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Cu prilejul Anului Nou 1972, 
„Scînteia" urează tuturor cititorilor 

și colaboratorilor săi sănătate, multă 
bucurie, noi și cit mai mari succese 
in munca pentru Înflorirea patriei 

LA MULȚI ANI!

FELICITĂRI CU PRILEJUL ANULUI NOU
adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu,

conducerii de partid și de stat
9

Consiliu- 
Republicii 
împreună 
Gheorghe

în cursul după-amiezii de 
joi, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele 
lui de Stat al 
Socialiste România, 
cu tovarășii Ion
Maurer, Emil Bodnaraș, Ma
nea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Janos Fazekas, 
Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ște

miNIDL MKJȘULl/l NICOLAE CEAlfȘESCU
Stimațl tovarăși,
Doresc să vă mulțumesc, în nu

mele conducerii partidului și sta
tului, pentru urările ce ni le-ați a- 
dresat cu prilejul Anului Nou.

Anul pe care il încheiem a fost 
deosebit de bogat atît în evenimen
te interne cit și internaționale. 
Poporul român a obținut succese 
de seamă în realizarea primului an 
al noului cincinal. Clasa muncitoa
re se află în primele rinduri în 
realizarea programului de dezvol
tare a industriei noastre socialiste. 
Țărănimea noastră nu a rămas mai 
prejos, realizind recolte record in 
multe domenii și îndeosebi la ce
reale. Trebuie spus că atit in in
dustrie și in agricultură, cit și in 
domeniul invățămintului, științei, 
creației literar-artistice, intelectua
litatea patriei noastre a fost pre
zentă — și tot ceea ce se realizează 
cuprinde și contribuția ei. Ca atare, 
putem spune că realizările din a- 
cest an — și în general toate reali
zările noastre — poartă pecetea 
muncii unite a clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, a oame
nilor muncii români și de diferite 
naționalități care, fără deosebire 
de originea lor națională, sint ce
tățeni ai aceleiași țări, cu drepturi 
și îndatoriri egale, și își aduc con
tribuția activă la tot ce se înfăp
tuiește in țara noastră.

De aceea, mulțumind organizații
lor pe care dumneavoastră le repre- 
sentați și apreciind activitatea des
fășurată de aceste organizații in 
acest an, doresc ca, în numele con
ducerii de partid și de stat, al meu 
personal, să exprim calde mulțumiri 
Clasei muncitoare, țărănimii, inte
lectualității, oamenilor muncii — 
fără deosebire de naționalitate — 
tuturor acelora care au dat și dau

în cursul aceleiași zile, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 

fan Voitec, Miron Constanti
nescu, Mihai Gere, Vasile Pa
tilineț, a primit la sediul 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, pe 
reprezentanții unor organi
zații de masă și obștești, ai 
unor instituții centrale, mun
citori, tehnicieni și ingi
neri din marile unități indus
triale ale Capitalei, oameni de 
știință, cultură și artă, mem
bri ai conducerii consilii
lor oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară și ger- 

viață politicii partidului și statului 
nostru.

Este de înțeles că, vorbind de toți 
oamenri muncii, ne referim și la 
contribuția pe care o aduc femeile, 
care reprezintă mai mult de jumă
tate din populația țării ; in indus
tria ușoară, femeile reprezintă 70— 
80 la sută, iar in invățămint, de a- 
semenea, femeile sint intr-un nu
măr destul de mare. Din păcate, ele 
nu sînt in aceeași măsură și in mun
cile de conducere, dar sperăm că, 
pe baza celor discutate nu de mult 
Ia Secretariatul Comitetului Central 
și in urma măsurilor care vor fi 
adoptate, femeile iși vor face mult 
mai mult simțită prezența decit 
pînă acum — și aceasta nu numai 
în muncă, ci și in ce privește par
ticiparea lor la conducerea întregii 
activități economico-sociale și a 
statului.

De asemenea, am cuprins în aces
te aprecieri tineretul patriei noas
tre, care, în diferite sectoare de ac
tivitate, aduce o contribuție valo
roasă la tot ceea ce infăptuim ; 
i-am cuprins, de asemenea, pe ti
nerii care, pe băncile școlii, se stră
duiesc să-și însușească știința și 
cultura cea mai avansată pentru a 
putea, miine, la locurile lor de 
muncă, să aplice cuceririle științei, 
in vederea progresului rapid al 
triei socialiste.

N-aș putea să nu mă refer 
gărzile patriotice, la unitățile 
pregătire militară ale tineretului. 
Fină la urmă, ele simbolizează ceea 
ce a caracterizat întotdeauna viața 
poporului român, nevoit să trăias
că timp de sute de ani sub jugul 
străin și care, muncind, s-a pregă
tit in același timp pentru a-și cu
ceri independența. Tocmai datorită 
acestui lucru poporul nostru — și

pa-

la 
de

E
Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, a 
primit, la sediul Comitetului Cen- 

(Continuare în pag. a II-a) 

mană, membri al gărzilor 
patriotice și tineri din deta
șamentele de pregătire pentru 
apărarea patriei, care au ve
nit să adreseze tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți 
conducători de partid și de 
stat, felicitări și urări de „La 
mulți ani !“, sănătate, fericire 
și noi succese în munca de 
conducere a destinelor patriei, 

în numele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a 

(Continuare în pag. a IlI-a) 

cînd spun poporul nostru cuprind 
pe toți oamenii muncii de pe teri
toriul patriei — a putut obține vic
torii în lupta pentru eliberare na
țională și socială. De aceea, și în 
condițiile socialismului — atîta vre
me cit in lume există încă impe
rialism — noi, preocupîndu-ne de 
dezvoltarea economico-socială a 
patriei, ne îngrijim totodată de a 
ne pregăti permanent pentru apă
rarea cuceririlor noastre, revoluțio
nare, a independenței patriei, co- 
laborind cu țările socialiste, cu prie
tenii noștri din Tratatul de la Var
șovia, cu toți ceilalți prieteni ai 
noștri în lupta pentru socialism și 
comunism.

(Continuare în pag. a III-a)

Tradiționalele urări 
ale pionierilor și școlarilor

30 Decembrie. în această zi din 
prag de An Nou, pionieri și șco
lari din Capitală au venit, cu ini
mile pline de bucurie, să ureze, 
după datină, conducătorilor parti
dului și statului sănătate și feri
cire, să-și exprime — în vers de 
Plugușor — recunoștința fierbinte 
față de Partidul Comunist Român, 
pentru tot ceea ce a făcut și face, 
cu dragoste de părinte, ca toți 
copiii țării — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
să crească fericiți și să învețe lao
laltă într-o strînsă frăție, pentru 
a deveni constructorii de mîine ai 
socialismului și comunismului.

în sunetul buhaielor, în pocnetul 
bicelor și în clinchetul vesel al clo
poțeilor, alaiul micilor urători se 
oprește, la ora amiezii, în fața se
diului Comitetului Central al 
partidului. Sînt peste 200 de bă
ieți și fete, în frumoase costume 
populare ori în veșminte caracte
ristice obiceiurilor strămoșești. Au 
sosit cu tradiționalul plug — dar 
și cu un tractor, simbol al indus
trializării patriei — cu sorcove 
meșteșugit lucrate, cu crenguțe de 
brad, cu „steluțe" și alte „flori" de 
iarnă.

Tinerii colindători, cu obrajii îm
bujorați de emoție, sînt întîmpi- 
nați cu dragoste și căldură de to
varășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnâraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
MiziL Gheorghe Pană, Gheorghe

REPREZENTANȚII EORTEEOR ARMATE1
Joi la amiază, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, co
mandantul suprem al forțelor noas
tre armate, împreună cu tovară
șii Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Tro
fin, Ilie Verdeț, Vasile Patilineț, 
Ion Stănescu, a primit, la sediul 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, pe membrii con
ducerii Ministerului Forțelor Ar- (Continuare în pag. a IU-a)

în timpul primirii șefilor misiunilor diplomatice

Rădulescu, Virgil Trofin, Uie Ver- 
deț, Florian Dănălache, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekaș, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec. Iosif Banc, Petre Blajovici, 
Miron Constantinescu, Mihai Da- 
lea, Miu Dobrescu, Mihai Gere, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Stă- 
nescu. precum și Mircea Malița, 
ministrul învățămîntului, și Virgi- 
liu Radulian, președintele Consi
liului Național al Organizației Pio
nierilor.

Mesagerii celor mai'tinere vlăs
tare ale țării își încep urarea, 
simplă și emoționantă : 
Aho, aho, iubiți conducători, 
Au venit pionierii cu cravate roții 

ți flori, 
Au venit plini de cintece,

de bucurie și vise 
Prin porțile viitorului larg deschise 
Și au venit cu inima plină de dor 

și iubire 
Ca si vă ureze sănătate, mulți ani, 

fericire. 
Ne-au trimis cu plugușorul nostru 

pe roate 
Un milion și șase sute de mii

de roșii cravate, 
Un milion și șase sute de mii

de inimi ce bat 
Pentru partidul nostru minunat. 
Pentru patria noastră aleasă 
Pe care-o dorim mai bogată

și mai frumoasă. 
In mină cu un trandafir înflorit 
Și tocmai potrivit la sorcovit,

s
mate, comandanți de unități și 
mari unități, secretari ai consilii
lor politice și comitetelor de par
tid din armată, veniți să transmi
tă urări de Anul Nou tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți con
ducători de partid și de stat.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
general de armată Ion Ioniță, mi
nistrul forțelor armate, a spus :

Permiteți-mi, vă rog, să exprim, 
în numele celor de față, în nume
le întregului personal al armatei 
noastre populare, al meu personal,

(Continuare în pag. a II-a)

Din toate ungherele patriei
noi am venit. 

Am venit cu baladele, cu doina 
străbună și slova 

Pe-o locomotivă electrică, Diesel, 
• de la Craiova,

Am pornit pe drum lung, dar fără 
istov. 

Unii pe camioane Bucegi, 
Alții pe tractoarele de la Brașov. 
Am venit cu desaga plină

de cimilituri și povești 
Intr-o mașină Dacia, de la Colibași, 

de lingă Pitești, 
Și-am venit pe Dunăre-n sus 

avîntați 
Pe un cargou falnic fabricat

la Galați. 
în versurile înaripate ale plugu- 

șorului. tinerii urători dau glas 
aspirațiilor, crezului lor de azi și 
de mîine •'
Dar noi venim din bănci, de la 

școală 
Unde, oameni să fim, învățăm 

cu migală. 
Noi venim din școlile noi, 

luminoase, mărețe, 
Din tinerețea făr~ bătrinețe.
Și venim din gloriosul prezent 
Din freamătul crezului socialist, 

incandescent
Noi pornim spre cel mai frumos 

viitor, 
Spre comunismul de aur,

de lumină al tuturor,

(Continuare in pag. a II-a)

CONSILIULUI DE STAI, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
A ȘEFILOR MISIUNILOR DIPLOMATICE

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, Emil Bodnaraș și Manea 
Mănescu, vicepreședinți ai Consi
liului de Stat, Ilie Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, a primit 
joi la amiază, la palatul Consiliu
lui de Stat, pe șefii misiunilor di
plomatice acreditați în România, 
care au prezentat felicitări cu pri
lejul Anului Nou.

Au luat parte Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, precum și adjuncți ai 
ministrului afacerilor externe.

Au prezentat felicitări ambasa-

Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit 
pe președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)-

Sam Nujoma
Joi după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
a primit pe președintele Organiza
ției Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, 
care face o vizită de prietenie în 
țara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R.

Au participat tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Ștefan Andrei, membru supleant 
al C.C. al P.C.R.

în cadrul convorbirilor au fost 
abordate probleme de interes co
mun și s-a efectuat un schimb de 
vederi asupra unor probleme ale 
situației internaționale actuale și 
luptei popoarelor împotriva impe
rialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru indepen
dență națională, propășire econo
mică și socială, pace și înțelegere 
internațională.

Sam Nujoma a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu, conduce
rii partidului și statului nostru sa

dorii : Greciei — J. Ch. Cambiotls, 
Belgiei — Jan Adriaenssen, Finlan
dei — K. V. Măkelă, R. P. Polone — 
J. Ocheduszko, R. P. Mongole — 
D. Bataa, Marii Britanii — D. S. 
Laskey, Franței — Pierre Pelen,
R. P. Chineze — Cian Hai-fun, 
Israelului — R. Benshalom, R.S.F. 
Iugoslavia — I. Njegovan, Dane
marcei — T. Busck-Nielsen,
S. U.A. — L. C. Meeker, R. P. Bul
garia — Spas Gospodov, R.P.D. Co
reene — Kang Iăng Săp, R.D. Viet
nam — Nguyen Dang Hanh, Pa
kistanului — R R. Noore, Olan
dei — P. V. Putman-Cramer, El
veției — A. W Rappard, ,R. P. .Al
bania — N. Profi, R. D. Germane 
— Hans Voss, Turciei — N. Cuhruk, 
Japoniei — Yoshito Shimoda, Uru- 

lutul Mișcării de Eliberare din Na
mibia și a exprimat calde mulțu
miri în numele Comitetului Exe
cutiv al S.W.A.P.O. și al poporului 
Namibiei pentru sprijinul acordat 
de P.C.R., de guvernul României 
socialiste și de poporul român po
porului din Namibia, în lupta aces
tuia împotriva regimului de asu
prire colonială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat solidaritatea P.C.R., a po
porului român cu lupta pentru eli
berare națională a poporului nami- 
bian și a transmis un cald salut, 
în numele său și al C.C. al P.C R., 
Comitetului Executiv al S.W.A.P.O, 
tuturor luptătorilor din Namibia, 
urîndu-le succes în înfăptuirea 
idealurilor de libertate, indepen
dență națională, de progres eco
nomic și social.

în cursul convorbirilor a fost 
reafirmată hotărîrea de a dezvolta 
și diversifica relațiile dintre P.C.R. 
și S.W.A.P.O.

Convorbirea a avut loc fntr-o at
mosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.
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FELICITĂRI CU PRILEJUL ANULUI NOU 
adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

conducerii de partid și de stat
Reprezentanții Forțelor Armate

(Urmare din pag. I) 

edinca emoție ți marea bucurie de 
care sîntem stăpîniți la fiecare în- 
tîlnire cu dumneavoastră și cu 
ceilalți conducători de partid și de 
stat. Permiteți-mi, totodată, să ra
portez acum, în prag de an nou, 
că, pe drumul datoriei ostășești, 
militarii de toate gradele sînt u- 
nanim însuflețiți de cele mai pro
funde sentimente de dragoste și 
recunoștință față de dumneavoas
tră, secretarul general al partidu
lui, președinte al Consiliului de 
Stat și comandantul nostru su
prem. Eminenta dumneavoastră ( 
personalitate de conducător de 
partid și de stat, docotitoarea și 
rodnica activitate revoluționară pe 
care o desfășurați, înalta respon
sabilitate cu care vegheați .isupra 
destinelor poporului, grija părin
tească cu care vă preocupați de 
oștirea țării insuflă întregului po
por, fiilor săi înarmați, încredere 
nețărmurită în viitorul strălucita! 
României socialiste — patria noas
tră liberă, independentă și su
verană.

Oamenii muncii încheie cu un 
bilanț bogat primul an al cincina
lului construcției societății socia
liste multilateral dezvoltate. Acest 
an, marcat de glorioasa aniversare 
• semicentenarului partidului și 
adoptarea programului de educație 
comunistă a maselor, elaborat de 
dumneavoastră, a înscris — în cro
nica edificării vieții noastre noi — 
fapte mărețe pe frontul muncii, al 
creației materiale și spirituale.

Raportăm că armata populară, 
făurită, edueată și condusă de 
partid, a mers și merge — așa cum 
îi este menirea — în cadență cu 
întregul popor ; ea nu cunoaște 
altă năzuință mai presus decît slu
jirea cu abnegație a intereselor 
națiunii socialiste române, a cau
zei partidului nostru comunist, în
făptuirea fără preget a misiunilor 
încredințate. Comandanții, organe
le și organizațiile de partid și ale 
U.T.C., întregul personal și-au con
sacrat forțele și priceperea spre a 
îndeplini ordinul dumneavoastră 
ca toate unitățile să obțină rezul
tate superioare în pregătirea de 
luptă și politică.

în spiritul concepției partidului 
nostru, cu privire la apărarea pa
triei de către întregul popor s-a 
adîncit colaborarea cu detașamen
tele înarmate ale oamenilor mun
cii din țara noastră — gărzile pa
triotice.

Dînd viață sarcinii pe care 
ne-ați trasat-o, de a îmbina armo
nios pregătirea militară cu parti
ciparea la munca pe șantierele 
economiei naționale, armata și-a 
amplificat contribuția la realizarea 
unor obiective de primă importan
ță ale industriei, agriculturii, trans
porturilor. Cuvintele de caldă apre
ciere pe care dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, le-ați adre
sat detașamentelor militare ce lu
crează la sistemele de irigații și care 
și-au depășit angajamentele asu
mate au avut un profund ecou în 
inimile și conștiința tuturor osta
șilor, însuflețindu-i la noi fapte 
demne de tradițiile patriotice, re
voluționare ale armatei noastre 
populare.

Conștienți că nu în toate dome
niile vieții ostășești am obținut 
rezultate la nivelul exigențelor 
pe care, în mod îndreptățit, parti
dul le pune în fața armatei și mo
bilizați de exemplul eroic al cla
sei muncitoare, al poporului, de 
tot ce s-a făurit și se făurește cu 
brațele și cu mintea pentru înăl
țarea patriei, militarii de toate 
gradele pășesc în noul an ferm ho- 
tărîți să înlăture deficiențele exis
tente, să dobîndească noi succese 
în muncă, să-și facă datoria așa 
cum le-o cer interesele patriei.

Ne angajăm solemn în fața dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, comandantul nostru 
suprem, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru perfecționarea și

Reprezentanți
ai Consiliului Securității Statului

și ai Ministerului Afacerilor Interne
(Urmare din pag. I) 

trai al Partidului Comunist Român, 
pe membrii conducerii Consiliu
lui Securității Statului, Ministerului 
Afacerilor Interne și site cadre de 
conducere din aceste instituții, care 
au transmis urări de Anul Nou 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ce- 
lorlaiți conducători de partid și de 
stat.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
tovarășul Ion Stănescu, președintele 
Consiliului Securității Statului, a 
spus :

In aceste clipe, cînd întregul 
nostru popor, omagiind Republica, 
încheie cu mari succese primul an 
al cincinalului și scrutează cu opti
mism și încredere viitorul luminos 
al patriei pe care-1 prefigurează po
litica înțeleaptă a partidului, în

întărirea necontenită a forțelor ar
mate, pentru ca fiecare militar să 
devină un luptător demn de țara sa, 
purtător al înaltelor trăsături pro
prii epocii socialiste, militant ne
clintit pentru înfăptuirea și apăra
rea politicii partidului, pătruns de 
spirit revoluționar, viteaz și dirz, 
patriot înflăcărat și internaționa
list consecvent.

Ne angajăm să continuăm cu 
perseverență eforturile pentru îm
bunătățirea metodelor de instruire 
și educare, întărirea ordinii și dis
ciplinei militare, a vigilenței re
voluționare, pentru a da un con
ținut mai bogat fiecărei activități, 
încorporînd în practica cotidiană 
elementele științei conducerii ; 
vom face totul pentru a întreține, 
cunoaște și exploata în condiții 
optime tehnica din înzestrare, 
pentru a folosi cu randament 
maxim fondurile materiale și fi
nanciare pe care poporul ni le 
pune la dispoziție, pentru a conferi 
prezenței ostășești pe șantierele 
economiei naționale o eficiență 
sporită.

Puternicele organizații de partid 
din unități și comandamente, co
muniștii — mobilizînd prin cuvîn- 
tul și exemplul lor întregul perso
nal — vor milita cu pasiune și 
perseverență pentru a da viață în 
rîndurile armatei programului 
educației comuniste adoptat de 
partid, asigurînd afirmarea în 
practică a principiilor eticii și 
echității socialiste, a dreptății și 
legalității populare, imprimînd un 
stil de muncă partinic, revoluțio
nar în toate domeniile vieții ostă
șești.

Vă asigurăm, tovarășe coman
dant suprem, că misiunea sacră ce 
ni s-a încredințat de a străjui cu 
vigilență și fermitate cuceririle 
sevoluționare ale celor ce mun
cesc, pămîntul strămoșesc, liberta
tea și independența patriei, cauza 
socialismului constituie și va con
stitui și în viitor rațiunea exis
tenței și a muncii noastre, a tutu
ror militarilor, de la soldat la ge
neral, că acestei misiuni ni vom 
consacra, și de acum înainte, tot 
ce avem mai bun, neprecupețin- 
du-ne, la nevoie, nici sîngele, nici 
viața.

Vă rog să-mi îngăduiți, tovarășe 
secretar general, ca, exprimînd 
încă o dată dragostea, profundul 
respect și nemărginita încredere 
pe care vi le poartă armata, dum
neavoastră, comandantul ei su
prem, să vă adresez urarea noastră 
fierbinte de sănătate și fericire, de 
viață lungă, spre binele patriei și 
al poporului român, al cauzei so
cialismului și comunismului.

Să trăiți și la mulți ani, tovarășe 
comandant suprem, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a 
spus :

Vă mulțumesc pentru urările ce 
mi le-ați adresat, pe care Ie con
sider adresate conducerii de partid 
și de stat, întregului nostru partid 
— organizatorul și conducătorul 
întregii activități de construcție 
socialistă din țara noastră, deci și 
armatei noastre socialiste.
\ încheiem anul 1971 cu rezultate 
bune în dezvoltarea economico-so- 
cială a țării. La aceste rezultate și 
armata a adus o contribuție foarte 
însemnată. După cum vedeți, încep 
cu contribuția adusă la dezvoltarea 
economiei deoarece, pînă la urmă, 
forța țării noastre, întărirea capa
cității de apărare a țării, creșterea 
bunăstării poporului stau in dezvol
tarea economici naționale.

Armata noastră, primind misiu
nea de bază de a fi apărătoarea 
cuceririlor revoluționare, a inde
pendenței șî suveranității patriei, 
a depus și depune o activitate in
tensă în diferite domenii ale eco
nomiei, îndeosebi în domeniul rea
lizării vastului program de inves
tiții, de irigații și chiar de dezvol
tare a agriculturii. De aceea, vor
bind de rezultatele pe care poporul 

tregul personal al Consiliului Secu
rității Statului, generalii, ofițerii, 
maiștrii militari, subofițerii, grada
ții, soldații și angajații civili își 
îndreaptă cu profundă emoție gîn- 
durile pline de recunoștință către 
conducerea de partid și de stat, 
către dumneavoastră, iubitul nostru 
conducător, pentru tot ceea ce, în 
fruntea partidului și statului, ați 
făcut și faceți spre binele și feri
cirea poporului.

Integrîndu-se in efortul general 
al întregului nostru popor, de 
transpunere în viață a mărețelor 
obiective puse în fața țării de că
tre partid, raportăm că în acest an 
aparatul de securitate a militat cu 
abnegație, hotărîre și fermitate 
pentru curmarea oricăror fapte de 
natură să âducă atingere securită
ții patriei noastre. 

român — muncitorimea, țărănimea, 
intelectualitatea — le-a obținut în 
acest an. nu putem să nu mențio-. 
năm și contribuția pe care armata 
țării a adus-o Ia aceste realizări. 
Doresc, de aceea, să exprim și ar
matei felicitările cele mai călduroa
se pe care le-am adresat muncito
rilor, țăranilor și intelectualilor cu 
prilejul Anului Nou, pentru dez
voltarea economiei în 1971.

Dar misiunea de bază a armatei 
este de a fi permanent gata de a 
apăra cuceririle revoluționare, via
ța pașnică din patrie. Apreciez în 
mod deosebit felul în care coman
danții — de la ministru pînă la 
comandantul de grupă — își înde
plinesc misiunea de a instrui 
și pregăti armata noastră în toate 
domeniile de activitate, felul în 
care ostașii români se străduiesc 
să-și ridice continuu nivelul pregă
tirii de luptă și politice. Cu prile
jul Noului An, doresc să vă adresez 
tuturor, începind de la ministru 
pînă la ultimul ostaș, felicitările 
cele mai călduroase ale conducerii 
de partid și de stat pentru rezulta
tele bune obținute în pregătirea de 
luptă și politică.

Programul pentru anii viitori 
este foarte vast — atît în domeniul 
economic, cît șî în domeniul ridi
cării niveluiui conștiinței socialiste 
a întregului popor, deci și a arma
tei noastre. în acest context, tre
buie deci văzut și programul de ri
dicare a nivelului pregătirii de 
luptă și politice a forțelor noastre 
armate.

Partidul și guvernul nostru se 
străduiesc să obțină rezultate cît 
mai bune în dezvoltarea relațiilor 
internaționale, in promovarea unei 
politici de prietenie și colaborare 
cu toate țările socialiste, cu toate 
statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială. Facem totul pen
tru a contribui la pace în lume ; 
dar permanent trebuie să ne fie 
clar că atît timp cît în lume se 
menține politica imperialistă și co
lonialistă este necesar să avem o 
armată puternică, pregătită în orice 
moment pentru a-și face datoria 
față de popor, pentru a apăra pa
tria. Iată de ce, vorbind de preo
cupările pentru dezvoltarea econo
miei, culturii și științei, ridicării 
bunăstării poporului, nu trebuie să 
uitați nici un moment îndatorirea 
principală pe care o aveți, de a vă 
preocupa și a face totul pentru a 
menține armata noastră la un ni
vel corespunzător de pregătire de 
luptă și politică.

Sperăm că anul viitor și anii ce 
vin vor duce la noi succese în po
litica de pace, la consolidarea secu
rității europene, la lichidarea con
flictelor militare, la creșterea rolu
lui organismelor internaționale în 
menținerea păcii. Dar noi să nu 
uităm nici un moment că, fiind 
membri ai Tratatului de la Varșo
via, trebuie să întărim colaborarea 
eu armatele țărilor membre, cu 
armatele tuturor țărilor socia
liste ; de a ne pregăti și a fi 
gata, dacă va fi nevoie, să ne facem 
datoria față de patria noastră, față 
de aliații noștri, față de cauza so
cialismului în lume.

Am adînca încredere — șî ex
prim prin aceasta încrederea con
ducerii noastre de partid și de stat 
— că și în viitor armata noastră 
va răspunde întotdeauna înaltei 
misiuni pe care i-au acordat-o 
partidul, guvernul, Consiliul de 
Stat, întregul nostru popor, că ea 
va fi gata întotdeauna să-și facă 
datoria în toate domeniile.

Doresc să vă urez dumneavoas
tră, tuturor ofițerilor, subofițerilor 
șî soldaților armatei socialiste ro
mâne, succese tot mai mari în 
toate domeniile de activitate, mul
tă sănătate !

La mulți ani, tovarăși!
Secretarul general al partidului, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de 
stat prezenți, s-au întreținut apoi 
cordial cu reprezentanții armatei.

întregul efectiv al securității sta
tului, bazîndu-se pe sprijinul larg 
al oamenilor muncii, a acționat eu 
răspundere pentru transpunerea 
în viață a cerințelor documentelor 
de partid și a prevederilor legilor 
statului, pentru înfăptuirea indica
țiilor conducerii partidului, ale 
dumneavoastră personal, ca muncii 
de securitate să i se imprime un 
cît mai pronunțat caracter preven
tiv.

în acest an, aparatul de secu
ritate și-a sporit vigilența și a ma
nifestat mai multă fermitate șî 
combativitate față de toți aceia 
care prejudiciază interesele secu
rității statului nostru.

Tot ceea ce organele securității 
statului au obținut în anul pe 
care-1 încheiem în prevenirea, des
coperirea și zădărnicirea acțiunilor 

serviciilor de spionaj străine șî a 
elementelor cu manifestări antiso
ciale din interior a fost condiționat 
în mod hotărîtor de prețioasele 
îndrumări și indicații ale condu
cerii de partid și de stat, ale dum
neavoastră personal, iubite tova
rășe ^Nicolae Ceaușescu, de spriji
nul ce ni l-ați acordat prin anali
zele și observațiile critice făcute 
muncii noastre.

Pentru grija permanentă ce ne-o 
purtați, pentru ajutorul multilate
ral ce ni l-ați dat și condițiile ce 
ne sînt create, vă mulțumim din 
toată inima și vă asigurăm că vom 
face totul pentru a fi la înălțimea 
încrederii ce ne-o acordați.

Sîntem pe deplin conștienți că 
înaltele exigențe și răspunderi pe 
care conducerea partidului și sta
tului le pune în fața Consiliului 
Securității Statului cer din partea 
întregului personal, a fiecăruia din
tre noi eforturi mereu sporite, o 
dăruire totală în slujirea cu cre
dință și devotament nețărmurit a 
cauzei partidului nostru.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că efectivul 
securității statului, • îndeplinindu-și 
misiunea sacră de a sta neclintit 
de strajă cuceririlor revoluționare 
ale oamenilor muncii, va fi mereu 
la datorie, nu va precupeți nici un 
efort, nici sîngele și nici chiar via
ța, dacă va fi nevoie, pentru exe
cutarea ireproșabilă a tuturor mi
siunilor ce ne sînt încredințate.

Vom acționa, în continuare, pen
tru sporirea eficienței întregii 
munci de securitate, prevenind 
producerea oricăror daune care să 
afecteze securitatea statului. De o 
mare însemnătate pentru activita
tea organelor de securitate este 
Legea cu privire la apărarea se
cretului de stat, recent adoptată 
de Marea Adunare Națională, la a 
cărei elaborare, dumneavoastră, 
personal, ați avut o contribuție 
hotărîtoare, fapt pentru care vă 
exprimăm întreaga noastră recu
noștință. Vă încredințăm că vom 

'‘face totul în vederea îndeplinirii 
sarcinilor ce decurg pentru noi 
din această 16ge, că vom spori ne
contenit spiritul nostru de vigi
lență, combativitate revoluționară 
pentru îndeplinirea misiunilor ce 
ne sînt îrjeredințate prin lege. * 1

Spre care toate porțile 
ni se deschid —

Căci noi, pionierii, gindim
in spirit de partid.

Mai mulți copii se apropie de 
conducătorii de partid și de stat, 
adresîndu-le urarea :
In calendarul anului acesta vestit 
Partidul o jumătate de veac

a-mplinit 
O jumătate de veac de luptă

și de victorii 
Cu rădăcinile adine înfipte-n 

istorii, 
Cu tulpina in prezentul clocotitor 
Și cu ramurile larg întinse

in viitor. 
Stejar semisecular 
Și stejar dăruit nemuririi 
Partidului bunăstării, al pocii 

și-al fericirii. 
Inima noastră cunoaște, 
Inima noastră ne spune 
Că partidul avea și-un copil

de vîrsta noastră, dirz și avîntat 
Cu dor de-azur și vise îndrăznețe. 
Fostul copil conduce astăzi

România. 
El care într-o primăvară-n 

cireșar 
Ne-a dat Palatul pionierilor

în dar, 
El care vine în mijlocul nostru 
Și ne cunoaște și ne știe rostul 
Și intră cu tovarășii din școală

în școală 
La Conferința noastră

Națională 
Ne-a spus vorbe bune, ne-a dat 

sfaturi de preț. 
Să-i urăm sănătate și bucurie, 

băieți! 
Sorcovim la Comitetul Central

în pridvor 
De unde drumurile duc spre viitor, 
Sorcovim la Comitetul Central

în prag 
Unde stă tovarășul Ceaușescu 

drept ca un steag 
Și de cinstit ce este
Toată omenirea i-a aflat de veste. 
Prin lume, în toate părțile,
I se povestește viața, i se traduc 

cărțile 
Că e activ și înțelept ca străbunii 
Și vrea pace și dreptate la toate 

hotarele lumii 
Pe strămoșescul patriei tărim, 
Pe unde apa trece dar pietrele 

rămîn
Vrem să muncim pentru poporul 

român.
Pe unde curge Dunărea și se-nalță 

Carpații 
Români, maghiari, germani și

alte națit 
Uniți în muncă ne simțim ca frații 
încă de pe băncile școlii,

din primele clase 
Sîntem tovarăși de ginduri ți vise 

frumoase. 
Vrem ca-n bogata noastră Românie 
S-ajungem comuniști de omenie 
Cinstiți și drepți și harnici în viață 
Așa precum partidul drag ne-nvață 
Noi încă de pe-acum ne întrecem 

la învățătură 
La matematici, la poezie

și agricultură 
Știm că e greu, iubiți conducători, 
Către victorii drumul nu e presărat 

cu flori 
Dar poporul de la Dunăre

ți de la Carpați 
Știe că are în frunte bărbați 

minunați; luminați. 
In marile campanii și-n bătălii 
Să vă bizuiți și pe noi, pe copii. 
Și noi putem schimba fața țării 

muncind cu putere 
In largul cimpiilor, pe șantiere. 
Românul are-n pieptu-i șapte vieți 
Și urarea aceasta fierbinte 
Noi o facem partidului părinte

Vă asigurăm că întregul perso
nal al securității statului este 
profund atașat politicii interne și 
externe a partidului nostru și va 
milita neobosit pentru a-și aduce 
din plin contribuția la traducerea 
ei în viață.

Acționînd în lumina recentelor 
dooumente de partid, vom dezvol
ta necontenit conștiința socialistă, 
revoluționară a întregului aparat 
de securitate, pentru a fi gata ari
cind să-și îndeplinească cu devo
tament, abnegație, spirit de sacri
ficiu și eroism, misiunile încre
dințate de partid și guvern.

Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Vă rog să-mi permiteți ca în pra

gul Anului Nou — 1972 — în nume
le Consiliului Securității Statului, al 
tuturor comuniștilor și uteciștilor 
din unitățile noastre, al întregului 
nostru aparat, să vă urăm din toa
tă inima „La mulți ani sănătate 
și viață îndelungată, spre fericirea 
poporului român și propășirea pa
triei noastre socialiste.

Luind apoi cuvîntul, ministrul 
afacerilor interne, Cornel Onescu, a 
spus :

Vă rog să-mi permiteți, ca în nu
mele cadrelor de conducere, al în
tregului personal din Ministerul 
Afacerilor Interne, să transmit con
ducerii de partid, dumneavoastră, 
tovarășe Ceaușescu, cele mai sin
cere felicitări cu prilejul Anului 
Nou și să vă doresc din toată inima 
multă fericire și sănătate.

Dumneavoastră, tovarășe 
Ceaușescu, care ne-ați ajutat tot 
timpul în muncă, vă rog să-mi per
miteți să vă transmit cu acest 
prilej urări de mulți ani de viață 
și multă putere de muncă pentru 
a conduce cu competența și ener
gia care vă caracterizează talen
tatul nostru popor pe drumul 
bunăstării, fericirii și progresului. 
Vă rog să-mi permiteți ca, folo
sind acest prilej, să mulțumesc 
încă o dată conducerii de partid 
și de stat pentru ajutorul primit 
și vă încredințez că, în anul ce 
vine, cadrele din Ministerul Afa
cerilor Interne și întregul perso
nal vor depune eforturi sporite 
pentru a munci mai bine decît în 
anul 1971, pentru a fi mereu la 
înălțimea sarcinilor încredințate 
de partid și guvern.

încă o dată, vă doresc din toată 
inima multă sănătate și _ fericire 
dumneavoastră și familiei dum
neavoastră.

Să trăiți, la mulți ani !
Adresîndu-se celor prezenți, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus :

Doresc ca, în numele conducerii 
de partid și de stat, să vă mulțu
mesc pentru urările ce mi le-ați 
adresat, atît dumneavoastră, celor 
ce lucrați ia Consiliul Securității 
Statului, cît șî celor de la Ministe
rul de Interne ; doresc, de aseme
nea, să vă mulțumesc pentru 
urările ce mi le-ați adresat per
sonal.

încheiem anul cu rezultate bune 
in toate domeniile de activitate. 
Consiliul Securității Statului și 
Ministerul de Interne și-au adus 
contribuția lor la asigurarea condi
țiilor normale de muncă și de via
ță ale întregului nostru popor. Fi
rește, a trebuit să fie luate un șir 

de măsuri împotriva unor elemen
te care, pe diferite căi, au încercat 
— și vor mai încerca probabil și 
în viitor — să dăuneze cuceririlor 
noastre revoluționare, mersului 
înainte al socialismului in țara 
noastră, împotriva diferiților in
fractori de drept comun, cum se nu
mesc în general, dar ale căror 
fapte, dăunînd dezvoltării societății 
noastre, avutului întregului popor, 
constituie în fond infracțiuni 
antisociale ce nu sînt deloc mai 
mici, ci uneori chiar mai mari. 
De aceea, apreciem în mod 
deosebit activitatea desfășurată 
atît de organele Securității Sta
tului, cît și de organele Minis
terului de Interne, care, fiecare în 
sectorul lor de activitate, au des
fășurat o activitate susținută, înde
plinind hotăririle de partid și de 
stat, veghind la asigurarea muncii 
pașnice a poporului nostru, la a- 
părarea cuceririlor revoluționare, a 
proprietății obștești, la garantarea 
dezvoltării societății noastre socia
liste.

Pentru această activitate bună pe 
care ați desfășurat-o în anul care 
șe va încheia în curînd, vă exprim 
cele mai calde felicitări din partea, 
mea, a conducerii de partid și de 
stat.

Avem în fața noastră un an nou, 
un vast program de dezvoltare 
economico-socială ; avem, de ase
menea, în fața noastră programul 
elaborat de Plenara din 3—5 no
iembrie privind Îmbunătățirea 
muncii politico-educative, ridica
rea conștiinței socialiste și forma
rea omului nou — constructor al

Tradiționalele urări ale pionierilor și școlarilor
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socialismului și comunismului. In 
realizarea acestor sarcini multila
terale, clasa noastră muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, între
gul popor, toți oamenii muncii fără 
deosebire de naționalitate sint cei 
care hotărăsc succesul. Dar, în ace
lași timp, și organele noastre de 
securitate, precum șî cele ale Mi
nisterului de Interne au rolul lor, 
sarcinile lor, care sînt, de aseme
nea, importante. De felul cum veți 
ști să le îndepliniți depinde contri
buția adusă la asigurarea mersului 
tot mai ferm înainte al poporului 
nostru pe drumul socialismului.

Este adevărat că astăzi, în țara 
noastră, nu mai pot fi amenințate 
cuceririle socialismului de nimeni ; 
dar rolul organelor de securitate și 
ale Ministerului de Interne este de 
a face ca eventualele daune ce pot 
fi aduse să fie cit mai mici, sau 
— dacă este posibil — să nu existe 
asemenea daune, pentru că in felul 
acesta rpzultatele muncii întregu
lui nostru popor vor fi și mai mari, 
vor asigura ridicarea patriei noas
tre pe culmi tot mai înalte de pro
gres economic și social, creșterea 
continuă a bunăstării Întregului 
popor.

Sînt convins — șî aceasta repre
zintă și convingerea conducerii 
noastre de partid și de stat — că 
și în viitor Securitatea Statului și 
Ministerul de Interne, toți lucră
torii din aceste organe de stat îșî 
vor face, ca și pînă acum, datoria, 
veghind la respectarea legilor și a 
legalității socialiste ; înțeleg prin 
aceasta ca atît ceea ce faceți să fie 
in conformitate cu legile și în în

Eroicei clase muncitoare 
Din uzine, șantiere ți

de pe ogoare 
Tot poporul întru mulți ani 

trăiască ! 
Minerii de pe Jii 
Cooperatorii din cîmpii 
Metalurgii de la Hunedoara,

Reșița și Galați 
Și oierii și tăietorii din Carpați, 
Meșterii care fabrică mașini și 

. . . unelte
Și pescarii mirificei delte, 
învățătorii, profesorii, toți oamenii 

de cultură, 
Pictorii, cineaștii, creatorii de 

literatură, 
Ostașii care păzesc Republica 

cu arma pe umăr, 
Cu inima și sufletul tînăr, 
Matrozii care sub pavilion 

românesc 
Pe mările și oceanele lumii

călătoresc. 
Tuturor, fericirea, sănătatea ți 

bucuria 
Din partea pionierilor

din România. 
Inima noastră ar vrea să spună 

încă multe 
Și-ar vrea ca toată Republica 

să o asculte, 
Lingă dumneavoastră lumină lingă 

lumină 
In România socialistă de pace și 

cîntece plină. 
Dar vă rugăm să știți că pornim 

mai departe peste omături 
Cu căldura inimii dumneavoastră 

alături 
Ne ducem pe la toți oamenii

cu uratul 
Cu sorcovitul și semănatul 
Și vă rugăm să transmiteți țării 

întregi 
După strămoșeștile datini și legi 
Urarea noastră limpede,

pionierească: 
Să trăiască, să-ntinereased și ca 

toate livezile să-nflorească, 
Iubiți conducători, rămîneți cu 

sănătate, cu bine 
La Anul Nou care vine, 
Vom veni și noi încă o dată 
Cu aceeași urare cinstită, fierbinte, 

curată — 
Cu buchete de flori și cravate 

roșii cu tricolori. 
Un grup de colindători se în

dreaptă spre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători și 
îi sorcovesc.

Solii copiilor de pe întreg pămln- 
tul românesc își reafirmă, în aceste 
clipe sărbătorești, ale tradiționale
lor urări de Anul Nou, hotărîrea 
de a răspunde, prin strădania de 
zi cu zi, marii griji pe care parti
dul clasei muncitoare, întregul po
por le-o acordă, de a se dedica cu 
toată ființa învățăturii, de a con
tinua, cu demnitate și dîrzenie re
voluționară, lupta generoasă și no
bilă a partidului, de a-și îndeplini 
cu cinste îndatoririle față de socie
tate, față de prezentul și viitorul 
României socialiste.

Adresîndu-se pionierilor și șco
larilor, tovarășul NiCOlae
Ceaușescu le mulțumește,
în cuvinte calde, pentru urările 
adresate partidului și conducători
lor săi, poporului și patriei socia
liste

Doresc să vă mulțumesc. In nu
mele conducerii noastre de partid 
șî de stat, pentru urarea ce ne-ați 
adresat-o nouă, partidului, poporu
lui. Urarea voastră, a micilor ce
tățeni ai României socialiste, vii
torii constructori de mîine aî co
munismului, izvorăște din inimile 
celor care s-au născut șî crescut 
pe pămîntul înfloritor al României 
socialiste.

Încheiem un an In care voi, pio

săși munca dumneavoastră să nu 
admiteți nici o abatere și încălcare 
a legilor — dar, în același timp, 
să și vegheați ca nimeni să nu în
calce legile țării. Imbinind aceste 
două obiective, vă veți face eu 
adevărat datoria, veți apăra inte
resele poporului nostru, ale parti
dului, ale socialismului în Româ
nia.

Vă urez să obțineți rezultate 
tot mai bune în ridicarea activită
ții organelor Securității și Minis
terului de Interne, la nivelul sar
cinilor puse de partid și guvern. 
Să ridicați nivelul pregătirii pro
fesionale și politice al tuturor 
efectivelor din aceste organisme 
importante ale statului nostru so
cialist, să asigurați întărirea În
crederii și a legăturilor acestor 
organe cu masele largi populare; 
deoarece numai așa și Securitatea 
și Ministerul de Interne își vor 
putea face mai bine datoria. Nu
mai sprijinindu-vă și avind cola
borarea largă a întregului popor, 
veți reuși, într-adevăr, să munciți 
bine.

Sînt convins că anul care vine 
va duce la rezultate mai bune în 
activitatea dumneavoastră. Vă do
resc deci, succese tot mai mari în 
anul viitor în această direcție. Vă 
doresc multă sănătate și fericire șî 
vă rog să transmiteți aceste urări 
tuturor lucrătorilor din Consiliul 
Securității Statului și din Ministe
rul de Interne.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de 
stat au avut apoi o convorbire 
cordială cu cai prezenți.

nierii, copiii patriei noastre, ați 
avut parte de multe satisfacții. 
Alături de realizările mărețe ale 
muncitorilor, țăranilor, intelectuali
lor și voi ați adus contribuția 
voastră — pentru a face România 
tot mai bogată, tot mai frumoasă, 
pentru a face mai fericită viața 
fiecărui cetățean al patriei.

Măsurile luate de partid în acest 
an pentru sporirea simțitoare a 
alocațiilor pentru copii s-au răs- 
frfnt pîiiă la urmă în viața fiecă
ruia dintre voi, a fiecărei familii, 
a părinților voștri. Este o dovadă 
concretă a faptului că tot ceea ee 
înfăptuim și vom înfăptui este în
chinat omului, fericirii și bună
stării întregului nostru popor. Voi 
creșteți în asemenea condiții încit 
vă puteți bucura de tot ceea ce se 
înfăptuiește în patria noastră. Tot 
ceea ce ne propunem să realizăm 
în anul care vine și in următorii 
ani aî cincinalului va face ea 
viața voastră, împreună cu a în
tregului nostru popor, să devină 
tot mai frumoasă, tot mai fericită.

Au fost luate măsuri pentru ca 
învățămîntul, școala să servească 
maî bine scopurilor făuririi omu
lui de mîine, constructor al comu
nismului. Am avut deosebita sa
tisfacție să constat, în școlile pe 
care le-am vizitat, că toți elevii, 
pionierii îșî îndeplinesc în mod 
minunat îndatoririle lor și, în pri
mul rînd, se străduiesc să învețe 
șî iar să învețe, pregătindu-s< 
pentru muncă, pentru viață, spț 
a fi demni făuritori ai socialîsmu 
lui șî comunismului.

Iată de ce, felicitîndu-vă pe voi. 
pe toți pionierii, pe toți copiii 
trieî noastre pentru felul In care 
voi Invățațî și învață toți copiii 
țării, pentru străduința voastră de 
a vă ajuta părinții, de a contribui 
prin muncă în diferite sectoare de 
activitate, pentru a face viața maî 
frumoasă, vă doresc, totodată, 
succese tot mai mari la învățătură ! 
Să obțineți numai si numaî note 
cît mai bune, să vă însușiți și o 
meserie din multiplele profesii care 
sînt baza dezvoltării societății ome
nești. deci și a societății noastre 
socialiste! Să devenîți cît mai 
priceput! în toate domeniile de ac
tivitate !

i

Multă fericire șî multă sănătate !
Și, adres!ndu-vă aceste urări, do

resc, totodată, să urez familiilor 
voastre, părinților voștri, multă fe
ricire, multă sănătate cu prilejul 
Anului Nou. Și anul viitor să îl 
încheiem cu rezultate tot maî bune 
în toate domeniile de activitate. 
Urarea care o facem acum — atît 
cea pe care voi ne-ați adresat-o cît 
și cea pe care noi v-o adresăm 
vouă, întregului popor — este ca 
noul an să ducă la noi succese In 
înflorirea patriei și bunăstarea po
porului, să fie un an de consoli
dare a relațiilor internaționale 
ale României, de prietenie cu toate 
popoarele lumii, de pace în lume !

Cu multă însuflețire, cu vii și 
puternice aplauze primesc pionie
rii și școlarii cuvîntul secretarului 
general al partidului, cuvîntul celui 
mai iubit prieten și celui mai sti
mat îndrumător al tinerei gene
rații.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat îi invită .apoi pe micii colin
dători în sediul Comitetului Cen
tral al partidului, unde li se oferă, 
așa cum o cere datina străbună, 
mere și covrigi, bomboane și nuci. 
Cei veniți cu Plugușorul sînt îm
brățișați cu dragoste. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer se fotografiază împreună 
cu copiii. Sînt imagini și momente 
emoționante, sînt amintiri scumpe, 
pe care pionierii și școlarii le vor 
păstra mereu vii în mintea și în 
inimile lor.
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FELICITĂRI CU PRILEJUL ANULUI NOU ADRESATE Tovarășul Paul Niculescu-Mizil 
a primit delegația de ziariști 

vietnamezi

Cronica zilei

cvmm nnușu kolae cuușescu

Joi după-amiază, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit delegația de ziariști vietna
mezi condusă de Dao Tung, directorul 
general al agenției V.N.A., care a fă
cut o vizită în țara noastră.

La primire, care a decurs intr-o

atmosferă caldă, prietenească, au luat 
parte tovarășii Andrei Vela, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și Ion Măr- 
gineanu, director general al Agenției 
române de presă — „Agerpres".

A fost de față Nguyen Dang Hanh, 
ambasadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

După cum vedeți, activitatea 
noastră este multilaterală și ea de
vine tot mai complexă ; nici o la
tură a acestei activități nu poate 
fi neglijată deoarece aceasta ar 
aduce daune mersului nostru înain
te. De aceea, și in viitor va trebui 
să ne înzecim eforturile in vederea 
înfăptuirii politicii partidului, a 
programului elaborat de Congresul 
al X-lea privind făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră. Să facem in așa fel 
incit fiecare sector de activitate să

fie prezent in marea operă de con
strucție socialistă, să servească 
cauzei socialismului, intereselor ge
nerale ale poporului nostru.

Nu o dată, am vorbit de prețuirea 
pe care partidul nostru o acordă 
intelectualității, creației literar-ar- 
tîstice. Făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate este indiso
lubil legată de dezvoltarea științei 
și culturii românești ; fără aceasta 
nu putem vorbi de progresul ome
nirii, în general, de realizarea pro
gramului nostru elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului. Apre
ciem munca pe care o desfășoară

acest detașament important, legat 
do clasa muncitoare, de țărănime. 
Pină la urmă, toți fac parte din a- 
ceste două clase de bază ale socie
tății românești — și numai în mă
sura în care vom ști să întărim și 
mai puternic această unitate între 
muncitori, țărani și intelectuali 
— ca fii ai muncitorilor și 
țăranilor — vom consolida trainic 
unitatea societății noastre socialiste, 
a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, vom a- 
sigura victoria socialismului și co
munismului în România.

Iată de ce, la acest sfirșit de an

și la începutul noului an — care, 
după cum știți, va cere eforturi se
rioase din partea noastră, a tuturor 
— doresc să vă urez dumneavoas
tră și organizațiilor dumneavoas
tră succese tot mai mari în activi
tatea viitoare, să adresez clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectuali
tății urări de noi succese în mun
ca minunată și uriașă pe care o 
desfășoară în vederea edificării so
cialismului in patria noastră.

Vă urez dumneavoastră, între
gului nostru popor, un an nou fe
ricit, viață lungă, multă sănătate 
și fericire !

Plecarea unei delegații 
a P. C. R. în Chile

Joi dimineața a plecat spre Chile 
o delegație a Partidului Comunist 
Român, formată din tovarășii Petre 
Lupu, membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., și Teodor Co- 
man, membru al Comitetului Cen
tral al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Tulcea al P.C.R., 
care, la invitația Partidului Comu
nist din Chile, va participa la mani

festările prilejuite de sărbătorirea 
semicentenarului creării acestui 
partid.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Florian Dănălache, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Ion Cîrcei, membru al C.C. al P.C.R.,- 
de activiști de partid.

în urma aoordului intervenit intre 
guvernul român și Programul Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.), în scopul de a contribui 
la dezvoltarea și diversificarea rela
țiilor de oooperare stabilite între 
țara noastră și această organizație 
internațională, la București și-a în
ceput activitatea o reprezentanță a 
P.N.U.D.

Alexander Hoit Rotival, reprezen
tantul P.N.U.D. în România, a sosit 
la București și a fost primit în au
diență de prezentare de ministrul 
afacerilor externe, Corneliu Mă- 
nescu.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a primit o telegramă da 
mulțumire, din partea ministrului 
afacerilor externe al Republicii Popu
lare Polone, Stefan Olszowski, pen
tru felicitările transmise cu prilejul 
numirii sale în această funcție.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

Sindicatelor, al muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor, al tuturor 
oamenilor muncii, a vorbit tovară
șul Virgil Trofin, președintele Con
siliului Central al U.G.S.R., care a 
jspus : Adresez, cu prilejul aniver
sării Zilei Republicii și a Anului 

‘(Nou, un salut muncitoresc, plin de 
^devotament și recunoștință Comi
tetului Central al partidului, tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Oamenii muncii din patria noas
tră, muncind cu abnegație și eroism 
sub conducerea Partidului Comu
nist Român, au obținut în acest 
an rezultate remarcabile în dezvol
tarea industriei, agriculturii, în ri
dicarea nivelului de trai. Toate a- 
ceste rezultate se datoresc, în pri
mul rînd, justeței politicii P.C.R., 
fermității cu care partidul nostru, 
Comitetul său Central, în frunte 
cu secretarul general al partidului 
nostru, conduce poporul pe drumul 
luminos al socialismului și comu
nismului. Sindicatele din țara noas
tră și-au adus o contribuție la toate 
aceste rezultate. Ele au început să 
aplice în viață hotărîrile partidului 
cu privire la rolul și sarcinile sin
dicatelor în etapa actuală a con
strucției socialismului în patria 
noastră.

Cu prilejul Noului An, sindica
tele se angajează în fața Comitetu
lui Central al partidului, a Consi
liului de Stat, a guvernului, că vor 
face totul pentru a aduce o con
tribuție și mai mare la înfăp
tuirea planului de stat pe anul 
1972, pentru înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru, pentru înfăptuirea 

qțrpgraiițului de educație socialistă 
a oamenilor muncii de la orașe și 
sate.

Clasa muncitoare, oamenii mun
cii organizați în sindicat sînt mai 
puternic uniți ca întotdeauna în 
jurul partidului nostru, al Comite
tului său Central în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Permiteți-mi, dragi tovarăși, ca 
o dată cu asigurările noastre să vă 
urez din toată inima „La mulți 
ani“ ! și să conduceți poporul nos
tru cu succes pe drumul luminos 
al socialismului și comunismului.

Luînd cuvîntul, în numele Uniu
nii Tineretului Comunist, tovarășul 
Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al 
U.T.C., a spus : Folosim acest 
plăcut prilej al întîlnirii cu 
dumneavoastră, la sfîrșitul unui 
An rodnic de înfăptuiri în toa- 
e domeniile de activitate, pen- 

■tru a exprima profunda noas
tră gratitudine pentru grija deo
sebită pe care o manifestați în 
hod constant față de tînăra gene- 
•>ție, față de organizația sa revo- 

țfț ționară.
Anul 1971 s-a înscris ca o etapă 

dA'O mare însemnătate în' procesul 
d^înfăptuire a programului elabo
rat de Congresul al X-lea al parti
dului, pentru dezvoltarea multilate
rală a patriei, obiectiv căruia tine
retul nostru, organizațiile U.T.C. i 
se consacră cu pasiune, dăruire și 
înalt spirit de responsabilitate so
cială. în prezent U.T.C. desfășoară o 
intensă activitate în vederea reali
zării programului partidului inițiat 
de dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru îmbună
tățirea și perfecționarea activității 
politico-ideologice, program care 
pentru toate organizațiile U.T.C. 
constituie fundamentul întregii 
munci de educație în spirit comu
nist, revoluționar a tineretului.

Folosim și acest prilej pentru a 
vă adresa din toată inima sincere 
și călduroase mulțumiri pentru în- 
tîlnirile avute cu conducerea 
U.T.C., pentru orientarea și indi
cațiile prețioase pe care ni le-ați 
dat în vederea îmbunătățirii între
gii noastre activități. Vă asigurăm 
că vom acționa cu hotărîre pentru 
a transpune în fapte indicațiile de 
mare valoare pe care ni le-ați dat, 
pentru ca întregul tineret, profund 
atașat partidului și țării, să-și a- 
ducă o contribuție sporită la făuri
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Este pentru noi o mare cinste și 
plăcere să adresăm conducerii 
partidului, dumneavoastră perso
nal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
tradiționala urare „La mulți ani" !

Vă dorim din toată inima, iubite 
tovarășe Ceaușescu, multă sănă
tate, viață îndelungată, spre binele 
partidului și poporului, al tinerei 
noastre generații.

în continuare a luat cuvîntul to
varășa Suzana Gâdca, președinta 
Consiliului Național al Femeilor, 
care, vorbind în numele Comite
tului Executiv al Consiliului, a mi
lioanelor de femei din țara noastră, 
a spus : Vă rog să-mi permiteți, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, să vă adresez cele mai calde 
felicitări și urări de sănătate, via

ță lungă, fericire șl noi mărețe re
alizări în munca neobosită pe care 
o desfășurați zi de zi, pentru pro
gresul continuu al patriei noastre, 
pentru fericirea și bunăstarea po
porului român, pentru apărarea 
păcii în lume.

Femeile din țara noastră nu
tresc sentimente de profundă re
cunoștință față de Partidul Comu
nist Român — față de dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija pe care o 
purtați îmbunătățirii continue a 
condițiilor de muncă și de viață, 
pentru prezentul și viitorul fericit 
al copiilor.

Vă mulțumim din inimă pentru 
îndrumările pe care le dați în 
permanență în vederea afirmă
rii tot mai depline a femeilor în 
viața economică, politică și social- 
culturală a țării.. Vă asigurăm că 
femeile răspund chemării partidu
lui printr-o participare tot mai ac
tivă, împreună cu întregul nostru 
popor, la înfăptuirea obiectivelor 
importante stabilite de partid în 
vederea construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
patria noastră. Vă dorim un An 
Nou, fericit și „La, mulți ani“ !.

Vorbind în numele oamenilor de 
știință, acad. Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei Republicii 
Socialiste România, a spus :

Cred că sînt în asentimentul 
colegilor mei de universitate și
al celor de la Academie, ex-
primînd aici un sentiment de
recunoștință membrilor Comite
tului Executiv în frunte cu
dumneavoastră, stimate tovarășe 
secretar general. Pentru omul 
de pe stradă, din orioe țară 

din lume, numele dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, se 
identifică cu numele patriei noas
tre socialiste și, reciproc, de cîte 
ori am pomenit în călătoriile mele 
că sînt român, oricine cu care 
am stat de vorbă, din orice 
clasă, îmi răspundea : „Da, Româ
nia, Ceaușescu". Ați reușit să fa
ceți cunoscută țara noastră în toate 
colțurile lumii, ceea ce n-au reușit 
să facă în aceeași măsură și cu a- 
ceeași strălucire nici oamenii de 
știință, nici oamenii de cultură. 
Este, pentru noi, unul din învă
țămintele pe care avem datoria să 
le tragem, o morală pe care avem 
a o trage pentru a ne statornici 
direcții de muncă pentru viitor. 
Dar și în interiorul țării noastre 
dumneavoastră reprezentați tot ce 
este mai bun în cei 20 de milioane 
de locuitori ai țării noastre. Dum
neavoastră sînteți sinteza celor 20 
de milioane de cetățeni ai țării 
noastre. De aceea, prezentînd încă 
o dată gîndurile tuturor colegilor 
mei, îmi permit să vă urez sănăta
te, viață lungă, putere de muncă, 
să ne duceți la străluciri și mai 
mari în viitor, pentru desăvîrșirea 
construcției societății socialiste 
multilateral dezvoltate în țara 
noastră. Să ne trăiți !

Tovarășul Dumitru Popescu, pre
ședintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, a adus cuvîn
tul oamenilor de cultură și artă.

Aș vrea, mult stimate tovarășe 
secretar general, a spus vorbitorul, 
să exprim emoția pe care o în
cearcă oamenii de cultură și artă 
care au fost invitați la această 
foarte semnificativă întâlnire cu 
dumneavoastră și conducerea de 
partid și de stat. Este foarte sem
nificativă pentru că ea exprimă o 
anumită căldură a relațiilor con
ducerii partidului cu toate catego
riile de oameni ai muncii, inclusiv 
cu intelectualitatea, o anumită ma
nieră de a lucra în conduce
rea de partid și de stat, de 
strînsă apropiere, de solicitu
dine, de înțelegere, și care, la 
acest sfirșit de an — un an extrem 
de bogat, de clocotitor, de rodnic 
— capătă pentru intelectualitatea 
noastră o semnificație în plus.

într-adevăr, tovarășe secretar ge
neral, a fost un an memorabil pen
tru cultura noastră românească, a 
fost un an în care viața noastră 
spirituală a fost profund frămîn- 
tată, agitată de inestimabila valoare 
a documentelor de partid și în pri
mul rînd a documentului pe care 
dumneavoastră l-ați expus întregu
lui popor, în legătură cu necesita
tea dezvoltării conștiinței, cu în
făptuirea idealurilor supreme ale 
socialismului și comunismului, 
crearea echității între oameni.

Vreau să vă asigur că nobilele 
idei ale acestor documente, nobilele 
idei ale expunerii pe care ați pre
zentat-o au căzut ca o sămînță 
bună în conștiința creatorilor de 
artă din țara noastră, iar dacă, 
așa cum se întâmplă în artă, ea n-a 
putut să dea roade imediat, vă a- 
sigurăm că aceste roade nu se vor 
lăsa așteptate. In anul în care vom 
păși peste cîteva zile vom putea tă

înregistrăm efectele puternica ale 
acestui apel profund mobilizator 
care a fost adresat intelectualității 
noastre și la care întreaga intelec
tualitate și-a dat adeziunea cu tot 
entuziasmul, cu toată voința de a 
crea o cultură socialistă pe mă
sura valorii poporului nostru, a 
geniului său creator, pe măsura as
pirațiilor sale și a necesităților sale.

Vreau să vă asigur, tovarășe se
cretar general și stimați tovarăși, 
că intelectualitatea noastră este 
strîns legată de Partidul Comunist 
Român, este strîns legată de con
ducerea partidului comunist, pre
țuiește și iubește din adîncul inimii 
pe conducătorii statului și pe dum
neavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu ; oamenii de 
cultură și artă vă simt apropiat 
preocupărilor lor, destinului artelor 
din România ; ei văd în dumnea
voastră un prieten apropiat al crea
torilor de artă și în numele lor aș 
vrea să vă urez la acest început 
de an nou viață lungă, fericită, în 
conducerea partidului și statului 
român, pentru a ajuta în continua
re ca pe această străveche vatră a 
României să înflorească în conti
nuare cultura poporului român.

In numele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară, 
tovarășul Jozef Meliusz, vicepreșe
dinte al consiliului, a spus : Mult 
stimate tovarășe Ceaușescu, de la 
om la om, de la suflet la suflet, de 
la comunist la comunist, în numele 
Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară vă aduc sa
lutul și bunele urări pentru anul 
care urmează, în spiritul luminos 
al cuvântării dumneavoastră rostite 
la plenara din martie a Consiliu
lui oamenilor muncii de naționali
tate' maghiară.

Nici nu pot, nici nu vreau să 
lungesc, nici nu este nevoie — ne 
cunoașteți inima, dumneavoastră 
știți că în România au fost, sînt 
și vor fi comuniști, mase mari ale 
populației care vorbește limba ma
ghiară în țara aceasta. Noi ne so
cotim o chezășie a integrității a- 
cestei țări, noi sîntem conștienți de 
responsabilitatea noastră istorică 
în această țară ; ca scriitori ma
ghiari, cînd simțim o profundă răs
pundere pentru limba noastră ma
ternă, pentru cultura noastră națio
nală, această răspundere o simțim 
în sensul conviețuirii, coexistenței, 
de a fi legați cu trup, cu suflet, cu 
mintea, cu frații noștri români. Nu 
putem să cerem mai mult decît să 
aveți încredere în literatura de 
limbă maghiară, în scriitorii care o 
făuresc. Să aveți încredere în oame
nii muncii de naționalitate maghia
ră din țara noastră ; ei sînt fratele 
poporului român.

Atît vreau să vă spun foarte 
■simplu, foarte sincer, și să vă urez 
cu inima deschisă, din partea 
celor în al căror nume am vorbit, 
sănătate, tărie, consecvența pe care 
o cunoaștem și pe care o prețuim 
la dumneavoastră, consecvență 
care ne ajută ca și noi să vă aju
tăm pe dumneavoastră, tot Comi
tetul Central, tot partidul nostru, 
tot poporul din patria noastră, iar 
înainte de toate, cu toată dragos
tea, pe dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Din partea Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană a 
vorbit tovarășul Anton Breitenho- 
fer, vicepreședinte al consiliului. 
Permiteți-mi, a spus vorbitorul, ca 
în aceste clipe solemne de sfîrsit 
de an. a unui an bogat, cu un 
bilanț rodnic, să aduc un cald oma
giu muncii devotate a clasei noas
tre muncitoare, a țărănimii noastre 
harnice, a intelectualității țării 
noastre. Permiteți-mi, de asemenea, 
ca în aceste clipe să amintesc și 
de contribuția pe care zi de zi o 
aduc Ja opera de construire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră a tuturo
ra, România, oamenii muncii, inte
lectualii de naționalitate germană. 
Vasta acțiune politică și ideologică 
inițiată de partid pentru lărgirea 
procesului de făurire a conștiinței 
socialiste a tuturor membrilor de 
partid, pentru educarea socialistă 
a tuturor oamenilor muncii a avut 
și are un larg ecou și în rîndurile 
muncitorilor, țăranilor, intelectua
lilor de naționalitate germană.

Permiteți-mi, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă felicit 
din toată inima cu acest prilej, să 
vă doresc multă sănătate, putere de 
muncă, să vă mulțumesc pentru 
contribuția remarcabilă pe care o 
aduceți la elaborarea politicii ge
nerale, interne și externe a parti
dului, pentru traducerea în viață 
a acestei politici creatoare și sta
tornice. Doresc, de asemenea, tu
turor tovarășilor din conducerea 
partidului, multă sănătate și putere 
de muncă, pentru întărirea și în
florirea patriei noastre scumpe, 
patria noastră comună, România 
socialistă.

Vă rog să primiți — a spus în 
cuvîntul său general-major- Paul 
Marinescu, șeful statului major al 
gărzilor patriotice — ca din partea 
miilor de oameni ai muncii din 
toate domeniile de activitate înro
lați în gărzile patriotice, să exprim 
cele mai calde urări de fericire, 
sănătate, ani mulți, îndelungați, 
pentru bunăstarea și fericirea po
porului român, constructor al so
cialismului și comunismului în țara 
noastră.

în anul 1971, luptătorii din găr
zile patriotice, oameni ai muncii 
aflați în producție, în primele rîn- 
duri ale celor care înfăptuiesc po
litica partidului și statului nostru, 
au obținut, paralel cu această ac
tivitate laborioasă minunate rezul
tate și pe linia pregătirii pentru a- 
părarea patriei. Luptătorii gărzilor 
patriotice — muncitori, țărani, in
telectuali — înrolați în aceste for
mațiuni populare de luptă sînt ho- 
tărîți ca și în anul următor să în
deplinească întocmai indicațiile 
conducerii partidului nostru, ordi
nul comandantului suprem de a fi 
gata oricînd să îndeplinească orice 
misiune li s-ar încredința. Vă rog 
să primiți asigurarea că gărzile pa
triotice vor răspunde îndatoririlor 
lor patriotice.

A luat apoi cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu 
(Cuvintarea se publică în pag. l-a).

într-o atmosferă deosebit de 
caldă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat s-au întreținut cu cei prezenți.

(Agerpres)

Sesiune științifică consacrată aniversării 
a 40 de ani de la Congresul 

al V-lea al P. C. R.
Sub egiida Academiei de științe so

ciale și politice, Academiei „Ștefan 
Gheorghiu" pentru pregătirea cadre
lor de conducere a activității de par
tid, socrial-politice, economice și ad
ministrației de stat, Institutului de 
studii istorice și social-poli'tice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., joi a avut loc 
în Capitală o sesiune științifică con
sacrată aniversării a 40 de ani de la 
Congresul al V-lea al Partidului Co
munist Român.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Gheorghe Stoica, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Miron Constantinescu, mem
bru supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Acade
miei de științe sociale și politice, 
rectorul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", Valter Roman, membru al C.C. 
al P.C.R., directorul Editurii Politice. 
Ștefan Voicu, membru al C.C. al 
P.C.R., redactor-șef al revistei „Lup
ta de clasă", Alexandru Sencovici, 
membru al C.C. al P.C.R., și alți to
varăși.

După cuvîntul de deschidere, rostit 
de tovarășul Gheorghe Stoica, au pre-

zentat comunicări : prof. univ. Valter 
Roman — „Congresul al V-lea al 
P.C.R. : locul și importanța lui in is
toria mișcării muncitorești, revolu
ționare din România" ; prof. univ. 
Aron Petric — „Condițiile economice 
și social-politice din România în 
preajma Congresului al V-lea al 
P.C.R." ; Ștefan Voicu — „Obiectivele 
strategice și tactice de luptă stabi
lite de Congresul al V-lea al P.C.R." ; 
prof. Nicolae Petreanu — „Activitatea 
politico-ideologică desfășurată de 
P.C.R. pentru determinarea stadiului 
de dezvoltare a țării și stabilirea eta
pei revoluționare în care se afla 
România (1921—1931)“ ; conf. dr. 
Nicolae Popescu — „Importanța isto
rică a orientării date de Congresul 
al V-lea al P.C.R. către detașamente
le hotărîtoare ale clasei muncitoare" ; 
Augustin Deac — „Congresul ai V-lea 
al P.C.R. și desfășurarea procesului 
revoluționar în România".

Cuvîntul de închidere a fost rostit 
de prof. univ. Miron Constantinescu.

(Agerpres)

Județul Dîmbovița 
a îndeplinit planul 

anual
într-o telegramă adresată Comite

tului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Comitetul județean Dîmbovița al 
P.C.R. raportează că întreprinderile 
economice din acest județ și-au înde
plinit planul anual la producția mar
fă cu două zile înainte de termen. 
Prin eforturile și capacitatea crea
toare a oamenilor muncii — se arată 
în telegramă — s-au obținut peste 
prevederi produse în valoare de 30 
milioane lei.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că și în anul 1972 
oamenii muncii din județul Dîmbo
vița nu-și vor precupeți eforturile 
pentru îndeplinirea multiplelor sar
cini izvorîte din hotărîrile Congresu
lui al X-lea al partidului — se în
cheie telegrama.

(Agerpres)

Primirea
(Urmare din pag. I)

guayului — V. Pomes, Iranului
— S. Sadrieh, U. R. S. S. — V. 
I. Drozdenko, Chile — Ho- 
mero Julio, Peru — M. Paga- 
dor Puente, Republicii Vietna
mului de Sud — Lam Van Luu, 
Cubei •— Nicolas Rodriguez, și R.F. 
a Germaniei — Erwin Wickert ; 
ministrul Braziliei — Marcos An
tonio de Salvo Coimbra ; însărci- 
nații cu afaceri a.i. ai Irakului — 
S. Al-Sheikhli, R. A. Egipt — Ibra
him Youssri, Argentinei — C. B. 
Rezzonico, Indiei — D. R. Kawatra, 
Italiei — M. Battaglini, Indoneziei
— Ch. Djavid, R. S. Cehoslovace
— A. Kamenicky, Suediei — H. 
Arnneus, Venezuelei — Hemani 
Escobar, R. P. Congo — Chr. La
ban, Austriei — R. Bogner, R. P. 
Ungare — Domokos Vâkăs, Repu
blicii Africa Centrală — Denis 
Grebongo, Republicii Zair — Jean 
Zitu ; consilierul Reprezentanței 
consulare și comerciale a Spaniei
— Antonio Ortiz Garcia, și direc
torul Centrului de informare al 
O.N.U. de la București — Sayed 
Abbas Chedid.

In numele corpului diplomatic și 
al său personal, ambasadorul Gre
ciei, J. Ch. Cambiotis, decanul în 
funcțiune al corpului diplomatic, a 
adresat președintelui Consiliului

Rezultatele întrecerii patriotice
pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a orașului

Activitatea desfășurată pentru în
frumusețarea și buna gospodărire a 
localităților s-a încheiat și anul aces
ta cu rezultate remarcabile. Valoarea 
lucrărilor executate prin muncă pa
triotică de cetățenii municipiilor, 
orașelor și comunelor, In timpul lor 
liber, a fost de 5,5 miliarde lei, cu 
peste 1,6 miliarde lei mai mult decît 
se realizase în anul 1970.

Pe baza unei analize temeinice fă
cute in tot cursul anului 1971, Comi
sia centrală pentru urmărirea și în
drumarea întrecerii patriotice a ho- 
tărît acordarea următoarelor premii 
și mențiuni municipiilor și orașelor 
fruntașe pe țară în acțiunea de în
frumusețare și bună gospodărire :

A. MUNICIPII 
CU O POPULAȚIE

DE PESTE 50 000 LOCUITORI
Premiul I — municipiul Bacău, ju

dețul Bacău ; Premiul II — munici
piul Piatra Neamț, județul Neamț ; 
Premiul III — municipiul Turnu Se
verin, județul Mehedinți.

în afara municipiilor clasate pe 
primele trei locuri, au mai obținut 
rezultate bune, dasindu-se în ordine 
pe locurile următoare, și municipiile 
Reșița, Hunedoara, Craiova, Arad, 
Ploiești și Timișoara.

B. MUNICIPII 
CU O POPULAȚIE

SUB 50 000 LOCUITORI
Premiul I — municipiul Giurgiu, 

județul Ilfov ; Premiul II —- muni
cipiul Lugoj, județul Timiș ; Pre
miul III — municipiul Botoșani, ju
dețul Botoșani.

în afara municipiilor clasate pe 
primele trei locuri, au mai obținut 
rezultate bune, clasîndu-se în ordine 
pe locurile următoare, și municipiile 
Roman, Suceava, Rîmnicu-Vîlcea, 
Turnu-Măgurele și Focșani.

C. ORAȘE
CU O POPULAȚIE 

DE PESTE 10 000 LOCUITORI
Premiul I — orașului Dorohol, ju

dețul Botoșani ; Premiul II — ora
șului Buhuși, județul Bacău ; Pre
miul III — orașului Gura Humoru
lui, județul Suceava ; Premiul IV — 
orașului Oltenița, județul Ilfov ; 
Premiul V — orașului Bușteni, jude
țul Prahova ; Mențiunea I — orașu
lui Anina, județul Caraș-Severin ; 
Mențiunea II — orașului Roșiorii de 
Vede, județul Teleorman; Mențiunea 
III — orașului Costești, județul Ar
geș.

în afara orașelor premiate, au mai 
obținute rezultate bune, clasîndu-se 
în ordine pe locurile următoare, și 
orașele Agnjta, Lipova, Motru, 
Orăștie și Adjud.

D. ORAȘE
CU O POPULAȚIE 

SUB 10 000 LOCUITORI
Premiul I — orașului Tîrgu-Bu- 

jor, județul Galați ; Premiul II — 
orașului Ocna Sibiului, județul Si
biu ; Premiul III — orașului Căli- 
mănești, județul Vîlcea ; Premiul IV 
— orașului Topoloveni, județul Ar
geș ; Premiul V — orașului Aleșd, 
județul Bihor ; Mențiunea I — ora
șului Pîncota, județul Arad ; Men
țiunea II — orașului Novaci, jude
țul Gorj ; Mențiunea III — orașu
lui Predeal, județul Brașov ; Men
țiunea IV — orașului Odobești, ju
dețul Vrancea ; Mențiunea V — ora
șului Ilirlău, județul Iași ; Mențiu
nea VI — 'orașului Năvodari, jude
țul Constanța.

în afara orașelor premiate, au mai 
obținut rezultate bune, olasîndu-se 
în ordine pe locurile următoare, și 
orașele Băile Herculane, Săveni, 
Slănic Moldova și Titu.

(Agerpres)

Inaugurarea unui nou 
spital la Galați

La Galați, in cartierul „Dunărea” a 
fost inaugurat joi un nou și modem 
spital eu o capacitate de 1 300 paturi.

La festivitatea care a avut loc cu 
acest prilej au participat tovarășii 
Constantin Dăscălescu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Galați al P.C.R., Dan 
Enăchescu, ministrul sănătății, pre
cum și reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat.

Participanții la festivitate au adre
sat o telegramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune : în aceste clipe, gîndurile 
noastre se îndreaptă cu gratitu
dine către dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, care cu generozi
tate v-ați preocupat personal de 
înălțarea acestui edificiu, menit să 
slujească vieții.

întregul personal sanitar al spitalu
lui — se scrie în telegramă — se va 
strădui să răspundă grijii partidului, 
condițiilor excelente de muncă, prin- 

vtr-o asistență medicală de calitate, 
muncind in spiritul umanismului și 
dăruirii ce caracterizează nobila pro
fesiune de medic.

(Agerpres)

!N EDITURA POLITICĂ 

a apărut: 

„VIAȚA POLITICĂ 
ÎN ROMÂNIA 
1918-1921"

de Mircea Mușat, Ion 
Ardeleanu

șefilor misiunilor diplomatice
de Stat cordiale felicitări cu ocazia 
Noului An :

Acest obicei al primirii în fie
care an de către Excelența Voas
tră a corpului diplomatic acreditat 
în România — a spus ambasadorul 
grec — constituie pentru noi o 
mare onoare și bucurie, deoarece 
ni se dă astfel posibilitatea să pre
zentăm urările noastre de Anul 
Nou direct șefului statului român 
și altor membri ai conducerii a- 
cestei țări prietene, precum și, prin 
dumneavoastră, poporului român.

Urările noastre sînt profund sin
cere și calde. Urăm prosperitate și 
progres acestei țări. Cunoașterea 
țării și poporului român face ca atît 
România, cît și poporul ei să ne 
fie dragi, nouă, reprezentanților 
străini care trăim printre dum
neavoastră. '

In anul acesta am urmărit cu 
interes și simpatie opera poporului 
român în frunte cu conducătorii lui 
și am notat cu același interes și 
simpatie ceea ce a realizat țara 
dumneavoastră în toate domeniile.

Vă urăm ca în anul următor să 
realizați noi succese pentru 
prosperitatea Republicii Socialiste 
România, pentru bunăstarea po
porului ei, pentru pace în lume și 
vă asigurăm că și în noul an vom 
face tot ce este cu putință pentru 
întărirea tot mai strînsă a relații
lor țărilor noastre cu Republica

Socialistă România. Adresăm con
ducătorilor României, în frunte cu 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, familiilor dumneavoastră, 
urări de sănătate, fericire si 
succes.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus ■

Doresc, in primul rind, să vă 
mulțumesc pentru urările adresate 
poporului român cu prilejul Anu
lui Nou de dumneavoastră, re
prezentanții diplomatici ai țărilor 
cu care România are relații.

într-adevăr, anul care se va în
cheia in curînd a adus poporului 
român multe satisfacții, atit în 
dezvoltarea sa economico-soclală, 
cît și în dezvoltarea relațiilor sale 
internaționale. Pot afirma că rela
țiile dintre România și țările pe 
care dumneavoastră le reprezen
tați, ca și cu multe alte state din 
lume, s-au dezvoltat mult în acest 
an, că politica României de colabo
rare și pace cu toate popoarele 
face să progreseze tot mai rapid 
colaborarea economică și tehnico- 
științifică, să exercite o influență 
favorabilă în promovarea cauzei 
generale a păcii în lume.

Este adevărat însă că a fost un 
an și cu greutăți pe plan interna
țional ; cu toate străduințele mul
tor popoare, mai continuă totuși 
conflicte armate, au mai izbucnit

acțiuni militare, care au constituit 
un pericol grav pentru omenire. 
Aș dori să exprim speranța guver
nului și poporului român că dum
neavoastră, reprezentând guverne
le și statele respective, veți acționa 
— ca și pină acum — în direcția 
dezvoltării colaborării dintre țările 
dumneavoastră și România și vă 
pot asigura că, în ce ne privește, 
vom face totul în această direcție ; 
așa cum vom acționa cu toată fer
mitatea pentru a se pune capăt ac
tualelor conflicte militare, pentru 
soluționarea lor pe cale politică, 
pașnică, pentru a face totul ca să 
nu se admită izbucnirea de noi 
acțiuni armate. Puteți asigura gu
vernele dumneavoastră că Româ
nia este și va fi consecventă per
manent acestor principii ; pe aceas
tă bază, ea va colabora cu oricare 
stat, deoarece considerăm că a- 
ceasta corespunde atât intereselor 
noastre și ale popoarelor dumnea
voastră, cît și ale popoarelor între
gii lumi.

Cu această dorință și speranță, 
vă urez activitate bună și în anul 
viitor, succese în munca dumnea
voastră. Vă urez „La mulți ani" și 
fericire, dumneavoastră și familii
lor dumneavoastră !

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători români s-au 
întreținut cordial ou șefii misiuni
lor diplomatice.

Știri culturaleJ

Joi a avut loc în Capitală, sub 
egida Academiei Republicii Socia
liste România, o ședință festivă, 
consacrată aniversării a 100 de am 
de la nașterea pictorului Theodor 
Pallady.

Au participat academicieni, cadre 
didactice universitare, cercetători, 
critici de artă, muzeografi, artiști 
plastici.

Ședința a fost deschisă de acad. 
Miron Nicolescu, președintele Aca
demiei.

Cu acest prilej, pictorul Alexandru 
Ciucurencu a vorbit despre opera 
lui Theodor Pallady, despre locul 
pe care marele creator îl ocupă în 
istoria artelor românești și univer
sale.

Expunerea a fost urmată de nu
meroase proiecții.

(Agerpres)
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DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a 

asigurărilor de viață din 30 de
cembrie 1971 au ieșit cîștigătoare 
următoarele opt combinații de 
litere :

1)
3)
5)

Q.T.Y. ;
M.G.M. ;

2)

6)

O.B.E. ;

J.I.S.

B.D.C.
r

8) N.H.P.
rY.G.J. ;

7) S.D.W. ;
Toți asigurații cărora le-au ie

șit cîștigătoare una sau mai mul
te din aceste combinații de li
tere urmează să se adreseze 
unităților ADAS pentru a primi 
sumele cuvenite.

Pentru a participa 
toarele trageri, este 
asigurații să achite 
asigurare la termenele stabilite.

și la urmă- 
necesar ca 
primele de

1 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\
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Megalomania (Eugen TARU)

Fâ recomandară programul
■ • • . ’ . s ■

de Revelion al Radiotelevizîunii
• Surprize In „trenul veseliei- • 72 de anecdote scenarizate • Actori 

români în... arena circului $ Cîntece tradiționale în interpretarea corului 
„Madrigal- • Parada vedetelor de muzica ușoară • Cintece și jocuri popu
lare • Un personaj nemaipomenit pe „Flaneta giganților" © Pentru ama
torii do dans • Și pentru eeî de romanțe ® „Expo-revelion- muzical-dU- 
tractiv la radio.

21,8 sfaturi pentru

revelioniștii începători,

avansați și o parte

dintre profesioniști
1. — Se înțelege de la sine 

ei primul sfat va fi acela 
de a vă sfătui să citiți a- 
ceste sfaturi cu minimum 8 
și maximum 16 ore înainte 
de a incepe revelionul. Se 
admit derogări de la aceas
tă regulă numai și numai 
în cazul in care se aduc do
vezi palpabile că 16 este mai 
mie decit 12.

2. — Dacă la un moment 
dat vi se pare că sinteți pe 
„Planeta giganților", răsu
ciți butonul televizorului 
pentru programul celălalt 
și dacă părerea stăruie tre
ceți direct la ciorba de po
troace. Dacă nici ciorba de 
potroace nu vă readuce pe 
planeta noastră, nu-l cău- 
tați pe Fitshugh. Știți cit de 
ușor cade în capcane și s-ar 
putea să cădeți și dumnea
voastră. Mai ales dacă vă 
balansați exagerat in scaun. 
Peste tot sint capcane.

J. — în noaptea de reve
lion și mai cu seamă spre 
ziuă nu vă dați intilnire cu 
viitoarea logodnică între o- 
rele 5 și bulevardul 6 Mar
tie. S-ar putea ori să gre
șiți ora, ori bulevardul.

4. — Dacă la o anumită 
oră vă ia cu somn, e bine 
să măsurați de două ori di
mensiunea acvariului și să 
vă aruncați, pentru a vă 
răcori, o singură dată. Și 
asta nu înainte de a vă 
convinge dacă acvariul e 
prevăzut ori nu cu trambu
lină . Insist asupra acestui 
sfat, pentru că s-ar putea 
ca in acvariu să-și fi găsit 
culcuș si vreun pește fie
răstrău cu colții înclinați 
spre dreapta.

5. — Dacă la un alt mo
ment dat vedeți dintr-un 
anumit motiv (cu sifon ori 
fără), doi șefi in loc de 
unul, și știți sigur că acest 
șef nu are frate geamăn, 
cereți scuze pentru gafa 
făcută numai de la unul 
din ei. Și duceți-vă la cul
care. Aveți grijă cum tra
versați antenele de tele
vizor.

9. — E mai plăcut ca in 
noaptea revelionului să pe
treci, să cinți, să bei, să te 
bați cu zăpadă, în lipsa 
zăpezii cu confeti și ser
pentine, decit să scrii ano
nime.

Anonimele scrise in noap
tea de revelion intre orele 
0—8 nu se iau in conside
rație nici de către pom
pieri. De 0—6 nici nu mai 
vorbesc.

7. — Dacă in anul 1971 
v-ați lăsat mustață ca 
Tiriac ori plete ca Năstase. 
e bine ca incepînd din 1 ia
nuarie 1972, orele 19,45, să 
vă lăsați și... rachetă. 
(Mingi se găsesc ; mai ales 
mingi de break). Succes !

8. — E adevărat că in co
lecția „Caleidoscop" a apă
rut și cartea : 300 de rețete

pentru scoaterea petelor" 
și că această carte nu lip
sește din nici o gospodărie, 
se recomandă totuși o mai 
mare atenție revelion iș- 
tilor care fac revelionul in 
„deplasare". Sint ele 300 
de rețete in legătură cu 
scoaterea petelor, 'dar 
„pete" sînt mult mai 
multe...

9. — Dacă pardoseala gaz
dei la care faceți revelio
nul este acoperită cu lino
leum, vinilin, covoare ol
tenești, ori mai puțin olte
nești, persane ori mai puțin 
persane, aveți totuși grijă: 
mai bine căleați pe ele 
decit în străchini.

10. — Automobiliști, in
to rceți-vă sănătoși acasă ! 
In lumea inventatorilor 
există totuși o lacună : n-a 
fost descoperit încă auto
vehiculul care să funcțio
neze după revelion cu 
ciorbă de potroace. Și nici 
cu ciorbă de burtă. Cheia 
o găsiți unde-ați lăsat-o.

11. — Jocul „Perinița" nu 
are nici o tangență cu 
„Polca pe furate" (și me
lodia e alta). Deci, la orice 
oră din zi ori din noaptea 
revelionului, chiar dacă nu 
aveți mărunțiș la dumnea
voastră, gindiți-vă la cei 
„30 de arginți" din Biblie 
și mai ales la „fișa" dum
neavoastră personală.

12. — Nu se va supăra 
prea tare gazda dacă vă va 
auzi cintind „Lume, lume, 
soro lume" pe melodia lui 
„O brad frumos" ori invers. 
Am chiar curajul să zic ba 
din contră, ii veți stirni 
chiar simpatie. Dar dacă 
veți stinge țigările pe co
vor, pe țața de masă ori 
pe luciul mobilierului...

13. — Aș vrea să-mi dați 
un nume de „înțelept"... 
Nu numele întreg. Mă mul
țumesc și cu inițialele. Ori 
chiar cu pseudonimul „în
țeleptului" care ar da 
sfatul nr. 13 in seara de 
31. Citiți vă rog de-andoa- 
selea. Chiar doi de 13.

14. — După plecarea mu
safirilor, e bine să dați o 
raită cu privirile și prin 
frigidere. Nu vă mirați. La 
Ciuceni a fost un caz. E 
adevărat că de atunci insul 
nu mai face revelioane in 
case in care se găsesc fri
gidere, dar totuși e bine- 
să-mi ascultați sfatul.

15. — Chiar și in noaptea 
revelionului ușile se des
chid apăsind pe clanță. Ni
ciodată nu s-a deschis o 
ușă apăsind pe balama ori 
pe mărul din fructiera de 
pe masa vecină. Chiar dacă 
mărul este roșcovă.

16 — Dacă răvașul din 
plăcintă a „ghicit" o latură 
mai mult ori mai puțin 
plăcută in legătură cu o 
trăsătură a caracterului

dumneavoastră, consola
ți-vă cu ideea că acestor 
„răvașe" li se dau tiraje 
enorme. N-or fi printre noi 
chiar atitea milioane de 
oameni cu aceeași trăsătură 
de caracter mai mult ori 
mai puțin plăcută.

17. — E mult mai indi
cat să dansezi după mu
zică, decit in pauza muzi
canților. Pină și Zorba 
Grecu’ a devenit celebru 
dansind după muzică.

18. — Sarmalele și cele
lalte „porcării", ori dulciuri 
se iau acasă de la revelion 
numai în pungi de celofan 
și niciodată fără consimță- 
mintul gazdei. Pătează 1

19. — Nu e bine nici pen
tru unii, nici pentru cei
lalți să se comenteze meciul 
de fotbal „Steagul roșu"- 
Brașov — „Rapid"-Bucu- 
rești (inclusiv rezultatul 
de numai 5—1). înainte, 
ori după desert. Și nu luați 
numele Rapidului in de
șert. Există pe lumea asta 
și un retur.'

20. — Chiar dacă ați făcut 
armata ta pompieri, e bine 
să vă stingeți toate focu
rile cind plecați de acasă. 
Intr-un fel îți stingi tu 
focul și în alt fel ți-l stinge 
vecinul, mai ales dacă ai 
și capră...

21. — Dacă proverbul „Nu 
tot ce zboară se mănîncă" 
și-a dovedit utilitatea sută 
la sută, e bine să vă gîndtți 
și dumneavoastră in noap
tea de revelion la el. Chiar 
ghidați-vă după el.

21,8. — Nu săriți din...

Nîcută TANASE

— Tu cu care Fatâ dansezi ? i

— Sînt delicioase, nu-i așa ?
— Dalii Dar noi... nu consumâm... (Gh. CHIRIAC)

(I. Dogar MARINESCU)

— El mi-a adus-o ! (Octavian ANDRONIC)
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Tradiționalul program de revelion 
al televiziunii se anunță, și în acest 
an, promițător, cu un program va
riat, susținut de forțe artistice din
tre cele mai prestigioase. Telespec
tatorii sînt invitați să participe la 
o călătorie plină de neprevăzut cu 
Trenul veseliei, o călătorie care du
rează aproape 8 ore (plecarea vineri 
seara, la orele 31,30 de pe „peronul 
veseliei” , sosirea sîmbătă diminea
ța, la orele 5, ... „în gară la Leor- 
deni”). Mecanicul trenului : Ștefan 
Bănică, controlor de bilete — Dem. 
Savu.

Tren personal, multe „halte" umo
ristice și muzicale. Și inevitabilii 
călători fără bilet. Aceștia sînt... 
Al. Giugaru, H. Nlcolaide, Puiu Că- 
linescu, Nae Roman, Vasilica Tasta- 
man, Coca Enescu, Horia Șerbănes- 
cu, Radu Zaharescu și nu numai ei. 
Controlorul îl amendează: plata în... 
anecdote. Un adevărat ,,serial- de 
anecdote scenarizate (în regia lui 
Titi Acs) — 72 la număr, („Compar
timentul anecdotelor* — care re
vine pe micul ecran de opt ort de-a 
lungul întregii seri).

Alte momente de atracție în itine
rarul „Trenului veseliei"? Poate la 
întîlnirea cu „nea Marin- (amuzan
tul personaj întruchipat de Amza 
Pellea, în regia Iul Vlad Bâtcă), sau 
episodul inedit din „Planeta gigan
ților- („special guest-star" : Dem 
Rădulescu), sau sosirea lui Moș Ge- 
rilă (în monologul interpretat de 
Toma Caragiu), sau „Plugușorul tele
viziunii-, sau... Aprecierea o vor 
face, desigur, telespectatorii. Ori
cum, dintre popasurile umoristic» 
mai importante de pe parcursul că
lătoriei rețin atenția : „Actori în are
nă” — spectacol în care Al. Giugaru 
se arată maestru în... dresura de 
cîinl. Marcel Angelescu — dresură 
de porumbei, Tudorel Popa șl Va
silica Tastaman — iluzionism, în în
trecere cv alți actori cunoscuțl pre
zentați în Ipostaze mai puțin cu
noscute (realizatori : Paul Urmu- 
zescu și Radu Anagnoste), fragmen
tele din piesa ♦,Opinia publică" de 
Aurel Baranga interpretate de Mar
cela Rusu și Radu Beligan, sceneta 
„De ochii lumii" de Teodor Mazilu, 
cu Octavian Cotescu și GIna Patri- 
chl (regia Titl Acs) sau Fișele pen
tru Istoria televizorului, un titlu 
care comportă o explicație : știți ce 
ar fi putut vedea pe ecran — dacă

televizorul ar fl existat pe atunci — 
oamenii din epoca de piatră ? Spi
cuiri dintr-un asemenea program 
Ipotetic vă prezintă actorii Dem Ră
dulescu, Stela Popescu, Coca An- 
dronescu, Mircea Albulescu, Jean 
Constantin, Ovid Teodorescu, Mihai 
Fotino, Rodica Tapalagă, Ștefan Ta- 
palagă și balerini de la Teatrul de 
Operetă și teatrul C. Tănase (Rea
lizatori : Alexandru Bocăneț, Mircea 
Gherghinescu, Ovldiu Dumitru).

„Trenul veseliei- are, evident, și 
alte popasuri distractive, care alter
nează cu numeroase stații... muzi
cale, BChimbînd mereu peisajul pen
tru a răspunde preferințelor diverse 
ale participanților la călătoria de 
revelion. Notăm oprirea de 8 minu
te pe teritoriul colindelor tradițio
nale în compania corului „Madri
gal”, dirijat de Marin Constantin 
(realizator — Carmen Dobrescu). 
Melania Cîrje și Ion Dichiseanu, —- 
în „Hai să-ți arăt Bucureștiul noap
tea® — prezintă Capitala de azi 
printr-o călătorie în lumea cîntece- 
lor (realizatori : Marcela Popescu și 
Marga Huss), iar Ștefan Bănică, 
Margareta Pîslaru Anda Călugărea- 
nu, Ileana Sărăroiu și Gică Petrescu 
ne invită la un spectacol muzical 
distractiv cu public : „Petreceți re
velionul cu noi’* (realizator Petro 
Bărbulescu).

Călătoria de revelion va prilejui 
reîntîlnirl cu îndrăgiți lnterprețl de 
muzică populară, între care Florica 
Bradu, Laura Lavrig, Maria Cîoba- 
nu, Angela Buciu. Irina Loghiu 
(„Cîntec, joc și bucurie**, realiza
tor — Virgil Comșa), va oferi pro
grame de cîntece și dansuri populare 
(„Tară în sărbătoare”), de cîntece 
de urare (cu Ludovic Spiess), pre
cum și o trecere în revistă a înter- 
preților debutanți în 1971. Nu vor 
lipsi nici „Cîntece de petrecere” 
într-un popas la „Hanul Ancuței**, 
(realizator Dumitru Cihodaru) și 
nici romanțele cîntate de Colea 
Răutu, Constanța Cîmpeanu, Gică 
Petrescu și alții. („Și în chioșc fan
fara cînta” ; realizator Lucian lo- 
nescu).

Am enumerat doar o parte din 
episoadele acestei călătorii care se 
încheie, după cum e firesc, cu alte 
cintece de petrecere (interpretate de 
Dem Savu, Constantin Guriță, Tu
dor Heica, Mariana Bădoiu) „In gară 
la Leordeni“ (realizatori : Paul Si-

reteanu șl Virgil Comșa); aceasta nu 
înainte de a-i fi ascultat, în diferite 
momente ale serii, pe Dean Martin* 
Frank Sinatra, Gilbert Becaud, su
rorile Kesslei, Tom Jones sau Dia- 
han Carrol, pe Mihaela Mihai, Mari
na Voica, Corina Chiriac, Doina 
Badea, Aurelian Andreescu, frații 
Grigoriu și mulțl alți soliști.

Programul TV de revelion (scena
riu : Tudor Vornicu, Octavian Sava, 
Dan Mihăescu, Virgil Luscov șl 
Marcela Popescu) aduce și pe progra
mul 2 (între orele 0,55—-6,00) o emi
siune specială de muzică de dans și 
populară, cu concursul unor exce
lente formații și a unor cunoscuțl 
soliști din țară și de peste hotare.

Simultan se desfășoară programul 
de revelion la radio (între orei» 
21—6,00), înmănunchind o mare di
versitate de momente muzicale și 
umoristice și disputîndu-și notorie
tatea participărilor artistice cu pro
gramul TV. Este un „Carnaval al 
melodiilor* un program intitulat 
„Expo-revelion *72“ prilejuind trece
rea în revistă a unor piese repre
zentative grupate în diferite „pavi
lioane” („pavilionul șlagărelor", „ra
ionul moto”, „standul cu vinuri ro
mânești", „pavilionul dansatorilor", 
„pavilionul de amintiri", „Expoziția 
de fotografii muzicale” etc. Coordo
nator al programului : Virgil Stoe- 
nescu).

Spațiul nu ne permite să enume
răm compozitorii, autorii de texte, 
formațiile muzicale, totalitatea in- 
terpreților care contribuie la aceste 
maratonuri muzical-distractive, și 
nici pe toți realizatorii și tehnicienii 
emisiunilor de revelion ale Radio
televiziunii Le urăm, din partea ci
titorilor. succes șl... La mulțl ani !

Revenind la televiziune, mențio
năm cîteva emisiuni pregătite pen
tru începutul noului an. Sîmbătă 
1 ianuarie : Tinerețe fără bâtrlnețe 
— spectacol folcloric, organizat în 
cinstea fruntașilor în producție din 
Capitală (orele 12,45) Secvența alba, 
film muzical cu Mihaela Mihai șl 
Olimpia Panclu — versuri și mu
zica Alexandru Mandi; regia Andrei 
Brădeanu (18,45). De Ia un an la al
tul, emisiune de varietăți cu pu
blic — propunîndu-și o „radiogra
fie- a cîntecelor anului 1971 și lan
sarea unor melodii noi, pe un fond 
umoristic adecvat (orele 21,15). Du? 
minică 3 — Duminică fără fotbal 
(spectacol TV de o factură inedită, 
transmis din sala Palatului, realizat 
cu prilejul premierii celor mai buni 
sportivi ai anului 1971). Și încă o 
noutate : începînd de luni, — Tele
viziunea transmite zilnic filme artis
tice pentru tineret, în emisiunea — 
„Matineu de vacanță” (orele 16,45).

D. C.

cinema teatre
@ B.D. la munte șî la mare : PA
TRIA — 10; 12,30; 16; 17,30; 20» 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
16; 13,30; 21, FAVORIT — 9,30; 12; 
15,30; 18; 20,30, MODERN — 8; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Sorgul roșu x FESTIVAL — »; 
12; 14,45; 17,30; 20,30.
• Nici un om pentru Camp Die
trick î VICTORIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Gara bielorusă : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
@ Cea mai frumoasă soție 
LA — 9; 11,15; ----- '
BUCUREȘTI — 
18,30; 21.
• Decolarea :
11,30; 13,45; 16: 
MURA — 9; ÎL
20,30.
e Waterloo : EXCELSIOR — 9; 
12,15; 16; 19,30, AURORA — 9;
12,15; 16; 19,30.
0 Lumea minunată a fraților 
Grimm — 9,15; 11,45; 14, Căderea 
Imperiului roman — 16,30; 19,45 : 
CAPTTOL.
• Program de desene animate — 
9; 10, Piticul vrăjitor — 11,30; 13,30, 
Hugo și Josefina — 16; 18,15, Che
marea destinului — 20,30 : DOINA.
© Cind comedia era rege — 9— 
18,30 în continuare. Program de 
documentare românești — 20,15 :
TIMPURI NOI.
• CINEMATECA (SALA UNION) •>1 dOr<.Tnhr!e . cei trei muș-

10; 13, Malec desfiin
țează prohibiția — 16,30, 1 Ia
nuarie • Cei trei mușchetari — 
10; 13, Malec răpit de gangsteri 
— 16,30; 18,45, Vieți uscate — 21,
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0;

SCA- 
13,30; 16; 18,30; 21, 
8,30; 11; 13,30; 16;
VOLGA — 9,15 î 

.o; 18,15; 20,30, FLA- 
11,15; 13,30; 16; 18,ÎS;

— 31 decembrie : 
chetari

2 ianuarie : Tody Tyler — 10: 
12; 14,15. Malec răpit de gangsteri
— 16,30; Colina — 18,45; Arene 
însîngefate 21.
• Trenul : FEROVIAR — 9,15; 11; 
15: 17,45; 20.30, MELODIA — 9.15; 
12,15; 15,15; 18; 20,45, GLORIA — 
9; 12: 14,45; 17,30; 20,30.
• Mihail Strogoff : DRUMUL SĂ
RII — 15; 17,30; 20, GIULEȘTI — 
15,30; 17,45; 20.
• 12 oameni furioși : GRIVIȚA — 
9: 11; 13: 16: 18,15; 20,30, TOMIS
— 9: 11.15; 13.30: 16; 18,15: 20.30.
• Poveste sîngeroasă : FEREN
TARI — 15,30; 17.45; 20.
• Anna celor o mie de zile : BU- 
CEGI — 16: 19,15, MIORIȚA — 9; 
12.30: 16: 19,30.
e Pădurea de mesteceni : FLO
RE ASC A — 15,30; 18; 20,15.
• Saltul ; CRÎNGAȘI — 15.30; 18; 
20,15.
• Unchiul Vanla : VIITORUL — 
15.45; 18: 20,15.
• Castanele sînt bune : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,15.
• Asediul ! LIRA — 15,30; 18; 20,15.
• Tick... Tick... Tick... î LUMINA
— 9—19,45 în continuare.
• Oliver : POPULAR ~ 15.30; 19.
9 Zestrea domniței Baiu ; Săptă- 
mîna nebunilor î .......... *
15,30; 19.
• Marele premiu : FLACARA
15,30. 19. RAHOVA ...........
© Duel straniu : 
15,30; 17,30; 19,30.
• Aeroportul : VITAN — 15,30; 19.
• Ritmuri spaniole : ARTA — 
15.30; 18; 20.15.
Î» Articolul 420 : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30; "
• Steaua de tinichea : UNIREA — 
15,30; 18; 20.
e Hello, Dolly ! : PACEA — 18: 19.
• Sunetul muzicii : MOȘILOR — 
15,30; 19
© O floare șl doi grădinari : COS
MOS — 15,30: 19.
8 Floarea de cactus : PRO-

RESUL — 15,30; 18; 20.

MUNCA

— 15,30; 19. 
LAROMET

19.

• Oper® Română : Seară vîenezâ 
— 19,30.

Teatrul de operetă : Se mărită 
etele — 19.
• Teatrul 
giale" (sala 
rița — 20.
• Teatrul
șirag de perie — 19.30.

Național „I. L. Cara- 
Comedia) : Coana Chi-
evreiesc de stat :

1 ianuarie 1972

Un

din$ Opera Română : Bărbierul 
Sevilla — 19,30.
• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei - 19,30.
• Teatrul Național „I.L. Cara- 
giale*1 (sala Comedia) : Take, 
Ianke șl Cadîr — 20 ; (sala Stu
dio) : Jocul de-a vacanța — nn
• Teatrul „Lucia Sturdza
landra" (_ L. '-2.
gureanu) : Play Strindberg — 
(sala din str. Alex. Sahia) ; 
bire pentru iubire — 20.
• Teatrul Mic : Fata care a 
cuț o minune — 19,30.
• Teatrul Giulești : Comedie 
olteni — 19,30.
8 Teatrul evreiesc de stat : 

ouă nunți și un divorț — 19,30.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase” (sala Savoy) : Bimblrică 
— 19,30 , (la Sala Palatului) : 
Vox Boema — 19,30.
0 Circul Globus : Parada rlsulul 
— 19,30

20. 
„ „____ ______ Bu-
(sala din bd. Schitu Mă- 

-■ ' 20,
IU-

2 ianuarie 1972

fâ-
cu

• Opera Română : Prinț șl cer
șetor — ii ; Traviata — 19,30.
e Teatrul de operetă : Contel® 
de Luxemburg — 10,30 ; Lăsa-
ți-mă să cînt — 19,30.
• Teatrul Național „I.L. Cara- 
giale” (sala Comedia) : Cui 1-e 
trie* de Virginia Woolf? — 10,30; 
Surorile Boga — 15 ; Săptămîna 
patimilor — 20 ; (sala Studio) : 
Să nu-ți faci prăvălie cu scară
— 10,30 ; Părinții teribili — 15,30; 
20.
© Teatrul de comedie : Nicnlc — 
10,30; Dispariția lui Galy Gay — 
20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 10; 
20, Ziariștii — 15 ; (sala din str. 
Alex. Sahia) : Domnișoara de
Belle-lsle — 10 ; Transplantarea
inimii necunoscute — 15 ; iubire 
pentru iubire
• Teatrul Mic : Pisica sălbatici
— 19,30.
• Teatrul „C.I.

20.

v __ _ Nottara" (sala
Magheru) • Bună seara domnule 
Wilde — 10 ; Adio Charlie — 
15,30 ; Omul care... — 19,30, (sala 
Studio) . Sus pe acoperiș... în sac
— 16, Gaițele — 20.
• Teatrul Giuleștl : Geamandu
ra — 10, Măsură pentru măsură
— 19,30.
• Teatrul „Ion . Creangă” : Roa
ta morii — 10 ; Snoave cu măști
— 16.• Teatrul „Țăndărică” (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile Iul 
Pium-Pluir — 11 ; (sala din str. 
Academiei) Căluțul cocoșat — 11.
S Teatrul evreiesc de stat : 

ouă nunți și un divorț — 11 ;
Pe placul tuturor — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 
19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Bimhirică
— 11; 19,30, (sala din Calea Vic
toriei nr 174) Groapa — 11, (la 
Sala Palatului) ; Vox Boema — 
19,30.
• Circul Globus : Parada rîsuîul 
- 16; 19,30

NUMĂRUL URMĂTOR AL ZIARULUI VA APĂREA
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1 ianuarie 1972
12,00 Un brad și multe stele. Car

naval pionieresc. Emisiune de 
Tatiana Sireteanu și Erica 
Petrușa.

12.45 Tinerețe fâră bătrînețe — 
cintece și dansuri populare 
românești și ale naționalită
ților conlocuitoare.

14.00 Concert de prînz susținut de 
orchestra de studio, corul și 
corul de copii ale Radiotele
viziunii somâne. în program : 
valsuri de J. Strauss, I. Iva
novic! și canțonete.

14.30 Anul sportiv 1971 (I).
15.15 Poveste — Film de desene 

animate.
16.30 Teledivertlsment. Revelion 

(reluări).
18.45 Secvența albă. Muzica și 

versuri de Alexandru Mandi.
19,10 1001 de seri. Povestiri de 

Iarnă.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reportaj TV. Cronici de azi, 

cronici de mîine. Reportaj de 
Maria Preduț.

20.20 Avanpremieră.
20,25 Film serial : Invadatorii.
21.15 De la un an la altul. Emi

siune de varietăți cu public.
22.45 Telejurnalul de noapte.
23.00 Romanțe și cîntece de petre

cere
23.30 Parada vedetelor. Cu : Dean 

Martin, Franck Sinatra, Johny 
Dorelli, Patty Pravo.

2 ianuarie 1972
PROGRAMUL I J

8,30 Cravatele roșii @ AgendăV' 
pionierească • Tolba eu seri-1 
sori • Geamantanul galben
— film de aventuri pentru 
copii — producție a studiou
rilor sovietice.

10.00 Viața satului.
11.10 Să înțelegem muzica. Ciclu 

de Inițiere muzicală prezen
tat de Leonard Bernstein. 
Emisiunea a Vil-a : Jazul 
în sala de concert.

12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba maghiară. 

Program de divertisment și 
muzică.

14,U0 Anul sportiv 1971 (II).
14.45 Concert de Anul Nou susți

nut de Filarmonica din Viena 
și de baletul Operei din Viena.

15.45 Duminică fără fotbal. Spec
tacol TV transmis din Sala 
Palatului q Aspecte de la 
premierea celor mai buni 
sportivi ai anului 1971, co
mentate de Cristian Țopescu. 
O paradă a așilor discipli
nelor sportive, însoțite, de 
secvențe memorabile înregis
trate pe peliculă @ O repri
ză de umor și muzică. Actori 
de comedie și cîntăreți se
lecționați din... Divizia A.

17.20 Film serial pentru tineret : 
Planeta giganților.

18.10 Iubitorilor cînteculul popular
— un buchet de melodii ofe
rit de : Maria Butaciu, Maria 
Pietraru, BenOne Sinulescu, 
Ilie Udilă (la acordeon), Pe
tre Săbădeanu, Dumitru So- 
pon, Efta Botoca. Angela Bu
ciu, Nicolae Sabău, Viorel 
Costln și Gheorghe Zamfir 
(la nai).

18,40 Desene animate cu Terytoon 
și Mighty Mouse.

19.20 1001 de seri — La circ.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Litoralul iarna. Reportaj de 

Toma Popescu.
20.15 Film artistic : Virginia City.

Regia : Michael Curtiz. In ; 
distribuție • Erol.1 Flynn,
Humphrey Bogard, Miriam
Hopkings. Premieră pe țară.

22,05 Telejurnalul de noapte.
22.15 Varietăți muzical-distractive.

PROGRAMUL II
20,00 Reîntilnire cu personaje în

drăgite de copii : Micul tobo
șar. Eroul unei povestiri de 
frații Grimm.

20.20 Cîntec din toată țara.
20.50 Teatru Uric TV „Mignon” de 

Ambroise Thomas. Interpre
tează soliștii, corul și ansam
blul Operei române din Cluj. 
Emisiune realizată de Ma
rianii Banu.

21.50 Program muzical-distractiv.
22,25 Film serial : Invadatorii (VI) 

-r reluare.

I
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Cu ce se mas ocupă
„bădica Traian"

, în clipa In care aceste rînduri vor vedea lumina 
tiparului vor mai fi râmas numai cîteva ore pînâ 
cînd, în întîmpinarea Anului Nou, cete de colindă
tori vor porni să spună „Plugușorul", sunînd din 
clopoței și din buhai, pocnind din harapnice, după 
datină.

„S-a sculat mai an / bădica Traian... / Și-n scări 
•I s-a ridicat / peste cîmpuri s-a uitat / ca s-alea- 
gă-un loc curat / de arat și semănat...'. Ce a ur
mat știm : s-a apucat de ara* și semănat, apoi 
s-.au stîrnit ploi, grîul a crescut „în spic ca vra
bia" !, „în pai ca trestia". Traian a încălecat din 
nou, s-a dus și-a cumpărat seceri, grîul a fost 
atrîns, a fost legat în snopi și pus la soare să se 
usuce, a fost apoi încărcat în care, treierat și dus 
la moară. Făina, încărcată în harabale, a fost 
dusă acasă unde s-a desfășurat ritualul pîinii. De 
sute de ani, în prag de An Nou, generafii după 
generații de români ascultă această voluptoasă 
Boveste a lui „bădica Traian", a giupînesei sale 

ochiana, a morarului meșter bun, povestea griu
lui și a pîinii, povestea frumuseților și rodniciei 
muncii. O ascultăm și acum cu aceeași nerăbdare, 
cu același fior. Ne leagă de ea firul tradiției și, 
mai mult decît atît, faptul că povestea străveche 
a căpătat, în anii noștri, semnificații noi. Căci ce 
este „Plugușorul", chiar și în forma lui arhaică, 
dccă nu un prilej de a rememora, la hotarul din
tre ani, într-o modalitate a bucuriei, întîmplările 
și izbînzile vieții de zi cu zi ale unor oameni slu- 
|ind muncii ?

Ce poveste spune astăzi „Plugușorul' ? Cu ce 
se mai ocupă „bădica Traian" ? Pentru că, e lim
pede, o spun și colindătorii, acest legendar bădică 
ore azi, peste ani, îndeletniciri mult diferite de 
cele vechi. Să vedem.

Ne aflăm în comuna Bă
răganul din Bărăgan (jude
țul Brăila). Locul este mai 
mult decit reprezentativ 
pentru ceea ce era și făcea 
bădica Traian. Pămint 
drept, ea in palmă, curat, 
cernoziom cit vezi cu ochii, 
tocmai bun de arat și semă
nat. In „Plugușorul" lor, 
colindătorii de aici aveau 
un pasaj care spunea mul
te : „De urat am mai ura / 
dar ni-f ’ că vom însera / 
pe la curtea dumneavoas

tră / departe de casa noas
tră. / Noi avem bordeie 
mici / bune de plugari voi
nici /, veltucite și lipite / 
și cu stuf acoperite". Și 
cum era să nu fie așa... cînd 
bădica ara, semăna, treiera, 
măcina și cocea pîinea pen
tru moșieri. Căci trei moșii 
mari se aflau pe teritoriul 
comunei.

Dar istoria mai veche a 
comunei — așa cum au re
flectat-o și cîntecele, și 
„Plugușoarele" ei — e com

plicată și tristă. Să ne ocu
păm mai bine de flăcăii 
care, urmind tradiția, au 
mers și merg cu plugușo
rul de la o casă la alta.

de la un capăt la altul al 
satului. Au spus și spun 
plugușorul tradițional. Dar 
cînd ajung la pasajul des
pre casele „bordeie mici, 
pentru plugari voinici" se 
iscă rîsul. Ba cîte un gos
podar hîtru l-a mai și 
muștruluit :

— Hai, măi, lăsațl cu 
d-astea. Unde mai vedeți 
bordeie și încă acoperite cu 
stuf ? La noi în sat ?

Și, într-adevăr, casele co
munei pe la care trec acum 
colindătorii sînt case noi, 
mari, din cărămidă zdravă
nă, case luminate, acoperi
te cu țiglă sau cu plăci de 
azbociment, case cu multe 
încăperi spațioase. Așa că 
bădica Traian se canonește 
acum cu versificarea, să 
schimbe strofa buclucașă. 
Se canonește... dar nu-i 
pare rău 1

★
Și încă ceva, tot de-aici, 

de la Bărăganul. In ultimii 
ani, la colind a intervenit 
ceva nou. Oameni vîrstnici, 
în toată firea, uneori trecuți 
de 50 de ani. au alcătuit 

o formație de colindători. 
Auziți : Ion Drăghici, 50 de 
ani, cooperator în brigada 
a III-a de cimp ; Fănică 
Marin, 40 de ani, cooperator 
în sectorul viticol; Voicu 
Cloșcă, tată a 5 copii, mer
ceolog la C.A.P., și alții. Ce 
i-o fi îndemnat pe acești oa
meni serioși să se „înarme
ze" cu acioae, cu harapni
ce, să-și meșterească un 
buhai, să învețe un „PIu- 
gușor" și să pornească din 
casă în casă ? Doar nostal
gia tinereții ? Să se fi is
prăvit flăcăii ? E drept : 
Fănică Marin are un fiu, 
dar care nu se afiă în sat, 
e elev la o școală profe
sională din Brăila ; Ion 
Drăghici are trei copii, care 
nici ei nu-s în sat — unul 
e tractorist, altul electri
cian, o fată e țesătoare la 
Galați ; Voicu Cloșcă are 
cinci copii, dar nici ei nu-s 
in sat — patru la școli pro
fesionale, unul la liceu. 
Șute de alți tineri se află

la școli, la facultăți sau 
muncesc în industrie.

Poate fi și acesta un mo
tiv pentru care s-au apucat 
bătrînii să meargă cu plu
gușorul. Dar nu e singurul 

motiv. In fond, au mai ră
mas în sat destui tineri. 
Motivul adevărat e că tra
diția frumoasă trebuie men
ținută, și toți o întrețin cu 
bucurie. Și ce-i dacă „bă
dica Traian" e mai nins pe 
la timple ? Principalul e să 
fie meșter mare și să facă 
pi ine cît mai bună și mal 
multă.

*
Dar departe de a s® fi 

sfîrșit pățaniile contempo
rane ale bădicii. A trecut 
mai întîi cu uratul pe la 
casele brigadierilor, ale șe
filor de echipă, primarului, 
inginerilor agronomi, medi
cilor. profesorilor. Apoi...

„...Și !a tîrg el a plecat / 
ca să facă seceri mari / 
pentru secerători tari".

Uite-așa a stîrnit bădica 
hazul brigadierilor de cîmp 
și mecanizatorilor din co
mună. unde cele cîteva mii 
de hectare cu grîu ale coo
perativei sînt recoltate în 
cel mult zece zile cu o a- 
devărată flotilă de combine 
moderne, mînuite de cîțiva 
tractoriști...

— Știți ce ? — le-a zis 
anul trecut brigadierul — 
decît să tot îndrugați acolo 
despre seceri și secerele și 
despre nu știu ce moară 
năbădăioasă, mai bine pof
tiți aici în casă să scoatem 
o sticlă rece de Ia frigider 
și să vă mai încălziți și voi 
puțin în fața televizorului...

★
„Că de urat am mai ura / 

Dar nu sintem de ici-colea / 
Sîntem din Țipirig / Unde 
mor cîinii de frig / Iar fe
tele de căldură / Stau cu 
genunchii la gură / Și sîn
tem de la Cuca Muca / 
Unde-i mămăliga cît nuca".

— Măi, ăștia de pe la... 
Tipirig și de pe la Cuca 
Muca : ce tot turnați bra- 
șoave ? ia mal opriți colin

dul, le-am mal spus, — 
zice Tudor Biolan. prima
rul comunei Măldăieni din 
Teleorman. Schimbați plu
gușorul și dați-1 mai pe-o 
rină, că vorbele lui sînt de 
pe-o vreme bătrină, cinci 
bădica Traian se urca pe 
cal năzdrăvan, nu pe trac
tor. Și nu-i mai tot dați zor 
cu mămăliga cit nuca. Zi
ceți ceva în colind despre 
noul cămin cultural, despre 
școala cu etaj și despre dis
pensar, despre lumina e- 
îectrică de pe uliți și din 
casele noi și despre cinema
tograful cu cinemascop. 
Și după cîte văd, ați 
umblat cam mult, dar 
nu prea v-ați murdărit pe 
picioare 7 Păi, de ce nu 
spuneți voi că bădica Tra
ian cînd se duce la urare, 
nu intră-n noroiul mare, 
fiindcă-n sat avem tro
tuare î

S-ar fi auzit reproșul pri
marului din Măldăieni 
pină-n alte județe ? Ori 
aceleași cauze produc a- 
celeași efecte ? Cert este că 
am auzit un „Plugușor" 
schimbat :

„Aho, aho, copii și frați / 
Stați puțin șl nu minați... 
S-a sculat mai an / bădica 
Traian / l-a apucat zorul / 
și-a-ncălecat tractorul..."

★
La Slobozia-Conachi, în 

județul Galați, plugul sim
bolic, de cițiva ani încoace, 
e tras cu tractorul. O echipă 
de 10—15 mecanizatori, tot 
unul și unul, în frunte cu 
Costache Nicolau, Apostol 
Gheorghe, Mirică Ștefan și 
Laurențiu Vlase, oameni 
care, din primăvară în pri
măvară, pe ogorul coope
ratorilor, desfășoară, com
plet mecanizat, întregul ci
clu de operații agricole.
- în 1962, de Anul Nou, 

— povestește primarul co

munei Jenică Dumitrache — 
aud în curte un duduit de 
tractor, pocnete de bici, 
clopote, o hărmălaie de 
voci. Ies din casă și ce văd ; 
vreo 15 tractoriști, agăța- 
seră un plug la un tractor, 
puseseră pe el un brad îm
podobit și strigau un plu
gușor de mama focului. 
I-am lăsat în pace, să-și 
spună plugușorul, și pe ur
mă, in casă, la o masă lungă, 
le-am spus : plugurelu 
vostru li frumos el că-i bă- 
trînesc, da vorbele lui nu 
prea merg... Ia să mai a- 
justăm cuvintele. Și așa s-a 
născut un Plugușor nou, în 
care este vorba de tot ce 
s-a făcut nou în comună. în 
fiecare an, el se tot mă
rește. că mereu apare cita

ceva nou. Anul acesta un 
dispensar cu 26 încăperi, un 
fel de policlinică. La sfîrși- 
tul cincinalului o să putem 
zice și de o casă de cultură, 
ba, dacă ne vom gospo
dări bine, chiar si de o baie 
comunală...

<r
...Uite așa. cîte un vers 

nou aici, o strofă nouă 
dincolo. „Plugușorul" stră
vechi se înnoiește și el. pre
tutindeni, în toată țara. 
Este un fapt emoționant și 
instructiv, evocator și sem
nificativ cum oamenii au 
căutat să încrusteze ima
gini ale vieții lor de as
tăzi in datina străbună.

La Pănade. pe valea Tîr- 
navei Mici, era un obicei : 
se luau in noaptea de Anul 
Nou porțile din țîțîni, pen
tru a le intra oamenilor in 
case bunăstarea. Numai că. 
pe vremuri, degeaba i se 
deschidea poarta largă, căci 
bunăstarea nu voia să intre 
nici măcar printre uluci. 
Tinerii satului. muncitori 
la Combinatul de industria
lizare a lemnului de la 
Blaj, la uzinele de la Me
diaș, Sibiu ori Copșa Mică 
sau mecanizatori au adău
gat versuri noi ; unul dintre 
ei, Alexandru Cîmpeanu. 

muncitor la C.I.L. Blaj, care 
în timpul liber e și opera
torul cinematografului să
tesc, ne dă un crîmpei din 
ceea ce are nou pentru pi- 
gușorul din acest an : „Ia 
să facem înc-o roată / că 
aveți apă Ia poartă / și lu
mină lină-n casă / și to’, 
vizor pe masă / Și cămara 
vă e plină / de cîrnați și 
de slănină ./ să dați la co
lindători / că ni-e foame 
pînă-n zori / pînă colindăm 
tot satul / așa cum ne e 
lăsatul".

★
Sau, un alt exemplu. 

Exista varianta veche, 
cu localizare la Galați : 
„Și-am mai ura, ura / Dar 
nu sîntem di ici, di colea / 
Ci sîntem di la Galaț, / 
Undi sînt boeri bogaț / Cu 
giubeli — / Di nueli, / Cu 
papuci — / D! coj’ di nuci / 
Sîntem di la Galăt / Un- 
de-s cînii îmbrăcați / Cu 
paltoani / Cu bastoani, / Și 
cu gheti di cucoani".

Puteau să se mențină a- 
semenea versuri astăzi ? 
Cum ar fi sunat ele în hala 
laminorului, lîngă uriașele 
agregate dirijate prin com
putere și instalații de te
leviziune industrială ?.

Și totuși, oțelarii. furna- 
liștii. laminatorii de Ia Ga
lați au și ei „Plugușorul" 
lor. Căc! bădica Traian și-a 
schimbat vechile îndeletni
ciri pur agricole și a de
venit și siderurgist. în fie
care an. numărul festiv de 
Anu] Nou al ziarului de 
uzină „Siderurgistul" pu- 
bl;că un ,.plugușor“-croni- 
că. reflectînd în termenii 
genului. pașii străbătuți 
de colosul industrial.

în 1963. cînd primele si
luete metalice abia prin
deau contur. ..plugușorul" 

...într-adevăr. cum să spui în cîteva cuvinte cîte 
am făcut în anii aceștia și cîte mai avem în 
minte ? înzestrat cu talente și hărnicie, iubitor al 
muncii pașnice, cu vocația bucuriei, bădica Traian, 
în care nu putem să nu recunoaștem însăși ființa 
poporului nosbu, și-a clădit in destin nou, ne 
măsura aptitudinilor și aspirațiilor sale. Ciclurile 
anuale ale muncii lui oferă cronicarilor cu Zurgă
lăi și harapnice din noaptea Anului Nou un uriaș 
volum de date : zidiri — tot atîtea izbînzi și în- 
tîmplări — de o mult mai complexă măreție decît 
simpla poveste a pîinii.

Cu ce se mai ocupă azi „bădica Traian" ? Cu 
cea mai bogată dintre recoltele care au crescut 
vreodată în ogorul său : edificarea României so
cialiste multilateral dezvoltate.

spunea : Aho, aho, con
structori frați / trageți plu
gul la Galați... (Era cam 
modest ; plugul nu era plug, 
ci o armată uriașă de ex
cavatoare, buldozere, gre- 
bere, screpere — n.n.), Unde 
pregătim cu zel / fluviul 
mare de oțel.

Cu ce se mai ocupa a- 
tunci bădica Traian la Ga
lați ? Să cităm : „Și-am 
ura s-avem predate / Pro
iecte de calitate / și Iu 

timpul potrivit / Cum me
reu ne-a dovedit / și ne-a 
ajutat concret / Filiala 
IPROMET..." Și mai spre 
sfîrșit : „Am ura noi încă 
mult / Dar e timpul tare 
scurt / și ne-așteaptă sche
lele / mortarul, șoselele / 
iureșul volanelor / cînte- 
cul ciocanelor. Sus, pe 
schele, mă flăcăi I și opriți 
din zurgălăi !“

Iar „plugușorul" de anul 
trecut recunoștea : „N-am 
să spun de la-nceput / Des
pre cîte a făcut / Munca 
noastră cu elan / Pentru 
șarje de metal / Să le-nșir 
pe toate-aici / N-aș putea. 
Păi. poți să zici / în vre-o 
cîteva cuvinte / Tot și cite 
ai în minte ?/"

Mihai CARANFIL 
Alexandru BRAD

J

de Anul Nou ?
S-a îndătinat un trainic și bun 

obicei ca, în preajma începutului 
de an, oamenii să-și adreseze 
urări de sănătate și mai bine. Mi
lioane de oameni participă la acest 
Imens flux afectiv. In mod obiș
nuit, aflăm la Direcția de poștă 
a municipiului București, se ma
nipulează zilnic aproximativ 600 000 
corespondențe. în această perioa
dă, a sfirșituluj de decembrie, nu
mărul acestora se ridică la a- 
proape 2 milioane. Și asta, repe
tăm. numai în Capitală ! Se lu
crează douăzeci și patru de ore din 
douăzeci și patru pentru primirea 
și expedierea scrisorilor, felicitări
lor La ora cînd apar aceste rîn
duri, funcționarii de la aceste ori
ginale „pupitre de • comandă" a 
bucuriilor umane se pregăteso să 
tntîmpine 1972 la datorie

Foc continuu la furnale, con- 
vertizoare.

Flux continuu și aici.
Din acest flux afectiv am ales 

cîteva extrase de telegrame. Tele
grame de un fel deosebit însă. 
Din capul locului, o mențiune : 
sînt telegrame autentice. Cum de 
le avem la îndemînă ? Nu, n-am 
încălcat prevederile legale privind 
secretul corespondenței. Pe unele 
Ie avem de la destinatari. Pe al
tele, în copii, chiar de la expedi
tori. Le-am ales după un unic 
criteriu : al ilustrării relațiilor noi 
din societatea noastră. Relații cu 
adevărat tovărășești. Statornicite 
pe întrajutorarea reciprocă.

Este criteriul ce conferă forță și 
unitate marii familii a națiunii 
noastre socialiste.

„Semne bune anul are" — 
spune un vers din urarea stră
veche. Noi. minerii de la ex
ploatarea llba—Maramureș, a- 
cum, cind ridicăm paharul, îți 
spunem din inimă, tovarășe 
Mihai Hoțea, un „noroc bun" 
mineresc și-fi urăm dumitale. 
familiei, un an nou fericit, de 
bucurii și sănătate". 

De ce-I felicită minerii din bri
gada lui Constantin Țicleanu pe 
pensionarul Mihai Hoțea 7 Expli
cația o dă. pe îndelete, textul in
tegral al telegramei Aflăm de 
aici : Mihai Hoțea a condus mulți 
ani- ortacii din brigadă A format 
din ei oameni destoinici. Tradiția 
se continuă. Argumente ? Planul 
pe 1971 brigada l-a îndeplinit cu 
47 de zile mai devreme Se poate 
spune deci că. în aceste clipe, har
nicii mineri de aici sărbătoresc 
cel de-al doilea revelion. Prilej 
pentru a raporta fostului șef de 
brigadă, rămas mai departe pre
zent in sufletul lor. că : noi ortaci

\__________________

s-au adăugat la numărul celor 
știuți Că Vasile Indricuț a reușit 
la examenul de ajutor de miner. 
Că ștafeta predată de bătrînul 
pensionar a încăput pe mîini vred
nice. Iar dincolo de toate acestea, 
mai înțelegem din telegrama citată 
un lucru extraordinar de simplu : 
că, de fapt, pensionarul Mihai 
Hoțea continuă să facă parte, în 
felul lui, din mica colectivitate 
care-1 felicită acum. în prag de 
nou an...

A-----
„Felicităm din inimă colecti

vul de constructori și proiec- 
tanți de la șantierul nr. 2 Să- 
vinești". (In numele colectivu
lui Uzinei de țevi din Roman — 
ing. Vasile Sav. director).

Extrasul este într-adevăr — tele
grafic. Și totuși, ce încărcătură 
emoțională cuprinde telegrama 
laminoriștilor din Roman ? Con
structorii au dat cu o lună mai 
devreme laminorul de 6 țoii. La- 
minoriștii, la rindul lor, au atins 
cu 6 luni de zile mai devreme 
parametrii proiectați. La scara în
tregii țări numeroase sînt prileju
rile de astfel de bucurii reciproce. 
Din onorarea exemplară a dato
riilor simple, de către fiecare, din 
aceste reciproce bucurii se naște 
durabil, emoționant, chipul nou al 
României socialiste.

*
O sumară explicație la rîndurile 

ce urmează. Din 1954 și pînă în 
1961, muncitorul Petre Toșa a lu
crat la Bicaz. Vine apoi la Hidro
centrala de la Argeș. Construiește 
aici pînă in 1969. Acum, șeful de 
brigadă Petre Toșa, poate fi gă
sit la barajul de la Tarnița — Hi
drocentrala de pe Someș. Este 
biografia unui om definitiv legat 
de efortul de naștere a luminii din 
puterea fabuloasă a „cărbunelui 
alb". De la Tarnița, Petre Toșa a 
trimis următoarele gînduri către 
cei ce au durat Sistemul hidro
energetic de la Porțile de Fier :

„Dragi tovarăși... Ați supus 
forța bătrinului fluviu. Vă urez 
succese și mai mari la con
strucția noilor obiective ener
getice din țara noastră. Știu că 
in anii ce urmează vom clădi 
împreună. Și pentru acești ani 
— il numesc și pe 1972 care e 
lingă noi — ridic paharul cu 
sănătate și fericire pentru toți"

Constructorii navali din Turnu- 
Severin către siderurgiștii din 
Galați :

„Ne face deosebită plăcere să 
arătăm că am încheiat anul 
1971 Cu 30 zile mai devreme și 
cu o depășire de 15 milioane 
lei la producția marfă. Mulțu
miri — și urare din inimă pen
tru succese de prestigiu in 
anul care vine, sănătate și fe
ricire".

O adendă la această urare : si
derurgiștii gălățeni au trimis 
navaliștilor din Turnu-Severin în 
anul 1971, ritmic, peste 10 000 tone 
tablă navală de calitate. La rîndul 
lor. constructorii de nave au livrat 
colegilor din Oltenița, în avans, 
instalații pentru motonavele de 
5 000 tdw. Așadar, o binevenită 
„reacție în lanț !“

*
Spitalul de ortopedie și trauma

tologie Cluj Laurențiu Ionete, din 
Cîmpeni, județul Alba, tocmai pără
sea spitalul.

— Bucuros spre casă. tovarășe 
Ionete ?

Ne răspunde :

zT~]
„Am venit in cirje. Mă întorc 

pe picioarele mele. In urmă cu 
35 de ani, in acest spital. a- 
celași salon și pat, mi-a fost 
vindecată o boală la picior. 
M-a operat atunci un maestru : 
prof, dr Rădulescu. Boala a 
revenit insă. De data asta, 
m-a operat un alt maestru — 
prof. dr. I. Fazakaș Plec sănă
tos acasă. Vă rog să transmi
teți și dv. profesorului Fa
zakaș. colectivului de medici 
sincerele mele mulțumiri. Și 
„La mulți ani".

îndeplinim cu plăcere această 
rugăminte, transformînd-o în tele
gramă

In 34 de ani prof. dr. Fazakaș a 
efectuat peste 2 500 de operații A 
ajutat sute și mii dintre cei veniți 
în cirje. ca Laurențiu ionete. să 
plece pe picioarele lor. să se 
bucure de viață

A
„Consiliul popular al orașului 

Vaslui, Stop I Urăm proieclan- 
ților ieșeni ca in 1972 să le ție 
tovărășie sănătatea, fericirea 
și imaginația creatoare Stop !"

Ce au vasluienii cu oamenii de 
la planșetă ? Pentru ce-i felicită ? 
Nu cumva telegrafiștii au încurcat 
lucrurile ?

Nu. Vasluiul — altă dată așezare 
patriarhală — trăiește o adevărată 
și fundamentală „schimbare la 
față" Numai în 1971 s-au construit 
aici 838 apartamente. Adăugăm și 
gara nouă Și cele 32 noi săli de 
clasă. Și noul cinematograf de 500 
locuri. Dar nici telegrama și nici 
noi nu putem epuiza întreaga listă. 
Chiar dacă e a unui singur an...

Către C.A.P. Stoicănești — 
Olt : „Aflat din ziar că obținut 
o producție medie 4 120 kg grîu 
hectar. Dovada hărniciei, pri
ceperii și hotărîrii. Noi realizat 
doar 2 300 kg grîu și 3 690 kg 
porumb. Rezultatele nu ne mul
țumesc. Ați dovedit că se poate 
mai mult. Vă vom urma exem
plul și vă urăm din toată 
inima, an bun. noi succese" 
Cooperatorii din Pădureni, ju
dețul Vrancea.

Succesul C.A.P Stoicănești este 
Intr-adevăr rezultatul muncii har
nice a tuturor cooperatorilor, asu
pra cărora se răsfringe felicitarea. 
Și. desigur, nu toate urările se a- 
dresează prin poștă Uneori, sînt 
rostite direct. însoțite de o frin
ge re de mină, o vorbă spusă din 
inimă Reporterul a fost de față 
cînd președintele din Stoicănești, 
tovarășul Dumitru Tudose. Erou 
al Muncii Socialiste, i-a strîns 
mina lui Marin Tutunaru, șeful 
fermei a H-a de cîmp, pentru re
zultatele bune obținute în acest 
an ..Sper ca anul care vine să fie 
și mai bogat, răspunde Marin 
Tutunaru tl putem îmbogăți prin 
munca noastră"

tn 1971 ta Stoicănești. spicul a 
fost „cît vrabia", după cum sună 
urarea Cît va fi în 1972 7

...Lanuri nesfîrșite cu porumb. 
Adevărată pădure din care nu se 
vede un om călare. Toamna a ve
nit repede aici, în Insula Mare a 
Brăilei, fost imperiu al apelor. Cu 
ploi. Cu noroaie. Orele, secundele 
valorează enorm în vremea recol
tării. Munți de aur așteaptă Aș
teaptă să fie culeși, adăpostiți in 
hambarele statului Să fie feriți 
de umezeală, de ploi, de noroi... 
Pericolul degradării trebuie învins, 
orele valorează aici aur. Orice 
clipă pierdută ar însemna pagubă.

Dar nu !

A—I„întreprinderea, agricolă de 
stat' „Insula Mare a Brăilei" a- 
duce vii mulțumiri, pentru spri
jinul deosebit acordat, militari
lor forțelor noastre armate Spi
ritul de disciplină și conștiin
ciozitate de care au dat dovadă 
militarii, munca lor harnică 
ne-au aiuiat să recoltăm și să 
predăm la timp statului o pro
ducție de peste 255 mit tone de 
porumb știuleți"... (ing. loan 
Vlad, director general).

Nu este singura telegramă de 
acest fel. Alegem tncă una din 
vraful pe care-1 avem la înde- 
mină.

' A.

„intr-una din zile a avut loc o 
avarie la conducta de alimen
tare cu apă potabilă a platfor
mei industriale din zona nord a 
orașului Pitești. Datorită inter
venției prompte a subunității 
comandate de căpitanul Cons
tantin Baroc, pericolul a fost 
înlăturat... Mulțumiri pentru fe
lul in care sint instruiți și e- 
ducați militarii armatei noastre" 
(Marin Pană, secretar al co
mitetului de partid din Trustul 
de construcții industriale Pi
tești sectorul 4.)

...Cartierul „Solidaritatea" din 
Satu-Mare. Nume simbolic. Năs
cut din răscolitoarea încercare a 

primăverii lui 1970. Aproape 600 
de apartamente au fost reclădite 
aici. Aici, unde puhoaiele au pus
tiit năpraznic Vibrant, și sugestiv. 
1 500 de pionieri și școlari din 
cartierul „Solidaritatea” se adre
sează celor care au ridicat noile 
locuințe :

A
Voi. răspindiți sub zări 

albastre.
Constructori dragi ai

bucuriei noastre. 
Primiți in dar aceste rînduri 

care.
Vi ie trimitem ca pe-o 

sărbătoare
Și vă urăm din inimă

și gînd.
Noi pionierii acestui brav

i pămint.
Zidul caselor să tot sporească 

Fericirea-n case
Să sâlășlulască.

600 de zile și 600 de nopți ca- 
zangeria grea a uzinei „Indepen
dența"—Sibiu n-a cunoscut odihna. 
S-a lucrat în trei schimburi, fără 
Întrerupere Rezultatul ? O nouă 
pagină, de prestigiu, in ..cartea de 
auri* a realizărilor sibiene : livra
rea ultimului tronson al blindaju
lui metalic pentru galeria forțată 
a Hidrocentralei de pe Lotru O 
autentică premieră industrială a 
țării Colosul de 1 300 metri lun
gime. cu diametrul de 4 metri și o 
greutate de peste 5 000 tone, va fi 
așezat în galeria săpată cu eroism 
de constructorii noii cetăți a lu
minii de la Lotru Oamenii care 
s-au distins de-a lungul celor 600 
de zile și tot atîtea nopți ? In pri
mul rînd. muncitorii comuniști 
Ion Stimaru, Ioan Moga, Traian 
Covașă. Nicolae Furdui, maiștrii 
Vi'onnert Gilnther și Zoltan Loy. 
inginerul Mircea Breazu. în acest 
context devine de înțeles tele
grama celor de la Lotru :

A~—
„Relațiile strînse de colabo

rare cu dv. le socotim ca un 
model de întrajutorare socia
listă. Le dorim extinse in con
tinuare și la alte mari obiec
tive energetice ale acestui cin
cinal tn primul rind la hidro
centralele de pe riurile Somes 
și Sebeș"

O felicitare din... Dar Es Salaam. 
Inginerul Mihai Horomnea a ve

nit aici pentru prospecțiuni geo
logice. N-a uitat însă de colegii 
geologi din țară :

„Respectuoase urări din capi
tala Tanzaniei. Pe lingă cea 
mai mare înălțime a solului 
african — Kilimanjaro n.n. — 
am trecut acum trei zile După 
instalarea definitivă a taberei, 
vă voi da amănunte. Vom 
munci cu cinste și responsa
bilitate"

In tipografia redacției, manu
scrisul s-a mai lungit cu cîteva 
rînduri. Am primit o rugăminte 
— din partea linotipistului Florea 
Ștefan — pe care n-am putut-o 
refuza :

„S;nt linotipistul care a cu
les relatarea privind victoria 
obținută de Ilie Năstase la 
Paris. Mai este nevoie să spun 
cit ne-am bucurat eu și ceilalți 
colegi care citim primii aseme
nea. știri ? Deși uneori ne com
plică activitatea — meciurile 
voastre se termină adesea noap
tea tirziu — să știți că n-am fi 
deloc supărați dacă ne veți a- 
glomera mereu cu succesele 
voastre I Asta este de fapt 
urarea noastră, pentru anul 
1972, tenismanilor Ilie Năstase 
și Ion Tiriac".

„Recolta" de telegrame ilustrind 
noile relații de muncă și viață 
statornicite intre oameni. între co
lectivități, este deosebit de bogată 
și în acest an. Am putea continua 
și nai spicuirile, reiatînd alte și 
alte fapte, emoționante, inedite. 
Dar pagina de ziar își are dimen
siunile ei. Iar rigorile spațiului 
sînt de netrccut.

Dar aceasta-i secundar. Princi
palul este că sînt multe, foarte 
multe asemenea mesaje, asemenea 
gînduri. Căci ele oglindesc izvoare 
ale forței și unității familiei noas
tre socialiste.

Iile TANASACHE
și corespondenții „Scînteîi"
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Și așa mai departe, 39 de
telefoane din 39 județe. în
amintirea anului care se în
cheie, am cerut corespon-

transmită — fiecare din ju
dețul lui — cîte un „fapt oa-

Greu ! Dacă le-am fi cerut
zece sau o sută, le-ar fi fost
mai ușor ! Dar cum să alegi,
dintre atîtea fapte, unul sin

Și mal greu a fost cu oa-

riență, că în fiecare loc al

acestei țări ai nu un om, ci

să fie pomeniți. Dar încă în-

Kolozs-

fruntașe în cultura griului

prezintă adesea un echilibru

simetric cu realizările altei

cooperative, din alt județ.

Am lăsat deci multe deopar-

te, am dat întîietate ineditu

lui, diversității, pentru a vă

înfățișa un tablou lipsit de

trăgîndu-și vigoarea din ve

Bucu-

cum ar fi zis regretatul Ca-

netul de ghioc, ciobul de o-

glindă, frîntura diversă în

care se răsfrînge marele

fapt central al epocii pe care

județ, activiști, 
veniți să le o-

însemna 
se calcu-

N-AU VRUT S-O LASE BALTA.
A apărut din senin ! Cu doi ani fn

INTERVENȚIE LA CALD? LA 
FIERBINTE ! Țevile au Început si

pen- 
pre-

ore de 
Nemaș 

după o 
happy-

Turnu 
12 000- 
schi în
de aici

șef 
ca- 
cu 
un 
ci-

la muncă,
cele 20 de nopți 

unei

monotonie: nu vă pome-

dintr-un județ, ci un fapt

recare", desprins din noia-

menii. Cititorule care par-

14
ju-

curgi aceste rînduri, știi

con- 
care 

lui 
fie-

eveni- 
i „Me-

Alo, rețeaua locală ?

din Masivul Central francez, 
Ia lansarea unei rachete geo- 
apoi își lansa propria sa ra- 
un băiat in vîrstă de 14 ani. 
Adrian

Recordul unei cooperative

Toate laolaltă — și oa-

„Electromontaj“-Bacău 
luni înainte de termen — au 
frînt rezistența muntelui.

Ninge ?... Bine, bine.

Alo, alo, stenografi ?

mil Petrescu, „un om între

tează :...

denților „Scînteii

menii și faptele — sînt su-

nim faptul „CEL MAI”

prea bine, din proprie expe-

asemenea

tr-un județ întreg !

seamănă mai mult cu

nou.

nu vă evocăm vreun

oameni”.

SEMEȚ. în-Cum e, dragă, la București?

nul faptelor anului.

de excepțional

gur ?

pre-

de 5400 kg 
neirigate.

Stațiunea Turda a fost deoorată cu 
Ordinul Muncii clasa I pentru ob
ținerea unei producții 
la hectar, pe terenuri

Halici : fiul unui 
Ionășeni, comuna

Notează, te rog.,

TRACTORIST, ACROBAT ȘI AL
PINIST. Erau povîmișuri pe care 
nu s-ar ti încumetat să circule nici 
măcar o capră sălbatică. Ca să 
„transporți" kilowații Bicazului spre 
Țara de sus trebuia să instalezi 
piloni. Dar cum 7 Zona bornelor 
191—195 era socotită de nepătruns. 
Elicoptere 7 Stîlpii înalți, de be
ton, erau nepotriviți pentru calea 
aerului.

— Să instalăm un troliu ! a pro
pus maistrul Gicoveanu. Să tragem 
stilpii pe cablu.

Cum să ajungă tractorul cu tro
liu pe buza prăpăstiilor 7 Și totuși 
a ajuns 1 Cei cîțiva kilometri au 
fost parcurși de Gheorghe Cojo- 
caru printr-o acrobație de înaltă , 
clasă — acrobație pe un tractor 1 — 
după mai bine de o săptămînă. 
Fundația stîlpului 194 a fost „capul 
de pod" cu care -Constructorii de la 

nouă 
în-

«oorm’onească pămîntul. Pentru ca 
se scormonește atîta teren 7 Pen
tru lignit : va alimenta Rogojelu, 
termocentrala electrică ce se 
stru’ește alături. Primul grup 
intră în funcție la începutul 
’72 consumă el singur — în 
care oră — 360 tone lignit !

Iată de unde emoțiile lui Rovența. 
Dar oare n-a stat alături de el, la 
pupitrul de comandă, secretarul or
ganizației de bază, să-i dea curaj 7 
Cum să nu. Căci Ion Rovența este 
secretarul organizației de bază.

RACHETIST CAMPION LA 
ANI. Vestea despre un om al 
dețului Botoșani ne-a parvenit din... 
Franța. La 24 iulie, _într-o bază mi
litară 
asista 
fizice, 
chetă 
Mihai 
brigadier din 
Vîrfu Cîmpului. De la 12 ani con
struiește rachete și ' cîștigă con
cursuri ; în 12 iulie 1971 a plecat 
în Franța, selecționat ca reprezen
tant al nostru la un concurs inter
național. Racheta românească a 
cîștigat premiul I și medalia de 
aur. Surprins de talentul elevului 
dintr-a VlI-a, un general francez 
l-a invitat să facă și o lansare de 
pe o rampă adevărată.

întors pe meleagurile „botșenl- 
lor", Mihai Adrian a pășit într-o 
nouă treaptă a dezvoltării sale : 
clasa a VIII-a.

UN OM CARE MAI ȚIPA INCA. 
La 12 septembrie 1971, fapta cea 
mai extraordinară a lui Fekete 
Laszlo, zis Lacika, a fost aceea de 
a năvăli în viață. Cu cîteva ore 
înainte nici nu se născuse încă. 
Pentru Fekete Veronica, muncitoare 
la fabrica de tricotaje din Miercu
rea Ciuc, copilul n-avea nimic ex
cepțional : naștere nu prea grea, 
patru kilograme, poftă de mîncare 
excepțională. Era al patrulea la 
rind. Vă închipuiți mirarea lui Fe
kete Balazs, tatăl, de zece ani mi
ner la Bălan, și a mamei, cînd 
au dat peste ei consăteni din Nico- 
lești, oameni de Ia 
tot felul de oameni 
fere ajutorul.

Dar ce avea atît 
noul născut 7 Nimic, decît că era 
al 300 000-lea cetățean al județului 
Harghita.

Mulți înainte 1

IN LOCUL CELOR ȘAPTE VACI 
GRASE. Atîtea erau trecute In le
gendele depășite, dar socialismul a 
adus standarde mai înalte. In mai 
puțin de o oră, Iacob Buta a pri
mit, la expoziția zootehnică-tîrg 
din Jibou (Sălaj), nouă premii 
tru vite : cinci premii I, două 
mii II și două premii III.

Buta nu este colecționar de . 
mii, ci lucrează la I.A.S. — Jibou. 
Este șeful fermei zootehnice. Și u- 
nește cu succes ambele tndeletni-

TOT OLTUL E MAI
tre apele țării se desfășoară o în
trecere secretă. In județul Vîlcea 
tractoristul Nîcolase Adobrotoaie, 
la orele 8 dimineață (25 martie) a 
excavat o ultimă porțiune de pă
mînt dînd Oltului o albie nouă. Re
zultatul final va fi acesta : 34 de 
hidrocentrale, o putere de două ori 
mai mare ca a Lotrului, de cinci 
ori mai mare ca a Argeșului. O fi
lă nouă în „Cartea Oltului".

ș.a., am spicuit : „Educația patrio
tică prin lecțiile de compunere", 
„Accelerarea ritmului de învățare 
a cititului", „Virtuțile unei lecții 
de agricultură pe lotul școlar", 
„încercări de instruire programată 
la fizică". La urmă, au fost exa
minate lucrări realizate în orele 
tehnico-productive ; între altele, o 
expoziție de artă culinară. Un 
program, precum se vede, atrăgă
tor și... consistent.

urmă. La Gîrbovl. Nimeni nu știa 
de ce tocmai acolo, în mijlocul Il
fovului. A picat din senin, adică 
din cer. Adică din cauza ploii. O 
baltă. S-ar zice că o baltă nu e 
mare lucru. Aceasta însă era mare : 
pe 1500 hectare ! De cînd sînt oa
meni pe aceste meleaguri, Bărăga- 
mul n-a mai pomenit 
mărime.

Pagube imense : asta 
6 000 tone porumb, dacă
lează numai 4 000 kg la ha. La che
marea comunistului Marcel Bolza, 
președintele cooperativei agricole, 
6ătenii și-au suflecat mînecile, au 
pus mîna pe lopeți și tîrnăcoape 
și s-au apucat să mute din loc 
mii de metri cubi de pămînt, să- 
pînd canale și izgonind apa. 
poftită a fost evacuată. Să 
recoltele !

PIR PRODUCE STRUGURI. Var
ga Iosif a trăit o mare bucurie în 
ziua de zece septembrie a anului 
care trece : județul Satu-Mare de
venise exportator de struguri. Pen
tru asta, a fost nevoie ca Varga să 
citească nu mai puțin de 15 cărți. 
E președintele C.A.P. Pir și dădu
se de niște pămînt sterp, degradat, 
deluras : sterp pentru porumb, 
sterp pentru grîu, pentru mai ori
ce. I-au făcut terase in trepte, au 
pus spaliere, au stropit locul la 

. vreme, i-au făcut mai tot ce scria 
în cele 15 cărți... — și unde era mai 
sterp, acolo au scos rodul mai ma
re. Toate cele 25 tone prin care 
Satu Mare devenea exportator au 
provenit din Pir. încă un motiv de 
mîndrie pentru Varga : devansase 
cu zece zile pe producătorii și ex
portatorii tradiționali.

ALEXANDRU CEL BUN IȘI ÎN
CEPE DOMNIA IN 1971. Dorel Du- 
duman și-a poreclit excavatorul, nu 
se știe de ce, „Rîmătorul" ; e drept 
că se înfige în pămînt, dar are o 
cupă de un metru cub. în primă
vara acestui an „rîmătorul" lui Du- 
duman a pornit să sape pămînt.ul 
din susul Bahluiului. S-a deschis 
astfel drumul unui nou cartier de 
locuințe, cu o populație mai mare 
decit cea a întregului oraș Iași al 
anului 1938 ! Număr de aparta
mente : 7 800, pînă la sfîrșițul cin
cinalului. în lucru de pe acum : 
1 700. Numele noului cartier : A- 
lexandru cel Bun.

legislaturi cu echivalentul a 
milioane de lei. Dar cum să treci 
într-un raport toate zilele cînd Ma
ria Stănescu i-a ținut în casă pe 
copiii vecinilor plecați 
cum să treci 
cînd a vegheat la căpătîiul 
vecine bolnave ? La 17 octombrie, 
recunoscători, cetățenii circumscrip
ției și-au sărbătorit deputata, 
pentru 25 de ani de activitate ob
ștească. Un sfert de veac ! Cu pri
lejul sărbătoririi, Maria Stănescu a 
propus o nouă acțiune de într-aju- 
torare cetățenească. I-a dat și o 
denumire : „Din îndemnul conști
inței socialiste".

MEȘTERUL MANOLE SE DIS
PENSEAZĂ DE SACRIFICII. Ju
dețul : Argeș. Omul : Vasile Mohan. 
Faptul : stați să vedeți. Cînd a a- 
părut în ziare legea contribuției 
bănești și în muncă a populației, 
Vasile Mohan, primarul orașului 
Curtea de Argeș, a fost mulțumit. 
„La noi, a spus primarul argeșean, 
legea asta era fapt încă din anul 
care a trecut". „Cum asta 7“ l-am 
întrebat. „Stai să vezi !“ ne-a răs
puns. Am așteptat cîteva zile, Iar

FLORI SUB PAMlNT. Ochii abia 
întredeschiși. Oboseala unei nopți 
albe intr-o mină neagră. Ortacii lui 
Dionisie Bartha sînt întîmpinați cu 
flori. O brigadă care bătuse recor
dul la Aninoasa, acum deschidea, 
tot pe terenul județului Hunedoara, 
un pămînt încă neexplorat, la Li- 
veseni. Abia în 1972 va începe mun
ca aci, dar drumul l-a deschis bri
gada lui Bartha : în 30 zile, 94,3 me
tri de puț. Era o demonstrație de 
virtuozitate, executată cu mijloace
le tehnicii moderne. Și un nou re
cord republican.

DAR PACIENȚII ? Știrea pe care 
am primit-o spune că „în jurul 
orei 11 Întreg personalul secției de 
chirurgie de la spitalul nr. 1 din 
Brăila era cuprins de mari emoții". 
S-a efectuat aici, pentru prima dată 
în țară, o operație recomandată în 
tratarea virozei hepatice : spleno- 
hepatoplastie. A operat medicul 
primar Traian Stoica, șeful secției 
chirurgicale, aflat în 1971 Ia cea 
de a 10 000-a intervenție chirurgi
cală. Știrea nu amintește însă de 
emoțiile pacienților. La 14 septem
brie. scurtă vreme după o aseme
nea intervenție, bolnava Tudors 
Petrescu. în vîrstă de 40 de ani. a 
fost vizitată de corespondentul 
„Scînteii" și i-a declarat : „Mă simt 
excelent".

EFECTUL CO AND A IN JUDE
ȚUL DÎMBOVIȚA. Ca orice efect 
al fizicii, este universal — dar în 
Tirgoviște efectul Coandă a avut 
și pe plan uman rezultate' notabile. 
O întreprindere minusculă — între
prinderea județeană de prestări 
construcții — are trei maiștri ale 
căror invenții colindă lumea. In
vențiile Iui Teodor Petraru, mais
tru termoenergetic, și ale lui Petre 
și Damian, frații săi. se bazează cel 
mai adesea pe efectul Coandă. 
Cea mai cunoscută, solicitată in 
S.U.A. și Belgia, este „arzăto
rul cu volete" pentru dirijarea 
flăcărilor la canalele centralelor 
termice. Alte invenții : stop gaz 
(închiderea automată, Ia mii de at
mosfere), măsurător de deviații la 
sonde, ușă care poate fi deschisă 
de' la distanță (pentru aeroporturi, 
pompieri etc.)... Proiectele sînt cel 
puțin cutezătoare : depoluarea o- 
ceanelor de țiței și diminuarea e- 
fectelor... gravitației In timpul 
șomnului.

FOC ! PASTRAȚI-VA CALMUL ! 
Flăcările mușcă din clădirile veci
ne, amenințînd bunuri de milioane 
de Iei. A fost un muc de țigară 7 
Un chibrit nestins 7 Pînă să te du
mirești, o casă s-a și prefăcut în 
jar. în asemenea împrejurări dra
matice, hotărîtor este să se afle la 
fața locului un om dîrz. cu capul 
limpede, un om ascultat de toată 
lumea. In fruntea „statului major" 
constituit ad-hoc, bosîncenii l-au 
pus pe comunistul Viorel Polonic. 
Gărzile patriotice, pompierii vo
luntari. toți cetățenii l-au ascultat 
întocmai, ore în șir.’ Marele foc 
din Bosanci (Suceava) a fost loca
lizat și stins.

MOLDOVENI PE CINTAR. L« 
ora cînd soarele se prăvălea către 
amurgul zilei de august, o combină 
„Gloria" bascula de pe platformă 
ultimii saci cu grîu din recolta 
anului 1971. Brigadierul Alecu Scor- 
țanu prevăzuse evenimentul : a 
avut grijă să-i invite pe președin
tele cooperativei Moldoveni și un 
număr mare de cooperatori.

Oamenii s-au adunat ciorchine In 
Jurul cîntarului, care avea să con
semneze rodul muncii de pe par
cursul unui an. După terminarea 
operațiunii, o scurtă socoteală : s-a 
obținut o producție totală de peste 
2 400 tone grîu, revenind în medi3 
cîte 3 983 kg de pe fiecare din cele 
607 hectare.

La sfîrșitul lunii, evenimentul de 
la Moldoveni s-a amplificat la 
scara întregului județ : realizarea 
celei mai mari producții de grîu 
cunoscute. Iar județul Neamț nu 
făcea decît să se adauge la cea 
mai mare recoltă avută vreodată 
pe țară.

OPT STELE. Nu, nu e vorba de 
calitatea deosebită a vreunei licori 
„răcoritoare" în noaptea revelio
nului, ci de ceva mai imnortant. 
Aurel Spanache este deținătorul a 
opt steluțe. Urmele de pe apă se 
șterg, dar dacă ar rămîne, toate 
mările și oceanele lumii ar purta 
urmele muncii lui Spanache, 
Maistru la șantierele navale, a rea
lizat in 23 de ani un număr re
cord de inovații. încrustate în car
casa cargourilor si minera’torelor 
care cutreieră traseele lichide ale 
Pămîntului. Ultima dintre inova
țiile care i-au adus anul acesta cea 
de a opta stelută de fruntaș în pro
ducție : refacerea documentației de 
croire’a tablelor pentru mineralie
re. Rezultat : pînă acum, la două

zeci sau sute, care ar merita

Apoi, nu uitați, nimic nu

succes, decît... alt succes.

cinătatea cu altele o mie ; și

„cel mai dintre cei mai”, ci,

o trăim : faptul că în țara 

noastră se făurește un om

re roșească și »ă se spargă : ava
rie 1 Un alt cazan se afla în repa
rație. Mai rămineau doar două, 
fapt care ar fi obligat combinatul 
chimic din Victoria să oprească 
producția unor secții.

Nu puteai aștepta pînă se răcește 
cazanul. Dar cum să intri 7 In focar 
temperatura era departe de cea a 
meleagurilor brașovene : 
de 1 Conducerea brigăzii i-a 
încredințată comunistului 
ghe Munteanu. Și-au 
tume de

50 gra- 
fost 

Gheor- 
pus cos- 

_______ azbest și au intrat — 
cîte cinci — în cazan. Stropiți de 
cei rămași afară, cu jeturi groase 
de apă rece. După 18 minute, se 
retrag.

Final : cazanul e reparat în 22 
de ore (în loc de 96), dintre care 
14 de intervenție la cald. Dar 
mai poate numi „la cald 7“ 
„fierbinte" ar fi fost mai exact

se 
La

20BUNICULE, AM SOSIT I La 
octombrie, inginerul Iancu Ploscă 
s-a prezentat la post, în comuna Ce
tate, din Dolj. Absolvise anul 
cesta facultatea de agronomie d:n 
Craiova. I s-a dat să aleagă, ca 
post, între mai multe capitale de 
județ. S-a tras spre Cetate. Cauza: 
pe aceste locuri, moș Ifrim, bunicul 
lui, a fost clăcaș.

Dar Iancu are abia 23 de ani. 
Nu cumva va fi atras în altă co
mună, sau chiar în alt județ, de 
niscaiva ochi frumoși 7 O dată cu 
el. a fost repartizată la 
I.A.S. Giubega o ingineră 
colă, Viorica Dobrin. Ca 
lungim povestea, vă spunem 
26 decembrie. Da, ați ghicit 
acum cinci zile s-au căsătorit

a-

ferma 
horti- 

să nu 
data : 
bine :

UN STRUNGAR LUSTRUIEȘTE 
PARCHETUL. Asta nu înseamnă 
descalificare 7 Nu.

— înainta prea încet construcția 
de locuințe, explică tînărul strun
gar Nicolae Cutean, și ni se părea 
nepotrivit să așteptăm în Cugir să 
ne pice oameni din Maramureș sau 
te miri mai de unde. Au venit să 
mă ajute vreo zece colegi de sec
ție și prieteni. Am făcut atunci, 
prin august, vreo două sute de ore 
de muncă patriotică. Mai tot ce ți 
se cere să faci pe un șantier de 
construcție, pe strada George Coș- 
buc, la numărul 4 D. Dar asta e 
istorie veche : acum locuiesc în a- 
cest bloc, la apartamentul 7.

Nu e singurul apartament termi
nat astfel la timp ; sînt 290. La 
uzinele Cugir (Alba) mai sînt 171 
meseriași califcați. care în anul ce 
a trecut nu s-au dat îndărăt de la 
lustruirea parchetelor.

GIGANTUL ÎNCEPE SA MUȘTE 
DIN PAMÎNT. Ion Rovența trecea 
prin emoțiile unei premiere. In 
Gorj, la Rovinari, își făcea debu
tul un mastodont greu cit o mie de 
autocamioane a două tone, un gi
gant de peste 2 000 tone, menit să

CU RISCUL VIEȚII. Cînd Romu
lus Onea a ajuns la fața locului, 
jetul de flăcări învăluia turla de 
metal ca pe un rug. „Aduceți cos
tumele !“. S-a îmbrăcat în costu
mul de azbest-termoizolant ; un 
semn către pompierii abia sosiți și 
comunistul Onea s-a avîntat în flă
cări, împroșcat cu jeturi de apă. 
Lingă el, altă siluetă : plutonierul 
major de pompieri Aurel Puiu. A- 
mîndoi au dispărut în pîcla de a- 
bur și fum. După o așteptare care 
părea de secole, au apărut din nou, 
pentru a se lăsa stropiți. Cu mă
nușile, fără cheie, au strîns piuli
țele, au branșat coloana la sursa 
de apă. Jetul a pornit pe coloană 
să întîmpine focul.

La urmă Onea, secretarul orga
nizației de bază, obosit, s-a pră
bușit la pămînt. Dar instalația son
dei 49 Țicleni-Gorj a rămas in pi
cioare, salvată.

NUME NOI PE HARTA FERO
VIARA A EUROPEI. Pînă în 1975, 
conform unei convenții internațio
nale. pe toate căile ferate din Eu
ropa urmează să circule numai va
goane mărfare dotate cu cuple au
tomate. care vor înlocui aparatele 
actuale de tracțiune cu cîrlige și cu 
șurub, precum și tampoanele. De 
la Uzina de vagoane din 
Severin a plecat la drum al 
lea vagon pregătit pentru 
bare. Numele a trei ingineri
— Viorel Pașca, Lucian Popescu și 
Dumitru Vior — au devenit fami
liare și specialiștilor de peste ho
tare : invenția realizată de cei trei 
ingineri din Mehedinți, brevetată 
în numeroase state europene, a de
venit una din căile de boltă ale în
deplinirii programului de dotare. 
Folosul : se vor putea forma gar
nituri de tren din 100 de vagoane, 
cu 30 mai mult decit prin actualele 
sisteme.

RULMENȚI IN PADUREA NE
BUNA. în ziua de 15 iunie, la orele 
12, la marginea orașului reședință 
a județului Teleorman („Pădu
rea Nebună", denumire veche de 
unde provine numele actual al 
județului), erau adunați sute de 
oameni. Semnul făcut de tînă
rul inginer Gabriel Ionescu că
tre omul din turnul macaralei 
— să coboare spre sol primul pi
lon — a marcat începutul osaturii 
unui nou ob;ectiv industrial. La 33 
de ani, Ionescu e șeful unui șan
tier extrem de important, unul din 

pl„a La „„„„ cele mai mar^ obiective ale actua-
nave^eeonomii^de metal — două lului cincinal : fabrica de rulmenți
milioane lei.

TOTUȘI NU STRICA O PRELA
TA CA LUMEA. „Nu văzuse- 
răm patul de 20 de ore" po
vestesc oamenii din echipa mais
trului Vasile Moraru. Lucrase
ră la montajul ultimului agre
gat pe care întreprinderea lor 
— Uzina constructoare de mașini 
Reșița — trebuia să-l trimită la 
Porțile de Fier, pentru vestita hi
drocentrală. Avea 10 000 de tole, 
iar fiecare din aceste piese fusese 
cărată pe brațe — 30 kilograme fie
care Cînd, in sfîrșit, au ajuns în 
dormitor, oamenii au auzit primul 
tunet. Furtună. Ploaie vijelioasă. 
Și-au amintit că în tolele agregatu
lui prelata se rupsese în cîteva 
puncte. Orice picătură amenința 
munca lor de luni de zile.

Au dat fuga afară. Și-au smuls 
salopetele și au astupat găurile din 
prelată. Au stat de veghe cu găle
țile, izgonind apa. Dincolo de mie
zul nopții, cînd printre nori pe ce
rul din Caraș-Severin s-au ivit 
primele stele — semn că ploaia se 
liniștea — reșițenii s-au încredin
țat unui somn adine. Meritat : ul
timul agregat al marilor Porți era 
afară de pericol.

CUM SE FOLOSEȘTE UN MI
RACOL. Apele de la Felix-Bihor 
au reputația de a aparține unul 
miracol : calde la aproape 100 de 
grade, permit baie în aer liber 
chiar și iarna, ajută pe oamenii 
care suferă de dureri și paralizii le
gate de sistemul nervos periferic, 
iar unele izvoare sînt bune și de 
băut. Intr-o după-amiază de iulie, 
tînărul arhitect Ioan Tripa, încon
jurat de diferiți constructori, me
dici, activiști, era neobișnuit de 
vorbăreț. (Tripa e un om tăcut). Se 
realizase un nou complex terapeu
tic mai mare decît cele trei sta
țiuni vestite care mărginesc Ora
dea — întreaga stațiune Felix, lao
laltă cu băile „1 Mai" și „Ținea". 
Proceduri care se pot efectua zil
nic : 2500. Alte construcții ale anu
lui : pavilion cu 300 locuri, hotel 
cu 150, două bazine în aer liber, 
încă in construcție : bazin acope
rit, restaurant, cofetărie, centru co
mercial. în anii următori : dubla
rea capacității din Felix. Tripa și 
cei ce-L. înconjurau aveau toate mo
tivele să fie mulțumiți.

CINE A SPUS CA NUMAI CI
MENT ? In județul Cluj, ca și în 
țară. Turda iși cucerise renumele 
de cetate a cimentului. Omul care i-a 
dat orașului un nou renume se nu
mește Botezan : șeful laboratorului 
de ameliorare a plantelor de la 
stațiunea experimentală agricolă 
din localitate a creat un nou soi 
de grîu și . l-a botezat TURDA-195. 
Recolta obținută de creația docto
rului Vaier Botezan : 5 666 kilogra
me la hectar. Nu e vorba de un ex
periment, ci de condiții ale produc
ției.

Fapt a.1 anului care a trecut :

în 24 decembrie am văzut : s-a 1- 
naugurat o policlinică stomatolo
gică. Are șapte cabinete și labora
tor. Toate, prin contribuția obștei, 
fără un ban de Ia buget. La fel, 
mai de mult, o școală pentru șo
feri. Acum e în lucru un mare ci
nema. Tot din contribuția cetățe
nilor. Construcție după construcție : 
Meșterul Manole, dacă ar fi 
cut această forță, n-avea 
să-și zidească nevasta.

S-A ÎNTIMPLAT IN 14 DECEM
BRIE. Noaptea este străpunsă de 
lumina palidă a lanternelor elec
trice. Cei cîțlva oameni urcă încet 
coama unui deal, călcînd zăpada 
groasă. După 5 kilometri, oprire. 
„Aici trebuie să fie". Se vedea : ză
pada era topită. Din vreascurile 
aflate la marginea pădurii au aprins 
un foc. La doi metri sub părnînt 
conducta de apă avea o fisură. Apa 
șiroia furtunos prin spărtura con
ductei. dar oamenii sfidau ume
zeala frigul, zăpada. In opt ore, 
sub conducerea maistrului Alexan
dru Ursu, întreprinderile orașului 
Bistrița-Năsăud își reiau lucrul, ce
tățenii capătă din nou apă.

cunos- 
nevoie

ÎN Cl-PATRU MILIOANE LEI
TEVA MINUTE. Da, a durat cîte
va minute. La orele 16,10 se auzea 
sunetul normal al sondei : fora bi
ne. Cîteva clipe mai apoi : o erup
ție sălbatică, avînd o forță de vreo 
250 atmosfere, un jet care depășea 
23 de metri înălțime, un urlet ce 
cutremura depărtările. Lucrurile 
s-au petrecut în județul Prahova, 
lingă Mizil. Schimbul sondorului 
șef Ion Savu își încheiase de mult 
lucrul, dar Savu mai zăbovea 
colo. îmbrăcat de oraș, și-a 
dat hainele ca un om care 
elanul să salveze pe cineva 
înec, și a sărit în trîmba de 
urmat de zece oameni. Lupta 
s-a desfășurat nu poate fi descrisă 
fără o multitudine de termeni teh
nici, dar esențialul e acesta : a 
fost evitat incendiul, a fost salvată 
instalația de patru milioane și mai 
ales s-a evitat distrugerea structu
rii din adincuri. „Pe urmă — spu
ne Savu — poți să te gîndești la 
primejdie, să te înfiori nițel ; dar 
pe moment nu trebuie să te gîn
dești la nimic : să acționezi !“.

pe a- 
lepă- 
își ia 
de la 
gaze, 

ce

REVIZIE IN ATLANTIC. Tocmai 
cînd „Negoiul" a dat de pește mult, 
motoarele navei au arătat semne 
de oboseală. Să mergi la cel mai 
apropiat port străin, pentru revi
zie 7 Pe lîngă cheltuieli, pierdea! 
cele mai bune zile de pește. Să 
faci revizie în plin ocean 7

— Da, a zis mecanicul șef Marin 
Culea. îmi asum răspunderea I

A demontat motoarele. Intr-un 
port, treaba ar fi durat două zile. 
Aici însă, în necuprinsul apelor, 
era bucluc : îi vine oceanului o 
toană și te răstoarnă ca pe-o coa
jă de nucă. Deși condițiile nu su
portau comparație cu cele ale por
tului, Inima navei a fost re
adusă la un ritm sănătos in numai 
patru ore ! De curînd, „Negoiul" a 
acostat la Tulcea. Adusese peste 
plan 220 tone pește.

SESIUNE DE COMUNICĂRI. NU 
LA ACADEMIE. Ci tntr-o comu
nă. O tradiție a anilor socialismu
lui, care arată indicele înalt al ac
tivității culturale în județul Timiș. 
La fiecare sfîrșit de trimestru, 
profesorii liceului din Gătaia se 
întrunesc într-o sesiune de comu
nicări. interesante și numeroase. 
Deunăzi, din cele ale profesorilor 
M. Terchilă. Terezia Resztotocsky

AGENDA INCARCATA.
vâri Zoltăn a trecut în decursul 
anului prin tot felul de i 
mente. Tină.rul inginer de la 
talotehnica"’din Tîrgu Mureș a pri
mit un brevet de invenție, a vizi
tat firma de automobile din 
Eisenach (R.D.G.) într-o problemă 
de asistență tehnică, a contribuit la 
proiectul noii turnătorii a între
prinderii cu o tehnologie nouă ela
borată de colectivul serviciului cer
cetări (este șeful serviciului), a 
prezentat referate de specialitate 
la un congres în Japonia și unul 
în Ungaria, a lucrat in colabo
rare Ia alte invenții, a primit me
dalia „A 50-a aniversare a P.C.R" 
și a susținut teza de disertație, ob- 
ținînd titlul de doctor. Crezînd că-1 
vom pune în încurcătură, l-am în
trebat care este pentru el — din
tre atîtea — faptul anului. A răs
puns fără șovăire : „Cel din 22 iu
lie. Adunarea organizației nr. 3, în 
cadrul căreia am fost primit în 
partid".

UN METRU DE CĂCIULĂ.
— Sînt Modelu... Ce se aude. Re

cepție.
— Aîcl combinatul. Am reușit ! 

Apa a pătruns în rețele.
Răspunde de la stația radio-mo- 

bilă, cu glasul încărcat de bucurie, 
după o așteptare încordată, inginer 
Valeriu Platon, directorul tehnic al 
combinatului de îngrășăminte azo- 
toase din Slobozia. Aceasta a fost 
secvența finală care a marcat mo
mentul cînd apele Dunării, pornind 
de Ia punctul de captare Modelu, 
după ce au străbătut peste 40 km 
(pe un făgaș de beton, croit de 
constructorii combinatului) au po
posit în bazinele stației.

Cei 3000 de constructori ai com
binatului din județul Ialomița a- 
veau nevoie de apă ; noua conduc
tă le aduce pe oră 3000 metri cubi: 
cîte unul de om. Conducta „premo" 
a fost folosită Ia noi pentru prima 
dată pe o asemenea distanță.

din Alexandria. In următorii 2—3 
ani va porni de aici un adevărat 
fluviu de zeci și zeci de milioane 
de rulmenți anual, semne ar
gintii înscriind orașul de pe Vedea 
în constelația industriei românești.

RECORD IN MUNȚII GUTÎIU- 
LUIi Cu vreo două luni în urmă. 
Marin Iancu și alți constructori ai 
complexului de transbordase a mi
nereului 
bătoreau 
devreme 
gară nu 
cărbune, 
pămînt.
Maramureș. Dar ce are special a- 
ceastă lucrare 7 Aici va fi con
centrat transportul de minereu ce 
va fi adus prin 
minier din țară

de Ia Cavnic și Suior săr- 
înființarea cu o lună mai 
a triajului noii „gări". O 
pentru pasageri, ci pentru 
Șapte linii ferate pe sub 
adine sub muntele din

cel mai lung tunel 
(8,6 km).

ALATURI. Se în-

INTR-ADEVAR DE SOI. In Iulie 
este invitat Ia gospodăria Dobro- 
sloveni inginerul Constantin Olaru, 
creator al unor noi soiuri de grîu. 
Președintele C.A.P. și inginerul șef 
au ținut să-i arate rezultatele și 
mai ales să-i mulțumească. A co
manda și a însămînța un soi nou de 
grîu presupun o mare răspundere, 
poate și un risc. „Am fost răsplă
tit, i-a spus președintele. Fără so
iurile Olt și Roșu producția noas
tră de grîu ar fi fost ca și com
promisă". Cercetătorul stațiunii 
experimentale din Caracal a fost 
impresionat de faptul că în multe 
cooperative ale județului au fost a- 
doptate soiurile Olt, și Roșu. Re
coltă suplimentară : cel puțin 25 000 
tone.

EVENIMENT NEOBSERVAT. 
Din faptele fără număr petrecute 
într-un an pe teritoriul județului 
Covasna corespondentul nostru a 
ales unul neobservat, neștiut mai 
de nimeni : Nemaș Păi avea bilete 
la teatru și a pierdut spectacolul. 
Și e păcat, pentru că teatrul din 
Sfîntu Gheorghe are renumele de 
a oferi spectacole de calitate. Dar 
a avut dreptate : telefonul îl vesti
se că e vorba de un caz complicat. 
Nemaș Păi e șeful secției de gine
cologie a spitalului unificat. Pa
cientei aduse cu salvarea, nu i se 
putea opri hemoragia ; un caz rar, 
necesitînd o intervenție urgentă. 
Medicul și-a asumat răspunderea. 
Operația a reușit, dar pacientul 
era încă în primejdie : prea mult 
sînge pierdut. Alte cinci 
luptă. „La urmă — spune 
— am simțit o bucurie ca 
piesă care se sfîrșește cu 
end. Ba mai mare".

SOLUȚIA E
tîmplă de multe ori. Trimiți după 
specialiști, cine știe pe unde. La 
CEIL-Focșani 500 muncitori nu lu
crau : pană de curent. Se arsese un 
transformator. Trebuiau aduse în 
Vrancea echipe specializate de elec
tricieni. Cîmpina? Roman 7 Galați? 
Specialiștii discutau, cînd un tehni
cian în vîrstă de 57 de ani. Ion Ustu
roi, le-a bătut la ușă. In locul zile
lor de oprire, le propunea reluarea 
Imediată a lucrului cu ajutorul u- 
nui transformator 
trala termică. Tot 
cu alții, reparația, 
rea fabrici! a fost 
cîteva săptămîni.
decorat cu Ordinul Muncii.

luat de la cen- 
Usturoi a făcut, 
Dar și conduce- 
operativă : după 
Ion Usturoi »era

PLIMBARE PE UN LAC CARE 
NU EXISTA. A făcut-o corespon
dentul din Vaslui, în compania ingi
nerului Rudolf Molnar. E omul care 
conduce in Moldova marea acțiune 
de deviere a albiei Bîrladului, pen
tru a se pune capăt inundărilor 
„tradiționale" ale orașelor Bîrlad și 
Vaslui. Un baraj îndărătul căruia 
se vor ivi 240 hectare de „luciu", 
apă : 20 milioane metri cubi. O 
dată cu rezolvarea acestor două 
probleme — inundația și, 
apa — se va dezvolta o 
cicolă și de agrement.

totuși, 
zonă pis-

PE BRA- 
sticlar la

70 000 DE ORE SUB APA. în anul 
trecut. Ion Sîrbu a sărbătorit un 
sfert de veac de cînd face me
seria de constructor. Constructor, 
însă, care n-a urcat niciodată schela. 
A pus temelie calelor de lansare a 
navelor de la Galați și Brăila, iar 
de 7 ani lucrează la noul port 
Constanța : maistrul Ion Sîrbu și 
grupul său de scafandri au petrecut 
70 000 ore in imersiune. Acum, la 
56 de ani. deși „oficial" a ieșit la 
pensie, Sîrbu n-a stat acasă nici o 
zi și iși conduce mai departe 
echipa.

NU PENTRU VENEȚIA.
rie în halele Uzinei de vagoane din 
Arad : maistrul Ion Ardelean, 
de produs, împreună cu cîteva 
dre de conducere din uzină și 
muncitorii finisajului, privesc 
vagon nou-nouț, care poartă o
fră de loc rotundă : 2812. Este ulti
mul vagon-gondolă din cadrul pla
nului anual, dar e gata cu 15 zile 
înainte de termen. Gondola e un 
vagon măricel : 60 de tone capaci
tate, lung cam cit patru automo
bile (18 metri) și e destinat trans
portului de minereu. O gondolă re
ală n-ar găsi debușeu decît în Ve
neția, dar vagoanele Aradului sînt 
solicitate în șaisprezece țări ale lu
mii.

FAPTE CARE NU SE UITA. E- 
xistă fapte care nu încap în nici 
un raport. Șad'e bine să spui în- 
tr-un raport că cetățenii circum
scripției electorale Buzău au con
tribuit la buna desfășurare a tre
burilor obștești în ultimele patru

UN ABSENT RIDICAT 
ȚE. Ion Bîrsan, maistru
Fabrica de geamuri Mediaș, a lip
sit de la lucru pe data de 5 mal. 
Avea treburi la București. Cînd s-a 
întors, colegii lui de lucru nu s-au 
supărat pentru absență. L-au ridi
cat pe brațe. Aflaseră din presă că 
Ion Bîrsan a fost la București pen
tru a-și primi titlul (primul pe ju
dețul Sibiu) de Erou al Muncii 
cialiste.

Repetăm : nu sint faptele 
mai spectaculare din viața 
dețului sau oamenii cel mai de ®- 
logiat. Dar poate de asta le-am Șl 
ales : CA FAPTE COTIDIENE, CA 
OAMENI OBIȘNUIȚI.

Șeralu FARCASAN
si corespondenții ..Scînteii


