.

Ne comparăm cu viitorul avînd 
drept călăuză și îndemn un partid 
încercat, creier și inimă a întregului 
popor, un partid care de jumătate de 
veac luptă neabătut pentru înfăp
tuirea celor mai scumpe năzuințe ale 
pope i ului.

De la altitudinea acestor certitu
dini, ne putem compara astăzi cu 
Viitorul.
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Glasul inimii și al rațiunii
întregului popor

^Be ^b^^B H ^b ^B I BB S HI b8®^B vB ■■ Z I ^^B Îl
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Partidul reprezintă nucleul în jurul căruia gravitează întreaga societate 

și de la care radiază energia și lumina ce pun în mișcare și asigură funcționarea 
întregului angrenaj al orînduirii socialiste. La rîndul său, partidul se regene* 
rează continuu sub impulsul puternicelor fascicole de energie șl lumină ce se 
îndreaptă continuu spre el din rîndul națiunii noastre socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCUr

La cumpăna veacului Grație lui, ne-am cîștigat stima 
și respectul tuturorPartidul Muncitoresc Român, cu rîvnă și inimă dreaptă, a în

ceput lupta împotriva nedreptăților din veac și a izbăvit poporul 
de nedreptate ; a pornit lupta împotriva asupritorilor și a izbăvit 
poporul de asuprire ; a chemat plugarii la bucuria muncii libere, 
a chemat în uzine nouă muncitorimea orașelor ; plugarii și mun
citorii au răspuns cu însuflețire ; a îndemnat toată obștea, de la 
bătrînul gîrbov la copilul plăpînd, cătră lumina cărții și cultură 
— și de la mic la mare toată lumea acestui pămînt a răspuns

Am ajuns la cumpăna veacului al douăzecilea. Se deschide era 
nouă către am — - . -
lismului. ,

După dowÂ 
spune celo 
indemnul 1 

i liștilor și t 
țări de răz 
prin socia

Cu apariția Partidului Comunist Român, generația mea însetată 
de adevăr și dreptate socială găsea, în sfîrșit, partidul care avea 
să împlinească nădejdile și năzuințele de mai bine ale unui popor 
întreg, strivit sub împilarea claselor privilegiate, decimat de boli 
sociale, condamnat la neștiință. Pentru prima oară în istoria țării 
românești, masele obidite căpătau un conducător al lor, un partid 
al lor, partid cu adevărat credincios poporului.

Niciodată în istoria țării un partid nu și-a propus țeluri de ase
menea însemnătate națională cum și-a propus și cum realizează 
partidul clasei muncitoare. Politica partidului face din țara noastră 
o țară a hidrocentralelor, a marilor uzine și șantiere, a cuceririlor 
științei și tehnicii.. Sintem o țară independentă, o țară a muncii 
creatoare pașnice, apărătoare consecventă a păcii și a colaborării 
prietenești cu toate popoarele. Ne-am cîștigat, datorită politicii 
clarvăzătoare a partidului și a statului nostru, stima și respectul 
popoarelor din lumea întreagă.

Țară nouă se deschide subt auspiciile socia-

1, după patru cincinale, noi. cei vechi, vom 
i am fost și am crat de la înpeput. cu 

apucat timpu

după 
ineri : 
tidului 
ropoliștilor de a sabota

; dar am crezut in îm 
și aria i biruit !“.

ți onoarea neamului. In partid.. în lupta sa de 
decenii sînt întruchipate visele cele mai fier- 
cele mai înaripate năzuinti ale celor ce mun- 
sînt întrupate cele mai nobile idei ți simțămin-

uneltiri ale capita-

>

Scîntei
în întuneric

eisaj 
că, d 
are,

totdea 
e dra 

eroic

Rezultanta materna 
a

m s-a ridicat Partidul Comunist, 
Bxferință, luptă și sînge, ieșit din 
Irea săteanului în țărînă, din idei 
uri și pleavă.

Am adunat aici, în această pagină, cîteva 
dintre cele mai grăitoare : ce au gîndit, ce 
țit mințile cele mai luminoase, inimile cele mai 
roase din România atunci cînd au 
partid ? Ce înseamnă Partidul Co 
tru personalitățile cele mai ilus 
adevărată istorie a partidului 
vintele lor.

1971 — anul semicente 
jumătăți de secol 
dința, prin lupți 
preună cu într 
tăți au dat 
cei a caro 
nată de

Â

P.-C.- R.

In prag de An Nou, gîndul ne zboară, ața cum 
este firesc, spre viitor. Cumpănim în noi virtuțile 
noului ciclu temporal ți ne răsar aievea repere funda
mentale. Dintre toate, 1971 poartă unul cu osebire : 
este anul în care vom sărbători o jumătate de veac 
de la întemeierea Partidului Comunist Român.

Lumină și steag, conducător încercat, izvor de ener
gie ți prim impuls, suprema mîndrie a națiunii, par
tidul nostru comunist întruchipează înseți virtuțile ți 
elarturile vitale ale poporului, spiritul său cutezător, 
forța 
cinci 
binți, 
cesc,
te ale poporului român, ale înaintaților.

noastre, amenin- 
&tățire^l:|j prefacerea lumii

C. I. Parhon

Comuniștii trebuie să fie, în 
mijlocul întunericului, scîn- 
teile care, luminînd la început 
puțin, se vor transforma în- 
tr-un foc mare la lumina că
ruia se va încălzi întreaga 
lume muncitoare.

Leonte Filipescu (1921)
★

Muncitorimea știe acum că 
numai unită, numai solidară 
și persistentă în luptă poate 
să învingă. Și mai e și altceva. 
Muncitorimea are acum un 
străjer și dascăl : e partidul 
comunist, menit să joace un 
rol hotărîtor în lupta dintre 
capital și muncă. El va fi 
steaua călăuzitoare și din rîn- 
durile lui vor țîșni energiile, 
voințele oțelite și curajul ne
temător care vor însufleți 
lupta muncitorimii.

Gh. M. Vasilescu (1923)
★

Tovarăși, eu, într-un timp 
scurt _ probabil, voi fi execu
tat.; E 'posibil ca voi să scă- 
pați. Să spuneți tovarășilor 
că eu am ținut stindardul par- 
tidiiîții sus, curat, nepătat, 
așa cum. m-a învățat și m-a 
educat. partidul... Eu cred în 
România liberă și socialistă, 
în eliberarea apropiată a cla
sei muncitoare.

Petre Gheorghe (J942)

Pe lîngă alte epii 
vastatoare deșrit gii 
România, poljlca d 
zarafi. «

Partidele erau suc 
practicate cu suec4i 
sarlîc, incorecntu

Deasupr 
ieșit din 
uzina isto 
și concepți

știștii nu st
^.nici nevoi

nici 
se 
a-

mu ale conștiinței, două calamități mai de- 
[ărița, căpușa, muștele și lăcusta bîntuiau 

ticărie și advocatura de negustori și 
■

ale soiului de advocaturi 
în trafic de influență, sam-

și tecunoștinta: noastră.
TO 0

19 9
e azi nici domnii, nici domnișorii, nici 
icefincăierate pe ciolane. Opera le apar- 
numai muncitorilor, partidului muncito- 

epți și destoinici conducători, 
intim datori, omagiile, sinceritatea, leali- •

Tudor Arghezi
--------------------------

Tradiția de luptă pentru 
libertate a poporului român 
este străveche și, pe măsură 
ce partidul muncitoresc scru
tează documentele pentru a 
lămuri înlănțuirea celor ce au 
fost în trecut, el face să a- 
pară tot mai vie această tra
diție.. Astfel el arată tuturor 
că dîrzenia celor chinuiți în 
temnițele trecutului regim, a 
celor de la 13 decembrie 1918, 
a celor din februarie 1933, a 
celor care au luptat din răs
puteri pentru eliberarea cla
sei muncitoare, se găsește pe 
un drum care ’ " stră
fundul timpurilor, 
ceasta iiime r 
sub steagul pr 
tid, același care a 
condus-o spre cuceri 
bertății. ...S-au răscolit 
fundurile rului romârij
strat itenite cele

din adînc ca săse înalțe 
lumină. Și aceast^^năl- 

^are spre lumină este irever
sibilă.

Camil Petrescu

-----------

activitate a 
spirațiilor, năzuințelor, visurilor 

ază. în activitatea sa înăuntru

clloare p 
și o viață 
darnice. Socii 
lirica partidul 
turor victoriilor 
vățat să lucrăm ii 
vățănt mai depart 
mai mult. Vom dl 
iot mai ieftin, de 
reu mai înaltă. Viața ,sR 
mai bună și începe să si 
nătățească incă și mai 
decit pină acum. Pentru no 
nia partidului asta insean 
construirea socialismului asta i 
seamnă și de aceea sinte 
gata de orice eforturi în numele 
marii cauze.

Ștefan Tripșa
Erou al Muncii Socialiste

Așadar, aceste inițiale se întorc iarăși în viața noastră și a 
țării întregi...

~ la începutul săptămînii le privesc sculptate în lemn pe tri- 
Qongresului și din timp în timp destinul lor, și deci și al 

^^stl^^mi se pare de necrezut.
inte exact cînd le-am văzut întîia oară, dar sînt sigur 
ise cu creta, în grabă, pe un zid al orașului, de o mînă 

l cărui stăpîn știa ce-1 așteaptă dacă ar fi prins. Și 
, prinși, și mulți au stat în închisori, și mulți au plătit 
a faptul de a fi scris cu creta pe zidurile orașului 
tere — maxim protest și maximă speranță a marilor

, lupta și sacrificiile atîtor fii ai clasei muncitoare, ele 
e că un adine relief, cu relieful pe care l-au avut în- 

e tribuna unui istoric Congres și vor fi scrise 
sub care poporul român, alături de atîtea mari 
și .Croiește drumul său propriu, dictat de dina- 
R'' ețea Carpaților, spre comunism.rii și f

Geo Bogza

Cite volume

Rădăcini

Pentru noi, Partidul Comunist 
Român ființează de totdeauna ; 
ca forță revoluționară, ca luptă
tor pentru libertate și progres, 
el își trage seva din cele dintîi 
licăriri ale vieții poporului nos
tru, emană din însăși ființa lui 
milenară. Din cruntele bătălii 
purtate pentru apărarea gliei, 
sub voevozi ca Mircea cel Bă- 
trîn, Ștefan cel Mare sau Mihai 
Bravul, din crîncenele răscoale 
și revoluții pornite vijelios 
masele impilate în fruntea 
rora s-au înălțat un Horia,
Tudor, un Iancu, un Bălcescu, 
din tumultoasele mișcări și nă
zuințe pentru lumină și cultură

de 
că- 
un

Cin tec

tid : 11 
călăuzit, de 

te
i-a 

Ioană
ea ni-

velultâ 
pentru 
cinstea 
ceM

George Vraca
----------—

adinei
însuflețite T^^jiferăluciți cărturari 
și patrioți, s-a^adapatjea dala un 
izvor veșnic viu^țjartidkl comu
niștilor. în el s-au întronat ele 
mai nobile tradiții ale luptei de 
eliberare națională și socială, toi 
ce a înflorit maj^njețios în acest 
popor în cursul^ zbuciumatei sale 
istorii Aspirațiile seSiîare 
poporului de libertHL indepen
dență, dreptate socială și-^u gă^ 
sit în partidul comuniștii 
numai un purtător fiaftl, 
acea forță capabilă să 1S 
la nivelul noilor cerințe ale pfU08® 
greșului social.

Constantin Daicoviciu

___ —•.

Era jupă primul război mondial, 
îndată după primul război mondial,

Întunericul era mai adino

Cumplite erau foamea și setea,
De nealungat păreau foamea și setea. 
Atunci s-a născut pe lume Partidul, 
Atunci a venit pe lume Partidul, 
Lumină, s-aducă lumină.
Din munți și din ape s-aducă lumină, 
Setea să fugă, foamea să fugă,
Nimeni din urmă să nu le ajungă, 
Copiii să fie bucălați și frumoși,
Oamenii toți sănătoși, bucuroși, 
Pentru acestea s-a născut pe lume

Partidul, 
Pentru acestea a venit pe lume

Partidul.

Cîți ani au trecut ? Ii port pe umăr, 
Patruzeci șî cinci sînt la număr, — 
Ani de durere și suferință,
Ani de nădejde și biruință.

------------ Intr-o lumină de auroră

Sub cerul înalt, creatorul anonim de astăzi, fratele uostni urgl 
ieri, pășește din necunoscut cu fruntea sus. înaintează jbr-o lumi 
auroră, aducînd cu el, intact de la origine, proaspăt și 
creator al poporului, suflul veșnic același, și totuși veșnic

El poate înainta îritr-o lumină de auroră fiindcă partidul 
toare i-a sădit încrederea în sine, i-a dezvăluit forțele lui 
acționat în direcția înfloririi lor ca un adevărat părinte. Parti 
datoresc grija, dragostea, pasiunea pentru acel necunoscut ere: 
cine știe ce cătun necunoscut, care ar putea deveni mîine autorul 
alte „Miorițe". ’Lg,

Cezar Petrescu

s-ar putea scrie...
ultanta rmatjț 
|a dintre noi.

afara țarii, 
_ Socialiste J

iSlbprată, de înțelegere cu toți cei ce muncesc și tj| 
munca” lor, oriunde ar trăi și ar munci

1

matică
-mâl întrucM ™, ... —..............— ---------

rința noastră de progres, de realizare a 
muncă netilMui ” ’ * x-’
din munca lor,

T
Nu doar alături de pa 

ci in rindurile lui
it~ pi

Iii, m-am simțit alături de el. M 
i de modestie. Nu alături de el tr

Pentru a vorbi despre partid, 
despre comuniști, pe care li res
pect și-i admir, trebuie să fac 
apel nu numai la convingerile 
mele, dat și la sentimente, fiind 
legată afectiv de tot ce a făcut 
și face Partidul nostru in țară.

Joc teatru in fața unui public 
nou. E numai un simplu aspect 
al revoluției noastre. Sălile sînt. 
pline, exigențele sporite, iar eu 
simt că aprecierea acestui pu
blic larg, al oamenilor muncii, 
mă impresionează deosebit. Da< 
nu e vorba numai de teatru. 
Cultura, in genere, are în mo
mentul de față cu totul alt carac
ter. Aparține tuturor, luminează 
tot poporul. Viața mulțumește 
pe toți oamenii care muncesc 
cinstit. Și în jurul nostru toți 
muncesc. Freamătul muncii, si
luetele zvelte ale schelelor inun
dă orizontul.

Cite volume nu s-ar putea 
scrie despre Partid și oameni I

Lucia Sturdza-Bulandra

.t 'patriotismul Partidului Muncitoresc Jtomân și.jca 
ar cuvintul nu se 
■ebuiâ să fim, ci nn

Cinstea de solda

T

re șl egalitate a 
>r celor ce mun- 
a urmărit atta
in lupta revplu-

un vis încă al adolescenței mele tri
creatoare uriașe înfăptuite de iP.C.Rl- ui țară, ci; 
orale și munca neistovită aT 
itului de înnoire inspirat de 

mine temeiurile de a cere 
marea cinste să figure# ca 

ticu marea familie comunistă.®
A

______

ei munci
re, a 
i i se

■Am admiri
)ți intelectualii, m-am simțit alături de el. 
tare azi lipsit de modestie. Nu alături de el 

mijlocul și fnjrîndurile lui, că așa mă și so

Lor îm
ul socialismu..... 

ră, cinstea, 
tii partiduîuTO 
6»munistTcor*- 

a o obligație supremăIubesc Partidul Munci muncitoare ?i
uînțele eț prin toate fib'tele ființei ‘'mele, 

poporul meu și lui vreau să-i închin puterea 
ieriența pe care am acumulat-o. Lor îmi des

chis calea largă a devenirii noastre.

Traian Săvulescu

Realtz 
idealuri 
triumful 
stituie pen

■ de conștiinț 
tidului, înfră

dezvoltarei 
frății l-a i

mă simt legat de
fiindcă îmi iubes
mea de muncădf 
chid inima p

_______

Slăvi
plină.

Zaharia Stancu

Cînd setea pe drumeț îl

veșnic

pe lume 
Partidul, 

lume
Partidul.

Partidul m-a apărat în perma- 
de ispitele singurătății și 

i el am putut să creez 
oamenilor, să ajut 

poporului, în 
satisfacția 

ație pusă în

Ești mina ce ți-o-ntlnde-un frate 
Cind simți că te cufunzi in glod, 
Ești, peste ape tulburate 
Și pline de vîrtejuri, pod.

Ni-s dragi aceste rupte 
în zdrențe
Vechi drapele
Ce spun la cîte lupte

. Participară ele

slujba m

Ziua cea mare, de sărbătoare, 
Tara e plină de fiori și de soare, 
De cîntec țara întreagă e 
De cîntece și de lumină, 
Pentru acestea s-a născut

Pentru acestea a venit pe

Al patriei stegar
Nu-i nimeni mai destoinic 

și mai puternic nu-i 
Nu și-a plecat stindardul în fața 

nimănui...
EI stă de pază veșnic veghind, ințelegind 
Prezent oriunde bate o inimă, un gind, 
Un suflet, o voință și dorul de mai bine. 
Un freamăt de întreceri, un zumzet

de albine. 
Partidu-i țara-ntreagă, întotdeauna gata 
Dreptatea s-o împartă, imboldul

și răsplata...

Partidul, nu numai că ne-a a- 
jutat să ne găsim pe noi înșine, 
dar a dat un sens întregii noastre 
existențe ; ne-a învățat că nu e 
totuna cum trăiești; ne-a adus 
în școala demnității umane, o- 
dată cu poporul a cărui frunte 
s-a ridicat definitiv.

Titus Popovici

Procesul organic și 
neîntrerupt de făurire 
a frăției dintre poporul 
român și naționalitățile 
conlocuitoare își are 
obîrșia în conviețuirea 
lot de secole, in lu 
dusă in comun pentru 
libertate și drepmte 
socială, pentru o viață 
mai hună.

Bor celor 
ti deose- 

de -ruiț tonalitate, 
aurirea umtății oame- 

bii români și 
rfOțiarținînd na- 

conlocui- 
condiție e- 
succesului

are, ca o 
sențială a 
luptei lor.

Meliusz Jozsef

ertfelor de sine, 
nic, călăuz măreț.

VICIQ

Partidul

Ești în puterea nopții, casa 
Cu geamurile luminate,
Ești glasul ce răspunde, masa 
Întinsă pentru cel ce bate.

De cind sintem stăpini pe fire, 
Pe traiul nostru și pe vatră,

Tu călăuz ne ești și car 
învață-ne, iubit părinte, 
ii cum să facem mai depart 

cum să mergem înainte !

A. Margul-Sperber

Steagul

Iar astăzi vezi aievea-îndeplinit
Ceea ce ieri nici nu-ți trecea prin minte: 
In tot ce faci, Partidul, neclintit, 
Iți luminează calea înainte.

Și inima ni-i trează 
Și ochii drept privesc 
Din patria vitează 
Spre soarele ceresc.

Partidu-i tot ce-i demn, frumos și bine, 
Tot ce-n poporul nostru-i mai de preț :

Cînd înălțăm acuma 
Drapelul nou și tînăr 
Pe cer, nori albi ca spuma 
S-alungă fără număr.

Niciodată artistul n-a fost so
licitat ca acum de viața atît de 
plină, de bogată în fapte și sem
nificații ca aceea a țării noastre 
în drumul ei spre desăvîrșirea 
socialismului. Toate acestea le 
datorăm conducerii înțelepte de 
către partid, care a descătușat 
și a mobilizat toate forțele crea
toare ale poporului. El ne-a în
vățat că a fi artist al epocii tale 
înseamnă, în același timp, a fi 
cetățean, participant la tot ceea 
ce se făurește 
fi legat prin 
de popor.

în țara noastră, a 
toate fibrele tale

Ion Jalea

Dar în furtuna tare
Mutată-n vînt și ploi 
Catarg și veșnic soare — 
Drapelul e cu noi.

M. R. Paraschivescu

Columnă
Tu ești columna săgetată-n soare, 
Pe care s-a înscris, nemuritoare, 
Fața conducătorilor bărbați
Ce-au stat în fruntea luptei neînfricați, 
Smulgînd din miezul nopții răsăritul — 
O, an-columnă,
Te-a înălțat și-ai înălțat Partidul 1

Ion Brad
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0 activitate intensă, principială și constructivă in slujba 
cauzei socialismului, păcii și cooperării

DECENIUL

Viitorul este o dimensiune re
lativ recentă a existenței umane.

întreaga istorie a omenirii ar 
putea fi rescrisă dintr-un punct 
de vedere nou: acela al gradu
lui în care generațiile și-au con
trolat devenirea și destinul. S-ar 
putea, de asemenea, adăuga la 
lista de virtuți fundamentale oare 
caracterizează o colectivitate — 
alături de gradul de inteligență, 
hărnicie, avuție și resurse — și un 
indice nou, acela al intervalului 
de timp pe care este stăpînă.

După un îndelungat exercițiu 
istoric, societățile au hotărît să-și 
dobîndească facultatea de a stră
punge ceața, capacitatea de a pre
vedea și a prospecta evenimentele 
viitorului. Rezultatul este echi
valent cu dobândirea unei facul
tăți noi, a unei antene sau a 
unui far.

Istoria poporului român s-a 
desfășurat timp de secole sub 
semnul incertitudinii și al schim
bărilor exterioare dese. „Nu adu
ce anul ce aduce ceasul" este un 
dicton frecvent al înțelepciunii 
sale. Ceasul era atît de schim
bător îneît lăsa puțin loc pentru 
îndeletnicirea senină a prevede
rilor raționale. Desigur că tăria 
instinctului de supraviețuire, în
țelepciunea marilor personalități 
ce-au jucat un rol în destinul ță
rii și o bună tenacitate constitu
țională au făcut ca busola să ră- 
mînă neabătută de la marile as
pirații, pe care poporul român și 
le-a realizat. Dar pentru cîți ce
tățeni existența nu s-a desfășu
rat de la o zi la alta, ou prea pu
țină lumină asupra celor ce a- 
veau să urmeze 7

Trecutul nostru a fost dominat 
de contingent, de adversitate și 
nesiguranță. Un scriitor englez, 
de acum o sută de ani, descria 
condiția precară a Principatelor 
Române, dînd statistica conflic
telor ce s-au desfășurat pe solul 
lor. Rezultatul, surprinzător, pen
tru o întreagă jumătate de veac 
din secolul al XVIII-lea, este că 
numărul războaielor și al luptelor 
îl depășește pe cel al anilor. Pînă 
în pragul erei socialismului, vii
torul a fost întreținut ca o aspi-

rație sacră a cărei explorare sis
tematică, metodică și rațională, nu 
putea fi făcută sub presiunea e- 
venimentelor adverse, ci trebuia 
lăsată urmașilor ca o moștenire 
de preț. Ei bine, urmașiii aceștia 
— care trăiesc astăzi — înțeleg 
să o cultive. Nu a existat gong de 
început de an care să fi deschis, 
în același timp spre viitor, 
poartă mai largă, care să permi 
tă deslușirea liniilor de dezvolta 
re a întregii noastre vieți, ca a 
cest început de an 1971.

Coincidența începerii unui an 
cu un cincinal și cu un deceniu 
este într-adevăr o împrejurare 
ieșită din comun care ne permite 
evaluarea semnificației pe care o 
are existența noastră, învestită 
cu dimensiuni de plan. Cînd sînt 
eclipse, treceri de comete, as
tronomii se așază în locuri pro
pice ca să extragă din fenomen 
toate concluziile sale. Sociologii 
începutului de an 1971 pot măsura 
dimensiunea nouă pe care a cîș- 
tigat-o mintea națiunii noastre. 
Nu este o simplă coincidență ca
lendaristică, nu se deschide nu
mai o perioadă de cinci ani și 
una de zece. Se deschid intervale 
pe care s-au trasat deja liniile 
dezvoltării noastre economice și 
sociale. Pentru cincinal, planul e- 
conomic de dezvoltare a țării este 
elaborat în mare detaliu, iar 
pentru deceniu există programe 
de dezvoltare începînd cu balanța 
cadrelor și terminînd cu regula
rizările cursurilor de ape.

Dar nu numai cifrele produc
ției de energie și datele statistice 
vitale sînt cunoscute pentru a- 
ceastă perioadă de pe acum arată 
și semănată. Dimensiunea pros
pectivă a minții noastre are și o 
latură morală. Viitorul este întîm- 
pinat cu certitudinea stabilității, 
consecvenței și stăpînirii varia
țiilor hazardate ce pot interveni. 
Lipsa de siguranță produce și 
la națiuni aceleași efecte ea la 
indivizi: perturbări neurotice.
Multe țări din lume sînt încă 
pradă nesiguranței celei mai to
tale, care le face să-și irosească 
energia și potențialul într-o agi
tație și o neliniște sterile.

Experiența noastră este multi
formă ; din ea se pot alege multe 
teme ale dezvoltării anului, cin
cinalului și deceniului care ur
mează. Se poate contempla fără 
greș schimbarea înfățișării țării, 
care capătă accentele puternice 
ale industriei. Se poate evoca în
florirea artelor și răspîndirea cul
turii. Se poate cînta profuziunea 
sistemului școlar care va forma 
generații îmbogățite intelectuali- 
cește. Se poate vorbi și de mări
rea numărului de invenții care 
va atesta creativitatea tehnică a 
poporului nostru. Toate sînt la fel 
de' 
nu 
tul 
de 
de certe pot dresa de pe acum ta
bloul dezvoltării noastre în di
ferite domenii. Din ele aleg o temă 
care prin implicațiile ei este de 
natură să elucideze mai multe în
trebări. Este conștiința clară că 
viitorul țării noastre stă în in
dustria prelucrătoare și că nece
sarmente ea va deveni sursa 
principală a avuției, a bunăstării 
și deci a culturii poporului nos
tru.

Prin activitățile sale economi
ce, orice țară produce bunuri; 
prin cîștigul realizat, ea se așa
ză pe o anumită treaptă a ierar
hiei de venituri pe scara inter-

valabile și incursiunea în ele 
este o aventură. Calcule des- 
de precise, prognoze destul 
riguroase și prevederi destul

națională. Factorul de multipli
care a venitului național pe cap 
de locuitor ce se va produce în 
cincinalul și deceniul care ur
mează este echivalent cu mișca
rea țării noastre, în această ie
rarhie, de pe o anumită poziție 
pe alta, situată mai sus. Ideea de 
a ne situa printre cei mai dezvol
tați a putut fi întreținută ca o 
speranță de generațiile anterioare, 
care nu s-au putut însă ocupa de 
ea. în răgazul pe care îl așteptăm 
de la situația internațională și de 
la climatul continentului euro
pean, vrem să ne dedicăm acestei 
sarcini pentru care socialismul a 
făurit un fundament solid și in
destructibil. De fapt, nu este doar 
o sarcină de vîrf ; este și o ve
ritabilă ambiție populară. Nu 
există sufragiu pe care să nu-1 
întrunească, după cum nu există 
contribuție la care să nu ape
leze.

Concepția partidului nostru — 
așa cum este formulată în lucră
rile și prezentă în întreaga acti
vitate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — se bazează pe par
ticiparea largă a maselor, pe miș
carea lor creatoare, în idei și ac
țiuni productive, pe încrederea 
în inventivitatea și inițiativa lor. 
Iată un gînd ce se potrivește 
pentru an, pentru cincinal și 
pentru deceniu.

•****.*--*« toi

Desprindem din calendar ultima 
filă a lui 1970, pășim într-un an nou, 
Intr-un cincinal și un deceniu nou 
cu bucuria și satisfacția tonică a unui 
bilanț bogat de înfăptuiri, atît în do
meniul politicii interne, cit și în do
meniul politicii externe a României 
socialiste. Se poate afirma fără greș 
că niciodată activitatea țării noastre 
pe arena internațională n-a fost atît 
de vie, de prestigioasă ca în cursul 
anului care se încheie. Nicicînd cro
nica evenimentelor anului privind 
România n-a consemnat o prezență 
atît de dinamică, atit de intensă, ac
țiuni și inițiative atît de numeroase 
și de multilaterale, Încununate prin 
rezultate fructuoase.

Izvorîtă din interesele fundamen
tale ale poporului român, pătrunsă 
de principialitate, Înaltă responsabi
litate și spirit constructiv, întreaga 
această activitate a fost neabătut în
dreptată către promovarea cauzei 
socialismului și păcii, către înfăptui
rea aspirațiilor de libertate, indepen
dență și progres ale popoarelor, îm
potriva politicii de dominație șl agre
siune a cercurilor imperialiste, pen
tru un curs pașnic al vieții interna
ționale. Așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „muncind pentru 
asigurarea progresului și prosperita
tea patriei sale, poporul român este 
profund animat de dorința de a trăi 
în deplină înțelegere și de a colabora 
cu toate popoarele lumii, de a con
lucra larg pe arena internațională, la 
înfăptuirea dezideratelor de pace și 
progres ale omenirii".

Potrivit coordonatelor constante 
ale politicii noastre externe, în cen
trul activității multilaterale desfășu
rate de partid și guvern s-a situat 
în mod consecvent preocuparea pen
tru extinderea și adincirea continuă 
a relațiilor de prietenie, alianță șl 
colaborare cu toate țările socialiste 
— de care ne simțim legați prin sen
timentele trainice de solidaritate in- 
ternaționalistă cultivate de partid, 
prin comunitatea de orînduire, do 
ideologie, de aspirații și țeluri — 
pentru promovarea unității și coeziu
nii sistemului mondial socialist. In 
acest context se înscriu numeroa
sele întîlniri, • vizite și schimburi de 
vederi la nivel înalt, contactele bi și 
multilaterale ale reprezentanților 
țării noastre cu reprezentanții țări
lor socialiste. Participarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la sărbători
rea centenarului nașterii lui Lenin, 
vizita făcută în luna mai la cel mai 
înalt nivel în Uniunea Sovietică și 
convorbirile purtate cu delegația so
vietică, condusă de tovarășul L. I. 
Brejnev, întîlnirea dintre șefii gu
vernelor celor două țări, apoi vizita 
în România a delegației de partid și 
guvernamentale sovietice, condusă 
de tovarășul A. N. Kosîghin 
cu prilejul semnării noului Tra
tat româno-sovietic de prietenie, 
laborare și asistență mutuală — 
permis desfășurarea unor utile 
rodnice schimburi de păreri, 
contribuit la adîncirea înțelegerii 
ciproce, la evidențierea unor noi ... 
sibilități de amplificare a colaborării 
prietenești între cele două partide, 
țări și popoare.

Momente de seamă în evoluția 
continuu ascendentă a 
României cu țările socialiste din Euro
pa au constituit de asemenea întîlni
rile prietenești dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, din sep
tembrie și din noiembrie — cu pri
lejul semnării noului tratat de prie
tenie româno-bulgar — vizita făcută 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
președintelui Iosip Broz Tito, precum 
și vizita în România a delegației de 
partid și guvernamentale polone.

Cronica prieteniei frățești a con
semnat de asemenea vizitele făcute în 
R. P. Chineză de tovarășul Emil Bod- 
naraș, de alți reprezentanți ai țării 
noastre, care au fost primiți de to
varășul Mao Tzedun și au purtat 
convorbiri cu ceilalți, conducă tori de 
partid și de stat chinezi. Aceste în
tîlniri au evidențiat legăturile prie
tenești tradiționale dintre partidele 
și țările noastre, hotărîrea de a le 
dezvolta în continuare.

Totodată, vizitele delegației Marii 
Adunări Naționale și a Consiliului 
de Stat, ale altor reprezentanți ai țării 
noastre în R.P.D. Coreeană, prin con
vorbirile avute cu acest prilej cu to
varășul Kim Ir Sen, au marcat noi 
trepte în întărirea legăturilor de pri
etenie dintre popoarele român și co
reean. O manifestare a solidarității 
trainice a poporului român cu eroi
cul popor vietnamez, a sprijinului 
frățesc acordat luptei sale drepte 
împotriva agresiunii, a prilejuit vi
zita făcută în R. D. Vietnam de 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al României, Gheorghe Rădu- 
lescu. Toate acestea oferă o imagine 
grăitoare a legăturilor strînse ale 
României cu celelalte țări socialiste,

amploarea acestor legături, bunela 
relații prietenești.

Conținutul amplu, bogat, al acestor 
relații este întărit prin fundamentul 
material pe care îl conferă colabo
rarea economică dintre ele. în cursul 
anului au crescut schimburile comer
ciale atit cu țările membre ale 
C.A.E.R., cit și cu cele nemembre, au 
fost promovate forme noi de colabo
rare, îndeosebi de cooperare econo
mică și tehnică. Tn acest sens, se 
cuvin a fi menționate intrarea în 
funcțiune a primelor agregate de la 
Porțile de Fier — simbol al colaboră
rii rodnice româno-iugoslave — acor
dul cu Uniunea Sovietică pentru con
struirea în România a unei
trale atomoelectrice, proiectele pri
vind realizarea în 
U.R.S.S. a nodului hidrotehnic din 
zona Stînca-Costești, pe Prut, și 
a nodului hidrotehnic din zona 
Izlaz-Samovit în cooperare cu R. P. 
Bulgaria, ca și alte acțiuni de 
cooperare perfectate sau în curs de 
perfectare cu U.R.S.S., cu R. D. Ger
mană, Polonia, Ungaria. Relațiile e- 
conomice româno-chineze au cunos
cut în cursul anului expirat un spor 
de circa 30 la sută față de anul pre
cedent și ele vor fi stimulate de im
portantul credit fără dobîndă acor
dat României de R. P. Chineză. De
sigur, ne-am oprit numai asupra cî- 
torva exemple ; ar putea fi citate 
și altele finalizate sau în curs de fi
nalizare. La aceasta se adaugă coope
rarea în domeniul tehnico-științific, 
schimburile culturale, în alte dome
nii — toate contribuind la o mai bună

PUNCTĂRI PE AGENDA 
INTERNAȚIONALĂ A ANULUI 

1970

co- 
au 
Și
au 
re- 
po-

relațiilor

Viața omului e făcută 
din clipe care trec, una 
cîte una ; așa cum e viața 
neamurilor, din veacuri. 
Noi am mai îmbătrînit 
cu zece ani și nația a mai 
întinerit cu de zece ori 
zece. Oare fiindcă în a- 
propierea clipei-lumină nu
mărătoarea devine in
versă ? Acum o sută de ani, 
într-o scrisoare a lui Marx 
către W. Liebknecht se pu
tea citi această indicație 
care suna ca un avertis
ment : „..trebuie să urmă
riți cu atenție evenimentele 
din Principatele dunărene". 
Autorul Capitalului se re
ferea la primejdia pe care 
intrigile 
militarist 
pentru abia dobîndita uni
re, parțială, a mult încer
catei națiuni române, după 
veacuri de osîndă și lupte 
pentru libertate.

Măreția actului inițial ce 
se săvîrșise la 24 ianuarie, 
reeditînd gestul glorios, dar 
efemer, al Viteazului de la 
Alba lulia, nu fusese pe 
placul unor mari puteri și, 
bineînțeles, nici pe-al mi
cilor și tiranicelor cercuri 
retrograde interne ; dar is
toria avea să fie ireversi
bilă și C. A. Rosetti a for
mulat-o exemplar : „cela 
ce-și caută stăpîn, slugă va 
muri".

Fac parte din generația 
care la 30 decembrie 1947 a 
trăit cu intensitate întîiul 
an nou al Republicii româ
ne și sufletele noastre au

tresărit la amintirea doru
lui aprins al lui Bălcescu. 
Anii care au urmat, anii 
noștri, ai tuturora, de uce
nici făurari sau de cons
tructori iscusiți ai evului 
nou al țării, au fost și grei 
și buni, au fost aspri și 
dulci, cu anotimpuri mereu

ral-politică a poporului s-a 
constituit într-o identitate 
istorică fără precedent, tra
dusă în unitatea indestruc
tibilă dintre partid, guvern 
și popor. Așa se înfăți
șează istoriei contemporane 
România socialistă. Sti
ma profundă, prietenia și 
încrederea tuturor locuito-

încă din primele semne ale 
etnogenezei poporului nos
tru. Continuitatea lor, dîr- 
ză și nedezmințită, a stră
bătut cutezătoare grelele-i 
veacuri de netihnă. Tihna 
e darul națiunilor fără is
torie ; noi am avut parte de 
tihna vînturilor și a valu
rilor.

ritor a! străinului pină unde 
sufere independența națio
nală" (în Foaie pentru min
te, inimă și literatură, din 
18 decembrie 1844). Funda
mental pașnic și generos, 
românul s-a adresat pururi 
vecinilor ogrăzilor sale cu 
vorba frăției chiar și în fo
cul răzmeriței, precum Tu-

imperialismului 
o reprezentau

TRADIȚIA UNITĂȚII
de Mihnea GHEORGHIU

al

mai darnice, dar și cu cea
suri de zbucium și încume- 
tare, cu izbînzi,* dar și cu 
sacrificii, fiindcă istoria cu
ceririi dreptăților patriei, ca 
și a secularelor ei edificii, 
ne-a deprins din balada 
lui Manole meșterul că ni
mic nu se zidește fără jert
fă și fără eroism.

Anii timpului nou
țării, care au confirmat 
înaltele virtuți morale și 
constructive, și unitatea o- 
țelită a națiunii socialiste 
în jurul inimii sale fier
binți, partidul, își ex
tind efortul și demni
tatea ofensivei pînă-n ju
mătatea de veac ce se 
va-mplini. Pe culmile tim
pului sărbătorit curînd, anii 
din urmă au fost cei exem
plari, în care unitatea mo-

rilor României, de orice 
naționalitate ar fi, în
conjoară cu atașament și 
căldură conducerea parti
dului nostru comunist, pe 
omul drag din fruntea 
partidului și a statului nos
tru liber, stat azi 
pe deplin 
destinului 
democratic, 
clară i-a i
tingă marile mișcări ale is
toriei in momente în care 
alții nu vedeau decît eve
nimentele zilei. Cu aseme
nea conducători, țara știe 
că se poate mindri și stă cu 
fruntea sus.

Țara de azi își trage 
sevele puterii ei spirituale

stăpîn 
recunoscut al 
său național și 

Viziunea sa 
permis să dis-

de popor, 
revoluțio- 
tot sufle-

Pururi legată 
intelectualitatea 
nară a luptat, cu 
tul, pentru unitatea aceasta.

Din toate documentele și 
scrisorile unioniștilor, nă
zuința de unire, autonomie 
și suveranitate apărea cu o 
îndîrjire aproape obsesivă, 
cerînd românilor „a exerci
ta, chiar și în cele mai ne
fericite zile ale istoriei lor, 
deplina suveranitate din 
lăuntru și deplina suvera
nitate din afară", in nume
le unui popor pe care Geor
ge Barițiu îl caracterizase 
atît de bine ca : „păzitor 
de legile morale, înflăcărat 
de libertatea patriei, iubi
tor al semenului său, sufe-

dor, la Padeș : „frați locui
tori ai țării românești, ori- 
dece neam ați ft..“.

Proclamația-program a 
Revoluției din 1821, cu care 
începe istoria modernă a 
României, și-a consemnat 
centenarul tocmai de ziua 
nașterii Partidului Comu
nist Român.

Pe acest temei de respect 
pentru munca celuilalt și 
pentru libera sa petrecere, 
vizionarul României mo
derne, Bălcescu. înțelegea 
unitatea națională ca rodul 
unui șir de revoluții, ince- 
pînd cu „o revoluție demo
cratică și socială". în cuge
tul său lucid și în pojarul 
simțămintelor sale de ro
mantic erou al revoluției 
române, Bălcescu a proiec
tat în gîndirea social-poli- 
tică despre unire o trăsă-

tură ce va marca ulterior și 
vederile presei socialiste și 
muncitorești din România 
ultimei sute de ani.

Unirea „în cuget și sim
țiri" a României a avut o 
lungă și zbuciumată propă
șire, pînă la republica noas
tră de azi. Constatările și 
previziunile lui Kogălni- 
ceanu avertizaseră mai de
mult națiunea că : „preju
decățile veacului șl intrigile 
străinilor pînă acum au stă
vilit această unire ; astăzi 
insă împrejurările ne sînt 
favorabile ca să putem 
realiza aceea ce strămoșilor 
noștri Ie-a fost cu putință 
numai a dori".

Aceea ce a fost cu pu
tință s-a realizat, cu prețul 
unor grele lupte, pe care 
revoluția noastră a pus, cel 
mai aprins, sigiliul Repu
blicii socialiste.

Acum o sută de ani, fon
datorul socialismului știin
țific privea îngrijorat spre 
norii care amenințau liber
tățile și unitatea românilor. 
Astăzi, mîndră și liberă, 
exponentă a națiunii noas
tre socialiste — care nu-și 
realizează aspirațiile de 
progres pe seama sau în 
detrimentul intereselor altor 
națiuni, nu incalcă nimănui 
dreptul la dezvoltare liberă 
și suverană — în dimineața 
anului UNU al noului de
ceniu, România socialistă 
își privește și își constru
iește viitorul sub cel mai 
deschis cer, înalt și drept, 
precum Carpații inimii 
noastre.
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cunoaștere reciprocă, la circuitul viu 
de valori materiale și spirituale cre
ate de popoarele noastre frățești.

în cursul anului 1970 au cunoscut 
o continuă dezvoltare legăturile par
tidului nostru cu partidele comuniste 
și muncitorești din țările socialiste, 
ca și din țările capitaliste și cele in 
curs de dezvoltare. Astfel, pe lîngă 
contactele evocate mai sus cu condu
cătorii de partid și de stat din țările 
socialiste, secretarul general al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a în- 
tilnit cu tovarășii Santiago Carrillo, 
secretar general al P.C. din Spania, 
Alvaro Cunhal, secretar general al 
P.C. Portughez, Enrico Berlinguer, 
secretar general adjunct al P.C. Ita
lian. Se cuvin, de asemenea, mențio
nate convorbirile cu tovarășii Aziz 
Mohammed, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Irakian, Ruben Dario Sousa, se
cretar general al Partidului Poporului 
din Panama, cu reprezentanți ai 
Partidului Comunist Mexican, ai 
Partidului Comunist Dominican, 
ai Partidului de stînga (Comu
niștii) din Suedia. Cu prilejul vi
zitei în Franța, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întîlnit cu tovarășul 
Georges Marchais, secretar general 
adjunct al Partidului Comunist Fran
cez ; iar cu prilejul vizitei în Austria 
— cu Franz Muhri, președintele Par
tidului Comunist din Austria, în ul
timele zile ale anului s-a aflat în 
țara noastră tovarășa Dolores Ibar- 
ruri, președintele Partidului Comunist 
din Spania. Toate aceste contacte și 
întîlniri, desfășurate în spiritul prin
cipialității, prieteniei și respectului 
tovărășesc,' au prilejuit informări re
ciproce asupra activității partidelor, 
schimburi de păreri în problemele 
mișcării comuniste, au relevat do
rința de a dezvolta legăturile pe baza 
marxism-leninismului și internațio
nalismului, a principiilor indepen
denței și egalității, al respectării 
dreptului fiecărui partid de a-și ho
tărî singur linia politică, 
condițiiior specifice — în 
partidelor respective și al 
comuniștilor din toată lumea. La a- 
cestea trebuie adăugate schimburile 
între delegații de activiști, participa
rea delegațiilor partidului nostru la 
congresele altor partide, la manifes
tări internaționale cu caracter știin
țific.

Anul care se încheie a înregistrat, 
de asemenea, continua extindere a 
legăturilor P.C.R. cu diferite partide 
socialiste, forțe democratice și anti- 
imperialiste, cu mișcările de eliberare 
națională.

Bilanțul bogat al activității interna
ționale a țării noastre în anul care 
s-a încheiat consemnează totodată 
eforturile susținute pentru extinde
rea relațiilor și dezvoltarea colabo
rării cu toate statele lumii, fără de
osebire de orinduirea socială, potri- 

) vit imperativului coexistenței paș
nice. Baza de neclintit pe care Ro
mânia își clădește intreg ansamblul 
relațiilor internaționale o constituie 
principiile independenței și su
veranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc — prin
cipii imuabile care asigură cadrul 
înfloririi fiecărei națiuni, încrederea 
între 
sacru 
hotărî 
stabili 
tării sale. Afirmarea acestor princi
pii repudiază orice manifestări ale 
politicii de forță și amenințare cu 
forța, de dominație și dictat, reclamă, 
in mod imperios, soluționarea pe căi 
politice, prin tratative, discuții și 
convorbiri a problemelor 
dezvoltarea unor relații

Acționînd consecvent 
spirit, Republica Socialistă 
promovează statornic orientarea spre 
o politică de largi contacte, de par
ticipare activă la dialogul interna
țional și la activitatea organizațiilor 
internaționale, de dezvoltare a coo
perării cu toate statele, de intensi
ficare a relațiilor bilaterale și multi
laterale, pe plan economic și tehnico- 
științific, politic, diplomatic și in alte 
domenii, lată cadrul în care s-au 
înscris, cu rezultate rodnice, în in
teresul reciproc și ca aporturi sub
stanțiale la îmbunătățirea climatului 
internațional, la cauza păcii și cola
borării în lume, vizitele oficiale din 
acest an ale președintelui Consiliu
lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Franța, Austria și Ma
roc, convorbirile avute cu aceste pri
lejuri cu șefii acestor state — Georges 
Pompidou, Franz Jonas și regele 
Hassan al II-lea — vizita președinte
lui Consiliului de Miniștri, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, în R. F. a Ger
maniei, precum și numeroase alte vi
zite ale unor delegații guvernamentale 
sau reprezentanți ai țării noas
tre în țări de pe cele cinci conti
nente. în același timp, România a 
fost gazdă ospitalieră a șefilor de 
state ai Turciei — Cevdet Sunay ;

potrivit 
interesul 

unității

i

dreptului 
de a-și 
de a-și

state, respectarea
al fiecărui popor 
singur destinele, 

de sine stătător căile dezvoî-

litigioase, 
normale, 

în acest
România

intre popoare
Zambiei — Kenneth Kaunda ; 
lui — Șahinșahul Mohammad 
Pahlavi Aryamehr ; Republicii
Centrală — J.B. Bokassa ; R. D. Con
go — J. D. Mobutu, precum și 
a unor miniștri de externe 
alte personalități remarcabile 
diferite țări ale globului. Toate a- 
ceste întîlniri au prilejuit bogate 
schimburi de păreri asupra relațiilor 
bilaterale și asupra problemelor de 
interes comun ale vieții internațio
nale, au contribuit la mai buna cu
noaștere reciprocă, au generat acor
duri reciproc avantajoase. Din mul
titudinea exemplelor semnificative 
pot fi menționate acordurile de coo
perare cu firma franceză „Renault" 
în producția de subansamble pen
tru autoutilitare ; recent, contractul 
de cooperare româno-franceză pentru 
producerea de elicoptere, cu firme 
britanice in lucrări de irigații în cîm- 
pia Dunării, fabricarea de mașini elec
tronice în cooperare cu firme suedeze 
etc.

Nutrind o profundă simpatie și în
țelegere față de năzuințele de li
bertate și progres ale popoarelor din 
țările Asiei, Africii, Orientului A- 
propiat, Americii Latine, țara noas
tră și-a intensificat în cursul anului 
expirat relațiile prietenești și de co
laborare rodnică cu aceste țări. La 
aceasta au contribuit vizitele la nivel 
înalt din și în țări africane sus
menționate ca și călătoria făcută 
de ministrul de externe al Româ
niei în 8 țări africane. în India și Pa
kistan, în Iran, Ceylon și Ghana, în 
Algeria, R.A.U., Siria, Iordania, Tu
nisia, Maroc și în alte țări arabe, în 
alte țări în curs de dezvoltare Ro
mânia participă la acțiuni de coope
rare în vederea valorificării supe
rioare a resurselor naturale ale a- 
cestora.

Un important obiectiv al inițiative
lor și acțiunilor întreprinse de țara 
noastră l-a constituit înfăptuirea 
securității pe continentul european :
— aceasta însemnînd, potrivit con
cepției țării noastre, așezarea rela
țiilor intereuropene pe baza egalității 
în drepturi, intensificarea colaborării, 
garanția deplină pentru fiecare popor 
că se va putea consacra muncii paș
nice, Ia adăpost de orice agresiune, 
în numele acestui țel, România a 
participat la întîlnirile la nivel 
înalt de la Moscova și Berlin 
ale țărilor socialiste, care au abordat 
problemele securității europene — 
probleme cărora le-a acordat, de ase
menea, o deosebită atenție în convor
birile cu reprezentanții celorlalte țări 
europene. Avînd în vedere că în pre
zent s-a realizat un larg consens cu 
privire la necesitatea organizării con
ferinței general-europene, țara noas
tră subliniază necesitatea ca ea să fie 
pregătită, fără tergiversări, prin in
tensificarea contactelor și a dialogu
lui, prin eforturi din partea tuturor 
statelor interesate.

în condițiile actuale, cînd cursa 
înarmărilor sporește pericolele de 
război, irosind imense fonduri, Româ
nia a întreprins Inițiative și ac
țiuni de răsunet In sprijinul luptei 
pentru înfăptuirea unor măsuri 
dezarmare. Propunerile prezentate 
România, în primăvara lui 1970 
Conferința de la Geneva, cit 
punctul înscris pe ordinea de 
a Adunării Generale a O.N.U. pri
vitor la consecințele cursei înarmări
lor sînt o expresie a spiritului de 
responsabilitate internațională și ur
măresc să îndrepte tratativele de la 
Geneva pe făgașul realizării unor a- 
corduri efective de dezarmare, în 
primul rînd, de dezarmare nucleară.

România consideră că O.N.U. poate 
juca un rol important în menținerea 
și consolidarea păcii, în asigurarea 
respectării principiilor dreptului in
ternațional și extinderea cooperării 
între state. în acest sens, participarea 
șefului statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la sesiunea jubi
liară a Organizației Națiunilor Unite 
a constituit un moment remarcabil al 
întregii activități externe desfășura
te de România în cursul anului 1970. 
în cuvîntarea pe care a rostit-o la 
tribuna O.N.U. au fost expuse con
vingător poziția României în proble
mele internaționale actuale, punctul 
de vedere cu privire la căile regle
mentării situației din Indochina șl 
Orientul Apropiat, considerentele ță
rii noastre cu privire la direcțiile 
către care se cer îndreptate efortu
rile statelor în scopul soluționării 
problemelor acute ale vieții interna
ționale de care depind astăzi secu
ritatea, pacea și progresul : lichidarea 
războaielor și conflictelor dintre sta
te, abolirea politicii de dominație, 
de recurgere la forță și amenințare 
cu forța, respectarea deplină a drep
tului popoarelor la autodeterminare, 
promovarea unei coexistențe active. 
Așa cum este cunoscut, această cu- 
vîntare a produs o profundă impresie 
și s-a bucurat de un puternic ecou 
internațional.

Prezența la O.N.U. a șefului statu
lui român a prilejuit totodată o in
tensă activitate de contacte și schim
buri de vederi cu un mare număr 
de conducători de state, de guver
ne și cu alți reprezentanți da 
seamă ai statelor lumii : președintele 
Zambiei — K. D. Kaunda, premierii 
Iugoslaviei — Mitia Ribicici, Japoniei
— Eisaku Sato, Republicii Peru — 
general Ernesto Montague, Israelului
— Golda Meir ; miniștrii afacerilor 
externe ai U.R.S.S. — A. A. Gromîko, 
Italiei — Aldo Moro, al R.A.U. — 
Mahmud Riad, Yemenului de Sud — 
Salim Abdeidh. în același timp, vi
zita neoficială în S.U.A. a prilejuit 
convorbiri cu președintele S.U.A., Ri
chard Nixon, întîlniri cu poporul a- 
merican, cu marcante personalități 
ale vieții publice, culturale și ale 
cercurilor de afaceri — toate acestea 
în interesul dezvoltării relațiilor bila
terale și în deplină concordanță cu 
cerințele promovării destinderii în 
lume, ale colaborării internaționale și 
întăririi păcii.

La capătul unui an de eforturi 
neslăbite pe arena internațională, se 
poate aprecia că viața însăși, desfă
șurarea evenimentelor confirmă 
justețea acțiunilor, Inițiativelor și 
măsurilor pe care le promovea
ză România, arată că țara noastră 
îndeplinește un rol activ pe li
nia evoluțiilor pozitive din viața 
internațională. Tocmai de aceea po
litica externă a României se bucură 
nu numai de adeziunea și sprijinul 
călduros al întregului nostru popor, 
dar și de o profundă simpatie peste 
hotare, ceea ce a atras țării noastre 
un prestigiu în continuă creștere, 
prieteni nenumărați pe tot globul. 
Alături de celelalte țări socialiste, de 
toate forțele progresiste, România își 
va aduce și de aci înainte contribu
ția ei activă la lupta mondială pen
tru progresul cauzei libertății și in
dependenței naționale, socialismului 
și păcii.
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tiți oare cîți oameni călătoresc în 
fiecare zi în țara noastră cu trenul, 
avionul sau vaporul ? Aproape un 
milion ! Dacă îi adăugăm 

ce se deplasează cu autobuzele 
turismele, cifra neîndoielnic se 
Prin urmare, fiecare al zecelea 
se află zilnic in plină călătorie.

O întrebare pe care ne-am pus-o — și la 
care am încercat să aflăm răspuns în cursul 
prezentei anchete — este : de ce călătoresc 
oamenii ? Cum se reflectă, în fluxul călă
toriilor cotidiene, dinamica Unei societăți 
răscolite pînă în adîncuri de marile pro
pulsii ale contemporaneității ?

Răspunsurile — multiple și felurite ca și 
viața — ne-au dezvăluit tabloul eferves
cent al preocupărilor obișnuite ale cetățeni
lor României socialiste în acest moment de 
interferență a deceniilor. Toate converg 
spre a reliefa o trăsătură caracteristică : 
indiferent de motivul sau țelul care le de
termină, călătoriile nu meii sint astăzi — ca 
în trecutul nu prea îndepărtat al acestor 
meleaguri sau ca in prezent pe alte meri
diane ale globului — niște disperate aven
turări în necunoscut, niște itinerare ale ha
zardului, însuflețite de fata morgana 1_ 
merelor adesea dureros neîmplinite, ci au
tentice trasee ale certitudinii. Oamenii vin 
și pleacă, pleacă și vin cu conștiința că la 
capătul oricărui drum îi așteaptă un loc de 
muncă, sau de învățătură, sau de odihnă, o 
misiune de îndeplinit, o întîlnire cu fami
lia, cu cei apropiați și dragi. într-un cuvînt ; 
un rost.

...In municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, unde totul respiră aerul tare al 
noului, cel mai nou edificiu este gara. 
Abia a împlinit doi ani. Clădirea im
punătoare, modernă, este amplasată pe axul 
bulevardului principal. De la etajul ei pot 
fi admirate in voie, prin vitralii largi, atît 
panorama orașului, cit și pădurea de retorte 
a coioșiior industriei chimice de pe valea 
Tro tușului.

Iată-ne la ora sosirii acceleratului dinspre 
București. Dintr-un vagon coboară două 
femei și doi bărbați. Ne recomandăm și in
trăm în vorbă. Aiiăm că sint specialiști de 
la IPROCHIM. Constanța Rhoe este șefa do 
proiect al celui mai tinăr obiectiv de pe 
platforma petrochimica trotușeană : instala
ția de pinetox, aliată deja in probe tehno
logice și care va intra in funcțiune peste 
citeva zile. Pînă aiunci însă mai sînt de 
soluționat citeva probleme, legate de ma
teria primă care se folosește la fabricarea 
pinetoxuiui. De aceea. Constanța Rhoe, îm
preună cu colaboratorii ei Maria Munteanu 
și Ion Mandravel, au venit aici să le re- 
aolve operativ.

Cel de-al patrulea călător coborît în gară 
este o veche cunoștință : inginerul Constan
tin Popa care, pina acum trei luni, a iuclt»i 
ca șef al serviciului de cercetări in cadrul 
uzinei chimice. Acum e proiectant la 1PKO- 
CHliVi și se ocupă de executarea unui pro
iect pentru noua instalație de hexacloran, 
«are se va construi aici anul viitor. De alt
minteri, in cincinalul caro începe, platforma 
petrocmmica ue pe valea irotușului va cu
noaște o ampla dezvoltare. Vcr fi înălțate 
și puse în funcțiune douăsprezece noi insta
lații. După cum se vede, in peisajul uman 
divers și pitoresc al gării poți întrezări și 
contururile viitorului.

între timp, acceleratul a plecat înspre 
Ciceu. Gara se umple din nou. O bătnrucă, 
încălcată ca o atoina, cauta să-și apropie 
bagajele de peron. E limpede că se pregă
tește pentru o călătorie lungă.

— Departe, mătușico, departe 7
— Tocmai la Turnu-Severin, maică, la fe- 

cioru-meu. E sudor acolo, pe șantierul acela 
mare. Mi-a scris că m-așteaptă acum, de 
sărbători. Parcă poți-"să nu te duci cînd te 
cheamă cu atita dragoste și iți scrie așa de 
frumos despre ceea ce face el acolo, pe 
Dunăre ?

Bătrinica e Ecaterina Munteanu din Li
vezile — o comuna ue prin părțile bacău
lui — mama sudorului ion munteanu de pe 
șantierul gigantului niuroenergeuc ue la 
Porțile de Fier.

— Mi-am pus in traistă, maică, de toate, 
de, ca batrinii : și picaturi ue valenană, și 
pastile pentru dureri de cap. Valizele le-ani 
umplut cu de-ale gurii. Am tăiat porcul și-i 
duc și Iui ionel cile ceva. D-apoi lasă că și 
el, cînd vine acasă, in concediu, se incarca 
cu de toate. Pentru fiecare cite un dar. 
Cred că o să petrec un revelion de pomina...

...O insoțim pe bătrinica din Livezile Ba
căului în marea ei călătorie — cel mai lung 
drum parcurs in șase decenii de viață — 
pină la celălalt capat al țării, pe malul Du
nării. E. intr-un fel. un itinerar simbolic, 
punte de legătură nu numai intre diierite 
puncte gcogralice, dar și intre epoci și 
virste. Lăsind-o să se minuneze în voie în 
fața grandioasei priveliști a fluviului încop- 
ciat de masivele construcții ale anilor noș
tri, ne gindim că adesea traversarea spa
țiilor înseamnă și o cucerire a timpului : 
prin fiul ei, Ecaterina Munteanu se simte 
— și pe drept cuvint — participantă la una 
dintre cele mai importante opere construc
tive ale socialismului. Parcurgînd distan
țele oamenii nu numai că iau cunoștință de 
realizările epocii, nu numai că devin mar
tori oculari ai prefacerilor ce conferă un 
nou chip așezărilor patriei, dar se integrea
ză mai adine ei înșiși acestor prefaceri și, 
totodată. Ie încorporează temeinic propriei 
lor viziuni asupra vieții, propriei lor con
științe.

Gara Turnu-Severfn este și ea, cum e fi
resc să fie, o oglindă a vigurosului flux de 
energii umane propulsate de socialism pe 
arterele vitale ale economiei naționale. Nu 
de mult, citeva sute de excavatoriști, dul
gheri, fierar-betoniști, care și-au_ încheiat 
cu succes 
plecat de 
șantierul 
Rogojelu.
acea notă distinctivă specifică anilor noștri : 
sînt biografii toponimice semănînd mai de
grabă cu inedite itinerare ale marilor înfăp
tuiri ce s-au înălțat în ultimii ani de la un 
capăt la altul al României ; sînt biografiile 
unor oameni al căror destin hașurează eu 
elanuri materializate harta nouă a țării.

— Pretutindeni unde nevoile construcției 
ne poartă pașii — dă glas gîndurllor sale 
șeful unei echipe de flerari-betoniști Petre 
Iluțupasu, care a mai lucrat și la Argeș, la 
Luduș — Iernut, la Bicaz — noi nu avem 
sentimentul de provizorat al unor pasa
geri, ci. dimpotrivă, ne simțim ca acasă. 
Spre deosebire de constructorii din trecut, 
care băteau drumurile țării după lucru, noi 
nu căutăm, ci sintem căutați, chemați. Iar 
indiferent de obiectul concret al deplasării, 
țelul este unul singur : să ne facem cit pu
tem mai bine datoria, să dăm viață in toată 
măreția lui programului trasat de' partid, 
care este și programul nostru, al fiecăruia 
dintre noi._

și pe cei 
sau auto- 
dublează.

cetățean

hi-

misiunea la Porțile de Fier, au 
aici spre noul lor loc de muncă, 
centralei termoelectrice de la 
Biografiile multora dintre ei au

templi spectacolul gării citeva zile Ia rînd, 
capeți o imagine pregnantă a febrilei activi
tăți creatoare din marea citadelă industrială. 
Gara tși vădește astfel Însușirea de concen
trat uman al realității in continuă și efer
vescentă înnoire.

Printre cei ce coboară din tren îl recunoaș' 
tem pe inginerul Ștefan Mișcovici, șeful bi
roului de proiectare a motoarelor Diesel-e- 
lectrice de la Uzina constructoare de mașini. 
Se înapoiază de la București unde, la minis
terul de resort, a avut loc o discuție privind 
accelerarea demarării fabricației de motoare 
navale. Pe peronul gării, deci, o nouă întîl- 
nire cu viitorul !

Ora 22,30. Sosește 
noapte. Dintre sutele 
coboară din vagoane 
tovarășul Ștefan Demeny, 
ciului normare-salarizare de ... ______
tul siderurgic Reșița. Vine și el de la Bucu
rești, unde timp de o săptămînă a participat 
la ultima etapă a unui curs organizat la 
CEPECA.

— Cu ce cîștig de cunoștințe vă întoar
ceți ?

— în ultima etapă a cursului, care s-a în
cheiat astăzi, toți participanții au prezentat

ultimul 
de 
îl

tren de 
călători care 

remarcăm pe 
șeful servi

la Combina-

ne spune tînărul. E ultima oară cînd re
văd, ca student, orașul natal, strada Tîmpla- 
rilor și casa unde am crescut și copilărit. 
De la vară încolo, după ce voi susține exa
menul de stat, voi călători în altă 
aceea de 
dacă stai 
lătorie e 
ești om 
neapărat 
zenței tale in lume...

Urînd tinerilor drum bun și petrecere 
frumoasă în vacanță, ne-am continuat vi
zita prin gară. Megafoanele tocmai anunțau 
sosirea acceleratului de la București. Din 
tren coboară sumedenie de lume. îl remar
căm, în mulțime, pe profesorul universitar, 
doctor docent Constantin Ciopraga.

— De ce călătoresc oamenii ? — ne răs
punde la întrebare cunoscutul istoric literar. 
Goethe sublinia valoarea călătoriilor vor
bind de rolul lor „terapeutic" în sensul re- 
vitalizării și al împrospătării spirituale. 
Personal văd în călătorii nu numai un in
strument de cunoaștere, ci și unul de auto- 
cunoaștere. Măsor, compar, trag concluzii, 
pun în paralel realități din străinătate cu 
realizările și perspectivele din patrie și 
confruntarea îmi dă întotdeauna un senti-

stat, voi călători în altă postură, 
profesor, către o catedră. In fond, 
să te gîndești mai bine, orice că- 
un drum spre tine însuți. Dacă 
adevărat, la capătul ei trebuie 

să găsești ceva din sensul pre-

socialistă a țării, de ridicare la o viață în- 
fliritoare a tuturor localităților.

Nu intîmplător un piteștean de baștină 
a spus — mai în glumă, mai în serios, în 
orice caz cu o duioasă ironie — că n-ar fi 
deloc deplasat ca unele trenuri ce descind 
In gara Pitești să poarte inscripția „Trenuri 
ale regăsirii" !

...Dezolante imagini dezvăluiau, cîndva, 
privirilor acele faimoase gări-terminus. a- 
cele „capete de linie", pierdute undeva, în 
cîmpie sau la poalele munților, prin locuri 
care păreau a fi însuși capătul lumii. ~ 
aici viața părea că se înfundă într-un 
gher fără Ieșire și fără speranță.

La Ilva Mică se încrucișează două 
ferate : una șerpuiește printre crestele 
munților, tăind drum spre Moldova, prin 
Vatra Dornei, cea de-a doua însoțește va
lea Someșului Mare, oprindu-se la poalele 
unor falnici munți de veche rezonanță, ln- 
tr-o așezare minieră numită Rodna.

Aici se termina odinioară parcă orice lică
rire de optimism. Cîți nu au venit pe calea 
de fier omorîndu-și aici Idealurile, cîți nu 
au renunțat și au fugit învinși de singură
tate și distantă I

Toată lumea vorbește în această stație ter
minus despre viitor ! De fapt, dacă stai să 
te gîndești mai bine. Rodna înseamnă, de 
mai multă vreme, o poartă către viitor...

M

De
un-

răi

Telurile călătoriilor sînt multiple 
și diverse, precum diversă și bo
gată e viața oamenilor în anii 
noștri. E de-ajuns să pornești 

de la Ilva Mică pe cealaltă arteră fe
roviară, spre bazinul Domelor, pentru ca să 
întîlnești în aceste zile un soi deosebit de 
călători care duc cu ei — tn afară de coșuri 
și geamantane încărcate cu daruri — ceva 
din presentimentul unei mari, dezlănțuite 
voioșii. Intrăm în zodia nunților la sate și 
pe aici așa e obiceiul : la asemenea eveni
mente de căpătîi ale vieții de familie să se 
adune rude și cunoscuți din toate colțurile 
tării.

La una dintre ultimele nunți de la Dorna 
Cîndreni — și-au unit destinele muncitorul 
forestier loan Donișe cu tînăra țărancă coo
peratoare Elisabeta Iuga, naș fiind chiar 
primarul comunei. Vasile Moroșan — au 
venit zeci de nuntași nu numai din localitate 
și din împrejurimi, ci și din alte părți ale 
țării. Printre driste (domnișoarele de onoa
re) și vătășel (cavalerii de onoare), cumetri

niei. Am lucrat circa 14—16 ore pe zi. dar 
acum, cînd privesc la blocurile cartierului 
„Carpați" (așa l-au numit sătmărenii, în 
semn de prețuire a muncii noastre, după 
numele trustului), simt că am făcut ceva 
frumos și că acum pot păși în fața tovarăși
lor mei cu fruntea sus.

— Mă simt atașat de acest oraș. în care 
prezint frecvent conferințe pe teme ale crea
ției muzicale românești și universale — ne 
declară Silvian Georgescu, muzicolog din 
București. Acum lucrez, printre altele, la o 
amplă monografie despre cultura muzicală 
și despre arta amatoare din aceste părți ale 
țării. Orașul acesta surprinde pe multi din
tre cei care îl vizitează pentru prima oară 
prin bogăția vieții sale spirituale. Există 
aici o filarmonică, un liceu de muzică, un 
ansamblu folcloric, un teatru, o școală popu
lară de artă.

Dar iată că a sosit avionul de București. 
Ne adresăm și 
coborît din avion, 
călătoriei.

— începînd din 
bucuros Gheorghe 
în centrala Băncii

unora dintre cel care au 
întrebîndu-i despre telul
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studiile elaborate în fazele precedente. în 
cadrul discuțiilor purtate pe marginea aces
tor studii s-au făcut ultimele șlefuiri îna
inte de aplicarea lor în practică. Eu, bună
oară, am pregătit studiu! intitulat „Orga
nizarea serviciului normare-salarizare la 
Combinatul siderurgic din Reșița". Aplica
rea lui în practică se va reflecta, sper, în 
creșterea producției șj productivității mun
cii in secțiile de bază ale combinatului, ca 
urmare a unei normări mai riguros știin
țifice și a unei retribuiri mai stimulative.

Nu puțini dintre cei ce călătoresc astăzi 
pe drumurile de fier, de asfalt, de apă și 
de văzduh ale României socialiste poartă 
cu ei mesajul noului însușit cu osîrdie în 
cele mai variate forme de ridicare a califi
cării, în școli, institute, universități, pretu
tindeni unda pulsează năzuința fierbinte a 
cunoașterii, descoperirii, perfecționării. 
„Foamea de spațiu", în care un cunbscut 
scriitor contemporan vede unul dintre mo- 
bilurile esențiale ale pasiunii contempora
ne a călătorilor, ia astfel înfățișarea fra
pantă a „foamei de cunoștințe", fenomen 
specific unei societăți în plină și impetuoa
să ascensiune pe treptele toi mai înalte ale 
civilizației socialiste.
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ment de încredere in posibilitățile și ge
niul creator ale poporului român. Ca tri
mis al universității și al Uniunii Scriitori
lor, am participat la congrese, seminarii, 
conferințe în diferite țări europene. Mă în
torc acum din Italia unde, în cadrul acor
dului cu universitatea din Iași, am ținut 
conferințe despre literatura română la uni
versitatea din Padova. Pentru reliefarea 
tradiției contactelor noastre cu marile cen
tre ale spiritualității europene menționez 
că în Aula Magna a universității padovane 
se află și portretul stolnicului Constantin 
Cantacuzino, fost 
secole. Călătoriile 
poate fi fantoma 
directe sugerează 
diene în toată

student acolo acum trei 
apropie oamenii. O carte 
unei călătorii : contactele 
însă dinamica vieții coti- 

plenitudinea și diversitatea.

I) lnseamnă nu numai ple- 
și întoarceri. Unul dintre 

semnificative fenomene ale

octombrie — răspunde 
Ionașcu, director adjunct 

______ ______de Investiții — sint dele
gatul consiliului de administrație al băncii 
pentru județul Satu Mare. Am sosit aici să 
urmăresc indicatorii de eficiență ai investi
țiilor. De altfel, dintre prețioasele îndru
mări conținute in recenta expunere a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. una mi-a mers 
drept la inimă : nu cu circulare se indru- 
mă munca, ci prin prezența noastră nemijlo
cită, activă, pe teren.

— Sint sătmăreancă și am venit în va
canță acasă, la părinți. Doresc să mă re
creez. dar și să aprofundez studiul celor 
mai dificile materii — zîmbește Eva Illesi, 
elevă în anul I la școala postliceală de cos
metică a UCECOM-ului. Unii își imaginea
ză că profesia aceasta, cosmetica, e o treabă 
ușoară și nițeluș frivolă.. Se înșeală 
profund. Orice meserie, dacă e făcută cu 
pasiune și pricepere, devine artă. Dar mai 
ales una care e nemijlocit legată de fru
mosul cotidian...

Niște oameni într-o aerogară. La inter
secția traseelor aeriene. între o cursă în
cheiată și una care abia începe. Si cîteva 
cuvinte despre frumos, care capătă. în acest 
context, un relief metaforic...

Poate că una dintre cele mai tulbură
toare întîlniri cu ideea de călătorie 
ți-o oferă ruloul nesfirșit de asfalt 
al șoselei.

Facem un popas la Veștem (la 14 km de 
Sibiu, acolo unde ai impresia că. întinzind 
doar mina, poți atinge Negoiul), locul de 
confluență a două importante magistrale ru
tiere ale țării — DN 1 și 7 dinspre Brașov 
și Rm. Vîlcea. Privind furnicarul de ma
șini care i se perindă caleidoscopic pe di
nainte, plutonierul major de miliție Cons
tantin Manea, de la postul de control, ne 
spunea :

— Pentru mine este un spectacol covîrși- 
tor. Aici își întretaie drumurile mașini de 
tot felul, din toată tara. După un recent 
sondaj trec pe aici aproape 3 000 de auto
vehicule în 24 de ore, deci 90 000 pe luna. 
Un milion pe an ! Pe lingă o lecție de geo
grafie, acest furnicar este și o instructiva 
lecție de economie a țării. Căci, in afară 
de autoturisme, trec zilnic zeci și sute de 
autocamioane, autotrenuri, autobasculante. 
Uneori apare cite o adevărată uzină încăr
cată pe pneuri. Pentru astfel de gabarite 
uriașe însăși șoseaua a trebuit să fie adap
tată la nevoi. Priviți la două sute de metri 
de aici : nemaiavînd loc pe sub podul 
acela de cale ferată, autotrenurile cu gaba
rite foarte mari trec acum, pe varianta spe
cial construită cu doi ani în urmă peste ca
lea ferată.

Ne îndreptăm atenția într-acolo : în pă
tura de zapadă se văd urme uriașe de 
pneuri. Cu o zi înainte au trecut pe aici 
treilere cu tronsoane-gigant (cu diame
trul de 4,2 m și în greutate de aproape 30 
de tone) executate de uzinele „Indepen- 
dența“-Sibiu pentru galeria forțată a hi
drocentralei de pe Lotru.

Cîțiva kilometri mai încolo oprim la 
Boița. Poarta de sus a Văii Oltului, punctul 
de tranzit dintre sudul și nordul țării. Per
delele de ceață învăluie încet munții și șo
seaua. Privim inainte ca pe un uriaș ecran 
lăptos : o neîntreruptă mișcare de lumini. 
Sint lanternele a zeci de autovehicule, sin
gurele care pe un astfel de timp mai dau 
viață acestui templu de piatră. Fiecare din
tre ele înseamnă, în acest ocean de întu
neric, simbolul unei conștiințe treze. Ion 
Lazăr, de la Autobaza I.T.A. Tîrgoviște, 
plecat, cu o zi ir. urmă, de la Uzina me
canică Moreni, trebuie să ajungă neapărat 
miine la Baia Mare, cu un rezervor meta
lic ; tot ia Baia Mare și tot miine trebuie 
să ajungă și Enea Stoicoff, cu un autotren 
frigorific încărcat ia IRIG București; cu un 
transport de dolomită șoferul Gheorghe 
Groza trebuie să ajungă „ultraurgent" la 
combinatul siderurgic Galați. întregul loc 
de parcare din apropierea unui brădiș e 
ocupat de un treiler remorcat de o „Tatră" 
de la autobaza ITA nr. 4 — Filaret-Bucu- 
rești.

— Este un uscător de cereale pe care, 
împreună cu tovarășul meu Constantin 
Gogu, care conduce mașina de însoțire din 
față, îl transportăm de la Călărași la I.A.S. 
Variaș — ne spune Simion Calianu, șofer 
experimentat, cu peste treizeci de ani la 
volan.

— Faceți des curse pe Valea Oltului ?
— Nu am fire în cap de cîte ori am tre

cut pe aici 1 După mine este cea mai pito
rească șosea modernizată a țării. Și, în 
același timp, o uriașă bandă transportoare 
de echipament și hrană pentru fabricile și 
uzinele țării. Am discutat cu mulți tova
răși de meserie care au trecut prin aceste 
locuri. Unii spun că este o șosea plăcută, 
dar grea în același timp, un traseu de pre- 
gâtire pentru asprele bucurii ale meseriei 
de șofer.

...Și acum un adevărat „as al călătorii
lor". Unul dintre cei care își trăiesc viața 
într-o continuă și vertiginoasă străbatere a 
țării, unul dintre neobosiții martori și cro
nicari ai epocii. Este cunoscutul „vînător 
de imagini" Gheorghe Dumitru de la stu
dioul „Alexandru Șahia". Un ochi și o con
știință mereu prezente în mijlocul actuali
tății, pe care o pecetluiește în filigranul 
sensibil al peliculei.

L-am întîlnit recent la Galați. Tocmai 
cobora dintr-o mașină. Se ducea să filmeze 
noul născut al siderurgiei gălățene, lami
norul de benzi la rece. Nu de mult l-am 
văzut într-o gară din Tg. Mureș. Tocmai 
„trăsese" cîteva zeci de metri de peliculă 
cu imagini ale reconstrucției cartierelor 
distruse de inundații. în timpul calamități
lor din primăvară l-am zărit ureîndu-se în
tr-o barcă să surprindă „pe viu" catastro
fala năvală a apelor la Mediaș. Altădată 
ne-am spus un „bună ziua" și un „ce mai 
faci" pe aeroportul din Deva : tocmai ve
nea de la Suceava, unde filmase noile in
stalații ale combinatului de celuloză ■ și 
hîrtie și se îndrepta spre termocentrala 
Mintia.

— Cîți kilometri ai străbătut anul acesta, 
tovarășe Dumitru ?

— Nu știu. Dacă m-ai întreba însă cită 
peliculă am tras mi-ar fi mai ușor să-ți 
răspund : peste douăzeci și trei de kilome
tri. Cu asta se măsoară drumurile noastre 
prin țară. Cu asta ne măsurăm prezența, 
cu asta ne considerăm datoria împlinită.

Gara Rodna — gară ce părea cîndva o 
margine a universului — a devenit, 
în zilele noastre, un fel de poartă a 
unor zări de abia bănuite perspecti

ve. Dacă odinioară oamenii veneau la 
Rodna ca... să plece cît mai repede, azi vin 
să rămină, să se statornicească.

Din trenul personal ce venea dinspre Ilva 
Mică a coborît, pe un ger nâpraznic, un 
tinăr blond, subțire, cu priviri vioaie, pe 
numele său Victor Marcu. Era întovărășit 
de soție și de doi copii.

Au privit stingheri în jur, apoi, după 
cîteva clipe, s-au amestecat printre ceilalți 
călători, îndreptîndu-se spre centrul așeză
rii. Veneau de la Șuncuiuș pentru a con
tinua aici munca migăloasă, dar pasionantă, 
a explorării munților.

L-am găsit tocmai intr-un vîrf de munte, 
în Valea Blaznei. locuind într-un bloc nou„ 
de curînd construit. Am vorbit despre el și 
despre familie, despre munca grea de de
tectare a avuțiilor subterane. Nu avea rud« 
la Rodna și. firesc, l-am întrebat de ce a 
venit tocmai în această localitate îndepăr
tată. Omul m-a privit oarecum nedumerit. 
Nu înțelegea rostul întrebării. După cîteva 
clipe a rostit :

— Asta e legea meseriei noastre : să fim 
mereu acolo unde noi comori din adîncuri 
trebuie scoase la iveală.

Gara terminus Rodna 1 Sfîrșit de drum, 
dar început de lume și de idealuri. Cu două 
luni în urmă au coborît în această gară 
Horia și Sanda Hărăguș. Amîndoi medici, 
amindoi proaspeți absolvenți ai facultății. 
Soțul — internist, soția — pediatră. Nu cu
noșteau pe nimeni, nimeni nu-i cunoștea. 
Acum toți minerii Rodnei i-au îndrăgit pe 
medicii Hărăguș.

— Tovarășe Hărăguș, regretați oprirea în 
gara terminus Rodna ?

— Dimpotrivă, o socotesc pragul unei 
etape noi și hotăritoare în dezvoltarea mea 
profesională.

— Ați dori să plecați într-un oraș ?
— Da. într-unul singur : in orașul Rodna. 

Sînt sigur că nu va trece mult și pe harta 
țării își va ocupa locul și acest oraș...

In acest an, în gara Rodna călătorii 
s-au inmulțit. Au venit mulți proiec- 
tanți, topometri, geodezi. Au măsurat în lung 
și-n lat, s-au urcat iar în tren și au plecat 
ia București.

— în martie 1971 — ne spunea Pompei 
Strîmbu, secretarul comitetului de partid 
Rodna — vor sosi proiectele și va începe 
construcția unei mari stații de preparare a 
minereurilor. Va fi construit și drumul de 
acces ce va lega Rotația de cea mai tînără 
exploatare minieră, cea de la Valea Blaz
nei, care va începe să producă în anul 1972. 
Concomitent vom construi trei blocuri 
pentru muncitori, un magazin universal 
nou și vom efectua o serie de lucrări edili- 
tar-gospodărești. Tot Ia anul vom începe 
cercetările bazinelor Anieș si Parva...

și cumetrite, puteau fi întilniți și Vasile 
Lebădă, miner la Leșul Ursului. Silvestru 
Moroșan, crescător de animale din Stulpi- 
cani, pensionara Elisabeta Pleșa din Bacău, 
muncitorul Vasile Apalamariței din Suha- 
rău, județul Botoșani, și mulți alții care 
au venit aici de la zeci și sute de kilometri. 
Au venit cu trenuri, cu autobuze., cu auto
turisme proprii. Scopul călătoriei : reînno- 
darea unor tradiții din care poporul nos
tru și-a făcut un titlu de cinste.

Tradiții care sînt la fel de vii nu numai 
aici, ci și pe alte meleaguri ale țării. O 
adevărată „invazie a nuntașilor" a cunoscut 
recent și comuna Beliu, din județul Arad. 
Livia și Ion și-au întemeiat o căsnicie. Vor 
fi de acum înainte soții Ciubotaru. Au ple
cat în urmă cu ani de aici, din vatra satu
lui, de la cooperativa agricolă de produc
ție. Livia este acum muncitoare la fabrica 
„Tricoul roșu", iar Ion lucrează la Uzinele 
de vagoane din Arad. Iar la nunta lor — 
pe care au ținut s-o sărbătorească în Satul 
natal — au venit. Ia fel ca și la nunta de 
prin părțile Domelor, rude, prieteni, cunoș
tințe din toate colțurile țării.

L-am întîlnit aici, bunăoară, pe Ion Ursu- 
leac, plecat de cîțiva ani la București. A- 
cum este maistru la „Tehnometal". A venit 
cu soția, care 
Oltenia, 
unde se 
au venit 
mari cu 
nuntașii
știe să muncească și să petreacă, să îmbine 
temeinicia efortului încordat cu bucuria de 
viață și de toate cele plăcute inimii omului.

rumurile 
cari, dar 
cele mai 
anilor noștri este întoarcerea oame

nilor pe meleagurile natale. Mereu asis
tăm la adevărate exoduri inverse. în 
de unde altădată oamenii evadau în 
largă să caute o pîine și un loc sub 
astăzi localnicii se întorc cu sutele 
miile, bucuroși să contribuie cu brațele și 
cu mintea lor la ridicarea așezării de 
baștină.

„Explozia" industrială a plaiurilor arge- 
șene a răsunat ca un clopot de chemare în 
inimile multor localnici plecați cîndva după 
lucru în alte părți Zilnic, pe porțile noilor 
întreprinderi ale județului intră numeroși 
argeșeni întorși din alte colțuri ale țării. în
tre ei se numără și tînăra Doina Sima, pe 
cate o întîlnim la sectorul de evidență a 
populației, unde își face mutația în oraș. 
Fiind de fel din Pitești, s-a calificat în me
seria de filatoare la București, unde a și 
lucrat cîțiva ani. Pentru ea, venirea la fa
brica de stofe „Argeșeana" nu înseamnă 
numai apropierea de părinți, ci mai mult : 
împlinirea unei vechi dorințe de a pune și 
ea umărul, după puteri, la ridicarea ora
șului natal.

— Iubesc prea mult Piteștiul pentru ca 
să pot trăi un timp mai îndelungat depar
te de el. Și apoi înflorirea din ultimii ani 
mi-a Întărit dorința de a lucra aici : mi-aduc 
aminte că, de fiecare dată cînd plecam spre 
București, rămîneam multă vreme cu pri
virile întoarse.

Și el argeșean de baștină, proaspătul ar
hitect Pompiliu Soare a venit direct de pe 
băncile facultății să lucreze în Institutul de 
proiectări din Pitești. Recent si-a încheiat 
formele pentru intrarea în noua locuință, 
într-un fel, revenirea sa pe aceste melea
guri are justificări mai profunde. încă din 
liceu il preocupa arhitectura locală, îndeo
sebi a monumentelor istorice. Nici nu poa
te concepe că locul lui ar putea fi altundeva 
decît aici, unde se făurește noua haină ur
banistică a meleagurilor unde a deschis 
ochii la viață.

Doi tineri din rindurile sutelor de arge
șeni întorși acasă să dea viată mărețului 
program inițiat de partid de industrializare

locuri 
lumea 
soare, 
și cu

Există gări parcă cu deosebire pre
destinate să oglindească acest circuit 
nobil, incandescent, al cunoștințelor 
spre oameni și al oamenilor spre cu

noștințe. Printre ele am numi, bunăoară, 
gara Iași.

Peste 20 000 de studenți ai acestui tradi
țional focar de învățămînt superior vin și 
pleacă la fiecare început și sfîrșit de an, la 
fiecare început și sfîrșit de vacanță. Studen
ților li se adaugă, în călătoria lor spre lu
mina cărții, și mulți, foarte mulți elevi. I.a 
Iași învață, în prezent, în cele 32 de școli 
generale, 11 școli profesionale și tehnice și 
18 licee, aproape 39 000 de elevi.

I-am urmărit recent pe mulți dintre a- 
cești tineri la marele start al vacanței, fi
rește, in gară. Iată un tren gata de pleca
re în direcția Pașcani. E arhiplin. Răsună 
de glasuri tinerești întreg trenul. O fetiș
cană ne spune;

— Mă duc să-mi petrec vacanța în satul 
meu natal, Verșeni. Abia aștept să ajung 
acasă. La noi sînt obiceiuri frumoase de A- 
nul Nou. Sint nerăbdătoare să aud copiii 
urînd pe la case, să văd flăcăii mascați in 
jieni, in capre și 
șoare trase de boi.

Aflăm că tînăra 
garu și e elevă în 
gogic din Iași. A ținut să adauge :

— Peste un an voi călători — poate tot 
spre Verșeni sau poate spre alt sat — ca în
vățătoare. In acest fel voi transmite genera
țiilor care-mi vor fi............................... ...
din lumina pe care o 
lă, la Iași.

In același tren am

muncește la „Dacia". Din 
de pe meleagurile Balșului. acolo 
înalță fabrica de osii și boghiuri, 
soții Irina și loneș Raicu, veri pri
mirii. Dacă i-am înșira pe toți 
an» avea o imagine vie a țării care

la Trustul

urși sau mînind plugu-

se numește Maria Han- 
anul IV la Liceul peda-

Tudor. Din 
construcția 
suferit de
Am venit

încredințate lumină 
capăt acum la școa-

De ce călătoresc oamenii ? în sutele de răspunsuri pe care le-am recoltat Ia 
această întrebare vibrează trepidantele ritmuri ale actualității noastre socialiste. Vi
brează TIMPUL, în sensul său fundamental de uriaș dinamizator al energiilor mate
riale și spirituale.

Tn același tren am întîlnit și mulți stu- 
denți. Facem cunoștință cu Mihai Tatulid, 
din anul V al Facultății de filologie.

— Merg «casl, la părinți, la Rădăuți —
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e aflăm in holul aerogării din Satu-
1 cu cîțiva că- 

____  ___ __avionul spre
>] « aflăm in holul aeroi 
j W Mare. Stăm de vorbă 
L" lători care așteaptă

etabolismul firesc al marilor construc
ții — care reprezintă de altminteri și 
una dintre principalele lor caracteris
tici umane — face ca in aceste săp- 

tămîni aici, în gara Turnu-Severin, 
să fie vizibil nu numai fluxul ce
lor care pleacă, dar și al celor care 
vin : e vorba, în special, de cei care asi
gură montarea hidroagregatelor 4, 5 și 6 de 
fabricație românească. Printre ei îi întîlnim 
și pe inginerul Mircea Cadariu și pe maiștrii 
principali Dumitru Mihăilescu și Andrei 
Cruciu, sosiți de la uzina constructoare de 
mașini din Reșița să acorde asistentă teh
nică la montaj.

— Nimic maj firesc — ne spune maistrul 
Dumitru Mihăilescu — decît să participăm 
la finalizarea operei începute în uzină. 
De altminteri, deplasările „furnizorilor" la 
„clienți". sprej a asigura buna funcționare 
a angrenajelor realizate au intrat în uni
versul cotidian al uzinelor noastre. Se inte
grează unei concepții moderne instaurate 
de partidul nostru în toate compartimen
tele industriei : o lucrare nu poate ti con
siderată ca finită decît atunci cînd dă în
treg randamentul scontat. De aceea, se 
poate spune că teritoriul unei întreprinderi 
ca a noastră nu se mai circumscris exclusiv 
in perimetrul halelor uzinale : el cuprinde 
practic întreaga Ură.

. Reșițls. Șl alei daS* «d rălidare 4* con»

București.
— Sînt mozaicar 

„Carpați" din Capitală — ne 
Dumitru 
Mare la 
care au 
din mai.
prinderea noastră și-a asumat sarcina reali
zării unor noi ansambluri de locuințe. Știți, 
orașul acesta a devenit pentru mine locul 
unui adevărat examen al voinței și dîrze-

de construcții 
spune tînărul 

toamnă lucrez la Satu 
de locuințe pentru cei 
pe urma calamităților 
aici imediat ce între-
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REVELION
pe bază de... chestionar

Foileton de Ni cută- TÂNASE io.

r ■ • ■ ■ ■■ •

11•*
MP»HS® Sfatul

medicului

de

revelion
mulți cititori ai ziarului ne roagă să le dăm 
sfaturi medicale de revelion și Anul Nou ;

Azi noapte, la orele 2 și 
39 de minute, telefonul meu 
gri sună prelung și albas
tru de tare. Ridicind recep
torul de aceeași culoare am 
auzit :

— Alo, ce făceai 7
— Tocmai apăsam pe tră

gaci și pușca nu lua foc. 
Trăgeam in cineva, care... 
în vis, bineînțeles.

— Ce faci mîine seară 7 
Ori mai corect spus, la 
noapte 7

— Aș bate alvița, dar nu 
e sezonul.

— îmbracă-te și du-te 
pînă în Piața Lahovari.

brazi la ora— Se vind
asta 7

— Nu. Sub _____
găsi un plic. în plic, 
chestionar...
- Și 7
— Răspunzi la întrebări 

și pui plicul la loc !
— Și pe urmă 7
— Dacă vei da niște răs-

statuie vei
un

punsuri bune, vei face un 
revelion cum n-ai făcut in 
viața ta.

— Dar o să am eu timp 
să găsesc chestionarul sub 
statuie 7 De ce nu l-ați pus 
mai la îndemână 7 Trebuie 
să excavez sute de metri 
cubi de pămint. Și dacă . o 
să mai și ningă, cu ce dau 
zăpada, că n-am lopată.

— Domnule, vrei să pe
treci un revelion pe cinste 7

— Vreau.
— Atunci, străduiește-te 

și completează chestiona
rul.

M-am străduit și, la cea
surile 4 și 13 minute din 
anul ce-a mai rămas cu
rent, am reingropat, sub a- 
ceeași statuie, chestionarul 
cu răspunsurile pe care am 
găsit de cuviință să le dau.

Transcriu, din memorie, 
pentru dumneavoastră, în
trebările și răspunsurile in
tr-o ordine cam neordinc.

în drum, spre locul un- 
de-ți vei petrece reve
lionul, te-ar deranja 
dacă ți-ar tăia calea o 
pisică neagră 7

11.

12.

13.

Ce-a apărut mai intii 
pe Pămint : vinul, țuica 
și celelalte derivate ale... 
laptelui, ori revelionul 7
Ce ai vrea să ți se în- 
timple in toiul revelio
nului 7
Ce fel de confeti și ser
pentine preferi 7

14. în anul 1970 ai întilnit 
niște țipi cu mai mult 
haz decit se cuvine 7

15.

16.

Care a fost tipul cel mai 
absurd pe care l-ai in- 
tilnit in 1970 ?

Care a fost lectura cea 
mai plăcută in 1970 7

CHESTIONAR
întrebări

1. Cine a inventat porcul 
și, mai ales, tăierea 
înainte de revelion 7

lui

Răspunsuri
Cred că, mai intii, a fost 

inventat cuțitul. Deci, tă
ierea. Fiind inventat „in 
gol", adică fără obiect, mă
celarii au născocit porcul, 
iar vînzătorii revelionul.

17. Care au fost versurile 
ce ți-au atras atenția in 
mod deosebit ?

2. Sarmalele »

3. Cu cine n-ai vrea 
faci revelionul 7

4. De ce 7

să

5. Cu cine-ai vrea să dan
sezi in noaptea revelio
nului 7
De ce 7

La masa revelionului, 
cine ai vrea să stea in 
stingă și-n dreapta ta 7

De ce ?

9. Ce explicații dai lipsei 
de zăpadă din acest se
zon 7

Cele în foi de varză au 
fost inventate de un grădi
nar. Cumpărind de la A- 
grosem semințe pentru di
ferite plante și ieșindu-i din 
aceste semințe diferite nu
mai varză, a inventat sar
malele.

18. De ce ți-a plăcut atit de 
mult 7

— Cu șeful contabil !

— Adună paharele, le 
umple pe-alea pline, le sca
de pe-alea goale, le împarte 
cu cele sparte, le înmulțește 
cu desperecheatele. Dintr-o 
juma' de vin iți face scriptic 
depășire de plan cu 5,8 cis
terne și 4 vedre de altă cu
loare.

Cu Maria Antoaneta, după 
decapitare.

o- 
la

in 
la

Ca să nu-i vadă nevastă- 
mea pieptănătura. M-ar 
bliga s-o duc și pe ea 
același coafor.

în stingă, Caragiale, 
dreapta Mark Twain, iar
picioare un critic literar din 
sec. XXI.

Ca să mă simt bine in se
colul XX !

Probabil, fabricile de șo
șoni s-au înțeles cu Televi
ziunea să anunțe zăpezi 
mari în ultima decadă.

19. Care-i reclama comer
cială ce ți-a atras atenția 
in mod deosebit 7

Au mai fost și niște în
trebări facultative ca : „De 
ce a trebuit să răposeze 
Caragiale și nu alții ?“, dar 
am trecut peste ele.

La orele 5 și 18 minute, 
telefonul meu gri sună din 
nou, prelung și albastru de 
tare. Am ridicat receptorul 
de aceeași culoare și am 
auzit :

— Alo, dormeai 7
— Nu. îmi ascuțeam bi

ciul. Mă duc
— Du-.te-n 

vâri...
— Păi am
— Du-te și

cu plugușorul. 
Piața Laho-

mai fost! 
ia-ți invitația.

— Răspunsurile au fost 
bune 7

— Așa și-așa.
— Și unde-o să...
— O să găsești adresa în 

plicul unde vei găsi și invi
tația pentru revelion.

— Dar unde...
Va urma 7

La ducere, nu m-ar de
ranja, la întoarcere insă 
foarte mult. Dacă o con
fund cu Calea Laptelui 7 
Cum o mai incalț, fără lim
bă de pantofi 7

Nu știu, și nici nu con
tează. Principalul e că au 
fost inventați specialiștii de 
la Vinalcool.

— O ședință de analiză a 
muncii !

— Din prefabricate de be
ton. (Dac-ați ști pe cine am 
ca invitați, m-ați înțelege !)

Mai mulți. Vnul din jurul 
Ploieștiului, care-și fura 
singur găinile, și pe urmă-și 
dădea in judecată vecinii.

Un gestionar dintr-o co
mună din județul Bacău. 
Nu-ți vindea o cutie de cre
mă de ghete neagră pini 
nu cumpărai și două maro.

Cartea de muncă a unui 
fotbalist din divizia B. în 
trei ani trecuse prin 14 în
treprinderi și lucrase ca : 
oțelar, zugrav, ceaprazar, 
oficiant sanitar, merceolog, 
coșar-șef, laborant, scafan
dru, tinichigiu, aprod, bucă
tar dietetic, tapițer...

— Un poem romantic, 
dintr-o plachetă de versuri. 
O găsiți în orice librărie.

Reproduc din memorie :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

(fabulă) 
16855801 
31433413 
69554683. 
99999999 > 
24563918 
16345956 
Morala : 
7654321

Pentru că am reținut-o în 
întregime, fără eforturi in
telectuale și, in afară de 
asta, merge și cintată la nai.

„Gospodine, dați copiilor 
bomboane !“ Cadouri
utile".

citeva , .
unii vor să știe pînă la ce nivel se pot ridica cotele 
de consum ale unor alimente și băuturi, alții, dimpo
trivă, ne solicită să le recomandăm leacuri pentru 
combaterea cotelor exagerate, consumate cu acest 
prilej. O rețetă nu există în acest sens, ci mai multe. 
Ne permitem să înfățișăm cîteva în cadrul acestui 
mic dicționar medico-gastronomic :

A : Apetitul — potrivit dictonului, se spune că 
vine mîncînd ; se poate provoca însă și cu aperi
tive. Alergia la... aperitive se poate anihila cu o 
țuică bătrînă.

B : Se recomandă băutură moderată. Nu este titlul 
unei specialități, ci un apelativ pentru toate băutu
rile. Se pot „stropi" cu apă minerală în cantități 
imprescriptibile. In caz contrar sîntem nevoiți 
apelăm la bicarbonat ca antidot.

C: Cantitățile de alimente ingerate se cer a 
frinate de... rațiune.

D : O bună dispoziție asigură o bună digestie.
E : Euforia să fie o stare firească și mai puțin 

supraîncărcată de alcool.
F : Familia este mediul cel mai adecvat pentru 

petrecerea revelionului ; societatea vecinilor e bine
venită. Preferabil a celor care sparg lemnele în 
baie la trei dimineața. Cu mențiunea : faceți revelio
nul la ei 1

G ■ Sfatul nostru este ca în seara de revelion să 
nu călcăm pe urmele lui Cargo ntua ; în fața bu
catelor „să ne grăbim încet", după cum spune 
Boileau în „Arta poetică". Sînt foarte recomandabile 
gargarismele ; invitați deci pe anumiți specialiști în 
conducerea ședințelor.

1 : Indigestia, cu tot corolarul de suferințe, este 
de obicei consecința unei supraîndopări neraționale. 
(Parcă există supraîndopare rațională ?)

J : Se prescrie tuturor joc, mișcare, distracție, 
dans. Jocul cel mai indicat : de-a v-ați ascunselea în 
șifonierul gazdelor. Să vedeți ce plăcere vor avea 1

K : Să nu uităm că supraalimentația face să crească 
kilogramele. Un kilogram în plus îngreunează me
moria. Nu se mai poate recita „pisicuță pis-pis-pis".

L: „La o oră, o linguriță" — spune receptura 
noastră. De revelion se permite... la o oră, un 
păhărel. (Sfatul e pentru uzul celorlalți).

M : Muzica ridică tonusul vital, ajută la digestie, 
suplețe, lă menținerea siluetei. Cel mai bine slăbiți 
cîntînd cu toții quartetul de coarde (vocale) opus 
XXVI în do diez major (implicit, minorii n-au acces).

N : Anul Nou ne plasează sub zodia dictonului lui 
Cicero: „Nihil agere delectat" („Este o îneîntare 
să nu faci nimic"). Se poate aplica numai după... 
revelion.

O :„Ochii văd, inima cere", e preferabil din punct 
de vedere medical ca inima să nu dea brînci la toate 
bunătățile concrete și abstracte din jurul nostru. 
De-aceea, ce nu puteți consuma pe loc luați pentru 
acasă.

P : „La plăcinte, înainte !“... nu e un sfat contra
indicat, cu condiția să fie bine rumenite.

R : Rețetele pentru asemenea sărbători sînt de 
obicei... culinare. Cele medicale nu dorim să le 
prescriem. Dacă totuși, se întîmplă... (vezi litera S).

S : Salvarea răspunde la telefonul 06.
T : Tortul cu răvașe. Să fie de bun augur pentru 

cei ce primesc răvașul buclucaș. Să nu consumăm 
însă prea multe felii cu intenția neapărată de a-1 
găsi ; sînt indigeste.

V : Veni-vidi-vici, cu condiția ca după cîteva zile 
să plecăm de la revelion. Nu-i nevoie să așteptăm 
pe loc ca gazdele să primească repartiție pentru 
altă locuință, liberă.

Z : Zorile să ne găsească pe toți bine dispuși, să
nătoși. Dacă totuși se întîmplă, cîteva rețete medi
cale : ceai hepatic, anghirol, laxative, comprese, pio- 
neze și șerbet de hrean. Dar să amînăm aceste lu
cruri serioase pe altă dată.

Dr. Theodor CĂDERE
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Lucrările Comisiei juridice 
a Marii Adunări Naționale

Comisia juridică a Marii Adunări 
iționale s-a întrunit în ședință de 
■ru sub președinția tov. prof. univ. 
aian Ionașcu, președintele comisiei. 
Comisia juridică a examinat și dis- 
tat, din însărcinarea Consiliului de 
at, informarea cu privire la activi- 
ea desfășurată de Ministerul Justi- 

în îndeplinirea atribuțiilor re- 
‘toare la sistematizarea și perfec- 

.rea legislației, prezentată de to- 
ășul Teodor Vasiliu, ministrul jus

tiției. La ședință a participat tovară
șul Nicolae Popovici, adjunct al mi
nistrului justiției.

Discuțiile din comisie au avut în 
vedere și studiile colectivelor de lu
cru, alcătuite din membrii acestei 
comisii.

In urma dezbaterilor a fost întoc
mit raportul, cuprinzînd concluziile 
comisiei, ce urmează să fie înaintat 
Consiliului de Stat

(Agerpres)

I

1UNEDOARA

Trei milioane tone d'e oțel 
elaborate in acest an

Tn ziua aniversării Republicii, oțe
tii de la Combinatul siderurgic 
medoara au obținut un succes de 
--‘■‘-iu — cel de-al 3-lea milion 

e qțel elaborat în acest an. 
ir' performantă, înregistrată 
prima dată in istoria Hune- 
reprezintă o realizare de 

zaloare economică și exprimă 
a siderurgiștilor, aportul lor 
ra de dezvoltare susținută a 
rtiei naționale.
ucerea și punerea în circuitul 
tic a acestei cantități de me

tal, care între >ce cu aproape 26 000 
tone preveder He anuale de plan a 
fost posibilă d atorită ridicării pro
ductivității ci uptoarelor și perfecțio
nării tehnolog ;iei de topire și elabo
rare a oțelul ui. Creșterea producției 
de metal s-a înfăptuit în condițiile 
îmbunătățirii gamei sortimentelor și 
ridicării caii tății oțelului. în cursul 
acestui an s ,-au produs 19 mărci noi 
de oțeluri cu caracteristici superioa
re, sol icitate de industria construc
toare < le mașini și utilaje din țară.

(Agerpres)

ludețul Mehedinți raportează 
ndeplinirerj planului pe 1970
-o telegramă adresa Comite- 
Central al Partid>aiuj Comu- 
Român, tovarășul- NICOLAE 
JȘESCU, Comit-ețul județean 
dinți al _ Pârtie iuiui Comunist 
n anunță înd< ^plinirea și depă- 
înainte de tr >rmen a sarcinilor 
an și a ang: ajamentelor pe a- 1970.
itre reali^iriie de seamă obți- 

ufi ° jâmenii muncii din acest 
, -’^e remarcă faptul că valoarea 
ucției globale industriale și a 

iucției-marfă a înregistrat o de- 
ire de peste 100 milioane lei. 
s rezultate meritorii se referă la 
ea în exploatare înainte de ter- 
■> a primelor două agregate hi- 

lergetice de 178 MW de la Sis- 
il hidroenergetic și de navigație 

•țile de Fier, începerea cu trei

luni mai devreme a probelor tehno
logice la cel de-al treilea agregat 
hidroenergetic, precum și succesele 
importante dobindite de lucrătorii 
din unitățile agricole de stat și 
cooperatiste în creșterea producției 
agricole vegetale și animale.

în încheierea telegramei, colecti
vele de muncitori, ingineri și teh
nicieni din întreprinderile industriale, 
șantierele de construcții din toate 
unitățile economice din Mehedinți, 
in frunte cu comuniștii, se angajează 
în fața conducerii partidului, a se
cretarului său general, să nu-și pre
cupețească forțele, să muncească cu 
întreaga lor energie și capacitate 
creatoare pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor de plan pe 1971 
și a marilor obiective ale noului plan 
cincinal. (Agerpres)

Jubileul unei
’Atreprinderea ’at! industrie locală 
Metalurgica** din Capitală a împli- 

20 de ani de activitate. în cele 
iă decenii producția acestei uni- 
i a crescut de aproape șapte ori. 
rcinile actualului plan cincinal ale 
ui anual și angajamentele asuma- 
au fost îndeplinite înainte de ter- 

m.
3u prilejul acestei aniversări, co- 
:tivul întreprinderii a trimis o te-

întreprinderi
legramă Ch’itetului Central al Parti
dului Contnist Român, tovarășului 
NICOLAE 1EAUȘI5SCU, prin care își 
exprimă hcârirea de a munci cu de
votament ș abnegație pentru reali
zarea progf.mului elaborat de cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R., de a 
cinsti prin r“ realizări in producție 
gloriosul jv>ileu — semicentenarul 
Partidului Chiunist Român.

(Agerpres)

Expoziția „Costumul ce curte 
in Țările Române”

„Costumul de curte în Țările Ro
ane (secolele XIV—XVIII)** este 
ma unei interesante expoziții orga- 
zate și găzduite, începînd de 
iercuri, de Muzeul de Artă al Re- 
ablicii Socialiste România. Prin in- 
■rmediul a peste 60 de exponate, 
-lecționate în cea mai mare parte 
in patrimoniul muzeului, de la Bi- 
lioteca Academiei Republicii Socia- 
ste România și din colecțiile mînăs- 
rilor Putna și Secu, vizitatorul re- 
escoperă aspecte ale vieții de epocă 
lin Țările Române, întregindu-și 
maginea asupra a ceea ce a însem- 
lat aceasta de-a lungul a cinci se- 
■ole. în afară de conteșe, caftane, 
interle, diferite elemente de costum, 
ragmente de țesături, sînt expuse și

sculpturi, picturi murale, icoane, fe
recaturi de cărți monede, medalii, 
miniaturi foarte prețioase pentru a 
ilustra îmbrăcăn'ntea aulică din acea 
perioadă. Rețin,printre altele, atenția 
costumele desc(Per'te mînăstirile 
Dragomirna și țoroneț.

Așa cum au subliniat dr. Vasile 
Drăguț, directori Direcției muzeelor 
din C.S.C.A., și dr. Corina Nicolescu, 
șefa secției de sftă veche românească 
a Muzeului de /rtă al Republicii So
cialiste Românit, expoziția constituia 
un important a-î de cultură, demon- 
strînd dimensiune artei noastre me
dievale, bogăț» ei> strînsele contacte 
cu centrele c® cultură ale Europei 
și Orientul u* Apropiat.

, • SPORT • SPORT « SPORT • SPO^T • SPORT • SPORT

JMECIURILE GRUPEI A a campio- ' 
nașelor europene de hochei pe ghea
ță rezervate echipelor de juniori, 
carte se desfășoară in prezent la Pre- 
șov. au continuat cu două dintre 
partidele derbi. Echipa U.R.S.S, a 
dispus cu scorul de 5—3 (0—I, 1—0, 
4—2) de reprezentativa Suediei, iar 
selecționata Cehoslovaciei a învins cu 
numai 5—4 (2—2, 1—2. 2—«) forma
ția Finlandei.

Echipa feminină de tenis a Austra
liei a ciștigat pentru a 5-a oară cupa 
federației internaționale. în finala 
competiției, disputată la Perth, in 

rezența a peste 10 000 de spectatori, 
mismanele australiene au învins cu 
:orul de 3—0 echipa Angliei. Ra
ritate tehnice : Goolangong-Wade 
—4, 6—1 ; Court-Jones 6—8, 6—3, 
—2 ; Court, Hunt-Wade, Shaw 6—4.

Meciul internațional amical de fot
bal dintre reprezentativa Nigeriei și 
selecționata olimpică a R. F. a Ger
maniei, disputat la Le4gos, a revenit 
cu scorul de 2—0 (1—0) fotbaliștilor 
vest-germani.

La Stockholm, în cadrul competi
ției internaționale da hochei pe ghea
tă „Cupa Ahearne", echipa Spartak 
Moscova a întrecut cu scorul de 6—3 
(2—1, 4—1, 0—1) formația locală
A.I.K. într-un alt joc, echipa ceho
slovacă Skoda Plsen a dispus cu

7—t (5—0, 1—3, 1—1) de Soegtaelja 
(<?uedia).

Concursul internațional de sărituri 
cu schiurile, desfășurat pe trambulina 
de la Nesselwang (R. F. a Germa
niei), s-a încheiat cu victoria vest- 
germanului Franz Keller. El a totali
zat 201,2 puncte (cele mai bune sări
turi măsurînd 71,5 și 69,5 m).

Confederația braziliană de sport a 
anunțat oficial că a selecționat lotul 
celor 26 de fotbaliști care-și vor în
cepe pregătirile pentru sezonul inter
național de anul viitor. Din lot fac 
parte, printre alții, cunoscuții jucă
tori Peie, Felix, Alberto, Brito, Eve- 
raldo, Jairzinho, Rivelino, Tostao, 
Cesar etc.

în renumita stațiune de sporturi de 
iarnă Cervinia (Italia) se vor desfă
șura, cu începere de la 16 ianuarie, 
campionatele mondiale de bob. Ia 
competiție vor participa echipaje din 
13 țări, printre care România, Elve
ția, Austria, R. F. a Germaniei. 
S.U.A., Anglia, Italia etc. în program 
sînt incluse probe pentru boburile de 
două și patru persoane.

Cu prilejul unui concurs de natație, 
desfășurat în bazin acoperit la Kecs
kemet, tînărul sportiv maghiar Har- 
gitai, în vîrstă de 15 ani, a stabilit un 
nou record național în proba de 1 500 
m liber. El a parcurs această distanță 
in 17’4”5/10.

NUMĂRUL URMĂTOR AL ZIARULUI VA APĂREA 

DUMINICĂ, 3 IANUARIE 1971

COMPETIȚIONAL

1972 !

Prof. Valeriu MALTOPOL 
vicepreședinte al F.R.A.

1 CARE VOR FI PRINCIPALELE PREOCUPĂRI ALE FEDERAȚIEI PEN 
TRU DEZVOLTAREA RAMURII SPORTIVE IN NOUL AN12 CARE J»1NT 
MOMENTELE DE MARE ATRACȚIE IN CALENDARUL 
1971 1

Ce noutăți aduce 1971
ATLETISM © CAIAC-CANOE ©

Activitatea sportivă cunoaște și ea momentele 
bilanțului la sfîrșit de an. Bilanțul presupu- 
nind cifre, să dăm cuvîntul unor cifre, deși in 
domeniu] despre care vorbim, datele acestea dețin 
incă pronunțate trăsături aleatorii. în 1970, ne în
științează federațiile, au fost organizate 600 de com
petiții felurite, cu faze zonale și finale, pe tărimul 
a 31 de sporturi. Ele au angrenat un număr aproxi
mativ de 160 000 de sportivi legitimați aparținind de 
eele aproape 10 000 de secții afiliate. în plus, sub 
patronajul organizațiilor și instituțiilor cu atribuții 
tn domeniul sportului, s-au desfășurat peste 3 000 de 
acțiuni competitionale, în covirșitoarea lor majori
tate la nivelul județelor, în asociații șl cluburi. Dis
tingem dintre acestea campionatele școlare, cu par
ticiparea a circa 200 000 de elevi, campionatele aso
ciațiilor din întreprinderi și instituții, ca și întreceri 
sezoniere de amploare cum au fost Crosul tineretu
lui, Delfin-1970, Săniuța de argint.

© „Anul atletismului școlar" 

© Tn august, la Helsinki, un 

moment decisiv

Sarcinile principale 
pentru anul care vine, șint 
lesne de anticipat, dacă a- 
vem în vedere obligațiile 
olimpice ale atletismului 
nostru. Va trebui mai întîi 
să ne îngrijim de sprijini
rea multilaterală a unități
lor fruntașe care stau la 
baza atletismului de per
formanța, de regularitatea 
și eficienta competițiilor in
terne, de selecția și îmbogă
țirea lotului reprezentativ, 
de îndeplinirea perfectă a 
calendarului internațional, 
făcîndu-1 cit mai util pre
gătirii pentru jocurile o- 
limpice. Totuși, să-mi fie 
permis ca dintre sarcinile 
și acțiunile prevăzute pen
tru 1971 să rețin atenția 
amatorilor de atletism asu
pra unui sistem întreg de 
întreceri, aș spune, inedit. 
Ministerul Invățămîntului, 
C.N.O.P., C.N.E.F.S. și fe
derația noastră au hotărit 
declararea lui 1971 drept 
„ANUL ATLETISMULUI 
ȘCOLAR" ințelegind prin 
aceasta măsuri speciale în 
scopul dezvoltării gustului 
pentru atletism printre e- 
levi. între clase se vor des
fășura regulat concursuri Ia 
probe ușor accesibile. în a- 
celași timp, școlile dintr-o 
localitate se vor întrece în
tre ele, vor fi și competiții 
interorașe. dar nu se va de
păși nivelul județean. Se 
înțelege de la sine că o a- 
semenea acțiune de am
ploare. pe întreg parcursul 
unui an. interesează la gra-

dul cel mai înalt federația 
npastrji. Vom degune toate 
eforturile spre a o ajuta 
tehnic și organizatoric, pe 
alocuri, și materialicește, 
astfel ca reușita să fie de
plină.

2. în august, la Helsinki, 
își vor măsura puterile re
prezentanții autorizați ai 
atletismului de pe conti
nentul european. După suc
cesele repurtate în Mexic 
au urmat C. E. de la Atena, 
la care comportarea unora 
dintre atleții români nu 
ne-a îndreptățit nici aștep
tările. nici pretențiile. Ur
mează acum, la Helsinki, o 
etapă aproape decisivă în 
drum spre J.O. de la Miin- 
chen. în acest an preolim- 
pic, în care e de bănuit că 
se vor înregistra rezultate 
deosebit de valoroase, atle
tele românce — în primul 
rînd Viscopoleanu, Bufa- 
nu. Cornelia Popescu, Silai, 
trio-ul discobolelor Mano- 
liu-Cataramă-Menis, Ma
riana Goth — ne vor arata 
gradul lor de pregătire și 
de calitate prin comparație 
cu elita atletismului euro
pean. Reintrarea lui Miha- 
ela Peneș, ca și progresele 
posibile ale unor tinere ca 
Alina Popescu și Monora- 
nu. ne măresc speranțele, 
Adaug că și de la băieți — 
de pildă. Corbu s-au trio-ul 
de la înălțime. Ioan-Csaba- 
Negomireanu, sau mărșălui
torii Caraiosifoglu și Ma
xim — cerem să se afirme 
pe măsura talentului Ion

FOTBAL ©
înainte făcuți de mișcarea 
i-au intensificat relațiile și

Drept reflex al pașilor i 
noastră sportivă in 1970, s- 
participarea la concursurile internaționale. Am găz
duit în anul care a trecut peste 300 dc întreceri 
Internaționale, vizitindu-ne țara aproximativ 8 600 
de sportivi străini ; în aceeași perioadă de timp 
aproape 11 000 de sportivi români au participat in 
1 190 de concursuri diferite, dincolo de granițe. S-au 
obținui pe această cale unele performanțe înalte 
cum sînt cele opt titluri mondiale — la handbal, 
eaiac-canoe, canotaj academic, lupte greco-romane, 
popice, — sprijinite de nouă medalii de argint șl 
alte opt de bronz, precum și de trei titluri europene.

îndreptată cu fața spre viitor, mișcarea noastră 
■portivă va urmări in 1971 consolidarea înfăptuirilor 
prezente și, firește, lărgirea cadrului realizărilor. Iu 
această intenție, redacția s-a adresat unora dintre 
conducătorii cîlorva federații cerindu-le răspunsu
rile la două întrebări privind perspectiva în 1971 a 
sporturilor in cauză :

mental in școlile de mecani
zatori agricoli.

REP : Sînt Informat că in
tenționați să schimbați în 
măsură considerabilă indi
cațiile tehnice cu privire la 
antrenamentele luptătorilor 
de toate categoriile. ConSi- 
derînd utilitatea transferu
lui de metodologie de la un 
sport Ia altul, n-ați vrea să 
se spuneți esența intenției 
dv. ?

GH. I. : Deoarece vic
toriile prin „tuș" au o mare 
valoare în arena internațio
nală, vrem ca la antrena
mente să se pună pe prim 
plan însușirea procedeelor 
celor mai eficiente care să 
provoace finalizarea prin 
„tuș". De aici derivă însă 
și necesitatea sporirii simți

toare a torței, prin urmare, 
creșterea volumului și a in
tensității în antrenamente.

2. La Sofia (august-sep- 
tembrie) vor avea loc cam
pionatele mondiale. Nutresc 
speranța că luptătorii noștri 
de la „greco-romane" se 
vor menține în unul dintre 
primele patru locuri pe na
țiuni, așa cum o fac de 
multă vreme. Multiplului 
nostru campion Berceanu și 
altor trei sau patru colegi 
de-ai lui le stă în putință 
să cucerească medalii. A- 
trag atenția amatorilor de 
lupte și asupra celei de-a 
Xl-a ediții a Turneului in
ternațional al României 

• (Constanța, 2—4 iulie), ulti
mul mare concurs ce prece
de competiția mondială.

• Mal multă autonomie clu
burilor

© Patru partide în campio 

natul european !

Mircea ANGELESCU 
președinte al F.R.F.

1. în continuarea eforturi
lor pe care le facem pentru 
perfecționarea activității 
generale a fotbalului nos
tru, ne propunem ca princi
pal obiectiv îmbunătățirea 
substanțială a situației clu
burilor, în primul rind a ce
lor fruntașe. Faptul presu
pune să tindem pe mai de
parte in a le acorda o au
tonomie de lucru normală, 
posibil de consolidat în vii
tor. Concomitent, aceasta 
înseamnă o invitație adre- 

cluburilor, conduceri-

© Cît mai multe victorii prin 

tuș"
© Pe primele patru locuri ale 

ierarhiei mondiale

Prof. Gheorghe IACOBINI 
secretar general al F.R.L.

1. Asemenea tuturor fe
derațiilor române interesate, 
avem în vedere obiectivul 
olimpic, nu numai pină la 
J.O. de la Miinchen. ci pină

în 1976. Obiectivul acesta 
ns direcționează preocupă
rile și ne impune grijă pen
tru toate categoriile de lup
tători de 
timpurie.
1971 vom 
tatea din

la vîrsta cea mai 
Așa se face că în 

continua activi- 
anul trecut în-

dreptată spre susținerea fi
nanciară și tehnică a 22 da 
secții din București și alte 
orașe care, și pină in pre
zent. au dat rezultate satis
făcătoare, au oferit selecției 
numeroase elemente cu ta
lent pentru sportul luptelor. 
Departe de a ne limita la 
cele cinci secții puternice 
din București, vom conti
nua să întărim centrele 
moldovene (Galați, Rădăuți, 
Iași, Brăila, Bacău), bănă
țene (Lugoj. Reșița, Timi
șoara) . transilvănene (Br i- 
șov, Tg. Mureș. Oradea, 
Satu-Mare, Cluj), precum și 
alte cîteva din Craiova, Pi
tești. Tulcea. Constanta. în 
felul acesta vom clădi un 
postament solid pentru 
înalta performantă, vom a- 
vea de unde să recrutăm 
mereu luptători de elită. 
Nu vom ezita să includem 
în planul-program pe 1971 
continuarea importantei ac
țiuni Ce am întreprins-o 
constituind secții speciale 
în 20 de școli profesionala 
și tehnice, din mari centre 
industriale, precum și alte 
10 seefii cu caracter experi-

© Juniorii la nivelul cerin
țelor internaționale I

© Dacă putem fi imbatabili 
și fără... Gruia ?

Prof, lucian GRIGORESCU 
secretar general al F.R.H.

ne 
mai 
în-

locarea a 50 la 
getul federal, 
prezintă o dublare față de 
1970 : asigurarea unui pro
ces de promovare mai rapi
dă a tinerilor și cointeresa
rea cluburilor și asociațiilor 
care cresc fotbaliști talen- 
tati ; promovarea la scara 
întregului fotbal a unui cli
mat de deplină sportivitate 
ințelegind prin aceasta, mai 
ales, creșterea exigenței 
F.R.F. față de ținuta între
cerilor fotbalistice și reor
ganizarea (in luna ianuarie)

sută din bu- 
ceea ce re-

1. Unele performanțe cu 
rezonanță în handbalul 
mondial nu trebuie să 
facă mai puțin lucizi, 
puțin realiști. Tocmai
tr-un handbal ca al nostru, 
ai cărui reprezentanți au 
cucerit trei titluri supreme 
în ultimul deceniu, se cere 
cu atît mai mult să scrutăm 
perspectivele și să asigurăm 
viitorul acestui sport. Spun 
aceasta fiindcă, pe 
succese măgulitoare, 
sînt cîteva adevăruri neplă
cute, neajunsuri ale pro
priei noastre munci. Am 
constatat că, în privința se
lectării și instruirii junio
rilor, sintem rămași în ur
mă comparativ cu citeva 
dintre țăirile cu ai căror re— 

-prezewtee** •. ..............
pentru îmnetatea mondială. 
Deci, există un anumit pe
ricol ca peste cîțiva ani să 
se producă un fel de falie 
in handbalul nostru de elită 
cu repercusiuni asupra înal
tei performanțe. In 1971 ne 
vom concentra atenția la 
federație spre juniori. Să 
tindem ca insăși instruirea 
juniorilor 
la nivelul 
naționale, 
admite ca 
struiri 
țintind acumularea tehnicii 
jocului și fixarea calităților 
fizice specifice handbalului, 
să asistăm la o goană du
pă... rezultate ! Juniorul e 
un element fraged, obiecti
vul pregătirii lui nu este 
performanta propriu-zisă. ci 
instruirea temeinică, pro- 

aptitudini-

lingă 
mai

2. Vom merge lh conti
nuare chiar în „bh'logul" u- 
nor adversari redutabili, 
vom juca chiar pe terenu
rile lor. Turneul de nouă 
partide în țările Scandina
vici (februarie-martie) mi 
se pare deosebit de intere
sant. Ne vor lipsi, probabil, 
cițiva internaționali de la 
Steaua, angrenați în C.C.E., 
îi vom înlocui cu alți ti
neri, Cosma, Stef, Voinea. 
Există și păreri 
nu mergem fără 
Gațu, de pildă.

REP. : Fără 
alți cițiva

opuse : 
Gruia

Gruia 
scade puterea 

reprezentativei în fața unor 
echipe redutabile ce vor 

, .voi. cu orice preț să-i în-
-fetrceem Pe ‘-'anWlij »

să se desfășoare 
cerințelor inter- 
Nu mai putem 

în locul unei in- 
treptate, metodice,

dezvoltării

lor lor, ca și instituțiilor și 
întreprinderilor de care de
pind cluburUe, o invitație 
de a aborda și rezolva ele 
insele, cu cea mai mare se
riozitate, problemele majo
re ale dezvoltării fotbalului 
in propriile unități. Con
stituirea colegiului diviziei 
A, precum și așezarea ca
lendarului 1970—71 în sens 
prioritar pentru cluburi se 
numără printre măsurile fe
derale menite nu numai să 
sporească autonomia ci, tot
odată, să stimuleze simță- 
mintul de responsabilitate 
al conducătorilor și antre
norilor de Ia cluburi.

Ce ar mai fi de remarcat 
dintre principalele intenții 
ale federației în 1971 ? Să 
le transcriu succint : în an
samblul de măsuri privind 
creșterea exigenței la nive
lul cluburilor, ne propunem 
instituirea unui sistem de 
testare a pregătirii jucăto
rilor, corelat cu angajarea 
directă a răspunderii mate
riale a antrenorilor față de 
rezultatele muncii proprii : 
susținerea bugetară a preo
cupării ' federației pentru 
pregătirea juniorilor șl a 
fotbalului în școli, prin »-

a activității corpului de ar
bitri.

2. Evenimentele de viu 
interes cuprinse în calenda
rul 1971 sînt, fără îndoială, 
cunoscute de pe acum de 
către amatorii de fotbal. E 
vorba despre cele patru 
partide pe care echipa re
prezentativă le va juca în 
cadrul campionatului eu
ropean, acestora adăugîn- 
du-li-se două meciuri ami
cale. La primăvară, ne vom 
întrece întîi cu iugoslavii 
(aprilie — Belgrad), apoi, 
oficial, tot în deplasare, cu 
cehoslovacii. Toamna va fi 
mai bogată, vom susține 
partide cu finlandezii (de
plasare), francezii (amical 
la București), cehoslovacii 
(București) și galezii (Bucu
rești). In noua ediție a 
C.E. am pășit cu dreptul, o- 
biectivul nostru a fost și 
rămine același, să ne califi
căm in sferturile de finală. 
De asemenea, 
nem calificarea echipei 
limpice pentru J.O. de 
Miinchen și cîștigarea 
către reprezentativa noas
tră de tineret a grupei din 
care face parte în cadrul 
campionatului european.

ne propu- 
o- 
la 
de

diali ! Credeți utilă o ase
menea experiență ?

L.G. : Eu tocmai asta 
vreau să știu, ce se va în- 
tîmpla fără Gruia, care tre
buie și el cruțat, a fost prea 
solicitat în 1970. Opiniez 
pentru o formație remania
tă în turneul scandinav, 
pentru continuarea acelu
iași experiment la C.M. uni
versitar (aprilie — Ceho
slovacia). Iar in toamnă, 
vom juca marile turnee 
(Trofeul „Carpați**, Gote- 
borg, Tbilisi etc.) cu două 
echipe naționale completa
mente distincte prin com
ponență, însă cu aceleași 
drepturi de „titulatură" ! 
Ele se vor reuni pentru a 
constitui reprezentativa pri
mă abia în martie...

© Privirile noastre se

dreaptă spre Tulcea, 
lăți. Brăila

o Șapte probe de... aur

Prof. Jean ZAMFIR 
secretar general al F.R.C.C.

1. Și pină în prezent, 
tenția federației noastre s-a 
ațintit asupra județelor 
Tulcea, în special, apoi Ga
lați și Brăila. Acolo sînt 
locurile de baștină ale celor 
mai mulți dintre așii caia
cului și canoei. Tineretului 
din Deltă, noi îi zicem că 
se aseamănă cu un minereu 
bogat „în aur", gîndindu-ne 
la proporția însemnată de 
medalii cucerite de sporti
vii originari de acolo la 
jocurile olimpice, campio
natele mondiale sau euro
pene și alte regat® de re
nume. într-adevăr, printre 
copiii și adolescenții celor 
trei județe enumerate 
înainte, un procent 
ridicat — comparativ 
alte regiuni ale țării 
pune de aptitudini, 
chiar de deprinderi, 
nabile pentru caiac 
noe. De aceea, in 1971 vom 
dirija, cu precădere, sub
vențiile federale spre Deltă, 
Galați și Brăila. Se înțe
lege, nu vom neglija nici 
alte centre care s-au distins 
prin activitate și realizări, 
dar preocuparea noastră 
centrală va fi să exploatăm, 
mai bine chiar decît pină 
acum. pepiniera noastră 
tradițională.

2. Calendarul internațio
nal pe 1971 ne prilejuiește, 
ca să spun așa, amintiri 
plăcute. Campionatele mon
diale se vor desfășura, 
august, pe lacul laițe 
Iugoslavia, acolo unde, 
1963. flotila noastră, 
ciștii și 
pentru prima oară un nu
măr mare de titluri supre
me (șase medalii de aur 1) și 
locul prim pe națiuni.

mai 
foarte 

cu 
— dis- 
uneori 
conve- 
și oa-

in 
din 

în 
caia- 

canoiștii cîștigau

RE1. : Dincolo de amin
tiri, firește, dintre cele mai 
plăcute, care simt șansele 
noastre în 1971 și ce Inten
ții de natură tactică aveți 
în privința asaltării locu
rilor fruntașe ?

J.Z. : După datele pe ca
re le am astăzi, presupun 
că sportivii români au șan
se de a se clasa pe unul 
dintre primele trei locuri în 
cel puțin șase probe. Aș 
vrea ca răspunsul meu să 
fi fost cit se poate de... pe
simist ! Există, e adevărat, 
deosebiri de natură tactică, 
in august, la laițe. efortul 
principal se va îndrept* 
spre eele șapte probe pre
văzute in programul olim
pia.

Anchetă realizată de 
Valeriu MIRONESCU

Foto : Paul Romoșaa
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viața internațională
După pronunțarea sentinței SALVADOR ALLENDE: Mitingul consacrat

împotriva patrioților basci

CONTINUĂ PROTESTELE

In Întreaga lume

celei de-a 50-a aniversări

'ului Comunist Francez

BURGOS 30 (Agerpres). — In cen
trele muncitorești spaniole continuă 
manifestațiile de protest împotriva 
înscenării judiciare de la Burgos. In 
cartierul Carabanchel din sudul Ma
dridului, sute de muncitori și stu- 
denți au organizat marți seara 
o demonstrație cerind anularea sen
tinței samavolnice, pronunțate de tri
bunalul militar. Mitinguri și demons
trații au avut loc, de asemenea, la 
Barcelona, Tarrasa și in alte orașe 
șpaniole.

Avocații patrioților basci au trimis 
tn cursul nopții de marți spre 
miercuri o telegramă generalului 
f ranco in care cer să fie anulată sen
tința de condamnare la moarte a ce
lor șase luptători basci. A fost remisă 
totodată o telegramă directorului ge
neral al instituțiilor penitenciare din 
Madrid in care avocații protestează 
împotriva obstacolelor ridicate de di
rectorul închisorii din Burgos in 
desfășurarea activității lor.

Declarația C.C. 
al P. C. din Austria

VIENA 30 — Corespondentul Ager
pres, Petre Stăncescu, transmite : 
Ziarul „Volksstimme" publică decla
rația de protest a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Austria împotriva sentinței pronun
țate în procesul de la Burgos. „P.C.A., 
se spune in declarație, protestează 
împotriva sentințelor de la Burgos 
și cere anularea lor. El își exprimă 
solidaritatea neclintită cu cei 16 con
damnați și cu toți cei care luptă in 
Spania împotriva regimului fascist, 
pentru libertate, drepturi naționale 
și progres social". Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Austria 
cheamă poporul spaniol la luntă

Conștiința umană in apărarea 

vieții patrioților spanioli
Sinistră sfidare la adresa celor mai 

nobile sentimente și aspirații ale po
porului spaniol, ale opiniei publice 
mondiale, verdictul tribunalului mili
tar de la Bu-.-gos împotriva celor 16 
patrioți basci stîrnește indignarea in 
inima oricărui om cinstit, devotat 
idealurilor de libertate, dreptate și 
demnitate umană.

în pofida valului de proteste de 
pe toate meridianele lumii, regimul 
franchist. într-un stil ce-i este tipie, 
și-a lovit victimele cu o sentință 
necruțătoare : 6 condamnări la moar
te și peste 500 de ani de temniță 
pentru celelalte vieți tinere care, 
toate la un loc, n-au însumat pînă 
acum nici măcar jumătate din nu
mărul anilor la care se văd osindiți. 
Mă întreb cutremurat de oroa
re dacă, printo-un fenomen stra
niu al destinului, lumea n-a fost 
cumva aruncată îndărăt, pe scara is
toriei. cu sute de ani. Căci rațiunea 
nu poate concepe decit cu dificul
tate că în zilele noastre, cînd mersul 
omenirii spre progres și civilizație 
se impune cu atîta evidență, cînd i- 
deile de libertate și umanism se a- 
l'irmă ca niciodată pînă acum, se pot 
petrece asemenea atrocități ce evocă 
vremurile inchiziției și ale evului 
mediu.

Și pentru ce această monstruoasă 
înscenare judiciară, soldată cu un și 
mai monstruos verdict ? Pentru ce 
au fost osindiți atit de greu cei 16 
militanți basci ? „Vina" lor, singura 
lor vină este aceea de a-și simți 
inima bătînd Dentm ™rr> „a-..:.. 

sumbru șir acțiunile teroriste lot mai 
frecvente ale regimului franchist, 
este o încercare disperată de a inti
mida toate forțele patriotice și de
mocratice din Spania, de a Ie frîna 
lupta pentru curmarea îndelungatei 
nopți a „falangei", pentru un viitor 
luminos al greu încercatei lor patrii. 
Dar, așa cum arată viața însăși este 
prea tîrziu pentru a se mai obține 
un astfel de rezultat. Simulacrele ju
diciare, crimele politice, temnițele nu 
vor putea anihila conștiința și voința 
poporului spaniol, nu vor putea stă
vili acțiuni atit de largi și de o ase
menea dîrzenie ca acelea desfășurate 
de forțele democratice din Spania, al 
căror suflet viu îl formează comu
niștii.

Mă alătur din adîncul ființei mele 
acțiunilor de protest desfășurate pe 
cuprinsul patriei noastre ' Împotri
va nedemnei înscenări judiciare 
de la Burgos, a cinicei sfidări 
pe care o reprezintă sentința fran- 
chistă. îmi unesc glasul cu a- 
eela al tuturor intelectualilor, al tu
turor oamenilor muncii din .țara 
noastră, al cercurilor progresiste de 
pretutindeni, care cer in aceste zile 

într-un elan de solidaritate 
de o amploare rar întilnită — 
salvarea vieții celor șase patrioți 
basci, eliberarea tuturor patrioților 
condamnați de tribunalul militar de 
la Burgos, curmarea terorii și sama
volniciilor actualului regim de la 
Madrid.

Nutresc convingerea neclintită că 
lupta poporului spaniol va GHirmi

VENIREA IA PUTERE A FORIEIOR POPULARE - 

CEL MAI IMPORTANT EVENIMENT 
Al ANULUI IN CHILE

SANTIAGO DE CHILE 30 (Ager
pres). — Intr-un interviu acordat 
ziarului sovietic „Trud“, președin
tele Republicii Chile, Salvador Al
lende. a apreciat că venirea Ia 
putere a forțelor populare consti
tuie pentru țara sa cei mai im
portant eveniment al anului care 
se încheie. ..Istoria statului nos
tru nu a mai cunoscut o ase
menea împrejurare, în care să intre, 
concomitent, în guvern patru mun
citori, între care trei comuniști" — a 
spus președintele, subliniind în con
tinuare : „Caracterului guvernului îi 
corespund și măsurile pe care le-a 
întreprins sau le Înfăptuiește din 
primele zile ale venirii la putere. 
Astfel, au fost sporite salariile mun
citorilor și lucrătorilor agricoli cu 
veniturile cele mai mici. O mare a- 
tenție este acordată de guvernul nos
tru rezolvării problemelor șomajului 
și construcției de locuințe — cea mai 
grea moștenire preluată de la gu
vernul anterior. Și în această direc
ție au început să fie luate măsuri. 
Recent, am semnat un decret pri
vind un plan special de construcții 
de locuințe, care, la rîndul său, va

ACTIVITATE DIPLOMATICĂ IN LEGĂTURĂ 
CU SITUAȚIA DIN ORIENTUL APROPIAT

AMMAN 30 (Agerpres). — Bahi 
Ladgham, președintele Comitetului 
Superior Arab, care are misiunea de a 
supraveghea aplicarea acordurilor 
iordaniano-palestinene, a înmînăt gu
vernului iordanian și C.C. al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
un memorandum privind activitatea 
desfășurată pînă acum de organismul 
pe £are îl conduce. El a prezentat, 
totodată, diferite propuneri referitoa
re la reglementarea diferendelor exis
tente încă intre organizațiile palesti- 
nene și guvernul de la Amman. Me
morandumul a fost examinat în 
cursul unei reuniuni desfășurate la 

crea posibilitatea să se dea de lucru 
la aproximativ 25 000 de oameni".

O mare importantă, atit pentru 
Chile, cit și pentru întreaga Americă 
Latină, a spus in continuare preșe
dintele Allende, o are hotărirea gu
vernului chilian privind restabilirea 
relațiilor diplomatice cu Cuba, Brill 
aceasta, Chile și-a demonstrat drep
tul la promovarea unei politici ex
terne independente și a rupt blocada 
impusă primului stat socialist din 
America Latină.

Vorbind despre sarcinile pentru 
anul viitor, președintele Salvador Al
lende a menționat, printre acestea, 
întărirea unității populare și a gu
vernului, continuarea îndeplinirii pro
gramului trasat. „Anul 1971 va fi a- 
nul de maximă responsabilitate, a 
spus el. Am cucerit puterea. Acum, 
in fața noastră șe află o sarcină mai 
importantă — să apărăm această pu
tere, să dovedim că victoria noastră 
nu a fost o întîmplare. în anul viitor 
ne așteaptă bătălia pentru naționa
lizarea industriei cuprului, băncilor, 
a marilor monopoluri, pentru aplica
rea unei reforme agrare reale", a 
precizat în încheiere președintele 
chilian.

tinei. In cursul intîlnirii, care a avut 
loc la o bază militară palestineană din 
nordul Iordaniei, au fost analizate 
diferite aspecte ale situației actuale 
din Iordania.

WASHINGTON. — Robert Mc Clos- 
key, purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat, a anunțat că secre
tarul de Stat al S.U.A., William Ro
gers, intenționează să efectueze vizite 
in Egipt, Israel și alte țări din Orien-r 
tul Apropiat „la o dată cînd se va a- 
precia că o asemenea călătorie ar fi 
utilă". Mc Closkey a precizat că a- Cpastă izI'XÎtă 1 .<

r. — In sala
avut loc 
n consa- 
•sări a 

eques 
L P.C.
Fi

îi i-
lej, - 
neral 
o ampi 
tidului v 
rolul aces 
Iar, in tim, 
boi mondial 
că. In focul 
invățînd și din 
Partidul Comun 
rit rîndurile, aj 
astăzi 400 000 de n. 
întregii sale istorii, 
tul, P.C.F. a conțin, 
partid al clasei muni 
prime punctul de vede 
muncitoare, a luptat pen. 
rea socialismului in țară.

Georges Marchais a evii 
continuare lupta P.C.F. pent, 
zarea unității forțelor munc 
și democratice de stingă. El a 
tat convorbirile care au loc i 
P.C.F. și Partidul socialist, ale

ALGERIA

Ultima bază militară

franceză predată armatei 

naționale populare

ALGER 30 (Agerpres). — Cu 7 
ani inainte de data prevăzută în a- 
cordurile franco-algeriene de la 
Evian din 1962, Franța a pus capăt 
prezenței sale militare in Algeria, 
informează agenția Franci Presșe. 
Ultima sa bază militară în Algeria, 
cea de la Bou-Sfer, situată la 20 km 
de orașul Oran, a fost predată marți 
armatei naționale populare algeriene. 
Cu excepția citorv" •
și a unor mecanic 
ceilalți militari fra 
bază au fost readi

IJo lovltoriul Al; 
păstrează controlul 
trului de experimt 
de la Hanmiagui. 

ror prime rezultate au fost publici 
recent.

în încheiere, Georges Marchais 
relevat interesul tot mai mare 
care tinerii din Franța îl manife 
față de învățătura marxist-lenini 
și dorința multora dintre aceștia 
a intra în P.C.F. Noi, a spus vor 
torul, nu vom înceta să întărim pi 
lidul nostru, perfecționînd metod 
lui de muncă și sporind eficiența i 
țiunilor sale.
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PARIS. — 15 000 de persoane au 
participat în capitala Franței la un 
.marș de protest împotriva sentințe
lor de la Burgos. La Brest, în vestul 
Franței, numeroși locuitori au mani
festat in semn de protest față de con
damnarea militanților basci și au a- 
dresat generalului Franco o telegra
mă în care, după ce denunță „paro
dia de justiție de la Burgos", cer a- 
nularea sentințeJor de condamnare 
la moarte.

La apelul Confederației Generale a 
Muncii, in Sala forțelor de muncă 
din Bordeaux s-au întrunit sute de 
persoane, în timp ce alte citeva sute 
participau la o demonstrație, pe stră
zile orașului. Demonstrații de solida
ritate cu patrioții basci și împotriva 
actualului regim din Spania au mai 
avut loc în numeroase orașe franceze, 
intre care Dijon, Toulouse, Bayonne, 
Pau, Mauleon și altele.

GENEVA. — Mai multe sute de 
persoane s-au adunat marți în fața 
eonsuiatului spaniol din Geneva, in 
semn de protest față de condamna
rea la moarte a celor 6 patrioți basci. 
La Lausanne, peste 2 000 de persoane 
au luat parte la un marș pe străzile 
orașului. La Ziirich, sute de locui
tori ai orașului au participat la o de
monstrație, cerind anularea sen
tințelor de condamnare la moarte 
pronunțate la Burgos. Acțiuni asemă
nătoare au avut loc și la Lucerna. 
Vevey, Montreux și Neuchatel.

Demonstrație 'a Roma împotriva senhn(ei pronunțate la Burgos
(Telefoto A.P.-Ăgerpres).

ROMA. — O nouă manifestație a 
avut loc la Roma. Circa 5 000 de per
soane s-au prezentat in fața ambasa
dei spaniole din capitala italiană, pen
tru a-și exprima solidaritatea cu cei 
16 patrioți basci. La Milano, mai 
multe mii de persoane au demonstrat 
pe străzile orașului, la apelul organi
zațiilor politice.................
rii din oraș au 
de protest față 
Burgos. Alte , ..
asemănătoare au avut loc la Genova. 
Triest, Tprino. Savona. Napoli și 
Bari.

și sindicale. Muncito- 
declarat scurte gyeve 
de verdictele de la 
manifestații și greve

miting la care au luat parte peste 
1 500 de persoane.

Ministerul Afacerilor Externe bel
gian a informat că guvernul a între
prins toate acțiunile posibile care ar 
fi putut fi eficiente pentru a in
fluența decizia guvernului spaniol in 
privința sentințelor în procesul de 
la Burgos.
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CANADA

ÎNGRIJORARE PRIVIND
ACCENTUATA PENETRAȚIE 
A CAPITALULUI STRAIN
OTTAWA 30 (Agerpres) — Potrivit 

datelor furnizate de publicația „Sur
vey of Current Bussiness", editată 
de Ministerul Comerțului al Canadei, 
în primele 11 luni ale acestui an, 
117 societăți canadiene au trecut sub 
controlul capitalului străin. Dintre 
acestea. 104 au fost achiziționate de 
firme cu sediul in S.U.A. Alte date 
oficiale indică faptul că 8 500 socie
tăți canadiene se află sub controlul 
capitalului american, care dispune 
de poziții cheie in special în indus
tria petrolieră, în cea minieră ți în 
metalurgie.

După cum se știe, atît opinia pu
blică și presa, cit și cercurile guver
namentale canadiene sini serios pre
ocupate de această situație.

Imagini revenitoare despre

la agresiunea contra Guineei
NEW YORK 30 (Agerpres). — Re

prezentantul Guineei la O.N.U. a 
transmis Consiliului de Securitate un 
dosar cuprinztnd fotografii din timpul 
evenimentelor din 22 și 23 septem
brie, cînd teritoriul acestei țări a fost 
obiectul unei agresiuni străine cu
participarea trupelor colonialiste
portugheze. Fotografiile prezintă mai 
mulți militari portughezi luați prizo
nieri, arme și echipamente 
capturate etc. Intr-una din 
se pot vedea guvernatorul 
portugheze și șeful grupului
cenari africani. Manga Diallo, stind 
de vorbă înainte de atacul armat 
împotriva statului guineez.

militare 
imagini 
Guineei 
de mer-
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A PREMIERULUI

într-o conferință 
Delhi, primul min 
dira Gandhi, a d 
Congresul Naționa 
nămînt) va prezen 
toate cele 520 de 
populară a parlar 
vor fi disputate i 
generale de la înci 

în ceea ce priv 
mică a țăislL Indu
că aceasta cimoaș 
voluțle favorabile 
totodată, că guvei 
tărit să adopte in 
de măsuri. în vede 
rităților sociale.

Pe de altă parti 
referit la relațiile 
nul. exprimîndu- 
cestea vor putea
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BRUXELLES. — Pe străzile Bru
xellesului a avut loc marți seara o 
demonstrație de protest urmată de un

• DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI • DE PRETUTIh

Luări de poziție
Hin partea unor guverne
Președintele Algeriei, Souari Bo- 

tunediene, a adresat o telegramă ge
neralului Franco, în care cere anu
larea sentinței tribunalului militar 
de la Burgos, prin care șase patri
oți basci au fost condamnați la 
moarte. Președintele Algeriei, care 
și-a încheiat vizita oficială in Libia, 
a declarat că această sentință a pro
vocat un val de indignare in rîndul 
populației algeriene.

Președintele Republicii Chile. Sal
vador Allende, a adresat o telegramă 
generalului Franco, cerîndu-i să re
vină asupra hotărîrii pronunțate de 
tribunalul militar din Burgos împo
triva patrioților basci.

într-o telegramă similară, preșe
dintele Venezuelei, Rafael Caldera, 
a cerut generalului Franco să comute 
pedeapsa de condamnare la moarte 
pronunțată de tribunalul amintit îm
potriva a 6 dintre inculpați.

La Vatican s-a anunțat că auto
ritățile ecleziastice vor depune inten
se eforturi spre a obține clemența 
pentru cei șase militanți basci con
damnați la moarte. Papa Paul al VI- 
lea a făcut apel la guvernul spaniol 
să revină asupra hotărîrii pronunțate 
in procesul de la Burgos.

.(Agerpres)

cAMBODGiA: Puternice acțiuni 
ale forțelor patriotice

PNOM PENH 30 (Agerpres). — For
țele de rezistență populară din Cam- 
bodgia au declanșat un puternic atac 
asupra pozițiilor deținute de trupele 
administrației Lon Noi in localitatea 
Talat, la 83 kilometri sud-vest de 
Pnom Penh. Grupuri ale patrioților 
au atacat, de asemenea, baza de la

Sre Khlong a efectivelor militare ina
mice.

Concomitent, in regiunea de nord a 
Cambodgiei, forțele de rezistentă 
populară au bombardat cu rachete 
fortificațiile trupelor generalului Lon 
Noi, din împrejurimile orașului 
Kompong Cham.
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UN CADOU DE ANUL NOU PENTRU TOȚI COPIII 
CHILIENI

în această peri
oadă a sărbătorilor 
de iarnă pereții 
clădirilor din San
tiago de Chile sînt 
acoperiți cu afișe și 
inscripții de un gen 
aparte. „Fericirea 
țării noastre începe 
eu fericirea copii
lor" — este lozinca 
uneia dintre nume
roasele campanii de 
reînnoire a țării, 
organizate de gu
vernul Unității 
Populare, care se 
bucură de un larg 
ecou. Noul guvern 
chilian a hotărît să 
distribuie zilnic, in 
mod gratuit, jumă
tate de litru de lap
te pentru toți co
piii țării și să ofere 
400 000 perechi de 
încălțăminte copii
lor nevoiași. Mă
sura a fost salutată 
în întreaga țară, fi
ind organizate săr
bători populare ale 
copiilor. în fotogra
fie : Un aspect de 
la sărbătoarea din 
Santiago de Chile ; 
în centru soția pre
ședintelui Allende.

MINA TARA MINERI

La mina „Doljanskaia-Kapitalnia" din bazinul Done- 
țului (Ucraina), toate operațiile de extragere și tran
sportare la suprafață a cărbunelui vor fi în cutând efec
tuate complet automat, fără participarea efectivă a oa
menilor in mină. Informațiile referitoare la mersul ex
tracției și livrării masei de roci la suprafață vor fi pre
lucrate, stocate și prezentate dispecerului cu ajutorul 
calculatoarelor. Se apreciază că. datorită automatizării și 
comenzii de la distanță, productivitatea muncii va creș
te de aproape 10 ori.

REVELION CU VEDETELE 
DE ODINIOARĂ

ALE ESTRADEI PARIZIENE
„Folies Bergere", faimosul 

teatru de revistă parizian, a- 
proape la fel de caracteristic 
pentru capitala franceză ca și 
Turnul Eiffel și-a sărbătorit, la 
finele acestui an, p sută de ani 
de existență. Pentru a marca e- 
venimențul, televiziunea franceză 
a montat un spectacol festiv pe 
care îl va transmite în ultima 
seară a anului.

Regia spectacolului este sem
nată de Andre Hunebelle, reali
zatorul seriei cinematografice 
„Fantomas". In program sînt e-

vocate moi. 
vieții Pari.su. 
col, precum și 
de altă dată, d 
gere" : Mayol, Yvt 
Mistinguett, Joseph, 
Maurice Chevalier.

ROSARIO — NEW 
CĂLARE PE MAGAk

Așa și-a propus Ruedan Cal
deron să parcurgă distanța din
tre orașul argentinean Rosario și 
New York. A calculat că va pu
tea parcurge 35 km pe zi, ceea 
ce înseamnă că va ajunge la 
destinație peste doi ani și ju
mătate. în acest marș original 
el va fi acompaniat și de trei 
cîini.

Firma engleză 
Cammell Laird a 
elaborat de curînd 
proiectul unui sub
marin vehicul pe 
roți care se poate 
deplasa pe fundul 
mării, fiind de 
mare ajutor sca
fandrilor. După 
cum afirmă reali
zatorii săi, noul a- 
parat, unic pină a- 
cum ca concepție, 
va aduce o contri
buție importantă la 
studierea și valori
ficarea fundurilor 
mărilor. în foto
grafie : macheta
mașinii subacvatice.
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ii legii „amisabotr/i" ce | 
■mite detenția și condamna- J 
i tuturor africanilor care 
>tă împotriva regimului de a- 
rtheid. Un bilanț tragic care 
strează, în modul cel mal 
icvent, caracterul inuman, 
ofund reacționar al regimului 
trarasiștilor de la Pretoria.

Președintele Nixon tln*
o conferință de presă. Purtăto- 

de cuvînt al Casei Albe, Ronald 
{Ier, a precizat că președintele 
nționează ca la această „intilnire 
presa" să-și exprime opiniile a- 
ra unor probleme de perspectiva 
politicii interne și externe a Ad- 

îistrației.

Compania aeriană iorda- 
ană „Alia" 3 anuniat că>Ince- 

din luna aprilie anul viitor, își 
volta rețeaua de comunicații cp 

>ropene și asiatice. Astfe^ 
relua cursele regulate c.ă- 
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Criticii de film newyorkezi 
au acordat peliculei de lung me
traj „Five easy pieces'1 premiul 
pentru cel mai bun film al anu
lui 1970. Realizatorul filmului, 
Bob Rafaelson, a fost apreciat 
drept cel mai bun regizor al a- 
nului. Rafaelson a obținut citeva 
voturi in plus față de cunoscu
tul regizor italian Federico Fel
lini. Cel mai bun actor de film 
a fost declarat George Scott pen
tru rolul jucat in filmul „Pat
ton", în timp ce titlul de cea 
mai bună actriță a revenit Glen- 
dei Jackson pentru rolul din fil
mul „Femei îndrăgostite".
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