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Președintele Consiliului de Slat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, îm
preună cu tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș. Manea 
Mănescu, IIie Verdeț, Ștefan Voi- 
tec, a primit sîmbălă la amiază pe 
șefii misiunilor diplomatice acre
ditați în România, care au prezen
tat. felicitări cu prilejul Anului 
nou și al aniversării a 26 de ani 
de la proclamarea republicii.

Au luat parte Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de

Stat, George Macovcs-cu, ministrul 
afacerilor externe, precum și ad- 
juncți ai ministrului afacerilor 
externe.

întâlnirea președintelui Nicolae 
Ceaușeseu cu reprezentanții la 
București a numeroase state are 
loc la încheierea unui an bogat în 
evenimente ale vieții internațio
nale, an în care politica externă a 
României, al cărei strălucit mesa
ger a fost conducătorul partidului 
și statului nostru, s-a afirmat din 
nou print.ro contribuție activă, efi

cientă la normalizarea climatului 
în lume, la întărirea cursului nou 
spre destindere și con-lucrare prie
tenească între toate popoarele, 
pentru înfăptuirea idealurilor de 
pace, libertate și progres ale în
tregii umanități. Politica interna
țională a României a pus în relief 
aportul hotărîtor al tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu la elaborarea li
niilor directoare și înfăptuirea în 
praotică a activității țării noas-

(Conlinuarc în pag a Il-a)

PUTERNICĂ, MĂREAȚĂ 
REPUBLICĂ
SOCIALISTĂ!

Au trecut 26 de ani din ziua In care Piața Pala
tului vuia de cintecele și uralele mulțimii, iar mii 
de oameni scandau voioși lozinca născută in acele 
ceasuri : ..Muncitori, țărani, soldați, republica 
s-apărați ! / Să trăiască, să-nflorcască republica 
românească !“.

Iși găsea împlinire cu un sfert de veac in urmă 
Idealul instaurării unei orindulri de stat consecvent 
d rnocratice, progresiste, care să asigure poporului 
libertate și dreptate socială, aspirație spre care au 
năzuit de-a lungul timpurilor cei mai luminați 
patrioți și mJitanți pentru progresul social. „Pa
tria. pe care locuitorii ei sint gata să o apere cu 
viața — scria Bălcescu — este identitatea intere- 
f-lor, ideilor, pasiunilor ce-i unește in apărarea 
unui bun comun. Așadar, do nevoie e ca românii 
să se întocmească in republică democratică... stat 
in care oamenii adunați îngrijesc singuri de soarta 
lor, fără a-și pune stăpîni pe cap. avînd in lucra
rea lor drept regulă dreptatea și drept țintă fră
ția". Tradiția ideilor republicane avea să fie pre
luată și ridicată, pe o treaptă superioară, odată cu 
apariția mișcări- noastre muncitorești. Programul 
P.S.D.M.R.. adoptat in 1893. înscria printre reven
dicările sale majore republica, pe care o caracte
riza drept .singura formă de stat posibilă și com
patibilă cu socialismul".

Cintecele de bucurie, horele încinse pe străzi in 
acele zile fierbinți ale iernii lui '47 dădeau glas 
convingerii că republica instaurată prin voința po
porului nu se va limita, la înlocuirea blazonului 
monarhie cu stema republicană. Conștient sau in
stinctiv, imbinind dorința cu speranța și încrederea.

oamenii simțeau că această biruință, dobîndită sub 
conducerea Partidului Comunist Român, reprezen
ta un moment decisiv al procesului revoluționar 
declanșat de insurecția națională antifascistă ar
mată. consacri nd instaurarea celei mai democra
tice forme de guvernămint din istoria patriei, cu
cerirea întregii putori politice de către clasa mun
citoare și aJiații săi.

Și, intr-adevăr, istoria le-a dat dreptate. Conste
lația anilor republicii strălucește in istoria patriei 
ca anii ce; mai rodnici, mai luminoși, anii unor 
profunde transformări înnoitoare care au schimbat 
fundamental înfățișarea țării, structura el econo
mică și socială, viața oamenilor, locul României în 
lume.

Realitățile de azi ale țării întrec pină și cele 
mai cutezătoare năzuințe și așteptări din acea zi 
de 30 decembrie 1947. Tc-t ce ne înconjoară, tot ce 
stă temei bucurioi și mindriei noastre este rodul 
energiei descătușate a unui popor care și-a luat 
soarta in propriile miini. Eliberat din lanțurile ori
cărei exploatări și asupriri, deținător al puterii 
politice și economice, poporul român a dat in acești 
ani întreaga măsură a capacității și forței sale de 
creație.

Ritmul fără precedent al dezvoltării tuturor ra
murilor economiei : marile combinate, uzine și 
oentrale electrice înălțate ca adevărate bastidane 
ale socialismului in toate județele țării ; zone 
odinioară încremenite in înapoiere, deșteptate la 
viață nouă sub impulsul industrializării ; satul
(Continuare in pag. a V-a)

PRIVIRE ASUPRA TĂRII

Desen de Traian VASAl

De ziua țării

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu

Tu nu de bâtrînete-ai înăibit,
Tu an de an renaști ca o mireasă,
Tu ești a viitorului aleasă, — 
De-a pururi fie pasul tău slăvit.

Tu într-o zi te-nalți cit într-un an 
Și-i însutit pe unde sameni rodul — 
Tu ești așa cum te-a visat norodul : 
Ca trainică să fii, luptînd avan !

Ți-s germenii ca griul sub zăpezi, 
Din asprul iernii-ai mers în primăvară, 
Ca soarele pe frunte să-ți răsară 
Și tu cu steaua-n creștet să te vezi.

Ca niște vechi oșteni stau brazii drepți 
Veghind cum paște turma ta de schele, 
Să-mbogățească cerul tău cu stele 
Poporul tău de oameni înțelepți.

Tărim republican imaculat I
Că porți de ziua ta aceste straie, 
Tu n-ai să uiți ce cimpuri de bătaie 
Ascunzi, nici sîngele cit te-a udat.

Noi ce sub anii crînceni am albit
Și tinerii cu inimi cîmp în floare 
Ce aka fbam putea rosti urare ?
Să-fi fie pasul pururea slăvit 1

Mihai BENIUC

ÎN PRAGUL NOULUI AM

Ca o aava uriașă 
încărcată 

cu roadele 
hărniciei 
noastre
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ÎN PRAG DE AN NOU

Urări clâsî inimă adresat© conducerii de partid 
și de stat de către cei mai tineri cetățeni ai țării

O străveche și totuși mereu 
nouă datină, vestind înnoirea ani
lor, face înconjurul pămîntului ro
mânesc. E Plugușorul, în al cărui 
vers dinamic și optimist regăsim, 
de fiecare dată, alte prospețimi 
izvorîte din realitățile vieții noas
tre.

Cu aceeași profundă emoție șl 
bucurie s-au oprit, sîmbătă dimi

Tovarăși, domnilor ambasadori,
Aș dori, în numele Consiliului de 

Stal, al guvernului și al meu per
sonal, să vă mulțumesc pentru cu
vintele și felicitările adresate po
porului român și nouă cu prilejul 
Zilei republicii și al noului an.

încheiem un an plin de eveni
mente, in care s-au produs multe 
schimbări pe plan internațional, 
s-au obținut succese pe calea unei 
mai bune colaborări între o serie 
de state, pe calea destinderii in 
viața internațională.

în același timp, au avut loc eve
nimente care au pus in grav peri
col pacea omenirii, precum și ac
țiuni care au dus la încordare in
tr-o scrie de zone ale lumii — ceea 
ce denotă că trebuie făcut încă 
mult pentru ca pașii spre destinde
re să se poată consolida, pentru a 
se putea vorbi de succese trainice 
pe calea unei colaborări și destin
deri reale.

în ce o privește, România s-a 
străduit să dezvolte relațiile sale 
de colaborare și prietenie cu ță
rile pe care dumneavoastră le re- 
prezentați aici. Aș putea spune că 
s-au obținut pași însemnați pe ca
lea dezvoltării relațiilor României 
cu toate statele lumii, fără deose
bire de orinduirc socială. Am ac
ționat și acționăm în această direc
ție, convinși că numai o largă cola
borare internațională, pe baza de
plinei egalități în drepturi între 
toate statele, indiferent de mări
mea lor sau orinduirea lor socială, 

neața, mesagerii colindătorilor din 
București în fața sediului Comite
tului Central al partidului, pentru 
a transmite, din adînoul inimii, 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu, ce
lorlalți conducători de partid și de 
stat, strămoșeșrtiile urări de sănă
tate, fericire, ani mulți de rodni
cie spre binele țării și al poporu
lui, gîndurile lor curate și recu

poate contribui la realizarea unei 
lumi mai drepte și mai hune.

La dezvoltarea relațiilor noastre 
de colaborare, fiecare dintre dum
neavoastră ați adus o contribuție 
însemnată, militind pentru extin
derea legăturilor dintre România și 
statele dumneavoastră. De aceea, 
aș dori să vă mulțumesc tuturor 
pentru felul în care ați acționat în 
vederea dezvoltării relațiilor din
tre țările noastre.

începem un nou an cu multe 
perspective bune, dar și cu multe 
probleme de soluționat. Am dori să 
exprimăm speranța poporului ro
mân — și știu că aceasta este spe
ranța tuturor popoarelor — ca anul 
1974 să înregistreze noi pași pe ca
lea colaborării între națiuni, a so
luționării problemelor care preo
cupă astăzi omenirea, printre care 
și realizarea unei păci drepte și 
juste în Orientul Mijlociu, lichida
rea unor focare» de încordare și 
consolidarea destinderii șl colabo
rării internaționale. Am dori să se 
extindă și să se afirme mai puter
nic principiile egalității, respectu
lui independenței și suveranității, 
neamestecului în treburile interne, 
respectarea dreptului fiecărui po
por de a-și organiza viața așa cum 
o dorește. Acestea fiind singurele 
principii care pol asigura o cola
borare trainică între națiuni, o 
lume mai dreaptă și mai bună.

Soluționarea marilor probleme 
care preocupă lumea contempora
nă impune participarea, cu drep
turi egale, la viața internațională, 

noștința lor fierbinte pentru grija 
părintească cu care Partidul Co
munist Român le înconjoară pre
zentul și viitorul.

La intrarea în sediu, micii co
lindători sînt întimpinați cu dra
goste și căldură de tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu și tovarășa 
Elena Ceaușeseu, de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 

a tuturor popoarelor, indiferent de 
mărimea lor. Viața demonstrează, 
mai mult ca oricînd, că problemele 
nu se mai pot soluționa doar de 
cîleva state, că numai prin parti
ciparea activă a tuturor statelor, 
indiferent de mărimea lor, se pot 
asigura soluții juste, drepte, se 
poate înfăptui pacea pentru toate 
națiunile.

în fine, nu aș putea să nu ex
prim și cu acest prilej preocuparea 
României pentru întărirea Organi
zației Națiunilor Unite, a celorlalte 
organisme internaționale care sînt 
chemate să joace un rol tot mai 
important in soluționarea marilor 
probleme internaționale, In asigu
rarea unei colaborări trainice între 
toate națiunile lumii.

Aș dori, în încheiere, să exprim 
încă o dată dorința poporului ro
mân de a dezvolta colaborarea cu 
popoarele pe care dumneavoastră 
le reprezentați, cu toate popoarele 
lumii, de a se face totul pentru în
făptuirea securității europene în a- 
nul care vine, pentru realizarea 
unei largi colaborări internaționale.

Vă rog să transmiteți șefilor sta
telor și guvernelor țărilor dumnea
voastră cele mai bune urări cu pri
lejul Anului nou, iar popoarelor 
dumneavoastră, multă prosperitate 
și fericire I

Vă doresc dumneavoastră, fami
liilor dumneavoastră un an nou cit 
inai fericit, succese în activitatea 
viitoare consacrată dezvoltării co
laborării dintre țările și popoarele 
noastre, (Aplauze).

Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe .Pană, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver
deț, Gheorghe Cioară, Lina Clo- 
banu, Florian Dănălache, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefgn
(Continuare in pag a Il-a)

Partidul patriei
Cînd văd cum se ridică spre-nalturi 

ca un gînd
Din adincime suflul materiei supuse 
Și cum îți torc poeme uzinele-adunind 
Pămintuf și cu cerul pe mari și zvelte fuse.

Mă-ntreb de se mai află cuvinte să te cînt 
Și flamuri de imagini să-fi mai aștern

în cale... 
Doar un poet te poate slăvi cu un cuvint 
Și-acela e partidul renașterilor tale.

In el îți stă puterea și inima-mi prin el
Cu largi cadențe cheamă spre tine viitorul ; 
Sînt doar un glas si-o mie ca mine

sînt la fel
Și mai presus de mine te cîntă, azi, 

poporul l
Ion PETRACHE

print.ro
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Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragi prieteni pionieri și tineri»
Dorim să vă mulțumim pentru 

urarea adresată Comitetului Cen
tral. conducerii de stat, pentru ură
rile adresate poporului de înflo
rire și dezvoltare a patriei noastre 
socialiste.

Intr-adevăr, încheiem încă un an 
eu bune rezultate în dezvoltarea 
economică și socială a României — 
un an in care tineretul, copiii au 
contribuit și ei la tot ceea ce s-a 
înfăptuit. Ei au depus eforturi pen
tru a învăța, pentru a-și însuși ști
ința și cultura înaintată, pentru a 
se pregăti să devină demni urmași: 
ai părinților lor, buni fii ai patriei 
socialiste, constructori destoinici ai 
socialismului și comunismului in 
România, (Aplauze).

Intrăm lntr-un an în care patria 
noastră va face noi pași înainte pe 
calea dezvoltării multilaterale, ri- 
dicîndu-se pe culmi tot m3i înalte 
de progres și civilizație. Fiecare ce
tățean al României are multe de 
făcut pentru realizarea programu
lui elaborat de partid. Voi. dragi 
pionieri, dragi tineri, aveți în fața 
voastră un nou an minunat, care 
vă va oferi multe bucurii. Sper că 
fiecare dintre voi, muncind și in- 
vățind. se va bucura din plin de 
tot ceea ce se va înfăptui în țara 
noastră. Viața voastră, a părinților 
voștri, a întregului popor va deveni 
mereu mai bună, mai îmbelșugată. 
Tmi exprim convingerea că. în școli 
și facultăți, în munca de zi cu zi, 
flecare pionier, copil, tînăr va face

(Urmare din p2g. 0

Voitec, Chivu Stoica, Constantin 
Eăbălău, Comei Burtică, Minai 
Dalea. Mihai Gere. Magdalena Fi- 
lipaș, Vasile Patilineț, Ion Pățan.

Sint de față Ion Traian Ștefa- 
nescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.. ministru pentru problemele 
tineretului, Virgiliu Radulian, pre
ședintele Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, și Con
stantin Boștină, președintele Con- 
siliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România.

Sutele de colindători, băieți și 
fete, școlari și pionieri, tineri 
muncitori, studenți, inveșmîntați 
în minunate costume populare din

9

(Urmare din pag. I) 

tre consacrate soluționării unor 
probleme majore ale contempora
neității, consolidării tendințelor 
pozitive în viața internațională, in 
scopul asigurării păcii și securității 
in lume.

Multe din țările pe care le re
prezintă șefii misiunilor diploma
tice prezenți la această întîlnire 
au fost vizitate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cursul anului 
sau în anii precedenți.

întâlnirile și schimburile de ve
deri avute cu această ocazie și in 
alte împrejurări, cu conducători 
de state, șefi de guverne, cu alte 
personalități ale vieții politice, 
economice și culturale, declarațiile 
solemne comune, tratatele și con
vențiile încheiate au determinat 
adincirea relațiilor de prietenie și 
intensificarea legăturilor pe mul
tiple planuri ale României cu un 
însemnat număr de țări, au marcat 
afirmarea tot mai pregnantă a 
principiilor raporturilor noi între 
state, au stimulat activ cursul spre 
destindere in lume.

Pentru a prezenta felicitări to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre

totul pentru a-și însuși cit mai 
multe cunoștințe — aceasta deschi- 
zindu-le căi nebănuite de a parti
cipa la viața socială, de a se afirma 
in toate domeniile de activitate.

Anul 1974 va fi un an de noi 
realizări in toate domeniile de ac
tivitate. un an de înflorire a pa
triei, de noi progrese pe calea fău
ririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate, de afirmare a ei pe 
plan internațional printr-o politică 
de pace și colaborare cu toate na
țiunile lumii.

Urarea pe care aș dori să v-o 
adresez de Anul nou, în numele 
Comitetului Central și al meu, este 
de a vă bucura de cele mai mari 
împliniri în întreaga voastră viață. 
Doresc ca 1974 să fie un an in care 
tineretul, copiii patriei noastre să 
aibă o viață tot mai îmbelșugată. 
Doresc ca în 1974 tineretul întregii 
lumi să se bucure de o viață mai 
bună, mai demnă, de o pace trai
nică. (Aplauze puternice).

Să învățați, să învățați și iar să 
învățați, să faceți totul pentru a fi 
demni urmași ai gloriosului nostru 
partid, ai părinților voștri — 
constructori ai societății celei mai 
înaintate — pentru ca patria 
noastră, România, să trăiască veș
nic sub soarele strălucitor al socia
lismului și comunismului! (Aplauze 
puternice).

Vă urez Ia mulțl ani, multă fe
ricire, vouă și părinților voștri ! 
Multă sănătate întregului nostru 
popor ! (Aplauze prelungite, urale).

toate zonele țârii, ca și în straiele 
cerute de datina Plugușorului, al
cătuiesc un pitoresc alai, reprezen- 
tindu-i pe toți copiii țării, întregul 
nostru tineret, alai care aduce aici 
tradiționale obiceiuri de Anul 
nou de pe toate plaiurile țării, 
bucuria marilor realizări ale anu
lui pe care îl încheiem și optimis
mul viitoarelor înfăptuiri pe care 
le prefigurează noul an.

Asistăm la o cuceritoare sărbă
toare folclorică. Cu sensibilitate și 
vioiciune sînt redate datini speci
fice care exprimă cu pregnanță 
optimismul poporului nostru, dra
gostea sa de muncă și de viață, 
geniul său artistic, creator. în 
jurul plugului și al carului, îm

ședintele Consiliului de Stat, ce
lorlalți conducători de stat ai 
României au venit ambasadorii : 
R.S.F. Iugoslavia — Iso Njegovan, 
Danemarcei — Torben Busck- 
Nielsen, R. P. Bulgaria — Spas 
Gospodov, R. D. Vietnam — Ngu
yen Dang Hanh, Olandei — P. V. 
Putman Cramer. R. S. Cehoslovace
— Miroslav Sulek, R. P. Albania
— Nikolla Prof:, R. D. Germane
— Dr. Hans Voss. U.R.S.S. — V. I 
Drozdenko. Republicii Vietnamu
lui de Sud — Lam Van Luu. Cu
bei — Nicolas Rodriguez Astiaza- 
rain, R. F. Germania — Erwin 
Wickert, Marii Britanii — Derick 
Rosslyn Ashe, R. A. Egipt — Os
man Assal, Indoneziei — Mursalin 
D. M., Franței — Francis Levas
seur, Indiei — V. K Ahuja, Ar
gentinei —- J. C. M. Beltramino, 
Finlandei — Pentti Martin Suo- 
mela, Republicii Elene — Aristote 
Phrydas, Pakistanului — S.A.D. 
Bukhari, Italiei — Antonino Res
tive. R. P. Congo — Eugăne Ger
main Mankou, R.P.D. Coreene — 
Li Min Su, Israelului — Yohanan 
Cohen, Republicii Gabon — Jean- 
Firmln Ngondet, Marocului — 
Maati Jorio, Peru — Enrique 

podobite cu brazi, cu eșarfe, cu 
steluțe de zăpadă și flori, stau 
grupați urători cu bice, cu buhai 
și clopoței, colindători cu sorcova.

Cu fețele îmbujorate, colindă
torii își încep urarea, in pocnetul 
bicelcr, în vuietul buhaiului și 
clinchetul cristalin al clopoțeilor :

Aho. aho, copii și frați 
De la Dunăre-n Carpați, 
Mici și mari, din toată țara 
Ca florile primăvara 
Ia opriți-l cu mindrie 
Plugul din țărîna vie, 
Din noroc și bunăstare 
Cit îi patria de mare, 
Opriți plugul chiar in prag 
La partidul nostru drag, 
Să cîntăm,
Să tragem brazdă 
La cea mai iubită gazdă.
Noi sîntem tinere vlăstare al? 

socialistei Românii 
Și-aducem în caldă urare 
Gindurile copilăriei, gindvrile 

tinereții 
Visurile noastre, focuri vii;
— Orașele și satele țării

ne-au spus : 
Partidului, fiilor săi cei mai buni 
Să le duceți urarea noastră curată 
In plugușor coborît din străbuni 
Către clipa de azi, minunată 
Indreptați-vă proaspătul val 
Către Comitetul nostru Central 
Căci acolo într-un pridvor, 
Intr-un pridvor de istorie, de dor 

și de viitor 
V-așteaptă ai României iubiți 

conducători.
Mult iubiți conducători 
Sinteți suflet de popor 
Și destin de țară-n care 
Evul comunist răsare.
Pentru partid, pentru conducătorii 

lui, 
Pentru tovarășul

Nicolae Ceaușescu, 
Urați măi, flăcăi, măi l

în urările pe care le rostesc 
apoi, micii colindători se fac in- 
terpreții simțămintelor de dragos
te și stimă, de înaltă prețuire și 
mindrie pe care întregul nostru 
popor le nutrește. în acest prag 
de an nou. față de partid și de 
conducătorii săi, față de patrie și 
de drumul ei glorios parcurs în 
istorie :
Noi venim din orașe și sate 
Din tot, de peste tot și din toate. 
Din Moldova cea dulce

și primitoare 
Venim semeți, frumoși,

de-a-n-călare 
Dinspre Mușatinl, cu Ștefan 

cel Mare 
Spre socialiste vremi biruitoare... 
Noi venim dinspre Ardealul cu 

aur și cărbune,

9

E. Laroza, R. P. Chineze — Li Tin- 
ciuan. Republicii Africa Centrală
— Jean-Claude Mandaba, Irakului
— Ahmed Hussein Al-Samarraie, 
Suediei — Curt Leijon, R. P. Mon
gole — Giambyn Niamaa, R. P. 
Polone — Wladyslaw Wojtasik, 
ministrul plenipotențiar al Brazi
liei — Federico Carlos Carnauba ; 
insărcinații cu afaceri a.i. ai :
S.U.A. — Robert J. Martens, Me
xicului — Ricardo Calderon Villa- 
verde, Republicii Chile — Julio 
Riethmiiller, Republicii Arabe Si
riene — Muhser Saj’adi, Republicii 
Zair — Zitu di Nenkoti, Republi
cii Democratice Sudan — El Ras
heed Khidir, Regatului Cambod- 
giei — Ngo Taing Tykea, Belgiei
— Lionel de Mey, R. P. Ungare — 
Domokos Vekas, Venezuelei — 
Hemani Escobar Cabrera, Iranului
— Yahia Motamed-Vaziri. Elveției
— PA. Troendle. Turciei — Ra
sim Fenmen, Austriei — Dr. Tas- 
silo Ogrinz, Japoniei — Yasuhiro 
Hamada, șeful Reprezentanței 
consulare și comerciale a Spaniei
— Pio de los Casares y de Illana. 
directorul Centrului de informare 
al O.N.U — Sayed Abbas Chedid, 
și reprezentantul P.N.U.D, — 
B. R. Devarajan.

Cu obiceiurile noastre străbune. 
Venim din Dobrogea, Oltenia

și Bărăgan, 
Unde crește astăzi griul în lan 
Cu paiul ca trestia. 
Și drept cum c sabia.
Cu boabe bogate pe care le-am 

adus mărturie 
Și le aruncăm spre dumneavoastră 

cu noroc să vă fie, 
Cu sănătate și fericire să vă. fie, 
Pentru a. României prosperitate

și înflorire. 
Pe noi din ținuturi de nord

ne aduce lumina 
Din Maramureș, din Oaș,

din Bucovina, 
De la Dome, de la Obcini,

după cum știți. 
Și vă urăm, conducători iubiți

și cinstiți, 
întru mulți ani sănătoși și fericiți 

să ne trăiți

Prin fața alaiului se succed ves
tiți! căiuți moldoveni, capra și ur
sul, atîtea și atîtea datini moște
nite din străbuni.

In corul țărănesc al colindători
lor sînt reprezentate simbolic cele 
12 luni ale anului, fiecare cu sem
nificațiile coborîte din obiceiuri 
străbune, cu sensurile noi izvorîte 
din evul socialist al patriei și po
porului nostru. Alaiul colindători
lor își îndreaptă apoi gîndurile și 
urările spre noul an, spre marile 
lui sarcini și orizonturi cave-și 
așteaptă împlinirea prin munca 
întregului popor, spre binele țării, 
pentru triumful socialismului și 
comunismului pe pămîntul nos
tru strămoșesc.
Frumoase datini și obiceiuri 
Ne stau trecutului adeverire

și temeiuri 
Dar mai frumos, mai proaspăt

e prezentul 
Cind scapără metalul, 
Și urcă-n zări cimentul. 
Anul nou ce vine curat

ca de cristal 
E-al patrulea din cincinal 
în care 
Ca un bujor de purpură răsare 
Naționala noastră sărbătoare : 
Treizeci de ani de la Eliberare. 
Prin anul care vine, va trece 
Lumina de aur a Congresului 

unsprezece 
Cind prin partid 
Poporul pe sine se întrece. 
Se întrec, laolaltă cu părinții

și frații lor, pionierii: 
Anul tînăr care vine 
L-așteptăm cum se cuvine 
Pregătiți să-i facă fală 
Tot ce-i pionier său școală : 
Sfert, de secol pe sub soare 
A pionierlei floare 
Sc-mplinește tn curînd 
Visurile luminînd 
El, Partidul, ni-i. părinte. 
Ne-a-nvățat „Tot înainte" 
Noi sîntem copiii lui 
Feți-frumoși al veacului.

Se întrec tineri, schimbul de 
mîine al constructorilor de astăzi 
ai socialismului ;
Noi, tineretul țării și viitorul ei 
Muncim, zidim pe vaste șantiere 
Alături de-ntreg neamul românesc 
Dăm viață comunistelor Idei. 
Cinstim prin munca noastră 

entuziaste vremi — 
Ecouri de brigadă, Bumbești

și Llvezeni 
Și ne-amintim c-a fost frumos și 

a fost greu. 
La Agnita, Botorca, la Salva-Vișeu 
Adăugăm la glasul împlinirii 
Mai înainte a acestui cincinal 
Angajamentul nostru de faptă și 

conștiință 
De-a fi, cum spune utecista 

chemare 
„Factor-activ în frontul muncii 

creatoare". 
Iar noi, studenții și elevii țării, 

solemn făgăduim 
Ca-n amfiteatre, școli, laboratoare 
Entuziaști, hotârîrile Plenarei din 

iunie să-ndeplinim 
Prin timpuri și spații 
Mereu înfrățite generații, 
Care au fost, sînt și rămin. 
Rezervele de aur ale Partidului 

Comunist Român 
Mulțumind partidului și secre

tarului său general pentru dragos
tea și grija cu care sînt înconju
rați, colindătorii se angajează. în 
numele tuturor copiilor și tinere

Luînd cuvintul în numele corpu
lui diplomatic, ambasadorul Iso 
Njegovan, decanul corpului diplo
matic, a spus :

Stimate domnule președinte,
Cu ocazia celei de-a 26-a ani

versări a proclamării republicii 
și a Anului nou, am deosebita 
onoare și plăcere ca, în numele 
corpului diplomatic din București, 
să vă transmit cele mai cordiale 
felicitări și cele mai bune urări 
dumneavoastră. Consiliului de Stat, 
guvernului șl poporului Republicii 
Socialiste România.

Dorința noastră este ca noul an 
1974 să fie un an al păcii, al în
tăririi colaborării și Înțelegerii In
tre popoare și țâri, al unei atmo
sfere de destindere în relațiile In
ternationale — an care am dori să 
aducă oamenilor o viață în care 
să fie mai plini de încredere în 
ziua de mîine.

In anul care a trecut s-a putut 
remarca contribuția importantă a 
Republicii Socialiste România șl. 
in mod special, contribuția dum
neavoastră personală, stimate dom
nule președinte, la promovarea co
laborării și coexistenței internațio
nale, la destinderea încordării și 

tului țării, să fie demn! de aceasta 
încredere :
Vă făgăduim
Că vom munci mereu uniți frățește 
Iubind pămintul acesta, fierbinte 

și adine
Noi toți, români, maghiari, 

germani și alte neamuri
Ca-n brazii din Carpați unite 

ramuri
Sub steagul roșu, avintat tn zbor 
Sub mîndrul nostru tricolor.

Cu aceleași gîndurl șl simțămin
te pornite din inimi curate își în
cheie colindătorii urarea : 
Ne întoarcem fiecare unde ni-e 

zarea 
Iar dumneavoastră noi vă urăm.

plecind 
Tot ce poate fi mal frumos pe

pămint,
Tot ce poate pe lume mai frumos

să existe 
Spre înflorirea patriei noastre

socialiste 
Să ne trăiți, iubiți conducători 
Cu țara, pentru țară în era

vitejească
Prin care va bate inima comunistă 

și românească.
Tovarășe Ceaușescu, să ne trăiți 
Că ați purtat a patriei noastre 

lumină
Prin Europa și Asia
Prin Africa, prin America de Nord 

și prin cea Latină
Drag ni-i, prin glasul partidului, 

glasul țării în lume
Prin el și conducătorii lui, 
Făurind pămîntului românesc 

brav renume,
Incit vești frumoase despre

România călătoresc 
Astăzi pe tot globul pămîntesc.

Un grup de copii se apropie de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
tovarășa Elena Ceaușescu. de to
varășul Ion Gheorghe Maurer, de 
ceilalți conducători, sorcovindu-i 
în cor după tradiționalul obicei : 
Sorcova, vesela 
Am venit să vă urăm
Să trăiți, 
Să-nfloriți
Tineri, sănătoși să fiți
Ca merii,
Ca perii
în mijlocul primăverii
Toți conducătorii să ne trăiască 
Patria s-o înflorească 
Iar dumneavoastră
Tovarășe Ceaușescu vă mulțumim 
Și vă dorim să fiți sănătos
Plin de lumină.
Și bucurie omenească
Gazde dragi, conducători 

preacinstiți, 
La anul cînd se va ivi sârbătefarea 
Iarăși vă vom sorcovi cu urarea. 
Pînă atunci, urătorii noștri dau 

onorul 
In dulce ca mierea limbă 

românească 
Să ne trăiască Partidul, Patria,

Poporul 
Conducătorii săi, tovarășul

Ceaușescu să ne trăiască!
Numeroși cetățeni ai Capitalei 

se opresc și iau parte Ia emoțio
nantul colind al copiilor și tine
retului din fața sediului Comitetu
lui Central al partidului.

Pocnetele bicelor, clinchetul clo
poțeilor, urările colindătorilor au 
încetat. Pentru cîteva clipe se aș
terne liniștea. Colindătorii trăiesc 
din nou clipe deosebite atunci cînd 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ia cu
vin tul.

Ropote de aplauze, urale puter
nice însoțesc cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pionierii și șco
larii prezenți la această tradiționa
lă întîlnire manifestîndu-și încă 
o dată dragostea lor nețărmurită 
față de partid și față de secreta
rul său geheral.

Micii colindători sînt apoi invi
tați de către conducătorii partidu
lui în sediul Comitetului Central 
unde, ca la oricare casă româ
nească, sînt răsplătiți cu daruri, 
după datina străbună. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Eiena 
Ceaușescu și tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer se fotografiază împreu
nă cu pionierii, tinerii muncitori și 
studenți. imagini care vor constitui, 
peste ani, dovezi grăitoare ale gri
jii și atenției cu care partidul în
conjoară, în toate momentele vie
ții. tînăra generație. Apoi, întregul 
alai al colindătorilor intonează 
tradiționalul ,,Mulți ani trăiască!“ 

dezvoltarea prieteniei, a stimei și 
respectului reciproc între popoare 
și state.

Sîntem de asemenea martori ai 
unor realizări semnificative pe 
care harnicul popor român și con
ducerea sa le obțin in toate do
meniile de activitate și în dezvol
tarea multilaterală a țârii lor.

Noi, cei aflați aici în calitate de 
reprezentanți ai țărilor noastre, ne 
bucurăm de succesele pe care le 
înregistrează, atît pe plan intern 
cît și extern, Republica Socialistă 
România, țară a cărei ospitalitate 
proverbială i-am cunoscut-o. A- 
ceste succese constituie o parte in
separabilă a aspirațiilor generale 
ale lumii contemporane spre bună
stare, spre o viață mai fericită a 
tuturor oamenilor și spre înfăptui
rea Idealurilor nobile ale păcii și 
prosperității.

Permiteți, stimate domnule pre
ședinte, să vă urez încă o dată 
dumneavoastră, stimatei dumnea
voastră familii și colaboratorilor 
multă sănătate și fericire.

t>a mulți ani !
In numele Consiliului de Stat, al 

guvernului șl al său personal, to
varășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit pentru felicitări, pentru bu
nele urări adresate poporului ro

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 150 DE ANI DE ACTIVITATE

A ÎNTREPRINDERII DE STOFE DIN BRAȘOV

M E S A J U L
ADRESAI DE T0VARĂSU1 NIC01AE CEAUSESCU
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comitetului oamenilor muncii

Dragi tovarăși,

Vă mulțumesc cordial pentru 
scrisoarea pe care mi-ați adresat-o 
și pentru invitația de a participa 
la sărbătorirea împlinirii a 150 de 
ani de la înființarea întreprinderii 
de stofe-Brașov. Exprimindu-ml re
gretul că nu am posibilitatea «ă 
dau curs invitației, doresc ca, la 
sărbătorirea acestui important eve
niment din viața întreprinderii 
voastre, să vă adresez tuturor cele 
mai calde felicitări.

Dezvoltind vechile șl frumoasele 
sale tradiții de muncă, colectivul 
de muncitori, tehnicieni și ingineri 
al întreprinderii de stofe din Bra
șov a adus in anii construcției so
cialismului și aduce și in prezent 
o contribuție însemnată la înfăp
tuirea politicii partidului de dez
voltare economică și socială a ță
rii, la sporirea și diversificarea 
producției textile, la aproviziona
rea oamenilor muncii cu bunuri de 
lari? consum. Mă bucură, dragi to
varăși. că intimpinați aniversarea 
întreprinderii voastre cu noi și în
semnate succese în îndeplinirea 
sarcinilor de plan și angajamente
lor pe care vi le-ați asumat pri
vind realizarea cincinalului înain
te de termen. Prin realizările pe 
care le obțineți vă aduceți contri
buția, alături de celelalte colective 
do oameni ai muncii, la realizarea 
mărețului program elaborat de 
Congresul al X-lea șl de Conferin
ța Națională privind dezvoltarea 
mai accelerată a economiei națio

întreprinderii sărbătorite i s-a conferit 
Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa I

nale și ridicarea, pe această bază, 
a nivelului de trai material și spi
ritual al Întregului nostru popor.

Sint încredințat că bilanțul rea
lizărilor pe care il faceți la această 
aniversare va constitui pentru voi 
toți un puternic imbold de a ac
ționa cu șl mai multă hotărire 
pentru a dezvolta succesele obți
nute. asigurind creșterea susținută 
a producției și productivității mun
cii. gospodărirea rațională a ma
teriei prime șl materialelor, a 
combustibilului și energiei, ridica
rea continuă a calității, astfel ca 
produsele fabricii să satisfacă pe 
deplin cele mai înalte exigențe de 
ordin calitativ. Intruclt întreprin
derii voastre il revin sarcini im
portante în ce privește exportul, 
doresc să-mi exprim convingerea 
că veți lua in continuare toate mă
surile pentru a asigura îndeplini
rea în condiții optime a prevederi
lor de plan privind livrările pen
tru exterior, că veți acționa In 
permanentă pentru a asigura spo
rirea competitivității și o cit mat 
bună valorificare a produselor fa
bricii dumneavoastră pe piața ex
ternă.

Convins câ veți face totul pentru 
ca întreprinderea de stofe-Brașov 
să se situeze, prin rezultatele sale, ' 
pe un loc fruntaș în întrecerea 
pentru îndeplinirea Înainte de ter
men a cincinalului, vă urez tutu
ror. dragi tovarăși, succese și sa
tisfacții tot mal mari In muncă și 
in viață, multă sănătate și fericire.

a 150 de ani de activitate neîntre
ruptă.

Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România a conferit Ordinul 
Steaua Republicii Socialiste Româ
nia clasa I întreprinderii de stofe 
Brașov.

*
dernlzării întreprinderii, participan- 
ții la adunare au adresat o telegramă 
Comitetului Central al partidului, to
varășului Nicolae Ceaușescu, in caro 
se spune, printre altele :

Sint Vii in amintirea noastră, a tu
turor. vizitele de lucru cu care 
ne-ați onorat în anii precedent!. 
Sintem bucuroși să vă raportăm câ 
recomandările și indicațiile pre
țioase pe care ni le-ați dat atunci 
au prins viață, concretizindu-se în 
importante creșteri ale producției și 
eficienței economice, în impulsiona
rea întregii activități politico-edu
cative. Perioada care a trecut de la 
vizita dumneavoastră reprezintă cea 
mai strălucită și rodnică etapă din 
îndelungata existență a Întreprinde
rii noastre.

Vă raportăm, stimate tovarășe se
cretar general, că sarc’.nile planului 
de producție pe primii trei ani a! 
cincinalului au fost realizate cu 39 
zile înainte de termen, obținîndu-se 
o nroductie-marfă suplimentară în 
valoare de 79 milioane lei.

Permiteți-ne ca acum, la apro
piata cumpănă a anilor, să vă adre
săm din adincul inimilor noastre, 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, multă sănătate, fericire 
$i putere de muncă în nobila dum
neavoastră activitate închinată parti
dului și poporului român, păcii șl 
triumfului socialismului în lume.

MIERCUREA CIUC

Solemnitatea dezvelirii 
busîurilor lui Nicolae 

Bălcescu și Petoîi Sândor 
în cadrul manifestărilor consacrate 

aniversării anului revoluționar 1348. 
simbătă a avut loc la Miercurea 
Ciuc solemnitatea dezvelirii busturi- 
lor lui Nicolae Bălcescu și Petofi 
Sândor, revoluționari, patrioți și 
luptători înflăcărați pentru dreptate 
socială.

Cu acest prilej, partictpantii la so
lemnitate au adresat o telegramă 
Comitetxdui Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune :

Cu «înduri și sentimente pline de 
recunoștință fată de dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
noi. locuitorii orașului Miercurea 
Ciuc. la bilanțul anului 1973. ne ex
primăm încă o dată adincile noas
tre mulțumiri fată de Partidul Co
munist Român, față de dumneavoas
tră personal, pentru grija deosebită 
ce o acordați dezvoltării si prospe
rității continue a acestor meleaguri 
ale scumpei noastre patrii.

Sărbătoarea noastră de azi este un 
rezultat firesc al politicii naționale 
consecvente promovate de Partidul 
Comunist Român. Aceste monumen
te vor rămine mărturie ceste ani si 
ani a stimei față de marile genii ale

care dă dovadă 
personal dumnea- 
stimate tovarășe

umanității, de 
partidul nostru, 
voastră, mult
Nicolae ’Ceaușescu.

Cu încredere deplină în politica 
înțeleaptă a partidului, in viitorul 
fericit al patriei noastre socialiste, 
toți locuitorii acestui oraș — români 
și maghiari — intr-o strinsă frăție 
și deplină unitate, pășim în al 27-lea 
an al republicii cu hotărirea 
nestrămutată de a munci cu elan și 
pasiune. In fabrici și uzine, pe o- 
goare. in instituțiile de invătămint. 
cultură și sănătate, pentru ca ora
șul nostru, precum ș! întregul ju
deț Harghita să constituie zi de zi 
o prezentă tot mai activă in marea 
concentrare dc forte si energie a în
tregului popor, pusă in slujba înflo
ririi multilaterale a patriei noastre 
dragi — Republica Socialistă Româ
nia.

(Agexpres)

--------- - -

Prinlr-un decret al Consiliului de 
Stat, pentru contribuția adusă la dez
voltarea industriei ușoare și parti
ciparea activă a colectivului între
prinderii de stofe-Brașov la opera 
de construire a socialismului în pa
tria noastră, cu prilejul aniversării

★

Sîmbâtă a avut loc la Brașov adu
narea festivă consacrată aniversării 
a 150 de ani de existența a fabricii 
de stofe fine „Carpatex“, din locali
tate, la care au participat, numeroși 
muncitori, ingineri și tehnicieni din 
cadrul întreprinderii sărbătorite șl 
al altor unități, reprezentanți al or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai Ministerului Industriei Ușoare, 
foști lucrători ai întreprinderii săr
bătorite ?i alți invitați.’

Un moment emoționant în cadrul 
festivității l-a constituit citirea Me
sajului adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu prin care secretarul gene
ral al partidului adresează lucrăto
rilor fabricii de stofe „Carpatex" 
calde felicitări șl urarea de a obține 
noi succese in viitor.

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, întreprinderii sărbătorite i-a 
fost conferit Ordinul Steaua Repu
blicii Socialiste România clasa I, 
pentru contribuția adusă la dezvolta
rea industriei ușoare și participarea 
activă a colectivului acestei unități 
la opera de construire a socialismu
lui. Cu același prilej, prin Decret al 
Consiliului de Stat, s-a conferit 
titlul de Erou al Muncii Socia
liste și medalia de aur Secera și 
Ciocanul tovarășelor : Elena P. Du
mitrescu. țesătoare. Eugenia F. Flue- 
raș, ajutor maistru, și Vilma I. Va
sile. tocătoare. De asemenea, 185 de 
muncitori, tehnicieni și ingineri au 
fost distinși cu ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România.

înmînind distincțiile. tovarășul 
Constantin Drăgan, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R., președintele 
consiliului popular județeană, i-a fe
licitat pe cei decorați, in numele 
tovarășului Nic.ol.ie Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat

Colectivul sărbătorit a mai fost fe
licitat. do Nicolae Enea. prim-adjunct 
al ministrului industriei ușoare.

A luat apoi cuvintul inginerul 
Petru Ionescu, directorul fabricii de 
stofe fine, care a înfățișat drumul 
parcurs de colectivul sărbătorit in 
cei 150 de ani. Au mai luat cuvintul 
Elena Dumitrescu — țesătoare. Ro
zalia Palfi și Cornelia Năstase, re- 
pansatoire.

Exprimindu-șl recunoștința pentru 
condițiile create dezvoltării și mo- 

mân. Alocuțiunea rostită cu acest 
prilej de șeful statului nostru a 
fost viu aplaudată de toți cei pre
zenți.

Președintele Consiliului de Stat, 
ceilalți conducători s-au întreținut 
apoi cordial cu șefii misiunilor 
diplomatice.

Ciocnind o cupă d? șampanie cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, re
prezentanții numeroaselor țâri pre
zenți la această întîlnire i-au 
transmis felicitări cu prilejul 
Anului nou din partea șefiloi* * sta
telor și guvernelor respective, 
urări de noi succese in activitatea 
ce o desfășoară în fruntea statului 
român și în viața politică interna
țională. în Iimpui acestor cordiale 
convorbiri au fost evocate vizitele 
făcute de președintele Nicolae 
Ceaușescu in numeroase țări, in
fluența majoră a convorbirilor la 
nivel înalt avute cu acest prilej 
atît pentru dezvoltarea relațiilor 
bilaterale cît șl pentru promovarea 
cursului destinderii in lume, păcii 
înțelegerii și cooperării între țări 
și popoare.

La încheierea primirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat încă o 
dată șefilor misiunilor diplomatice 
multă fericire și „La mulți ani l“.
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Ca o navă uriașă
încărcată cu roadele

hărniciei noastre
Din clipa în care so tipărește 

acest ziar, anului 1973 i-au mai 
rămas două zile (4S dc ore sau 
2 380 de minute). In minute și se
cundo se măsoară timpul acum. O 
numărătoare inversă in care nu 
cifre se rostesc, ci fapte. Fapte 
memorabile de muncă și viață, de 
înfăptuiri și succese — ultimele 
din acest an. ultimele, dar care se 
ccr așezate in rindul intii. Deci o 
numărătoare inversă marcată prin 
bătăile de gone — dc puternică și 
eroică rezonanță — alo noutăților, 
alo bilanțurilor adăugate la mare
le bilanț al țării intr-un an care 
s-a înscris in istorie cu majuscule 
pentru tot cc a pus la temelia 
progresului nostru.

De la sute de kilometri depăr
tare. corespondenții județeni ai 
ziarului nostru și-au dat intilnire 
La ultima teleconferință din anul 
1973. grăbiți să comunice ultimele 
vești, să se facă astfel purtătorii 
de cuvint ai milioanelor de oameni 
ai muncii dc pe întregul cuprins 
al țării, preocupați, acum, sâ așe
ze o ultimă și impresionantă co
loană la edificiul înfăptuirilor din 
1973.

— Bună dimineața 1 Cu ce înce
pem teleconferința dc azi ?

— Cu faptul cel mai important, 
bineînțeles — se aude vocea de 
departe a corespondentului nostru 
din Oradea — iar faptul cel mai 
important il dețin eu...

In clipa aceasta intervin aproa
pe toți corespondenții, fiecare fi
ind convins că deține „faptul ccl 
mai important".

— Eniilian Rouă, vorbeai despre 
o premieră industrială la Slatina. 
Mai exact : despre ce e vorba ?. in
tervenim, dind intîietate unui fapt 
din orașul aurului alb.

— Este vorba despre a șasea pre
mieră industrială importantă din a- 
cest an in județul Olt...

— Una la două luni...
— Exact Nu-i deloc puțin lucru 

cind te gindești că in alte timpuri 
prin aceste locuri nu era nici mă
car una la două -decenii.

— Unde s-au petrecut cele șase 
din acest an ?

— La întreprinderea de vagoane 
și întreprinderea de tricotaje din 
Caracal, halele 6 și 7 de electroliză 
la Combinatul de aluminiu clin Sla
tina, apoi întreprinderea textilă din 
Slatina și. insfirșit. nremiera de ieri. 
Deci, notați : a intrat in funcțiune 
secția de cabluri electrice a între
prinderii de prelucrare a aluminiu
lui de pe platforma industrială a 
Slatinei. Secția va produce 10 000 
rie kilometri de cabluri anual.

— Adică, distanta București—Ha- 
rana.

— Mai mult Pentru că se adaugă 
și 5 000 de tone de sirmă trefilată. 
Trebuie spus că in timpul orobe- 
lor tehnologice de pină acum s-au 
și produs 109 de km de cabluri și 5 
tone de sirmă trefilată... Deci, s-ar 
putea spune că s-a și asigurat firul 
pe care vă comunic acum această 
veste...

De la Baia Mare. Gheorghe Susa 
dă semne dc nerăbdare :

— Ca să răminem in domeniul 
metalelor neferoase, notați cifrele 
200 si 10. Iată și explicația lor : se 
împlinesc acum zece ani de activi
tate a exploatării miniere Ilba. Și 
chiar azi de dimineață, cu prilejul 
jubileului, minerii de la Ilba au 
scos vagonetul de minereu care 
rotunjește un avans de 200 de zile 
față de planul anului 1973. Asta 
înseamnă o importantă cantitate de 
metale prețioase extrase in plus.

— Deci la Uba vom avea un re
velion de... aur.

— Alo ! Alo ! Sint Ion Manca. 
Am si cu o premieră industriala...

— Alta ? Ești foarte activ. în ul
timele zile, cel puțin, ne-ai asaltat 
pur și simplu.

— îmi cer iertare — se scuză 
corespondentul nostru de la Piatra 
Neamț. Dar nu sint eu „de vină". 
Realitățile județului m-au obligat 
să anunț... Cea de acum e a sasea 
premieră industrială pe platforma 
ch m.că a Sâvineștilor in luna de
cembrie, Așadar, a inceput să pro-

ciucă, la Săvinești, o unitate de 
mecanică fină destinată sâ acopere 
integral aprovizionarea cu piese de 
schimb pentru complicatele insta
lații chimice de aici, eliminînd im
portul. Se vor produce anual 
25 000 do repere de cea mai mare 
finețe. Principala unitate de mă-

biu vocea corespondentului nostru. 
Nicolac Brujan :

— Pentru că vorbiți despre re
velion, vreau să vă pun o Între
bare : dumneavoastră veți ciocni 
un pahar de șampanie In noaptea 
Anului nou ?

— Asta-l bună î — se aud mal

mei șarje do cristal românesc, la 
întreprinderea „Vitrometan" din 
Mediaș, și că azi s-a fabricat aici 
al 100 000-lea obiect de cristal.„ In 
1973 producția artioolelor din cris
tal a fost de șase ori mai mare 
decit în 1972. Planul din acest an

LA ULTIMA TELECONFERINȚA A ANULUI 1973 : • BUCUREȘTI: De 96 de ori

ca si al-

reve-

aur. 
Alo !

Pornește în larg „cargoul împlinirilor

imag.ne din noua eeq.e de cabluri electr,» . de °luminlu dln Sla,lna lntrotâ ,n ,unC,IUne

s-a ridicat cortina și-au izbucnit aplauze • SLATINA! București — Havana,

prin cablu de aluminiu românesc • BAIA MARE : Pentru salba de aur a succeselor

O P. NEAMȚ : Mecanica fina — un nume nou pentru Sâvinești • VALEA TROTU

ȘULUI : Incâ o flacără in energetica țării ® PRAHOVA: O conductă a revelio

nului ® MEDIAȘ : Muzica paharelor de cristal • CRAIOVA : Sarcini sporite pentru

Moș Gerilă... • BIHOR : ...care a sosit și la Oradea cu trenul de 10 • VASLUI

600 de zîmbete ® VILCEA : „La mulți ani 1“ pe cometa Kohoutek © CONSTANȚA:

sură folosită în această fabrică este 
zecimea de micron. Precizia...

— Iți mulțumim pentru... preci
zia informației. Aite premiere ?

— Da, la Borzcști — intervine în 
discuție Gheorghe Baltă, corespon
dentul de la Bacău. Vorbesc de pe 
olat forma industrială a Văii Tro- 
tușului., în urmă cu citeva ore am 
asistat aici la aprinderea focului 
in primul din seria celor zece ca- 
lane ale centralei electrotermice 
nr. 2 de la Borzești. Această nouă 
termocentrală de pe Trotuș va 
spori de 2.4 ori producția de abur 
industrial necesar combinatelor de 
aici st va ridica la 735 MW puterea 
instalată in întreprinderea de elec- 
trocmtrale Borzești. La ora asta 
presiunea în cazan a și crescut...

— Mă iertați că fac și eu asupra 
dumneavoastră... presiuni — se 
aude in telefon vocea unui coleg 
de redacție — dar nu văd de ce 
n-ați orimi la teleconferința de azi 
si citeva vesti din cel mai mare 
centru industrial al țării si anum*'  
Bucurcștiul. Și pentru că vorbiți 
despre premiere, uite chiar acum 
am aflat numărul premierelor in
dustriale ale anului 1973 în Capi
tală. Vă interesează ?

— Bineînțeles.
— Amin față lista lor întreagă... 

...96... Numai in această săptămînă 
au fost pregătite oent.ru ora debu
tului 20 de capacități noi de pro
ducție. Intre acestea : fabrica de 
casete de radio și televizoare, o 
secție nouă de rășini sintetice la 
„Policolor". o secție nouă la fabri
ca de tricotaje „Crinul", o fabrică 
nouă de piine si biscuiți în Ber- 
ceni...

— Stop ! Am reținut că in Ca- 
oitală anul 1973 a fost, 
tii. un an al înnoirilor...

— Vă rog să primiți 
mine una !

— Cine e la telefon ?
— Constantin Căprarii.

iești. O știre de la Sinaia...
— Ceva de revelion ?
— Intr-un fel. da. Cu ajutorul 

a două mii de localnici s-a con
struit aici, si s-a dat acum in fo
losință. o nouă conductă magis
trală de apă.

— Și ce are apa cu... 
lionul ?

— Are. pentru că această con
ductă va dubla, incepind chiar din 
noaptea de revelion, debitul in 
conductele de ană ale orașului.

In clipa aceasta auzim de la Si-

Noul complex al cooperației meșteșugărești din Ploiești inaugurat în 
preajma Anului nou

știe

multe voci. Sigur că da. Merităm 
și noi atita lucru...

— Ei bine — continuă Nicolae 
Brujan — cind veți asculta clin
chetul paharelor cinditi-vă că mu
zica aceasta alît de plăcută iși are 
obirșia la Mediaș.

— Ce vrei să spui, de fapt ?
— Vreau să spun că se împli

nesc doi ani de la elaborarea pri-

de
ru-

a fost realizat în șase luni... încă 
din iunie...

— Deci, la Mediaș Revelionul 
1974 e un fapt consumat...

— Da, consumat în pahare 
cristal...

După un mic moment de
moare, toleconferința noastră con
tinuă prin intervenția, corespon
dentului nostru Ion Manea :

— E bine că ne gîndim de 
acum la clinchetul paharelor 
noaptea de revelion, 
gîndim totodată și 1 
aceste pahare...

— Ai un fapt ?
— Da, unul din < 

culturii. Nu. nu e ’ 
producția de vin sau șampanie, ci 
despre toți cei care au făcut ca 
roadele pămintului să fie și In 1973 
bogate și să asigure cele necesare 
traiului zilnic pentru un popor de 
peste 20 de milioane. Vreau să 
vă vorbesc despre un singur om. 
Despre unul singur, dar el ne duce 
cu gindul la destoinicia tuturor 
lucră’orilor din agricultura tării.

— Cine este omul ?
— Se numește Mihal Bostan și 

este brigadier la cooperativa agri
colă dc producție din comuna Gi- 
rov, județul Neamț. El este cîștigă- 
torul concursului „Cine știe agri
cultură, ciștigă". Locul întii pe țară. 
Lupta a fost foarte strinsă. Au fost 
mii de concurenți. asnirînd toți la 
titlul de cel mai priceput agricul
tor. Mihai Bostan nu numai că a 
dat cele mai bune răspunsuri la în
trebările teoretice, dar a trecut cu 
brio și proba practică. Brigada pe 
care o conduce a realizat in acest 
an productiî-record.

— Transmite-i și felicitările noas
tre.

De la Piatra Neamț, facem, cu 
ajutorul telefonului, un salt de sute 
de kilometri pină în cîmpia Olte
niei...

— De fapt, ne aflăm în oraș, nu 
In cimpie — ne avertizează Nistor 
Țulcu, corespondentul de la Cralo-

Dar sâ 
la lichidul

pe 
din
ne 

din

domeniul agri- 
vorba despre

va. Dar e bine spus șl așa, pen
tru că ce vreau eu să anunț este 
predarea „la cheie" a încă trei blo
curi in cartierul Craiovita Nouă. 
Blocuri apărute într-un loc unde 
pină mai ieri era cimpie... Crește 
astfel la 3 500 numărul apartamen
telor construite pină acum In acest 
cartier al Craiovei. De fapt, denu
mirea de cartier este improprie. 
Aici va crește un adevărat oraș- 
satellt. Vor fi peste 25 000 de apar
tamente. Un oraș cu centru civic, 
cu cinematografe, casă de cultură, 
cu școli și magazine, cu bulevarde 
și parcuri...

— Deci în anii următori. Moș Ge
rilă o să aibă de lucru, nu glumă, 
la Craiovița Nouă...

— Ce să-l facem ? îi sporesc și 
lui sarcinile...

— Pentru că vorbiți de Moș Ge
rilă — auzim vocea lui Dumitru 
Gîțâ, corespondentul nostru de la 
Oradea — vreau să vă spun că se 
află acum aici, nu-1 căutat! prin 
altă parte...

— Ei, nu mai spune ?!
— Da, precis. A sosit ieri, cu 

trenul, la ora zece...
__  777
— Dacă vă spun ! L-au întîmpi- 

nat pe peron sute de copii. In Pia
ța Gării a fost un adevărat miting. 
De Ia gară a fost condus apoi pe 
Calea Republicii, prin mijlocul o- 
rașului, pină in Piața Victoriei. 
Acolo. în jurul pomului de iarnă, 
Moș Gerilă a împărțit cadouri. La 
amiază, moșul s-a dus in curtea 
școlii generale numărul 15. din cel 
mai tinăr cartier al orașului. în 
zona de vest, unde trăiesc peste 
36 000 de locuitori ai municipiului. 
A împărțit și acolo mii și mii d? 
cadouri pentru cei mici. Pe urmă, 
a inceput să umble din întreprin
dere în întreprindere și-a împărțit 
și pe acolo cadouri la serbările po
mului de iarnă...

— Dumneata vorbești serios ? 
Chiar așa a venit Moș Gerilă : cu 
(renul și*,.  •.■<

— Da, a fost o idee bună a or
ganelor locale, care au regizat o 
asemenea., sosire.

— Se pretinde însă că moșul se 
află acum și in alte părți. Pe cine 
să credem ?

— Sâ-i credeți pe toți. Se
doar că. la noi, Moș Gerilă e om
niprezent.

— La noi, la Craiova, 1 s-a dat 
și un cadou • un buchet de zambi
le din prima recoltă a acestor flori 
rare obținută in serele orașului.

— „Un zimbet, o floare..." — se 
aude fredonind vocea lui Vasilc 
lancu, corespondentul de la Vaslui. 
Zambilele de la Craiova trebuie 
puse in legătură directă cu zîmbetcle 
copiilor. Iar eu despre copii vreau 
să vă vorbesc la teleconferința de 
azi. Mă aflu chiar în incinta ulti
mului cămin de copii dat in folo
sință la Vaslui. Cu acest edificiu, 
numărul locurilor la creșe și gră
dinițe, realizate in acest an. creșto 
la 575. Căminul inaugurat azi e și 
cel mai modern... Anul ce vine re
zervă și el asemenea... surprize 
pentru cei mai mici locuitori ai 
Vasluiului...

— Copiii sărbătoresc, cel puțin 
aici, la noi, revelionul intr-un fel 
aparte.

Cel care a intervenit în discuție, 
Ion Stauciu, corespondentul nostru 
din județul Vilcea, ne lasă citeva 
clipe in suspensie, apoi continuă :

— Dacă veți primi la redacție o 
felicitare de Anul nou reprezen- 
tind o imagine fotografică a come
tei Kohoutek, puteți fi siguri, fără 
să vă mai uitați la adresă, că vine 
de la copii din Rm. Vilcea. Nu, nu 
este o fotografie reprodusă din re
viste. Este chiar opera lor, adică a 
celor mai mici astronomi din ora
șul nostru. Pe lingă liceul ,.Vasi
le Roaită“ a luat ființă un cerc al 
„prietenilor astronomiei". Copiii iși 
dau intilnire, seară de seară, la 
observatorul astronomic construit 
do ei și urmăresc diverse fenome
ne cerești. Ultima lor realizare 
este fotografierea cometei care se 
află acum in atenția întregii lumi. 
Au multiplicat fotografia și-au fă
cut din ea felicitări de Anul nou, 
pe care le-au expediat pe adresa 
profesorilor, a părinților.

— Un gest emoționant.
— Este, de fapt, un 

mulțumire pentru cei care --- 
astăzi, in România, cele mai bune 
condiții de creștere și instruire a 
tinerelor generații.

— N-ar fi rău să le cerem mi
cilor astronomi de la Rm. Vilcea 
ora exactă. Ora astronomică. Am 
intîrziat cam mult la teleconferin
ța de azi...

— Nu e mult pentru ultima din 
acest an. Atitea vești s-au 
aglomerat in aceste ultime ore ale 
anului...

— Am putea să discutăm zile m 
șir despre cite s-au făcut în acest 
an...

— Să ne mai gîndim si la anul 
care vine și De care il așteptăm cu 
și mai multe roade... îmi imaginez 
acest an ca pe un transatlantic cc 
se va desprinde de țărm in ..noap
tea nopților". încărcat cu speran
țele. cu bucuriile, cu proiectele 
noastre, cu hotărirea noastră de a 
infăptui și mai mult. Și va călători 
cu ele către un țărm al unor si 
mai mari împliniri...

— Așa cum chiar în aceste zile 
— auzim vocea lui George Mi- 
hăicscu de la Constanța — va porni 
in larg. încărcat cu mărfuri româ
nești, un nou cargou, cargoul „Bi
hor". Simbolic, eu l-aș numi „car
goul ’74"...

— Sau „cargoul împlinirilor", 
punem noi punct ultimei telecon- 
ferinte a anului 1973.

Mihai CARANFIL

gest de 
oferă

Deten de Al. BARTOf

PARTIDULUI, 
PATRIEI

SOCIALISTE
Republicii

Republică, bătrânii le-așteptară 
cu mîinile îmbătrânind pe arme, 
Vroind coroana regilor s-o sfarme 
în lutu-mbogăfit cu cripte, Țară I

Republică; tii te-ai născot din larme, 
din clocote și vâlvătăi de pară 
și-a noastră ești in veci de veci, comoară, 
statuia ta nu-i nimeni să o darme...

Vis dobândit, Republică, rămiie 
pentru vecie numele tău sfînt 
cu fluvii scris și frunze ce adie,

cuprins, întreg, cu litere arzând 
ca într-un măr cu carne de pământ, 
înfr-alt cuvânt ferice, ROMÂNIE...

Gheorghe TOMOZEI

Timp comunist
O, tinăr timp cu Patria în umeri 
Când iarna trece ca o vârstă roditoare 
Pentru adâncuri, pentru vetre ample 
Și frunțile iradiind prin gând și soare ;

Tu timp al Patriei înălfător ca raza 
Planetei românești, prin tot ce-și 

plăsmuiește 
Când însăși inima umană-i mai luceafăr 
Și ritmul înălțimilor dintrînsa crește >

Și timp și Jară-s gemeni deopotrivă 
Ca munfii sau averile îngemănate 
Ca visurile noastre și cu demnitatea 
întregului popor clădind in libertate I

Timp comunist — destin al unei lumi 
Cînd tot ce mișcă-n tara asta : 

râul, ramul, dorul
Iși înflorește rodul din puterea 
Pământului iluminat cu fruntea și izvorul j

Timp comunist — destin și întrupare 
Din tot ce-avem mai trainic și gândit, 
Tu ești prezent și viitor, 

ești dinspre soare
Puterea noastră, idealul țării infinit.

Ion CRÂNGULEANU

Porțile de Fier
Din veacuri, spre catarge 

nădejdi străluminând 
același ziditorul se mută 

in zidire 
cu-aceeași sacră jertfă 
cu-același arc de gind — 
și zidul nu se surpă, și-astrală-nmugurir» 
lumina-n miezul apei 

repetă-al țării gind.

Mihai NEGULESCU

oent.ru
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LA ALEȘII OAMENILOR MUNCII

[faptul;
I DIVERȘIi

...Așadar, în audiența la : împuterniciți! obștii, 
care nu cunosc alt țel al eforturilor lor deefit 
împlinirea întocmai a voinței maselor care i-au 
investit cu puterea și răspunderea conducerii ; la 
aleșii în comitetele de bloc, asociațiile locatari
lor, comitetele de cetățeni, adunările ceiăteneșli, con
trolul obștesc, comitetele oamenilor muncii din între
prinderi și instituții, adunările generale ale salarlați- 
lor, comisiile permanente aie consiliilor populare eîc. 
etc. etc. Această listă — absolut incompletă — 
ne oleră, prin ea însăși, o imagine convingătoare a for
melor instituționalizate create de către societatea 
noastră socialistă. Ce semnifică, prin existența lor, 
aceste forme î Cit de perfecte, sau perfectibile, sînt ele î 
Cum sînt ioiosite ? Ce trebuie făcut intr-un sector sau 
altul pentru a afirma din plin viabilitatea sistemului 
profund democratic pe care so întemeiază societatea 
noastră — încearcă să răspundă convorbirile realizate 
cu prilejul „audienței" pe care reporterii noștri au so
licitai-o acum, la sfîrșit de an, cîlorva dintre aleșii oa
menilor muncii.Deputatul e om al muncii, cetățean oiunipiezeut

A’-am putut să-l abordăm imediat 
pe tovarășul Jean Anghelescu. 
Participanții la adunare ieșeau in 
crup, cu pasul amorțit al celor 
care au stat mai mult pe scaun. 

Cind a avut o clipă de răgaz, 
l-am Întrebat pe pensionarul Anghe- 
lescu dacă e întotdeauna la fel de 
ocupat. Răspunsul fiind afirmativ, 
l-am rugat să ne descrie progra
mul unui deputat ca dumnealui.

— Luni : deșteptarea la cinci șl 
jumătate. La șase și jumătate ple
carea după piine si lapte. Prilej 
bun de a vedea la fata locului 
cum e aprovizionarea. De la 8,00 am 
continuat pe teren verificarea te
matică începută săptămina trecută 
in cadrul comisiei de gospodărire 
locativă. al cărei secretar sînt. 
Dună aceea am mers cu • tova
rășul Tara, din casă in casă, fă ci nd 
mobilizare pentru adunarea cetăte- 
r.ilor care urma să se țină miercuri.

— Tema verificării efectuate di
mineața ?

— Calitatea și corectitudinea re
parațiilor mici executate de 
I.C.R.A.L.

— Și tema adunării de miercuri?
— împreună cu cetățenii am 

fixat obiectivele de amenajat in 
anul viitor, prin contribuție volun
tară. Legea, in actuala reglemen
tare. prevede : mai intii se dezbat 
și se aleg obiectivele, apoi se 
calculează valoarea lor. Numai in 
funcție de totalul devizului se re
partizează contribuția pe familii.

— Am sânt totuși peste ziua de 
marți.

— Marți, programul obișnuit și.. 
Intervenții pentru o bătrină muta
tă de curînd. să i se construiască 
urgent o sobă.

Superioritatea calității de împu
ternicit al obștei vine din faptul 
că el vede totul cu ochii obștei. 
gindește cu mintea obștei. simte 
cu simțurile obștei. Dincolo de di
versitatea problemelor care se 
ivesc și trebuie rezolvate de către 
deputat cu cei ce l-au ales, dis
tingem tocmai această legătură 
indestructibilă de gindire și ac
țiune. această devoțiune pentru 
bunul mers al treburilor comune. 
N-am ajuns să depanăm planul pe 
Întreaga săptămină al tovarășului 
Anghelescu, in audienta noastră. 
Am fi aflat că, spre exemplu, in 
altă dimineață a umblat mult să 
caute o oarecare întreprindere 
de industrie locală, ce are 
un atelier de timplărie in car
tier. „N-am nimic cu atelierul, 
ci cu cele cinci coșuri ale lui care 
fumegă... Dacă am intilnit o groapă 
mai mică pe alee, n-am făcut un 
referat ci am pus mina pe lopată

și am astupat-o. Nu ca deputat, ci 
ca vecin. Dacă la complex n-am 
g isît margarină, nu aștept să pri
mesc sesizări, ci pun eu mina pe 
telefon, ca deputat și cumpărător, 
și cer margarina.

— Totuși, cetățeanul...

— Am venit să discut cu cetă
țenii și să stabilim amănuntele 
realizării rețelei dc alimentare cu 
apă.

— Cine efectuează lucrarea ?
— Ei înșiși, cine s-o efectueze ! 

Ei au hotărit-o, ci o îndeplinesc. 
Consiliul popular le-a procurat 
țeava, dar ei vor săpa șanțurile și 
transporta conductele. urmind ca 
instalatorii să efectueze operațiu
nile de meserie propriu-zise.

— înseamnă că părerea despre 
cei din Țigănești că n-ar fi prea 
receptivi la interesele obștei...

— ...Exagerări ! Nu locuitorii sa
tului dovedeau dezinteres, ci aș 
spune că mai curind cel care ac
ceptă asemenea explicații sînt co
mozi. $i eu mă obișnuisem cu 
ideea. Pină ce intr-o zi, m-am în
trebat : De ce ar exista o colecti
vitate de săteni mai puțin harnică 
decit alta ? Răspunsul a fost că... 
n-am găsit răspunsul.

împreună cu cîteva cadre din 
comună am explicat locuitorilor 
satului posibilitățile pe care legis
lația noastră le creează pentru

Cum judecă un magistrat rostul comisiilor de judecată
Magistratul popular Dobre Marin, 

meserie vulcamzator. Cind ne-a 
pr.mit avea niște treburi grabnice 
cu anvelopele mașinilor întreprin
derii de transporturi-Călârași. Pe 
noi insă ne interesau... opiniile sale

scădere. Cu toate că, intre timp, 
competența a fost lărgită.

— Poate fi sporită eficiența co
misiei de judecată ?

— Cred că da, prin lărgirea in 
continuare a competenței comisiei. 
In special, in ce privește litigiile de 
muncă.

— De ce dumneavoastră și nu 
altcineva a fost ales in comisia de 
judecată.

— Putea fi ales oricare om cinstit, 
drept. Prețuit de oameni, iubitor 
de adevăr. Așa că nu știu ce să vă 
răspund; dacă nu eram eu, era 
altul...

Oameni ca aceștia, aleși de cei 
din jur să facă dreptate, sint multi. 
Incercind o schiță de portret a lor 
și a activității ce o desfășoară avem 
in același timp imaginea, la scara 
întregii țări, a rostului miilor de 
„magistral i populari", aleși de 
obște pentru a sluji adevărul, pen
tru a veghea la respectarea spiritu
lui de dreptate și echitate instaurat, 
prin efortul tuturor, in viața noas
tră socială.

® in Marea Adunare Națională, la începutul actualei legislaturi, au fost aleși 465 deputați din rîndul 
muncitorilor, țăranilor cooperatori, inginerilor, tehnicienilor, profesorilor, artiștilor, juriștilor, reprezentanți ai 
cultelor. 255 deputați lucrează nemijlocit in producție.

O In consiliile populare au fost aleși 165 060 deputați, din care 117 000 lucrează în industrie, con
strucții, transporturi și agricultură, peste 27 000 de deputați își desfășoară activitatea în domeniul învăță- 
mintului, științei, culturii și ocrotirii sănătății, aproape 16 000 sînt cadre ce lucrează in organele de partid și 
de stat, in organizațiile de masă și obștești.

® in cele peste 30 000 echipe de control obștesc activează peste 150 000 de oameni aleși în adună
rile salariaților, cetățenești etc.

® in cadrul consiliilor populare funcționează peste 11 000 de comisii permanente, cu peste 130 000 de 
deputați.

© Aproximativ un milion de oameni activează in comitetele de cetățeni din circumscripțiile electorale, 
pentru realizarea diferitelor lucrări de interes obștesc.

® Pentru buna întreținere și administrare a fondului locativ funcționează circa 12 000 de comitete ale 
asociațiilor de locatari, cu peste 80 000 de cetățeni.

® in cele peste 15 000 comisii de judecată activează peste 77 000 de oameni ai muncii, aducindu-și 
o contribuție de seamă in munca de educație socialistă a cetățenilor, de înfăptuire a justiției socialiste.

fel de „primărie a obștii*'  în car
tier. Mal explicit : împreună cu 
deputatul, cu cetățenii s-au întru
nit intr-o sală de clasă a școlii din 
apropiere. „Să n,u așteptăm cu bra
țele încrucișate pină cind va avea 
primăria fonduri — a fost el de 
părere. Dacă ieșim cu toții la mun
că. dacă ne unim forțele, putem fa
ce singuri străzile".

...Președintele comitetului de ce
tățeni reprezintă, pe scara ierar
hiilor noastre obștești, prima celu
lă a puterii. Iar atunci cind in frun
tea ci se află oameni de acțiune ca 
Șândor Virâg, forța ei se amplifică 
nebănuit de mult.„Noi amintim de legi celor ce «uită» de ele"

cinema
• Veronica se întoarce : PATRIA.
— 9: 1.1.15; 13.30; 16: 18.15; 20,30,
FAVORIT — 9.15; 11,30; 13.45;
16; 18.15; 20.30.
• Cea din urmă zl : VICTORIA
— 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15; 20.30.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9.30; 11.
• Punct, punct, virgulă : DOINA
— 12,30: 14.30: 16.30.
• Puterea și adevărul : DOINA
— 18.45.
• Intimplări cu Cosa Nostra :
SCALA - 9: 11.15: 13.36; 16 15:
18.45; 21. BUCUREȘTI — 8.45; 11; 
13.30: 16; 18,30; 21. MODERN — 9: 
11,15; 12.30; 16: 18.15; 20.30.
e Marele vals : LUCEAFĂRUL - 
6.30: 11.30: 14.33; 17.30; 20.30. CAPITOL — 8.30; 11.30: 14.30; 17.30: 
20,30. EXCELSIOR — 8: 11.45 
14.30; 17.15: 23.
o Uimitoarele aventuri ale lui 
Pujblnson Crusoe : FERENTARI
— 16; 13; 20 TIMPURI NOI — 
11.20; 13.45; 18: 20.15.
• Fata din Istambul : FESTIVAL
— 6; 11.15; 13.30; 16: 18.30; 20.45.

— ...Cetățeanul știe că eu nu sînt 
funcționar, cu birou și cu program. 
Că terenul meu e și cu sacoșa, și la 
ușa blocului dacă mă ivesc, și mi 
se adresează oriunde și pentru 
orice. Marți după-amiază, am prezi
dat comisia de judecată. Joi dimi
neața am lucrat in comisia de eva
luări a imobilelor puse in vinzare. 
Vineri...

Timpul de audiență pentru re
porter fiind și el limitat ne-am 
despărțit de tovarășul Anghelescu 
cu imaginea limpede a omului 
care trăiește din plin viața obștii, 
se preocupă de împlinirea cerin
țelor acesteia, solicită și are din 
plin sprijinul cetățenilor.„Am și eu o«prejudecată»:toii oameniisînt harnicidacă eu, caprimar, știusă-i antrenez"

Tovarășul Gheorghe Vidroiu ne-a 
primit in audiență nu in birou, nu 
In vreo sală de ședințe, ci in fața

■ generale din satul Țigănești, 
care aparține de Topoloveni-Argeș:

manifestarea inițiativei gospodă
rești, condițiile organizatorice și 
economice care' există pentru a 
face tot mai frumos cadrul lor de 
viată, faptul că gradul de civiliza
ție depinde de efortul și de opera
tivitatea tuturor.

— Care a fost ecoul faptic al 
„reconsiderării problemei" ?

— Primul ecou poate părea ne
semnificativ : Construcția punții 
peste Circinov. Fiecare gîndca în 
sinea lui ce bine ar prinde o pun
te solidă, suspendată, iar misiunea 
noastră, a celor de la F.U.S.. a 
fost să dăm semnalul și să afir
măm că puntea poate fi și trebuie 
construită.

— E, de fapt, o aplicare a zica
lei „unirea face puterea".

— Da. La tot pasul în activitatea 
Frontului Unității Socialiste apli
căm. de fapt, ideea că unirea face 
puterea.

Afirmația lui Gheorghe Vidroiu 
redă, in fapt, esențialul despre 
rolul F.U.S. ca organism politic 
permanent, larg democratic și’ cu 
caracter reprezentativ, care polari
zează toate forțele politice și so
ciale ale națiunii socialiste tn Ju
rul partidului. Dar să revenim la 
„audienta" de la Țigănești.

— Care credeți că e regula esen
țială in munca unui primar și 
președinte comunal al Frontului. 
Unității Socialiste?

— Să fie receptiv. Să pornească 
de la ideea că fiecare propunere 
a oamenilor e binevenită și reali
zabilă — să n-aibă niciodată in 
gind pe „Nu“. Deci — să fie mo
bil. dinamic. Încrezător.

— Ne-a adus in „audiență" la 
dumneavoastră o prejudecată. Pre
judecata că sătenii din...

— Acum am și eu o prejude
cată : toți oamenii sint harnici. 
Trebuie doar să-i antrenezi.

ca membru în comisia de judecată. 
Așa că timpul âfecțait. pentru dis
cuția „păsului" nostru s-a conver- 
t t intr-un Interviu ’ luat la locul de 
muncă al vulcanizatorului Dobre 
Marin :

— Vi se pare grea împuternicirea 
de a judeca pe alții ?

— Atunci cind respecți adevărul 
și ești drept, nu-i grea. Am învățat
— mai clar ; am fost nevoit să în
văț — legile. O fi ea activitate ob
ștească, dar nu trebuie făcută după 
ureche, după păreri. Munca mi-a 
fost ușurată de faptul că legile 
noastre sint drepte.

— Care este, după dv., justifioa- 
rea existenței comisiilor de jude
cată ?

— In primul rind, una este să 
știe oamenii că azi are „X“ proces 
la tribunal și alta că procesul se 
desfășoară aici, in sala clubului. 
Una este să primească verdictul de 
la judecători, alta — de la colegii 
de muncă, să-și spună aceștia 
direct părerea. Există o încredere 
sporită, dar și o jenă mai mare a 
celui vinovat față de asistență. 
Acolo, in instanță, oamenii nu-1 cu
nosc ; aici toată asistența e la cu
rent cu ce a făcut, în mod nemij
locit.

— Au încredere oamenii In co
misia de judecată, in competența 
ei ?

— Da. Categoric da ! Acum un 
an am avut aici un caz. Unui ta
xator i-au lipsit cîteva sute de bi
lete. Comisia a hotărit ca acesta 
să le plătească, omul n-a fost mul
țumit. A făcut recurs. A ajuns, din 
proces in proces, pină la Tribuna
lul Suprem, care... a lăsat definitiva 
hotărirea noastră.

— Se fac des recursuri la hotărî- 
rile comisiei ?

— Cea despre care am povestit 
a fost singura în ultimii trei ani.

— Cite procese judecați intr-un 
an ?

— In 1973 au fost 16. Anul trecut
— 23. Numărul lor este deci în

Cefeldeoameni prețuiește
Obișnuit să asculte păsurile oa

menilor veniți in „audiență", tova
rășul Șândor Virâg, din orașul Sfin_ 
tu Gheorghe, tresare la întrebarea 
noastră ; „De ce credeți că ați fost 
ales 15 ani la rind președinte al co
mitetului de cetățeni ?“

— Oamenii au criteriile lor cind 
fac o alegere. Cind m-au votat pe 
mine, au zis așa : „îl alegem pe 
Șândor că e om de acțiune, știe 
să asculte și să muncească cu oa
menii".

Argumente ? Iată-Ie, pe scurt, 
furnizate chiar de cei care I-au 
ales. Străzile Rozelor și Zorelelor 
se înscriau pină in urmă cu cițiva 
ani pe lista celor greu de circulat. 
Fondurile primăriei, destinate mo
dernizării arterelor stradale, nu fă
ceau față, cum nu fac nici acum, 
tuturor cerințelor. Altul s-ar fi 
mulțumit, poate, să înalțe din 
umeri și să spună : „Dacă nu sînt 
fonduri, n-avem ce face !“ Ce a 
făcut Șândor Virâg ? A alcătuit un

Dialogul are loc în sediul primă
riei municipiului Brașov. Interlo
cutor — ing. Gh. Găină, președinte 
al comisiei permanente pentru con
strucții. arhitectură și sistematizare 
a consiliului popular al orașului de 
la poalele Timpei.

— Sint de peste 10 ani președin
te al acestei comisii. Am avut, fi
rește, multe satisfacții. Cea mai 
mare este legată de o cotitură, 
spre calitate și eficiență, pe care 
am făcut-o in activitatea noastră. 
Despre cc este vorba ? într-o vre
me, unii tovarăși din conducerea 
comitetului executiv ne cereau me
reu să facem studii. Și tot aproape 
mereu, acestea rămîneau pe hirtie. 
Cotitura despre care vorbesc a in
tervenit acum doi ani. Deputății au 
fost puși in situația de a-și exercita, 
in fapte, principalul atribut al omu
lui aflat la putere : controlul asupra 
activității administrației, controlul 
asupra celor puși să slujească inte
resele cetățeanului. Pentru unii.o- 
bișnuiți să-și cocoloșească lipsurile, 
să-și spele rufele „in familie", 
„amestecul" deputaților a devenit 
incomod. Numai că, atunci cind au 
fost puși in fața unor deficiente 
evidente din activitatea lor. parti
zanii așa-ziși „autonomi in condu
cere" n-au mai avut ce zice.

Avem destule exemple la în- 
demină. Să ne oprim, de pildă, la 
construcția magazinului „Univer
sal". Controlul obiectiv și com
petent al deputaților (in comisie 
activau 7 ingineri specialiști in di
verse domenii — n.n.) a de
monstrat respectivei organizații de 
construcții că mult invocatele greu
tăți aveau o singură origine : 
proasta organizare a muncii. Mă
surile și recomandările făcute de 
comisie, însușite și aplicate, au 
avut un efect imediat : in trei luni 
de zile magazinul a fost dat in fo
losință.

Raza controlului exercitat de de
putați s-a extins tot mai mult. Con
trolul deputaților a declanșat un vast 
program, eșalonat pe mai mulți ani, 
de sistematizare a circulației și in
trărilor in oraș ; controlul deputa
ților i-a făcut pe constructori să 
înțeleagă că epoca recepționării 
locuințelor cu ochii închiși a mu
rit ; controlul deputaților a făcut 
pe unii „nababi" cu terenul de 
construcții să-și aducă aminte că 
există o lege și trebuie s-o respec
te cu sfințenie.

Dreptul deputaților de a controla 
administrația este o componentă 
esențială a democrației noastre, 
este — ca să punem punctul pe i 
— însăși rațiunea acestora de a fi 
oameni al puterii.

La cota
1904

In cinstea zilei de 30 Deccm- | 

bric, pe cea mal înaltă cotă , 
(1 904 metri) de pe Ceahlău a I 
fost „plantată" o placă cu in- | 
6crl.pt & : „Slavă Republicii So- • 
cialiste România, pămirrt stră- I 
bun, leagăn al victoriilor pre- I 
zente, corabie a viitorului nos- I 
tru luminos". Ea a fost urcată > 
de 6 tineri de pe platforma chi- g 
mică Săvinesti, în frunte cu I 
operatorul Vasile Munteanu. A- 
cest omagiu adus republicii, de I 
ziua ei, are și o semnificație | 
anarte : toți cei 6 tineri cute- I 
zători au virata republicii. Pe ■ 
„cota anului" 20 al lor înălțăm I 
și noi un pahar intru mulți I 
ani 1

„Jubileu" ! 
demografic

In comuna Săbăcani (Neamț) 
te înregistrează o adevărată 
„explozie" demografică. Un re
censământ local, întocmit in a- 
ceste zile, a consemnat și un ■ 
jubileu : existența în această I 
comună a unui număr de 5 000 g 
copii pină la 15 ani, revenind, 
in medie, cite 8 copii de fiecare 
familie ! Mîine, cind „anul te 
înnoiește și plugușorul te por
nește", inchipuifi-vă cite cete 
de colindători vor străbate Să- 
băoanii, primind tradiționalele 
daruri.

„Să-i dați 
numele 
la ziar"

...Audiențe la aleșii obștii.
Audiențe solicitate de reporteri, în șirul celor 365 

de zile de permanentă sesiune în slujba maselor, de 
uși deschise tuturor inițiativelor, de acțiuni concrete, 
străbătute de înalt spirit de răspundere, de conștiință 
cetățenească pentru treburile poporului.

Snîr-o societate în care obștea conduce prin cei mal 
destoinici reprezentanți ai săi, învestitura primită este 
deopotrivă o înaltă onoare, dar și o îndatorire cetă
țenească de frunte, a cărei riguroasă îndeplinire, în 
spiritul întereselor generale, asigură mersul viguros al 
orînduirii noastre, afirmarea largă a democrației socia
liste.

Sergiu ANDON, Dan CONSTANTIN, G. M1TROI, 
Constantin PRIESCU

J

FLACARA — 0.15; 11.30: 13.45; 16: 
18,15; 20.30.c Vifornița : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15.30: 18: 20.15. 
COTROCENI — 15 30: 18: 20.15.O O afacere pe cinste : LUMINA 
— 11.15; 13.30; 16: 18.33; 20.45.
a Anatomia dragostei : DRUMUL 
SĂRII - 15.30; 18; 20.15.
a Misiunea secretă a maiorului 
Cook : MELODIA — 9: 11.15; 13,30; 
16: 18.30: 20.45. FLAMURA — 9:
11.15; 13.30; 16; 18.15; 20.30.
e Dragostea începe vineri : CEN
TRAL — 9,15; 11,33: 13.45; 16; 18.15;
20.30.
o Așa e viața — 16.30. Alleluia — 
18,45: 20.45 : CINEMATECA (sala 
Union),
a Despre o anume fericire : U- 
NIREA — 15.30; 18; 20.:5.
& Omul din La Mancha : GRI- 
VIȚA — 9.30; 12: 15.30; 18: 20.30 
e Morglana : VIITORUL — 13.30: 
18; 20.
a Torino Negru : BUZESTI — 9: 
11.15; 13.30; 16; 18.15; 20.30. GLORIA — 9: 11.15: 13.30: 16; 18.15:
20.30. AURORA - 9: 11.15; 13.30:
15.45: 18; 20.15.
o Evadarea : MOȘILOR - 9: 11.15; 
13,30: 16; 10.15; 20.30.

Ultimele șase minute : DACIA 
— 9; 11.15; 13.30: 16; 18.15; 20,30.
FLOREASCA — 15.30; 18; 20.15.

Juliane : CRÎNGAȘI — 16; 12 ; 
I 20.

a Dună seara, doamnă Campbell: 
BUCEGI — 15.30: 18; 20.15.O Ancheta poștașilor : PROGRE
SUL — 15.30; 18; 20.15.a Generalul doarme in picioare : 
VOLGA — 9; 11.15: 13.30; 15,45; 
13; 20.15. ARTA — 15.30: 17.45; 20.
• 190 de lei : PACEA — 16; 18; 
20.
o Ultimul tren din Gun Hill : 
LIRA — 15,30; 18: 20.15.
A In munți creste un brad verde: 
POPULAR — 15.30; 13: 20.15.
» Adio, arme ! : MUNCA — 16; 
19.
e Cu cărțile pe față : COSMOS — 
15.30; 12; 20.15.
a Legenda negrului Charley : 
VITAN — 15.30; 17,45: 20.
e Urmărire la Amsterdam : RA
HOVA — 15.30: 18; 20.15.
e O floare șl doi grădinari : GIU- 
LEȘTI — 15.30; 19.

teatre
• Opera Română : Spărgătorul
de nuci — 11.
• Teatrul dc operetă : Vint de li

bertate — 10.30, Lăsați-ma să 
clnt — 19,30.
q Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (la Sala Mare din bd. N. 
Bălcescu nr. 2) : Un fluture pe 
lampă — 10,30, Apus de soare — 
19.30. (sala Comedia) : Prizonierul 
din Manhattan — 10,30, Trei frați 
gemeni vencțlcni — 15.30. Cui 1-e 
frică de Virginia Woolf 7 — 20.
a Teatrul de comedie : Preșul
— 10,30, Buffalo Bill și indienii — 
20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Joc de pisici — 10. Casa 
de mode — 15. Play Strindberg — 
20. (sala din str. Alex. Sabia) : 
Valentin șl Valentina — 10; 20. 
Noile suferințe ale tinărului „W“
— 15.
a Teatrul Mic : A opta minune
— 10,30, După cădere — 19.30,
« Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 10. 
Cel șase — 19,30. (sala Studio) : 
Bărbați fără neveste — 10.30, Ho
telul astenicilor — 20.
a Teatrul Ciulești : Răzbunarea 
sufleurului — 10; 19.30.

a Teatrul ..Țăndărică" (sala dtn 
Calea Victoriei) : Du Aii — 11. 
(sala din str. Academiei) : Răi 
și nătărăi — 10; 12.
a Teatrul evreiesc de stat : Cu
lorile nemuririi — 19.30.
o Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tâ
rî a se" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema I — 19,30. (sala din Calea Victoriei nr. 174) : Vino să nc vezi 
deseară — 11: 19,30.
a Teatru! de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 
19.30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate
— 19,30.
a Circul „București" : Specta
col prezentat de Circul „Busch 
Roland" (R.F. Germania) — 10: 
16; 19.30.

t V

PROGRAMUL I
0,90 Bună dimineața I a Gimnas

tica pentru toți a Pentru să
nătatea dv. : Vacanța de

iarnă a elevilor și studenți
lor. Refacerea organismului 
după efortul Intelectual. Pre
zintă conf. dr. Gh. Tănăsescu 
și dr. Octavian Icnlștea « De 
vorbă cu gospodinele,

8.30 Cravatele roșii.
0.25 Film serial : DaktarL
9,50 Viața satului.

11,00 Emisiune in limba maghiară.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Album duminical.

Selecțluni din spectacolul or
ganizat cu prilejul premierii 
celor mal buni sportivi al 
anului 1973.

14.30 Fantezii coregrafice.
14,44 Ilustrate de vacanță dLn Bra

șov.
15,50 Magazin sportiv. Retrospecti

vă internațională (II).
17,00 Film serial : Pistruiatul — 

episodul II. Producție a stu
dioului de film al Televiziu
nii române.

17.35 Memento enescian. Sint evo
cate strălucitele zile ale mu
zicii găzduite de Capitala ță
rii noastre cu prilejul celui 
de-al Vl-lea Festival „Geor
ge Enescu".

18,35 România ’73. Film documen
tar de montaj.

19.20 1001 de seri : La mulți ani, 
Mihaela I

19.30 Telejurnal • La aniversarea republicii.
20,00 „Republică, măreață vatră" 

— spectacol llterar-muzlcal.
20.30 Film artistic : „Drum în pe

numbră" — producție .a stu
dioului cinematografic „Bucu
rești". Regia : Lucian Bralu, 
In distribuție ; Margareta 
Pogonat, Cornel Coman, Oc
tavian Cotescu.

22,10 Telejurnal.
22.20 Vedete internaționale.

PROGRAMUL H
11,00-13,00 Concertul orchestrei 

simfonice a Filarmonicii 
„George Enescu".

20,00 Film serial pentru copil : 
„Grăsunul" — producție a 
Televiziunii din R.P. Polonă. 
Episodul V.

20.30 Desene animate,
20,40 Meridiane literare.
21,05 Telerama. Obiceiuri folclo

rice de iarnă.
21.30 Opera, cronică a Istoriei. Pa

gini din opere românești.
22,10 Film serial : Brett șl Danny.

într-u.na din ultimele scrisori 
ale anului, sosite ieri pe adresa 
rubricii „Faptul divers", citim : 
„Mă numesc David Arpad, lo
cuiesc în Brașov, str. Toamnei 
24. Plecind de la fabrică spre 
casă, mi-am pierdut ceasul in 
autobuz. Un ceas foarte bun, la 
care țineam foarte mult. Am 
fost tare amărît. Mare mi-a fost 
insă bucuria cind am aflat că 
șoferii și taxatoarele de pe li
nia de autobuz respectivă în
trebau a doua zi pe toți călă
torii dacă și-au pierdut un ceas, 
care se găsește la cutare adresă. 
M-am ,dus la adresa indicată și 
mi-am luat ceasul de la cel 
care-l găsise. V-aș ruga să-i dați 
numele la ziar acestui om cu „O"

■ mare. 11 cheamă Took Pișta, și e 
I muncitor la Uzina nr. 2 Bra- 
| șov". „Bravo, Pișta !".

! Revelion 
j de nota IO

I într-o zi — un perâte, in altă 
zi — un acoperiș, apoi gea-

. murile, ușile, sobele... Si iată 
I că două barăci de pe Valea 
I Lotricarei și Preajba. părăsite 

de forestierii plecați in alte
! puncte ale pădurii și lăsate in n 
I paragină, au devenit, din ini- I 
I țiativa și prin munca voluntară I 
Ia unor elevi din Sibiu și Cisnă- 

die, două frumoase cabane de 9 
munte. Fiind la „înălțime" in ' 
hărnicie, elevii așteaptă cu emo- t 
ție inaugurarea cochetelor ca- s 
bane. Odată cu inaugurarea, I 
vor petrece aici și primul lor g 
revelion, cu o voie bună care 
va fi, negreșit, tot la... inăl- 8 
time.

Transfuzie 
pe navă

în urma unui ulcer perfo- fl 
rat, Mircea Holban, ajutor mc- g 
canic pe nava „Motru". se afla - 
in stare deosebit de gravă. Pen- g 
tru salvarea sa era necesară o I 
rapidă și masivă transfuzie de i 
singe. Ca un singur om, întreg | 
echipajul navei a răspuns pre- J 

Izent. Toți cei 17 marinari au . 
oferit cite o picătură de viață ; 
pentru salvarea unei vieți, că- j 
reia ii dorim „cursă lungă" 1

Oaspeți 
polari

O curiozitate : printre oaspe- 1 
fii care țin să-și petreacă „re- I 
vellonul" pe litoralul româ
nesc (in preajma lacurilor Sinoe 
și Nuntași) se numără șl unii 
care au venit tocmai de dincolo 
de cercul polar. In zoologie li 
se spune „giște polare" eau | 
„giște cu gitul roșu", iar omi- | 
tologii le numesc, mal preten- ’ 
țios, „branta ruficollis". Fac | 
parte dintr-o specie care tră- I 
iește in nordul îndepărtat, cu 
ierni veșnice. Pentru a li se | 
asigura un „sejur" cit mai plă- I 
cut, consiliul popular județean 
a elaborat o decizie, declarind I 
locul unde au poposit „zonă ' 
protejată". Cu alte cuvinte, „mai 
poftiți la anul și.„ la mulți J 
ani" I

Rubrică redactată do
Petre POPA ’
Gheorqhe DAVID
și corespondenții „Scînfeii1 I

6crl.pt
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in pragul noului an, noi angajamente 
pentru îndeplinirea exemplară 

a sarcinilor economice stabilite 
pentru 1974

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Consiliului de Slot al Republicii Socinliste România
VA adresez cele mai cordiale și călduroase mulțumiri pentru feli

citările pe care le-ați adresat cu prilejul Zilei naționale a Iugoslaviei, 
Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, Președinției Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, popoarelor iugoslave și mie personal.

I'sie deosebit de plăcut pentru mine de a împărtăși pe deplin sa
tisfy. tia pentru nivelul relațiilor prietenești șl de bună vecinătate din
tre Republica Socialistă Federativă Iugoslavia și Republica Socialistă 
România și convingerea cft relațiile sincere și de prietenie, colaborarea 
fructuoasă dintre țările și partidele noastre se vor dezvolta și în conti
nuare cu succes, spre binele popoarelor iugoslave și român, în interesul 
socialismului șl păcii în întreaga lume.

Doresc să salut și cu acest prilej succesele obținute pînă acum de 
poporul Republicii Socialiste România și să vă adresez dumneavoastră, 
personal, cele mai sincere urări de noi succese în activitatea închinată 
bunăstării și progresului poporului român.

IOSIP BROZ TITO

Cu prilejul celei dc-a XXVI-n s- 
mrersări a proclamării republicii și 
a Anului nou. Comitetul municipal 
BUCUREȘTI al Partidului Comunist 
Român si Comitetul executiv al 
Consiliului popular municipal au 
adresat o telegramă CC. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceausescu, prin 
care raportează că oamenii muncii 
din București. în frunte cu comu
niștii, încheie anul 1973 cu impor
tante realizări în îndeplinirea pre
vederilor actualului plan cincinal.

Vă informăm că, acționând neabă
tut pentru traducerea în viată a an
gajamentului pe care ni l-am asu
mat. de a Înfăptui actualul cincinal 
in patru ani și jumătate, colectivele 
de oameni ai muncii din București 
au îndeplinit toți Indicatorii de olan 
pe acest an. Ritmul de creștere a 
producției industriale a fost de 14.5 
la sută fată de 8.3 la sută cit era 
prevăzut, realizindu-'e suplimentar 
o producție marfă în valoare de 
1.57 miliarde lei si o producție glo
bală de 1.52 miliarde lei, față de 1,5 
miliarde cit reprezenta angajamen- 
■ ’ organizației de partid a CaDila- 
! i *a  producția marfă, si de 1.3 mi- 
> ’rde la producția globală. Produc*  
rvitatea muncii s-a realizat în pro
porție de 101.4 la sută, iar sarcinile 
de export au fost depășite cu 70 mi
lioane Ici valută, față de 58 milioane 
Ici valută cit reprezenta angajamen
tul. Aproape 30 la sută din totalul 
produselor realizate in acest an sint 
produse noi si modernizate. Au fost 
puse in funcțiune 96 capacități de 
producție Si s-au dat in folosință 
aoroape 24 000 apartamente, cu 500 
peste plan, precum si obiectivele 
social-cultvrale prevăzute a se con
strui în 1973.

Toate colectivele din Capitală, se 
spune mai departe in telegramă, sint 
pregătite să îndeplinească în mod 
exemplar sarcinile de plan pe 1974. 
să intimpine cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării patriei de sub 
jugul fascist și Congresul al Xl-lea 
al partidului cu noi și importante 
realizări.

In încheiere se spune : Exprimînd 
încă o dată acum, in prag de nou 
an, nemărginita dragoste și stimă 
ce vă purtăm alături de întreaga 
noastră națiune, vă urăm, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. viață lun
gă și sănătate, spre binele poporului 
și continua propășire a patriei, pen
tru îndeplinirea idealurilor de liber
tate. progres și pace in lume, pen- 
tru care m litați cu atita pasiune și 
consecvență. La multi ani !

Tn telegrama adresată de plenara 
Comitetului județean de partid 
BRAȘOV se arată, intre altele : 
Acum, in prag de an nou. comuniș
ti i. toți oamenii muncii — români, 
maghiari, germani — din județul 
nostru raportează conducerii parti
dului. dumneavoastră personal mul*  
stimate tovarășe Ceaușescu. că pla
nul pe primii trei ani ai cincinalu
lui a fost îndeplinit cu 50 de zile 
mai devreme : ca urmare, vom da 
economiei naționale, peste prevederi, 
produse in valoare de 3,8 miliarde

Organele și organizațiile de par
tid, comuniștii, toți oamenii mun
cii brașoveni apreciază că indicatorii 
de plan pe 1974 — care prevăd intre 
. ițele o creștere a producției globale 
industriale cu 3,2 miliarde lei față de 
prevederile cincinalului, a beneficiilor 
cu 17 la sută față de anul 1973, a ex
portului cu 48 la sută și a producției 
ciobale agricole cu 8.2 la sută — sint 
realiste și pe -deplin realizabile.

Dind glas sentimentelor de stimă și 
adirfă recunoștință pe care le nutrim 

de neobosita dv. activitate in 
fruntea partidului și a statului nostru 
pentru viitorul luminos ai României 
socialiste, pentru statornicirea in 
lume a unor relații de prietenie și 
< olaborare intre popoare, vă transmi
tem, mult iubite tovarășe Ceaușescu, 
cu prilejul zilei republicii și al 
Anului nou cele mai calde urări de 
sănătate, fericire, ani mulți și putere 
de muncă spre binele patriei, al po

TRĂIASCĂ
(Urmare din pag. I)

cooperați vizat chemat la viață 
nouă : creșterea continuă a bună
stării populației: înflorirea științei 
și culiur.i —' atestă imensa forță 
propulsoare a socialismului, a 
sentimentului de responsabilitate 
socială insuflat cetățenilor republi
cii de conștiința dublei calități de 
producători și proprietari ai mij
loacelor de producție, de conștiin
ța că in miinile lor se află pre
zentul și viitorul patriei.

După veacuri de robie și împi
lare, devenit pentru prima oară 
hbc-r și stăpin pe destinele sale, 
poporul a dobindit posibilitatea 
să-ș.i înfăptuiască năzuințele cele 
mai scumpe, să se conducă așa 
cum dorește și cum ii dictează in
teresele, să fructifice in folosul 
propriu întreaga avuție socială, 
roadele muncii sale libere.

In anii republicii, principiile de- 
mocra. ie i social iste ? i -a u grisi t ma - 
terializare in exercitarea nestinje- 
r. :ă de către toți cetățenii a drep
turilor $1 libertăților democratice.

Esența calităților definitorii ale 
cetățeanului republicii noastre so
cialiste o constituie dăruirea cu 
care se consacră slujirii Interese
lor generale, progresului societății. 
Cel mai concludent ..test- al spi
ritului civic în acțiur.e îl reprezin
tă efori urile pline de abnegație 
per. ura realizarea cincinalului ina
mic de termen, nenumăratele ini
tiative vizind valorificarea supe
rioara a resurselor umăr.'- și ma
teriile In scopul accelerării pro
gresului economic și social al țâ
rii. strădania statornică spre au- 
loperferiionare, spre dezvoltarea 
pregătirii profesionale și politice, 
spre creșterea gradului dc compe
tență ca o condiție hotăritoare 
pent.ru îndeplinirea la nivelul exi
gențelor actuale a oblig?'iilor fa';> 
de societate. pentru sporirea apor
tului personal a! fiecăruia la în
florirea patriei socialiste.

porului român, al partidului nostru 
comunist.

într-o altă telegramă, adresată de 
plenara Comitetului județean de 
partid COVASNA, se arată : Vă ra
portăm cu bucurie, mult stimate to
varășe secretar general, că pe pri
mii trei ani ai cincinalului colecti
vele de muncă din județ, aolicînd 
in viață hotâririle Congresului «1 
X-Iea, ale Conferinței Naționale a 
partidului si a prețioaselor dum
neavoastră indicații, au îndeplinit 
sarcinile de plan cu 86 do zile mai 
devreme, realizând un snor la pro
ducția marfa de peste 454 milioane 
lei.

In anii de după Congresul al 
IX-lea al partidului, economia jude
țului a cunoscut cea mai rodnică pe
rioadă de dezvoltare multilaterală, o- 
biectivele dezvoltării economico-so- 
cia’e a județului nostru pe anul 1974 
sint realiste și însuflețiloarc. Orga
nizația județeană de partid se an
gajează să depășească aceste obiec
tive la producția industrială cu 125 
milioane lei. aslgurind la sfirsitul fi
nului viitor un devans de 112 zile 
în realizarea sarcinilor cincinalului.

In continuarea telegramei se ara
tă că in județ vor fi concentrate e- 
iort urile pentru obținerea unei re
colte de cel puțin 30 000 kg cartofi 
pe mai mult de o treime din cele 
12 000 ha cultivate și de 31 000 kg 
la sfecla dc zahăr pe hectar. In 
zootehnic, ramură de bază a agri
culturii județului, se va realiza un 
spor de peste 15 la sută la efecti
vele de taurine, peste 30 la sută la 
producția de lapte și 25 la sută la 
carne, crescind in aceeași Droporție 
contribuția la fondul de stat.

Vă încredințăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii din județul Co- 
vasna — români și maghiari, in 
frunte cu comuniștii, avind mereu 
in față exemplul dumneavoastră 
strălucit de comunist militant și 
devotat revoluționar. înflăcărat pa
triot și internaționalist, se angajează 
dc a nu precupeți eforturile pentru 
îndeplinirea la cote superioare a sar
cinilor ce ne revin in 1974.

Plenara Comitetului județean de 
partid OLT relevă, intre altele, in te
legrama sa : In acest moment de 
fructuos bilanț, vă raportăm, stimate 
tovarășe secretar general, că produc
ția globală industrială a județului Olt 
ln cei trei ani ai cincinalului s-a dez
voltat intr-un ritm mediu anual de 
31,2 la sută. în acest an vom obține 
o producție industrială cu 1.8 miliar
de lei mai mare față de cea reali
zată in 1972, rcprezentînd o creștere 
de 42 la sută.

In continuare se arată : In anul 
1974 trebuie să realizăm o producție 
industrială de peste 9.5 miliarde lei, 
reprezentând o creștere de 56 la sută 
față de 1973. Sporul de producție pe 
anul 1974 va fi obținut in proporție 
de 46 la sută pe seama noilor capa
cități puse in funcțiune in 1973 și 
1974 și 10 la sută in urma creșterii 
productivității muncii și atingerii pa
rametrilor proiectați la obiectivele 
existente ; productivitatea muncii va 
crește pe ansamblul județului in fi
nul viitor cu 9,7 la su'.ă față de 1973.

In anul 1974 agriculturii județului 
nostru ii revin sarcini sporite : pro
ducția agricolă ce se va realiza va 
fi de aproape 4 miliarde lei. ceea ce 
ne va permite să livrăm statului 
cantități de produse agroalimentare 
superioare față de acest an.

Acum, in prag de an nou. an în 
ca.'e vom sărbători cea de-a 30-a ani
versare a insurecției naționale anti
fasciste armate și in care va avea 
loc cel de-al Xl-lea Congres al par
tid Tu.:, ne îndreptăm gindurile cu 
mindrie și recunoștință spre dum
neavoastră. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. asigurindu-vă de Întregul 
nostru devotament, de hotărirea nes
trămutată de a face tot ce depinde 
de r.oi pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

ROMÂNIA
Mindria patriotică pentru tot ce 

a făurit in anii republicii, fără a 
șovăi in fața greutăților și obsta
colelor intimpinate. mindria patrio
tică pentru prestigiul și respectul 
dc care România socialistă se bucu
ră azi pe toate meridianele globu
lui, pentru stima și prețuirea ma
nifestate pretutindeni față de apor
tul ei la cauza păcii și colaborării 
internaționale îndeamnă întregul 
nostru popor să-și unească tot mai 
strins rindurile in jurul încercatei 
călăuze, a gloriosului stegar — 
Partidul Comunist Român, a con
ducerii sale, in frunte cu secretarul 
general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In conștiința celor 
peste 20 de milioane de fii ai 
României socialiste s-a _ înră
dăcinat convingerea nestrămutată 
că dezvol tarea coeziunii moral-po- 
litice a națiunii in munca plină de 
avint pen'ru înfăptuirea politicii 
partidului, creșterea rolului său 
conducător in toate compartimen
tele vieții sociale reprezintă cheză
șia progresului multilateral al so
cietății. făuririi unei vieți demne, 
îmbelșugate și fericite a oamenilor 
muncii.

Fiecare aniversare a republicii 
marchează o nouă treaptă in as
censiunea țârii spre culmi tot mai 
înalte ale civilizației socialiste, 
spre noi înfăptuiri in folosul țr,- 
poralui, al patriei. Bilanțul cu care 
intlmpinăm sărbătoreasca zi de 30 
Decembrie r>'- îndreptățește convin
gerea că viitorul epre care ne 
călăuzește partidul va fi și mai 
bogat in împliniri, ne insuflă cer
titudinea că stă in puterile noastre 
să asigurăm biruința nobilului ideal 
comunist căruia, cu întreaga sa 
energie șl capacitate creatoare, po
porul nostru s-a angajat să-j dea 
viată pe pămintul românesc. Este 
angajamentul cu care pășește in 
anul celei de-a XXX-a aniversări 
a gloriosului august 1944. în anul 
Congresului al Xl-lea al P.C.R.

Excelenței Sale
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Poporul thni și eu personal dorim să exprimăm Excelenței Voastre 

și guvernului român sincerele noastre mulțumiri pentru mesajul de fe
licitări pe care ni l-ați adresat cu prilejul zilei naționale și vă expri
măm. la rindul nostru, cele mai bune și mai calde urări de fericire per
sonală și de prosperitate pentru poporul român.

REGELE BHUMIBOL

încheierea Protocolului comercial 
româno-ungar pe anul 1974

Ln urma tratativelor romftno-unga- 
rc, desfășurate la București, intr-o 
atmosferă prietenească și de înțele
gere reciprocă, simbătu a fost în
cheiat Protocolul comercial dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară pe anul 
1974.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de Marin TrAistaru, iar 
din partea ungară de Jeno Tordai, 
adjuncți ai miniștrilor comerțului ex
terior din cele două țări.

La semnare au fost de față tova
rășul Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, membrii celor două 
delegații la tratative, precum și alte 
persoane oficiale.

In baza acestui protocol, România 
va livra Ungariei autocamioane, trac
toare și mașini agricole, mașini-unel- 
tc, autoturisme, utilaj petrolier, rul
menți. mașini de construcții, precum 
și produse chimice, produse ale in
dustriei lemnului, materiale de con
strucții. bunuri de larg consum și al
tele. La rindul ei. Ungaria va livra 
României mașini-unelte, utilaje pen
tru industria siderurgică, autobuze, 
instalații pentru fabricarea becurilor, 
diverse utilaje pentru industriile chi
mică, ușoară, alimentară, precum și 
laminate din oțel, produse chimice.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de Si decembrie, 1 și 2 ianuarie. In țară : 

Vreme relativ umedă șl-în răcire ușoa
ră. Cerul va fl variabil, mai mult aco
perit în jumătatea de nord a tării.
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BOX: Cupa au cucerit-o constăntenii
întrecerea celor mai bune formații 

de la cluburile de box din județe 
pentru „Cupa federației" s-a înche
iat aseară prin meciul dintre Farul 
Constanța și Box Club Constructorul 
Galați. Numerosul public prezent 
aseară in sala Dinamo din Capitală 
a rămas satisfăcut de desfășurarea 
majorității partidelor dirrtre pugiliști 
bine pregătiți fizic și cu o ambiție 
remarcabilă in luptă. Cupa au cuce- 
rit-o conslănțenii cu „scorul" de 
22—21 ! Pinâ la partida din cadrul 
categoriei mijlocie-mi că. gălățenii 
avuseseră un avans care ar fi tre
buit să devină decisiv orintr-o victo
rie a lui P. Istrate in fața lui M. 
Lupu. Dar Istrate a boxat sub va
loarea sa, confuz și neregulamentar,

în cîte va rî nd uri
Juniorii români la a doua victorie. 

Ixî Budapesta au continuat intilr.i- 
rile competiției de hochei pe gheață 
pentru juniori dotată cu „Cupa celor 
6 națiuni". Echipa României a obți

Descoperită la 7 martie a.c„ de 
către un astronom de la observatorul 
din Hamburg, cometa „Kohoutek" 
(denumită astfel după numele celui 
care a observat-o prima dată) a tre
cut prin punctul cel mai apropiat 
dc Soare la 28 decembrie 1973, la o 
distanță de 22 milioane km. ceea ce 
reprezintă de 0.14 ori distanța Pă
rui-.-.•t—Soare. Stabilirea cu exactitate 
a traiectoriei cometei a permis or- 
ganizarea din timp a unui program 
de observații coordonat, extrem de 
vast și fără precedent. Oamenii de 
știință au apelat la întreaga gamă a 
mijloacelor și a aparaturii tehnice 
pe care le-au avut La indemină : de 
la observații la sol, efectuate cu cel 
mai mare telescop solar — fie vorba 
de telescopul de la Kiitt Peak (S.U.A.) 
cu o lungime focală de o sută de 
metri, pinâ la observații făcute din- 
00.0 de atmosferă prin intermediul 
navelor spațiale Skylab. Mariner-10, 
a sateliților artificiali OSO-7, OAO-3, 
a rachetelor Aerobee, baloanelor și 
avioanelor de cercetare ști.nțificâ. In 
afară de observarea el cu aparatură 
optică și electronică, analizarea co
metei in lumină intra violetă și Lnfra- 
roșie va oferi lumii științifice cu
noștințe inedite despre aceste astre 
enigmatice în care se petrec schim
bări rapide.

Ce drum urmează cometa „Kohou
tek" in spațiu ? De la sfirșitul luni’ 
septembrie, cometa a fost observată 
p<- cerul dimineții in apropierea ori
zontului .sud-estic, cu puțin timp 
înainte de răsăritul soarelui. Cometa 
a fost văzută destul de greu și a 
avut o strălucire mai mică decit pre
vedeau calculele inițiale. I-a Obser- 
va'ori’l astronomic din București or 
a fort fotografiată de mai multe ori 
ln cursul lunii noiembrie, pentru a 
se determina pozițiile ci precis»3 : la 
Începutul lui decembrie putea fl ob
servată și cu un bir.oclu. Aoropiin- 
du-se de Soare și d»3 Pămînt — cer*  
mai mare apropiere d« Pămint va 
avea lc.-? la mi ’locul lur.li ianuari' 
1974 la 121 milioane de km — stră
lucirea comciri va crc-șto trentat și 
ea va deveni ușor observabilă pe 
coral de seară, Ln primele zile ale 

țesături și diverse bunuri de larg 
consum.

„Acest protocol l-am încheiat după 
un an care s-a dovedit a fi deosebit 
de bun in relațiile româno-ungare, a 
declarat Jeno Tordai redactorului 
Agerpres, loan Ivanici. Relațiile e- 
conomice dintre țările noastre, și in 
cadrul acestora legăturile de comerț 
exterior, s-au dezvoltat foarte mult, 
corespunzător Acordului de lungă du
rată pentru actualul cincinal. Ne 
străduim ca, prin protocoalele anuale, 
nu numai să indeplinim indicatorii 
stabiliți, ci să-i și depășim. Volumul 
schimburilor de mărfuri convenite 
pentru anul 1974 depășește cu 8 la 
sută prevederile protocolului comer
cial pe anul in curs, a afirmat ad
junctul ministrului comerțului exte
rior din Ungaria. In ce privește 
structura lor, pot spune că am nomi
nalizat mărfuri din toate ramurile 
economiilor noastre naționale, in baza 
interesului reciproc".

„După părerea mea, a spus în în
cheiere Jeno Tordai. protocolul re
flectă, prin structura sa, posibilitățile 
economiilor din cele două țări, voin
ța comună de a le folosi în scopul 
dezvoltării economice reciproce și 
amplificării relațiilor de prietenie 
dintre țările noastre".

unde vor cădea precipitații temporare, 
ntai ales sub formă de lapovită și nin
soare. In rest, precipitații izolate. Vînt 
potrivit, cu intensificări locale. Tem
peraturile minime vor oscila intre mi
nus 10 șl zero grade, izolat mai cobo- 
rîte in depresiuni, iar maximele între 
minus 5 și plus 5 grade. în București : 
Vreme relativ umedă. Cerul va fi ma! 
mult acoperit. Vor cădea precipitații 
slabe. Vînt potrivit 

fapt pentru care a fost descalificat. 
Cum in asemenea situații regula
mentul prevede înscrierea unei vic
torii cu 3—0, conslănțenii au refăcut 
terenul pierdut anterior și. pînă la 
urmă, au ciștigat la acea diferență 
minimă de un punct. Victoriile Fa
rului au fost obținute de I. F.aredin 
(muscă). V. Filip (semimijlocie). 3Î. 
Lupu (mijlocie-micâ), P. Pirvu (sem!- 
grea). iar ale gă’ățenilor de către 
M. Tone (cocoș), O. Amăzăroaie (se- 
miușoară), A. Guțu (ușoară) și 
S. Tirilă (mijlocie). S-au încheiat 
prin decizii de egalitate meciurile 
A. Mibal — P. Ganea (semimuscă). 
P. Manole — N. Boscu (pană) și 
I. Dascâlu — V. Lchâduș.

nut a doua victorie intrecind cu sco
rul de 3—2 (3—1, 3—0. 2—1) selecțio
nata Italiei. Hocheiștii români au 
trecut pe primul loc in clasamentul 
general, totalizind 4 puncte (16—2) 

lui ianuarie 1974, in constelația Ca
pricornului, apoi in Vărsătorul, Peș
tii. La mijlocul lui februarie va fi 
observată in constelația Berbecului, 
cînd se va urca aproape la 43° 
deasupra orizontului, și va avea o 
strălucire mult micșorată. Cea mai 
bună vizibili.tate a cometei se pre
vede in cursul lunii ianuarie : la 7 
ianucrie va trece la 1° nord de pla
neta Venus, iar la 29 ianuarie la 3'5 
de Cornul Lunii (înainte de primul 
pătrar) care se va mișca paralel cu 

COMETA „KOHOUTEK"
• CE DRUM URMEAZĂ COMETA ÎN SPAȚIU? • iN PRIMELE ZILE DE IANUARIE VA 

PUTEA Fl OBSERVABILĂ « MESAJUL PUR ȘTIINȚIFIC AL CERESCULUI ASTRU

coada cometei. Dupâ acest „voiaj" in 
sistemul nostru solar, cometa se va 
îndepărta definitiv și nu va mai re
veni niciodată In apropierea Soa- 
rehii.

In privința strălucirii, primele cai
cul’e arătau un maxim, cit cea ma, 
mare strălucire a Luceafărului, in 
ultimele zile ale lui decembrie și in 
primele zile ale lui ianuarie. Calcule 
ulterioare micșorau această străluci
re la nivelul stelei Sirius (caa ma’ 
strălucitoare stea de pe cer). S-ar 
putea ca și această evaluare să fie 
exagerată și să avem de-a face cu 
o cometă de .strălucirea unei ste
le de prima mărime șl așa destul de 
impresionantă. Trebuie menționat că 
in 1910 cometa Halley avea strălu
cirea unei stele de mărimea a doua 
și că au fost comete a căror strălu
cire s-a schimbat brusc de la o ti 
la al'.a. în ceea ce privește coada 
cometei, aci previziunile sint și mâ
neri gure. din cauza necunoașterii tu
turor proceselor fizice care duc la 
formarea lor. Se crede câ la mij-

Premiile C.C. al U.I.C. pentru 
literatură pe anul 1973

Simbâtă s-au inmlnat premiile a- 
tributo ele către Comitetul Central 
al Uniunii Tinerelului Comunist 
pentru liberali:.a pe anul 1973 ;

Premiul pentru poezie: Ileana MA- 
lfinciolu — pentru volumul „Poezii", 
editura „Cartea Românească" ; Ri
chard Wagner — pentru volumul 
„Klavtcxt" (Un cuvlnt limpede), edi
tura „Albatros" ; Nicolae Dragoș — 
pentru volumul „Zăpezi fără întoar
cere". editura ..Cartea Româniascâ".

Premiul pentru proză : Gheorghe 
Schwartz — pentru romanul „Marto
rul". editura „Facla" ; Gyorffi Kâl- 
mân — pentru volumul de nuvele 
„Csendes Hetkoznapok" (Zile liniș
tite). editura „Kriterion".

Premiu) pentru critică : Mihai Un- 
glieanu — pentru volumul „Pădurea 
de simboluri", editura „Cartea Ro
mânească".

Premiul pentru reportaj : Mihai 
Pelin — pentru volumul „Miorița nu 

ș-a născut lingă stele", editura „Scri
sul Românesc" ; Alexandru Monciu 
Sudinski — pentru volumul „Carac
tere". editura „Cartea Românească".

Premiile concursului 
de scenarii pentru teatrul 

radiofonic și de televiziune
In cinstea celei de-a XXX-a ani

versări a eliberării României de sub 
jugul fascist. Radioteleviziunea ro
mână a organizat un concurs de 
scenarii pentru teatrul radiofonic si 
de televiziune, desfășurat intre 1 
august șl 20 noiembrie 1973. Juriul, 
format din : Radu Beligan (pre
ședinte). Dina Cocea. Radu Popescu, 
Paul Everac. Valeriu Răpeanu. Ion 
Toboșarii. Dinu Cernescu. Galfalvi 
Zolt. Dinu Săraru și Virgil Stoenescu 
(secretar), a atribuit următoarele 
premii :

PREMIUL I : „Personalitate pen
tru concurs", de Cornel iu Marcu. 
PREMIUL II : „Iadul de sărbătoare", 
de Valentin Munteanu : „Interviul", 
de Angela Platti. PREMIUL III : 
„La Colorado, aproape de stele", de 
Dara Motoc ; „Oameni fără adresă", 
de Mihai Duțescu ; „Interviul* ’, de 
Dumitru Drăgan. MENȚIUNI : „Sa
tul blestemat", de Mircea Bradu ; 
Scenariu! cu motto „Labor omnia 
vincit improbus**,  de Radu Theo- 
doru ; „Aventurierul", de Ștefan 
Berciu : „Poate să ningă" de Ion Ba- 
dărău : „într-o seară, prin fereastra 
deschisă". de Gabriel Stânescu. 
MENȚIUNI SPECIALE (scenarii 
pentru tineret si copii) : „Cenaclul 
adevărului", de Valeriu Sirbu ; 
„Visul unei dimineți de vară", de 
Alecu PopovicL

A apărut revista : 
PROBLEME ALE PĂCII 
Șl 50C1ALISMULUI 

nr. 12/1973

Ei sint urmați de echipele Elveție?— 
4 puncte <i6—4), Ungariei — 4 punc
te (14 — 10) etc. Alte rezultate înre
gistrate : Elveția — Bulgaria 4—3 
(3—1, 0—0. 1—2) ; Ungaria — Austria 
6—5 (1—2. 1—1, 4—2).

Automobil Clubul Român, prin fe
derația sa de special i'tate. a stabilul 
clasamentul primilor 10 automobiliști 
pe anul 1973. Iată numele acestora : 
1. — Eugen Ior.escu-Crist ea (Ciclop 
București), 2. — Dorin Motoc (Ciclop 
București). 3. — Gheorghe Morassi 
(U.A.P.-Pitești). 4. — Horst Graef 
(Universitatea Brașov), 5. — Marin 
Dumitrescu (Danubiana București).
6. — Constantin Pescaru (Steagul 
roșu Brasov). 7. — Florin Morassi 
(U.A.P. Pitești). 8. — Laurențlu Bor- 
bely (Universitatea Brașov). 9. — 
Cornel Motoc (Ciclop București). 10. 
— Petre Vezeanu (U.A.P. Pitești).

FOTBAL. — Biroul consiliului clu
bului Steaua. în cadrul misurilor 
menite să îmbunătățească activitatea 
echipei de fotba!. a numit pe Con
stantin Teașcă antrenor principal al 
acestei echipe.

locul lui ianuarie, la maxuna ei dez
voltare, coada cometei va avea o 
lungime aproximativ egală cu a ‘reia 
parte din distanța Pămint—.Soare și 
va descrie pe cer un unghi de 20c.

Cu tot aspectul lor impresionant, 
cometele sin-t adevărate „nimicuri 
cerești", masa lor fiind mai mică 
decit a miliarda parte din masa Pă
mântului. De fapt, mai toată masa 
este concentrată in nucleu, care este 
partea solidă a cometei, cu aspect 
stelar și care in cazul cometei „ICo- 

houtek" se pare că are 15—30 km dia
metru. După cele mai plauzibile teo
rii actuale, nucleul es-te format din 
gheață și gaze congelate (metan, 
amoniac, aed carbonic etc.) care au 
incluse in masa lor numeroase par
ticule solide greu fuzibiile, cu carac
ter metalic sau pietros. In apropie
rea Soarelui o parte din aceste ghe
țuri se volatilizează, antrenează și 
particule solide, dind naștere coamei 
și cozilor cometare. Cozile sint opu
se Soarelui din cauza preriunli exer
citate de „vlntu! solar", curentul de 
orotoni, electroni șl r.uclee mai gre 
ic, curent emis continuu de Soare, 
ca un „suflu" cu o viteză și inten
sitate variind cu activitatea solară, 
ajungind uneori la accelerații de 
10 000 de ori mai mari decit a 
torței gravitației.

După teoria cea mai plauzibilă 
actuală. La o distanță de 150 000 uni
tăți astronomice se află un nor co- 
metar conținind vreo sută de miliar
de de cornete, rămășițe ale procesu
lui de condensare din gaze |i pulberi

55 DE ANI DE LA CREAREA PARTIDULUI

COMUNIST DIN GERMANIA

Un eveniment memorabil 
in istoria mișcării 

muncitorești germane
Se împlinesc astăzi 55 de oni de 

la un eveniment care a marcat un 
punct de cotitură in istoria mișcării 
muncitorești germane — intemcieicn 
Partidului Comunist, din Germania, 

înscriind o pagină eroica in cro
nica de luptă a forțelor revoluționa
re și progresiste din Germania, ale 
căror tradiții s-au afirmat cai atita 
tărie încă in secolul- trecut prin 
strAluciții lor reprezentanți Karl 
Marx și Friedrich Engols, nașterea 
P.C. din Germania a fost rodul unor 
îndelungate bătălii dc clasă purtate 
de proletariatul german sub condu
cerea celor mai buni fii ai săi. Ea 
o avut loc in condițiile puternicului 
avint revoluționar generat de Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie — 
eveniment de răscruce în istoria 
mondială, a cărui influență s-a re
simțit cu tărie și In Germania, La 
30 decembrie 1918, în atmosfera de 
efervescență revoluționară care Cu
prinsese această țară, reprezentanții 
Ligii Spartacus — in jurul căreia se 
grupaseră forțele cele mai hotărlte 
ale mișcării muncitorești germane — 
întruniți la Berlin, au hotărît Înfiin
țarea partidului comunist,

Proolamindu-și ca țeluri eliberarea 
clasei muncitoare de exploatare și 
asuprire, mobilizarea maselor largi 
populare pentru împlinirea năzuințe
lor lor de eliberare națională și so
cială, nou! partid .și-a atras dc La 
început ura înverșunată a react Lunii, 
care a dezlănțuit împotriva lui o 
tencare sălbatică. La numai citeva z.jle 
după înființarea partidului, conducă
torii săi, Karl Liebknecht și Roza 
Luxemburg, au fost asasinați mișe
lește. înfruntînd cu neînfricare lovi
turile grele din partea forțelor reac
ționare, P.C.G. s-a situat ln avangar
da luptei poporului german Împotri
va fascismului, pentru libertate și 
pace. Plină de abnegație și spirit de 
sacrificiu a fost lupta desfășurată do 
comuniștii germani in anii Întunecați 
ai ascensiunii hiiJerismului. Printre 
eroii care și-au jertfit viața in aceas
tă grea luptă se află neuitatul con
ducător al dusei muncitoare germa
ne. Ernst Thălmann — președintele 
P.C. din Germania — asasinat de 
hitleriști în 1944, in lagărul do la 
Buchenwald.

în primii ani postbelici, după vic
toria marii coaliții antifasciste a po- 
jwarelor asupra Germaniei hitleriete 
— victorie la care poporul român și-a 
adus contribuția de singe — în par
tea de răsărit a Germaniei forțele 
democratice și progresiste s-au putut 
afirma in mod liber, lupta lor a 
cunoscut un nou avint. In acei an;, 
care au precedat crearea Republicii 
Democrate Germane, se impunea ca 
o cerință esențială, imperioasă lichi
darea sciziunii proletariatului, reali
zarea unității ideologice și organiza
torice a clasai muncitoare. în aceste 
condiții, la 21 aprilie 1946, la Berlin 
a avut loc Congresul dc constituire 
a P.S.U.G., creat prin contopirea 
Partidului Comunist din Germania, 
in frunte cu președintele Wilhelm 
Pieck și a Partidului Social-Demo
crat, in frunte cu președintele Otto 
Grolewohl. Trei ani mai tirziu, la 
7 octombrie 1949. a fost proclamata 
Republica Democrată Germană, pri
mul stat german al muncitoritor și 
țăranilor — eveniment care a deschis 
calea construirii societății noi, socia
liste, marcind transpunerea in viață 
a aspirațiilor de libertate, democrație 
și progres .social a celor mai înain
tate forțe ale poporului german.

în anii ce au urmat, sub condu
cerea P.S.U.G., In frunte cu Wilhelm 
Pieck, și apoi cu Walter Ulbricht, 
in R.D. Germană s-a trecut la în
făptuirea unei opere constructive de 
amploare. După înlăturarea gravelor 
urmări ale războiului, pe harta țării 
au apărui noi centre economice, au 
fost create numeroase obiective eco
nomice modeme, s-au dezvoltat pu
ternic construcțiile de mașini, chi
mia, petrochimia, elect soni ca, elec
trotehnica șl alte ramuri ale indus
triei socialiste. Paralel, au fost do- 
bindite realizări importante in dez
voltarea agriculturii socialiste, a Ști
inței, învâțămintului. culturii.

a sistemului solar. Sub Influența 
perturbat Iilor stelelor mai apropiate 
și a planetelor îndepărtate, unele 
din ele sint trimise spre interiorul 
sistemului solar, unde, trecind prin 
vecinătatea Soarelui, o parte din 
ghețurile lor sint volatilizate. Daca 
cometa trece deseori prin apropierea 
Soarelui, prin pierderea de gaze, 
prin forțe Interne provocate de în
călzire etc., ea se dezintegrează 
treptat (uneori și ccmeta este împăr
țită în mai multe fragmente) și ma

teria eJ este răspinditâ in lungul în
tregii orbite.

Dacă Pârnîntul trece prin apropie
rea acestor orbite se observă adevă
rate pioi de stele căzătoare, specta
cole impresionante, dar fără vreo 
oarecare cc-nseeințâ. Sint insă mai 
multe teorii asupra originii comete
lor, naturii nucleelor lor, legăturii cu 
ast-.TOlzii si meteoriții, asupra pro
ceselor ce duc la formarea coamelor 
și cozile»’ cometare. incit problema 
naturii fizice a cometelor nu es'.e 
încă deplin lămurită. Interesul mare 
ridicat altă dată de co-metc era pro
vocat de aspectud lor neobișnuit și 
de supers' iț-iile legate de aceste cor
puri considerate „mesageri cerești". 
Ele sint jjomenile și in cronicile 
noastre, cea mai veche mențiune 
fiind a cometei dLn 1472. Cometa din 
1G80, care a provocat o vil vă enormă 
in Europa, este și ea menționată de 
cronicarii noștri. încă de pe atunci 
spirite luminate — catalogind cometele 
și căutînd să le pună in legătură cu 
fapte istorice, sociale, calamități na

In prezent, oamenii muncii din 
R.D. Germană, călăuziți de Partidul 
Socialist Unit din Germania, de oon- 
ducerea sa, in frunte cu tovarășul 
Erich Honecker, lși consacră efortu
rile infăptuirfi sarcinilor (rasate de 
cei de-al VIII-lea Congres al 
P.S.U.G., care deschide ample per
spective pentru progresul general al 
țării prietene pe calea socialismului. 
Se înfăptuiesc cu succes prevederile 
actualului plan cincinal 1971—1075, 
ln cadrul căruia oamenii muncii ra
portează noi și mari realizări în dez
voltarea economici șl culturii. în ri
dicarea bunăstării materialo a ma
selor. Semnificativ pentru amploarea 
și ritmul dezvoltării economice a 
R.D.G. este faptul cA volumul global 
al investițiilor realizate In ultimii doi 
ani este echivalent cu cel al totalității 
programelor de investiții din primul 
deceniu de existență a republicii. Un 
accent deosebit se pune in acest cin
cinal pe dezvoltarea Lndurtfriei ener
getice, prin darea în funcțiune a unor 
noi capacități cu o putere instalată 
de 5 000 megawați, lărgirea bazei de 
materii prim». îndeosebi pentru In
dustria chimică, modernizarea con
tinuă a sectorului construcției de 
mașini și echipamente, industriali
zarea și mecanizarea construcțiilor, 
raționalizarea activității ln organi
zarea șantierelor etc. In același timp, 
progrese însemnate au fost și sin*,  
inregistrate ln construirea de locuin
țe, școli, spitale și alte așezăminte 
sjcial-culturale. Toate aceste reali
zări, care înnoiesc continuu fața ora
șelor și satelor, a întregii țâri, aduc 
o contribuție însemnată la afirmarea 
tot mai puternică a R.D. Germane 
pe arena internațională.

Profund devotată principii  lor in
ternaționalismului socialist, situlnd 
in centrul politicii sale externe preo
cuparea neabătută pentru dezvoltarea 
raporturilor de prietenie și colabora
re cu toate țările socialiste, România 
acordă o înaltă apreciere relațiilor 
sale frățești multilaterale cu R.D. 
Germană. Sir.t relații ale căror tra
diții și-au găsit o elocventă expre
sie, cu decenii in urmă, in legăturile 
de solidaritate dintre mișcările mun
citorești din România și Germania, 
dintre partidele clasei muncitoare din 
cede două țări, în lupta comună 
pentru idealurile eliberării naționale, 
ale păcii și progresului.

Ridicate pe un pian superior tn 
anii socialismului, relațiile dintre 
România și R.D. Germană, bazate pe 
principiile marxisin-leninismului și 
internaționalismului socialist, au cu
noscut și cunosc o dezvoltare con
tinuă in cele mai diverse domenii 
—’ pblitic, tccnoînic, tehnico-științP 
fie, cultural etc; - ‘

Un rol hotărîtor In întărirea prie
teniei și colaborării dintre țările și 
pojjoarele noastre il au relațiile de 
solidaritate inlernaționalistă și oo- 
Uborare statornicite intre Partidul 
Comunist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania, contactele, Intil- 
nirile și schimburile de păreri din
tre conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări. Vizita făcută anul 
trecut ln țara noastră de către dele
gația de partid și guvernamentală b 
R.D. Germane, condusă de tovarășii 
Erich Honecker și Willi Stoph, con
vorbirile purtate cu delegația de 
partLd și guvernamentală româ
nă, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, semnarea cu acest prilej 
a Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală au constituit 
evenimente de însemnătate majoră 
pentru evoluția continuu ascendentă 
a raporturilor frățești dintre țările, 
partidele și popoarele noastre, o con
tribuție de preț la cauza păcii |i 
socialismului în lume.

Cu prilejul celei de-a 55-a aniver
sări a creării Partidului Comunist 
din Germania, poporul român adre
sează comuniștilor și tuturor oame
nilor muncii din R.D. Germană calde 
felicitări și urări de noi succese in 
muncă, pentru propășirea continuă 
a patriei lor socialiste.

A. MUNTEANU 

turale etc. — au arătat că de fapt 
nu este nici o legătură intre comete 
și aceste fapte. Moi tirziu, cînd dupâ 
Newton și Halley s-au cunoscut or
bitele acestor corpuri, spirite întu
necate și profeți ai catehismelor au 
vorbit de pericolul ciocnirii comete
lor cu Pămintul sau al trecerii Pă- 
mintului prin coada unei comete. 
Proba W.t at ea ciocnirii Pâmi.ntului cu 
o cometă este infimă și, dată fiind 
micimea nucleului, o astfel de cioc
nire n-ar avea decit o Importanță 
locală foarte limitată. Se crede că 
meteoritul Tungusk (Siberia 1908) a 
fost rezultatul unei astfel de cioc
niri. Cit despre trecerea Pâmintu- 
lui prin cozi cornetice, ea a avut loc 
de mal multe ori, ultima oară în 
1910. Nimic deosebit nu a fost ob
servat : se apreciază densitatea cozi
lor cometare la sute de milioane dc 
miliarde de ori mai mică decit den
sitatea ai mo--1erei terestre. Tn cazul 
cometei „Kohoutek", cla.tă fiind dis
tanța la care trece, nu poate fi vor
ba de nici una din aceste extrem d« 
puțin probabile eventualități.

Interesul mare stimit de cometa 
„Kohoutek" este de natură pur știin
țifică. studiul amplu, multilateral și 
coordonat al acestei comete fiind 
in măsură să lămurească punctele 
neclare din interpretarea fizică a a- 
cestor corpuri enigmatice. Cometa 
„Kohoutek" treclnd pentru prima oară 
de la formarea ei, acum 4,6—5 mi- 
liai’de de ani, in apropierea Soare
lui ne poate aduce informații preți
oase și unice despre materia și pro
cesele care au dus la formarea sis
temului solar. Prezența unor compuși 
moleculari organici ln această materie 
ne aruncă și o lumină asuora formării 
abiorene a lor in spațiul interstelar 
$i prin aceasta și asupra problemei 
aitit dc dificile a originii vieții in 
Cosmos. Astfel, mesajul cometei „Ko
houtek" este un mesaj de colaborare 
științifică internațională pentru re
zolvarea unor probleme științifice 
m-tricre, de o semnificație generală 
pentru concepția noastră materialistă 
despre lume și univers.

Prof. imlv. Călin POPOVICI

pent.ru
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MOSCOVA — La fabrica ,.A 50-a 
aniversare a Ucrainei sovietice' 
din Kiev a avut loc o adunare tes
tiva. Au participat conducerea fa
bricii. muncitori. tehnicieni fi in
gineri, precum și membri ai con
ducerii filialei ucrainene a Aso
ciației de prietenie sovicto-româ- 
nc. Despre semnificația silei de 30 
Decembrie au vorbit Stanislaw 
Porhomciuk. doctor in știtnțe isto
rice, membru al filiale ucrainene 
a Asociațict de prietenie sovtcto- 
românc. și Ceaușescu Nicolae, con
sul economic la Consulatul gene
ral al României la Kiev.

UL.4.V BATOR — 
(••••> n >aslre o-T i’ia. 
orpanica'â o conferința 
la care < 
superiori 
ne al R. 
ai presei 
pondenți 
dilați in

La Ambasada 
n Bator a fost 

de presă, 
au participat funcționari 

i din Ministerul do E.rtcr- 
P. Mongole. reprezentanți 

i din această tară, corcs- 
Și atașați de presă acre- 

. Republica Populară Mon
gola. Despre semnificația 
mării republicii a vorbit 
Chiș. însărcinat cu afaccr 
României.

prezentă la funeraliile 
lui Ismet Inonu

procla- 
T raion 

a.i. al

La Ambasada

PRAGA — Carol Cosma. consul 
general al României ta Bratislava, 
a organizat o coaicrinti dc presa, 
n cadrul căreia a evocat insemno- 

tatea istorică o actului de la 30 
Decembrie 1947 și a răspuns la 
numeroase întrebări privind dez- 
vMtarca social-economică a Romă-

K.4V.4V.4 — La școala „Republi
ca Socialista România" din pro
vincia Havana, inaugurată Ia 51 
a t c c.. c-i prilfi ul vizitei tn 
Cuba o tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a avut loc o festivitate, 
in cadrul căreia a vorbit ambasa
dorul țării noastre. Petre Ionescv. 
în continuare. Emesto Gomcz 
Avascal. director in Institutul 
cubanez pentru prietenie cu po
poarele înmii. a subliniat satisfac
ția poporur:: cubanez față de evo
luția favorabilă a relațiilor de 
prietenie fi colaborare dintre Cu
ba s. România și a dat o înaltă a- 
prccicre succeselor înregistrate de 
tara noastră in edificarea social;s- 

Festivitatea a fost preceda
tă de ceremonia predării laborato
rul: dc fizică donat scolii de că
tre Ministerul Educației si învâță- 
mintului din România.

STOCKHOLM ..........................
română din Stockholm a avut loc 
o intilnirc cu membrii Asociației 
de prietenie Suedia-România Cu 
acest rrdei. ambasadorul Româ- 

•i. Dumitru Lazăr. a vorbit des
pre semnificația zilei do 30 Decem
brie. despre politica internă și cx- 
fernă a partidului și statului nox- 
tru. .4 luat cuvint.ul, de asemenea, 
scriitorul Peter Mathis. președinte
le Asociației Sucdia-România. care 
a reliefat succesele obținute de po
porul român in construirea socia
lismului. El a dat o înaltă anre- 
ciere politicii externe’ a României, 
personalității marcante a șefului
statului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

ANKARA 29 (Agerpres). — Dcle- 
g.uia română, condusă dc Bujor Al- 
ni.ișm. ministrul minelor, petrolului 
și geologiei, care a luat parte la fu
neraliile lui Ismet luând, fost pre
ședinte și prim-ministru al Turciei, 
a fost primită de Fahri KoriltUrk, 
președintele Republicii Turcia. Con
ducătorul delegației române a trans
mis președintelui Fahri KoriltUrk un 
mesaj de condoleanțe 
președintelui Consiliului dc_ Stat al 
Republicii Socialiste “ 
Nicolae Ceaușescu. __ ............. .
Fahri KorUtUrk a adresat președin
telui Nicolae Ceaușescu mulțumiri și 
sentimentele sale de caldă recunoș
tință.

din partea
România, 

Președintele

r

TEL AVIV — La Ambasada româ
nă din Tel Aviv a fost organizat 
un cocteil, la care au luat parte 
conducători ai Asociației de prie
tenie Isracl-Romănia. reprezentanți 
ai fietii politice, economice și cul- 
tural-artistice israeliene. Ambasa
dorul României, Ion Covaci, a ros
tit o scurtă alocuțiune, 
importanța istorică a 
republicii și realizările remarcabi
le obținute de poporul nostru în 
dezvoltarea țârii pe calea progre
sului economic și social.

infiî/ișlnd 
proclamării

ADDIS ABEBA 29 (Agerpres). — 
în mesajul său de sfirșit de an, 
publicat la Addis Abeba, secretarul 
general al Organizației Unității Afri
cane. Nzo Ekhangaki. subliniază im
portanța deosebită a unor evenimen
te survenite in 1973 pe continentul 
african, precum și a unor rezoluții 
adoptate în legătură cu problemele 
Africii. Printre acestea, mesajul in
clude proclamarea independenței 
Guineei-Bissau și admiterea 
stat în Organizația Unității 
cane, eliberarea unor părți 
fante din celelalte teritorii
sub ocupație colonială portugheză 
(Angola și Mozambic). condamnarea 
de către Națiunile Unite a politicii 
coloniale a Portugaliei, recurgerea 
la O.U.A. pentru reglementarea unor 
diferende dintre diferite state ale

noului
Afri-

Impor- 
aflate

continentului, sprijinul acordat Zam- 
biei in contextul măsurilor adoptate 
împotriva acestei țări de regimul ra
sist din Rhodesia și rolul organiza
ției în susținerea statelor arabe

Totodată, mesajul subliniază rolul 
deosebit al .solidarității dintre țările 
africane și cele arabe, care .s-a con
solidat In cursul anului 1973,

Referitor la problemele economiei, 
Nzo Ekhangakl relevă sporirea, in 
acest an, a schimburilor comerciale 
dintre țările africane și poziția unită 
adoptată de statele continentului la 
negocierile de la Bruxelles cu C.E.E. 
Secretarul general al O.U.A. își ex
primă speranța că anul viitor 
marca o dezvoltare economică 
Africii și o consolidare a poziției 
în toate domeniile.

va
a

ei

agențiile de presă
Ambasadorul României 

la Havana, Pctre Ionescu. ® f°s‘ 
prim i de Carlos Rafael Rodriguez. 
membru al Secretariatului C.C. al 
P.C. din Cuba. Cu acest nrilej a a- 
vut loc o convorbire, desfășurată în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
cu privire la dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre Cuba si România.

Cosmonaut» sovietici
Piotr Klimuk. comandantul navei 
..Soiuz-13**,  și inginerul de bord Va
lentin Lebedev au fost distinși cu

jUetq internațfoisală a „Sasrtesi"

CU CE GÎNDURI
ÎNTÎMPINAȚI

Publicăm în numărul de față declarațiile altor personalități de 
peste hotare, care, ca răspuns la solicitările ziarului nostru. împăr
tășesc cititorilor preocupări și năzuințe cu care intimpină noul an, 
dind totodată expresie sentimentelor prietenești față de poporul ro
mân, căruia ii adresează urări de succese și prosperitate pentru 1974.

Rene PORTOCARERO
pictor cubanez

Doresc ca in 1974 să continuu să 
lucrez și să servesc din toată ființa 
mea cauza revoluționară. Voi în
cepe lucrul la o nouă frescă și sint 
hotărî*  să dau tot ce pot pentru 
a realiza o operă de succes.
bucur că lucrurile in 
luează intr-un mod 
popoarelor. Aș dori, de ase
menea. ca situația din Chile, 
care mă preocupă și mă mișcă, să 
se clarifice și ea. Doresc să vin in 
România pentru a cunoaște fru
moasa dv. țară și va fi pentru 
mine o mare satisfacție să pot ex
pune la București. Fie ca 1974 să 
însemne pentru toți românii un an 
foarte fericit și plin de succese.

Mă 
lume evo- 

intr-un mod favorabil
Aș dori, de 
situația din

Pietro CONTI
Președintele 

regiunii Umbria 
membru al C.C. al P.C. Italian

în 1973, activitatea noastră, a co
muniștilor. a socialiștilor și demo
craților din regiunea Umbria, a a- 
vut drept principal obiectiv acela 
de a da concretețe noii organizări 
instituționale a statului italian. 
Pentru adunarea și guvernul regio
nal a fost vorba nu doar de a con
strui structuri adecvate la realita
tea regională, cu totul altele decit 
vechile structuri centraliste ale 
statului, ci ma: ales de a impune 
o linie organică de intervenție în 
problemele economice și sociale 
din domenii cum sint apărarea 
locurilor de muncă, dezvoltarea in
dustriei, înfruntarea crizei prin 
care trece agricultura, susținerea 
industriei artizanale șl a turismu
lui. In sfirșit, modernizarea servi
ciilor.

Realizarea „planului regional de 
dezvoltare" va constitui principala

noastră preocupare pentru 1974. în 
dimensiunea regiunii Umbria, pre
cum și in contextul național, în
făptuirea acestui plan reprezintă, 
după opinia comuniștilor, o încer
care concretă de restructurare a 
economiei și de impunere a unui 
nou model de dezvoltare a socie
tății. Crearea de noi baze de dez
voltare, reechilibrarea resurselor, a 
consumului și a veniturilor, infrîn- 
cerea oricăror tentative ale reac- 
țiunii, susținerea cu consecventă a 
tendințelor de pace și de colabo
rare intre popoare — acestea sint, 
intr-un cuvînt. obiectivele noastre 
pentru noul an, 1974. Sintem convinși 
că lupta nu va fi ușoară, că ea va 
angaja clasa muncitoare și toate 
celelalte forțe democratice — uni
tatea tuturor acestor forțe fiind, in 
această privință, determinantă.

1974 va însemna, pentru noi. par
curgerea de noi etaoe și pe calea 
dezvoltării raporturilor de prietenie 
cu alte țări și popoare. Primind cu 
deosebită bucurie invitația Consi
liului popular iudețean Iași, inten
ționăm să vizităm România in pri
măvara anului 1974. Vizita ne va o- 
feri, fără îndoială, prilejul de a sta
bili de comun acord inițiative 
natură să ducă și mai mult la 
tărirea legăturilor tradiționale 
luptă pentru construirea unei 
cietăți al cărei scop fundamental 
este acela de a servi omul si ne
voile sale materiale și spirituale.

de 
în
de 

so-

Ing. Miroslav KOCHLIK 
șeful dispeceratului combinatu
lui chimic „Slovnaft" din Bra

tislava (R. S. Cehoslovacă)

Conduc, fără „să văd**,  fuga ne
bună a materiei lichide prin con
ducte care, puse cap la cap. s-ar 
întinde de la Pămint la Lună — 
prin apăsare pe butoane, prin ur
mărirea „electrocardiogramelor**  
proceselor de producție. Cu ce 
ginduri poate intra în noul an un 
asemenea specialist decît cu do
rința firească de a pune în mina

titlurile de Erou al Uniunii Sovie
tice și ..Pilot cosmonaut al U.R.S.S.'*  
pentru efectuarea recentului zbor In 
Cosmos.

La Pheniana avut loc °adu' 
nare festivă consacrată statornicirii 
relațiilor de prietenie dintre orașele 
Galați și Nampo. Cu acest prilej, Pek 
Ciun Hip, președintele Consiliului 
administrativ orășenesc, și ambasa
dorul român, Dumitru Popa, au evo
cat. în cuvintările lor, evoluția as
cendentă a relațiilor de prietenie din
tre cele două partide și popoare.

A

Șl PREOCUPĂRI
ANUL 1974?
omului — muncitorului, specialis
tului — mijloace și mai sigure, mai 
sensibile și mai perfecționate de 
stăpinire a atitor sinteze și com
binații ce au loc in lumea chimiei, 
de a colabora cu toti colegii din 
lume pentru a fructifica posibilită
țile — reale și. in același timp, 
inepuizabile — ale chimiei de a fi 
una din activitățile materiale cele 
mai progresiste, de a sluji integral 
omului, nevoilor și aspirațiilor 
sale.

Peter JOY
poet și editor britanic

Scriu poezii și îmi continui pe 
îndelete lucrul la cîteva traduceri 
din lirica greacă veche, precum și 
din poezia română modernă. 
țile lui Arghezi, ~
aCă deschise pe 
cru și îmi aduc 
în iama aceasta 
ri'tă. împreună .. ___
am selecționat și tradus cîteva din 
poeziile lui Nichita Stănescu și voi 
fi foarte bucuros să le văd ieșite 
de sub tipar la noi curînd după 
Anul nou. Mă bucur la gindul că 
voi vizita din nou România în 
toamna care vine, spre a definitiva 
selecțiile cu caracter antologic din 
poeții români dintre cele două 
războaie și contemporani, la a că
ror traducere lucrez în prezent.

Folosesc prilejul pentru a adresa 
cele mai calde salutări tuturor prie
tenilor mei din România, cărora le 
sint recunoscător pentru că în anul 
care a trecut mi-au făcut cunoș
tință cu România și cu poezia ei.

Căr-
Blaga, Bacovla se 
masa mea de lu- 
o rază de lumină 
umedă și nesufe- 
cu Petru Popescu

Prof. dr. Kosto DJONIN 
colaborotor științific al institu
tului pentru economia apelor 
„Jaroslav Cerni" din Belgrad

Și în Iugoslavia, o parte din pro
blemele legate de anul care se in-

cheie se referă la lipsa de energie 
electrică. Deoarece natura s-a în
grijit ca o parte a regiunii Balca
nilor să fie aprovizionată cu ceva 
mai multă apă, este firesc ca orga
nizațiile de cercetări și oamenii de 
știință care lucrează in domeniul 
economiei apelor să aibă șansa și 
posibilitatea de a se orienta activ 
spre studii pentru o cit mai bună 
folosire a potențialelor hidraulice 
disponibile. în trecut, am avut un 
excelent exemplu de colaborare 
foarte rodnică a organizațiilor de 
cercetări științifice în domeniul 
economiei apelor și hidraulicii. Este 
vorba de centrele de cercetare de 
la București și Belgrad ; activita
tea comună s-a soldat cu un rezul
tat excepțional care servește ai it 
progresului nostru, cit și al Româ
niei prietene. în această perioadă 
de criză de energie electrică, tot 
ceea ce este legat de liniile de 
înaltă tensiune ale Hidrocentralei 
de la Porțile de Fier se află in 
afara acestei situații de criză. Și in 
viitor putem orienta 1 '
noastre spre probleme concrete si 
spre căutarea de soluții concrete in 
vederea folosirii potențialelor exis
tente, între altele, pe cursul comun 
al Dunării, în aval de Porțile de 
Fier. Noi, cei care lucrăm în do
meniul economiei apelor, avem no
rocul că și conducerile noastre d? 
stat au avut preocupări similare 
In acest domeniu. Așadar, politica 
ne-a orientat, totodată, și pe noi 
cercetătorii in direcția căutării de 
soluții în direcțiile în care putem, 
desigur, prin eforturi comune, con
strui obiective sau pune în mișca
re potențialul cursurilor de ape 
pentru producția de energie elec
trică, crearea de rezerve pentru 
irigații, îmbunătățirea condițiilor 
de navigație, amenajarea de obiec
tive turistice. Este desigur o mare 
satisfacție să vedem că, prin locuri 
unde a fost durat podul care i-a 
adus pe cuceritorii romani, avem 
acum podul ce asigură energie și 
comunicații prietenești, durat intr-o 
zonă in care hidrotehnicienii ro
mâni și iugoslavi nu și-au spus 
încă ultimul cuvînt

eforturile

realizată de I FÎNTÎNARUAnchetă
cu concursul corespondenților din Havana, Roma, 

Praga, Londra, Belgrad

transmit
Venezuela și-a dublat 

prețul de export al petrolu- 
Illi brut, ftxîndu-l Ia 14,85 dolari 
per baril, anunță agențiile U.P.I. și 
France Prcsse.

Aniversarea lui D. Cante- 
mir în Siria. La BlbliolK* uni- 
versitățil din Damasc a avut loc o 
festivitate dedicată sărbătoririi a 300 
de ani de la nașterea lui Dimitrie 
Can tem ir. Despre opera marelui căr
turar și om de stat a conferențiat 
prof. dr. Harb Farzat de la Faculta
te^ de litere. A urmat vizionarea 
unei expoziții documentare „Dimitrie 
Cantemir — istoric și orientalist ro
mân de renume Internațional1*.

Un avion de recunoaște
re israelian tărâ pUot a tost d°*  
borit, simbătă, de apărarea antiae
riană egipteană, in momentul în care 
efectua un zbor deasupra teritoriu
lui ocupat de forțele israeliene la Ca
nalul Suez — transmit agențiile 
Reuter și Associated Press, reluind 
declarația unui purtător de cuvînt 
militar de la Tel Aviv.

Concedieri ca urmare a 
crizei energetice, compania 
constructoare de automobile din De
troit „General Motors**  a anunțat vi
neri concedierea. începînd de la 21 
ianuarie 1973, a 38 000 de muncitori. 
Totodată, vor rămîne temporar fără 
lucru. în lunile ianuarie și februarie, 
alți 48 000 de salariați.

Creșterea economică în 
principalele țări Occidents- 

se va fixa, în medie, la o rată 
de 3.6 la sută în anul 1974, față de 
6.1 la sută în 1973. iar inflația va 
atinge o medie de 7.9 la sută, relativ 
aceeași cu cea din 1973 — se apre
ciază intr-un raport elaborat de De
partamentul de previziuni economice 
al societății „McGraw-Hill**.  în țările 
Pieței comune creșterea va fi în an
samblu de 3.2 la sută, în comparație 
cu 5,9 în 1973, în timp ce inflația 
se va situa la nivelul de 8 la sută, 
în raport cu 7,3 la sută în 1973.

• SINTEM MAI BÂ- 
TRINI CU O SECUN
DĂ... Ceasurile care vor a- 
nunța sfirșitul acestui an vor 
marca o secundă in plus. Pre
lungirea anului cu o secundă se 
bazează pe indicațiile ceasuri
lor atomice din U.R.S.S.. S.U.A., 
Franța. Japonia și din alte țări, 
care arată că. in anul 1973. rota
ția P&mlntului in jurul Soarelui a durat 365 zile plus o secundă.

bant In timp ce voiau să fugă, 
a avut loc un schimb de focuri 
cu poliția, care s-a soldat cu 
moartea unui trecător și răni
rea gravă a unui polițist și a 
unui bandit Doi gangsteri au 
fost arestați, iar al patrulea 
este căutat de poliție.

• HOLD-UP LA „LE 
FIGARO". Patru bandițl 
Înarmați au atacat, vineri. în 
jurul orei 15. sediul cunoscutu
lui cotidian parizian „Le Fi
garo**.  situat în plin centru al 
capitalei franceze, incercind să 
fure o importantă sumă de

• POPULAȚIA SUE
DIEI se ridică la 8 144 000 de 
locuitori, indică statisticile pre
liminare pe 1973. publicate la 
Stockholm. în acest an s-a în
registrat un excedent demo
grafic de 26 000 persoane, consi
derat un record in ultimii 30 de 
ani.

de
• O PEPITĂ DE AUR

in greutate de 3,451 kilograme

Cooperarea economică româno-sudaneză 
se dezvoltă cu succes, cu avantaje 
și satisfacții pentru ambele părți

ne declara tovarâșul Ion PĂȚAN, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului ex
terior. președintele părții române in Comisia mixtă guvernamen

tală româno-sudaneză de colaborare economică și tehnică

Așa cum s-a anunțat, recent, tovarășul ministru Ion Pățan a făcut 
o călătorie in Sudan, in cadrul preocupărilor pentru dezvoltarea con
tinuă, pe o bază trainică, in forme concrete și reciproc avantajoase a 
cooperării economice româno-sudaneze. în legătură cu modul în care 
s-au desfășurat convorbirile româno-sudaneze, cu rezultatele acestor 
convorbiri, ne-am adresat ministrului comerțului exterior al României, 
care ne-a declarat :

în perioada 17—22 decembrie 1973 
a avut loc, la Khartum, prima se
siune a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-sudaneze de colaborare 
și cooperare economică.

Principalul obiectiv al lucrărilor 
comisiei mixte l-a constituit «stabili
rea măsurilor pentru aplicarea in 
viață a înțelegerilor dintre cei doi 
șefi de state, realizate cu prilejul vi
zitei în Sudan, in primăvara anului 
1972, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
și vizitei întreprinsă în țara noastră, 
în anul 1973, de Gaafar Mohamed 
Nimeiri, președintele Sudanului.

Sesiunea comisiei mixte s-a des
fășurat in spiritul de prietenie con
structivă, caracteristic relațiilor din
tre cele două țări, a căror bază a 
fost pusă de șefii celor două state.

Discuțiile avute la nivelul șefilor 
de delegații, cit și analizele efectua
te de experți au scos pregnant în 
evidență dorința comună de dezvol
tare a schimburilor comerciale și co
laborării economice dintre cele două 
țări, de a realiza, intr-un timp cit 
mai scurt, obiectivele de cooperare 
stabilite, cu convingerea că acestea 
servesc ambelor țări, ambelor po
poare.

In acest spirit, a fost semnat Pro
tocolul privind schimburile comer
ciale pe anul 1974 intre România și 
Sudan, care reflectă potențialul eco
nomic sporit creat de dezvoltarea 
celor două țări. Se prevede ca volu
mul schimburilor reciproce să 
crească în anul 1974 cu peste 50% 
iață de 1973.

Structura schimburilor ține seama 
de posibilitățile și necesitățile celor 
două țări. Astfel, la exportul româ
nesc sint prevăzute : mașini șl uti
laje, produse ale industriei textile, 
produse chimice, materiale de con-

strucție, iar la exportul sudanez că
tre România : bumbac, piei, produse 

Bgroalimentare și altele.
O parte importantă a lucrărilor 

comisiei mixte a fost consacrată e- 
xaminăril pe larg a măsurilor nece
sare realizării obiectivelor de coope
rare stabilite de cei doi șefi de state.

Ca rezultat, au fost convenite ac
țiunile necesare pentru realizarea o- 
biectivelor din diferite domenii : 
construcții civile, hidrocarburi, trans
porturi fluviale șl rutiere, indu/\»ia 
textilă și a materialelor de construc
ții, agricultură ți zootehnie. /

în scopul facilitării dezvoltării re
lațiilor comerciale și de cooperare a 
fost semnat Aranjamentul bancar 
dintre cele două țări.

Prin rezultatele sale, prima se
siune a Comisiei mixte româno-su
daneze se înscrie ca o etapă rodnică 
in înfăptuirea înțelegerilor dintre 
conducătorii celor două state, Iu dez
voltarea și diversificarea relațiilor 
economice în folosul popoarelor din 
cele două țări prietene, pe baza prin
cipiilor respectului reciproc, neames
tecului In treburile interne, respec
tării Independenței și suveranității 
naționale.

In ce privește partea română, așa 
cum am subliniat și cu ocazia în
cheierii lucrărilor sesiunid, sintem 
hotăriți să facem tot ce depinde de 
noi pentru ca obiectivele stabilite de 
cei doi țefi de state și măsurile re
cent convenite să fie realizate intr-un 
termen cît mai scurt. Sintem convinși 
că și partea 6udaneză este animată 
de aceeași dorință. Acționind Îm
preună in acest spirit, vom crea o 
bază puternică dezvoltării, în conti
nuare, a relațiilor de prietenie, cola
borare și cooperare româno-suda
neze.

Regimul sud coreean persistă 
în politica sa antipopulară

DECLARAȚIA AGENȚIEI A.C.T.C.
PHENIAN 29 (Agerpres). — Agenția 

A.C.T.C. a fost împuternicită să dea 
publicității o declarație cu privire 
la „Discursul special radiodifuzat* 1, 
rostit la 26 decembrie a.c. de Kim 
Jong Pil. „primul ministru" sud- 
coreean. in care acesta a încercat să 
justifice represiunile comise de re
gimul de la Scul împotriva populației 
sud-coreene.

Declarația agenției A.C.T.C. relevă 
printre mijloacele de represiune 
perpetuarea „legii marțiale extraor
dinare**  și a „stării de urgență". în 
această situație, agravată de dificul
tățile de ordin material rczultind 
dintr-o economic precară de tip co
lonial. supusă presiunilor din exte
rior, este firesc ca populația sud- 
coreeană să se ridice in masă la

luptă împotriva diotaturii, pentru de
mocrație și independență, după cum 
la fel de legitimă este și lupta sa 
pentru reunificarea independentă ei 
pașnică a patriei — se spune în de
clarație.

Amintind numeroasele inițiative 
ale R.P.D. Coreene in direcția realiză
rii dezideratului național al reunifi- 
cării și denunțind atitudinea negati
vă adoptată in această problemă de 
regimul de la Seul, declarația agen
ției A.C.T.C. subliniază că, dacă au
toritățile sud-coreene vor persista în 
acțiunile lor represive și în politica 
antipatriotică și antinațională, lor le 
va reveni întreaga răspundere pen
tru consecințele grave ce pot decurge 
din această stare de lucruri.

In apărarea militanților sindicali spanioli
APEL AL PREȘEDINTELUI CC AL P.C. DIN SPANIA

MOSCOVA 29 (Agerpres). — în le
gătură cu așa-zisul proces „Mii uno“ 
(„1001“), intentat celor 10 conducă
tori ai Comisiilor muncitorești din 
Spania, președintele Partidului Co
munist din Spania. Dolores Ibarruri, 
a adresat un apel, publicat de ziarul 
,.Pravda", în sprijinul militanților pe 
plan politic și social, victime ale 
înscenării judiciare de la Madrid.

Cei zece activiști sindicali — se a- 
rată in apel — reprezintă, cu dem
nitate și dirzenie revoluționară, Spa
nia muncii și culturii. Ei reprezintă 
un grup de oameni a căror vină 
constă doar în aceea că luptă pen
tru apărarea drepturilor celor ce 
muncesc împotriva asupritorilor.

„Despre justa și nobila cauză pen
tru care ei au fost aruncați în în
chisoare vorbesc simpatia și solida
ritatea față de ei nu numai a clasei 
muncitoare, dar și a tuturor forțe
lor democratice și progresiste din 
țara noastră și din intreaga lume.

Pretutindeni, aceste forțe își ridică 
glasul, cerind eliberarea conducăto
rilor spaniol i“.

★
MADRID 29 (Agerpres). — La Ma

drid a fost anunțată oficial sen
tința pronunțată in așa-zisul proces 
— „mii uno — 1001“ — intentat con
ducătorilor comisiilor muncitorești 
(sindicatele nerecunoscute de gu
vern).

Fără a lua in considerare faptul 
că in timpul procesului autoritățile 
nu au putut prezenta nici un fel de 
probe privind vinovăția liderilor sin
dicali, tribunalul l-a condamnat pe 
cunoscutul militant spaniol pentru 

’ libertăți politice și sociale, Marceli
no Camacho, la 20 de ani închisoare. 
Aceeași pedeapsă a fost aplicată și 
lui Eduardo Saborido — alt condu
cător al comisiilor muncitorești. Cei
lalți opt militanți implicați in acest 
proces au fost condamnați la pedep
se intre 12—19 ani închisoare.

Convorbiri 
algeriano-tunisiene

ALGER 29 (Corespondență de la 
M. S. Ionescu). — După vizitele suc
cesive întreprinse in Mauritania, 
Zair, Coasta de Fildeș și Senegal, 
președintele tunisian, Habib Bour- 
guiba. a sosit, simbătă, la Alger, 
unde a avut convorbiri cu președin
tele algerian, Houari Boumediene, în 
legătură cu raporturile bilaterale ?i 
cu unele probleme internaționale de 
interes comun.

MADRID 7
Numirea noului premier
MADRID 30 (Agerpres). — Carlos 

Arias Navarro, care a deținut pină 
in prezent funcția de ministru de 
interne, a fost .numit, simbătă, pre
ședinte al guvernului spaniol — a- 
nunță agențiile Reuter și France 
Presse.

• DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI •
a fost descoperită de un miner 
sovietic in regiunea Ciukotka 
din Extremul Orient al U.R.S.S. 
Pepita a fost denumită „Cadou 
de Anul nou".

• SFINXUL A ÎNTINE
RIT. Sfinxul, impresionant 
monument al străvechii civili
zații egiptene, care străjuiește 
de 5 000 de ani piramidele de la 
Gizeh, va păși pragul noului an 
intr-o nouă postură. „Aboul 
Hol" — cum i se spune în limba 
arabă — a suferit o operațiune 
de restaurare lunile trecute, 
care l-a întinerit și i-a dat for
țe pentru a înfrunta mai depar
te noi milenii. Această operație 
s-a desfășurat pe baza unor so
luții propuse de specialiști de 
renume mondial și sub directa

supraveghere a administrației 
antichităților. Ea constituie pri
ma restaurare a Sfinxului după 
cea întreprinsă de Ramses al 
II-lea... in urmă cu peste 3 000 
de ani.

• VIAȚA IN HIMALA
IA. Despre Ciomolungma, cel 
mai înalt virf al maiestuoșilor 
munți Himalaia, se știa că este 
o regiune lipsită de viață, in 
care domnesc doar zăpezile si 
gheața. Cineaștii chinezi au rea
lizat insă 
in culori, 
contrariul.
rent ostil oricărei forme de via
tă se vede un ținut însuflețit, 
in plină mișcare. Spectatorul 
are prilejul să vadă o mulțime 
de animale și plante montane:

maimuțe — specifice pădurilor 
subtropicale : microorganisme
— care se dezvoltă in apele 
lacurilor glaciale ; brazi gi
gantici, mușchi și vegetale su
perioare. Filmul documentar 
prezintă o mare valoare științi
fică și furnizează date pentru 
punerea in valoare a resurselor 
naturale din Tibet.

numeroase persoane asistă la 
desfășurarea jocului în condiții 
atit de originale.

și nu supune 
traumatisme.

dinții vecini la

un film documentar 
care demonstrează 
într-un cadru apa-

• JOC DE SAH SU
PRADIMENSIONAT. ’ 
piața „B. Bierut" din Zielona 
Gora (R. P. Polonă) a fost de
senat pe asfalt un gigantic 
joc de șoh ale cărui pie
se sint. de asemenea, uriașe. 
Capul „regelui", de pildă, a- 
junge pină la umărul unei 
persoane de talie mijlocie. Sea
ra. cind au loc partidele de șah.

în

• ADIO DURERI DE 
MĂSELE. Doi stomatologi dc 
la Universitatea California a- 
firmă că într-un viitor apropiat 
caria dentară va fi eliminată 
complet cu ajutorul laserului. 
Un fascicul de raze laser, de un 
milion de wați, proiectat asupra 
smalțului dinților ii va face 
pentru totdeauna imuni la ca
rie. La Universitatea Philadel
phia a fost pus la punct un in
strument vibrator cu ajutorul 
căruia dintele poate fi extras in 
două secunde (timp de zece ori 
mai scurt decit cu cleștele obiș
nuit). — procedeu care, pe dea
supra, nu provoacă hemoragii

ALT CALEN-
țări ale lumii nu

• DUPĂ
DAR. Citeva 
sărbătoresc Anul nou în noap
tea de 31 decembrie spre 1 ia
nuarie. Astfel, in Birmania re
velionul cade in luna aprilie, 
cind. după ploi torențiale, ur
mează zile deosebit de căldu
roase. Cu această ocazie, bir- 
manezii se stropesc din belșug 
cu apă. fâcîndu-și totodată di
ferite urări.

In Vietnam, intimpinarea nou
lui an are loc la începutul pri
măverii. iar în China revelionul 
se serbează în prima zi de lună 
plină, cind Soarele se află in 
constelația

Chiar și în Anglia Anul nou

se sărbătorea acum 200 de ani 
la 26 martie. Reforma calenda
rului și acceptarea datei de 1 
ianuarie ca primă zi din an a 
fost însoțită de intîmplări nos
time în această țară. Astfel, 
clerul a prezis sfirșitul lumii, 
iar femeile „îmbătrinite* 4 brusc 
cu aproape trei luni au cerut 
guvernului „să le redea tinere
țea".

Vărsătorului.

• SPERANȚĂ. Lula 
(Franța) un mucalit și-a așezat 
pantofii sub un. pom de iarnă, 
intr-un parc de automobile. El 
speră să-și găsească încălțămin
tea garnisită cu un cadou tra
dițional. „L’Humanitd**,  care 
publică această știre, ii urează 
ca, in loc de cadou, să 
nu sq aleagă cu un Droces de 
contravenție...
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