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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
rostită la posturile de radio 

și televiziune cu prilejul Anului nou
Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai României socialiste,
Peste cîteva momente încheiem anul 1973 și 

începem noul an animați de legitimă mîndrie 
patriotică pentru remarcabilele succese obținute 
în politica internă și externă a partidului și 
statului, în înfăptuirea mărețului program ela
borat de Congresul al X-lea și de Conferința 
Națională și, totodată, în
suflețiți de hotărîrea neabă
tută de a 4a viață obiecti
velor făuririi societății so
cialiste multilateral dezvol
tate pe părmntul patriei 
noastre, de realiza în 
cele mai bune condiții 
sarcinile planului de stat 
pe 1974.

în anul 1973 s-au obținut 
noi și însemnate progrese 
în dezvoltarea și moderni
zarea industriei și agricul
turii, a celorlalte ramuri 
economice, în creșterea a- 
vuției naționale, în perfec
ționarea bazei tehnico-ma- 
teriale a socialismului. Am 
realizat, de asemenea, 
succese importante pe ca
lea înfloririi învățămîntu- 
lui, științei, artei și cultu
rii, a creșterii nivelului de 
trai, material și spiritual al 
cameniilor muncii — obiec
tivul fundamental al poli
ticii partidului, al întregii 
opere de construcție socia
listă. Toate acestea de
monstrează, o dată în plus, 
justețea politicii marxist- 
leniniste a partidului, creș
terea rolului său de forță 
politică conducătoare în 
toate domeniile de activita
te, capacitatea creatoare a clasei noastre mun
citoare, a țărănimii și intelectualității, a tu
turor oamenilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, a întregului popor, care iși făurește 
liber, în mod conștient, noua sa iste' » viitorul 
său fericit.

Pentru minunatele realiză-' 
an, pentru munca plină 
edificării socialism’ ' 
România, condu- 
sează future 
de națio

în*i- ... . .

înainte pe calea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate, ridicînd România pe 
noi trepte de progres și civilizație.

Dragi tovarăși,
Desfășurarea vieții .internaționale în cursul 

anului care a trecut a confirmat cu putere 
justețea orientărilor date de Congresul al 
X-lea privind procesele fundamentale ale lumii

veranității fiecărei națiuni, pentru crearea unul 
climat în care toate țările, indiferent de mări
mea lor, să poată participa activ la soluționa
rea problemelor spinoase care confruntă ome
nirea, pentru întărirea rolului Organizației Na
țiunilor Unite în apărarea principiilor dreptu
lui internațional, în dezvoltarea conlucrării 
pașnice dintre națiuni.

Vizitele pe care le-am făcut în acest an într-o 
serie de state din Eu
ropa și de pe alte conti
nente, contactele cu un 
mare număr de conducă
tori ai unor țări cu orîn- 
duiri sociale diferite, decla
rațiile solemne și acorduri
le realizate au pus bazele 
unei colaborări largi și 
multilaterale între poporul 
nostru și popoarele respec
tive și, totodată, s-au în
scris ca un aport nemijlo
cit la afirmarea noilor prin
cipii de relații între state, 
la cauza destinderii, înțele
gerii și colaborării între 
popoare. Toate acestea au 
făcut să crească și mai 
mult prestigiul internațio
nal al României, să spo
rească numărul prietenilor 
'ei pe toate meridianele

acest 
■rată 

„iui în 
.atului adre- 

fără deosebire 
felicitări !

1974 ÎNTÎMPINAT PRETUTINDENI 
CU ACEEAȘI CALDĂ URARE: 

Să ne aduci, An nou, 
noi împliniri în muncă, 
în viață, în construcția 

socialistă a patriei!
REPORTERII „SCÎNTEII“, PREZENȚI LA REVELION. TRANSMIT DE PE ÎNTREG CUPRINSUL ȚĂRII;

In clipa cînd milioane de miini cu milioane de cupe se întilneau 
spre a saluta cu voioșie noul an, în clipa cînd urale și cintece sărbă
torești îl întimpinau, aspirațiile și nădejdile noastre, ale tuturor, se în
dreptau spre viitor. Căci așa ne-am deprins : la cumpăna anilor să 
privim nu numai drumul străbătut, ci, mai ales, pe cel ce se deschide, 
drumul viitoarelor împliniri.

Erau proaspete încă, în inimile tuturor, urările calde, pline de eloc
venta faptei și de tăria încrederii, pe care tovarășul Nicolae Ceausescu 
le adresase, cu citeva clipe înainte, fiecăruia dintre cei peste două
zeci de milioane de cetățeni ai României socialiste ; în inima si con
știința fiecăruia trăiau insufletitoarele îndemnuri, de înaltă vibrație 
patriotică, adresate întregii suflări românești la înfăptuirea mărețelor 
țeluri ce ne stau în față în acest an jubiliar — al XXX-lea an de viață 
liberă, de glorioase înfăptuiri ale poporului român.

Și atunci. în secundele ce despărțeau anii, din munții Bucovinei 
si pină la Porțile de Fier, din Țara Oașului și pină la Tomis, pretu
tindeni în tară. în preajma meselor îmbelșugate, ne-am simțit cu 
totii nu numai părtași la un imens și strălucit revelion colectiv, oare 
saluta un an de împliniri și succese, ci mai ales cetățeni ai țării care 
pășeam încrezători, sub conducerea partidului, spre noi biruinți, pe 
drumul socialist al patriei.

în viața tuturor, a fiecăruia in parte, înmănunchind speranțele și 
dorințele noastre de mai bine, se deschidea largă, promițătoare, per
spectiva anului, ce vine, an menit să însemne noile izbînzi creatoare ale 
poporului, contribuția sa la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte 
pe pămint.Ferestredeschise spre an plin ; am realizat trei inovații. 

Am trimis, aș spune, o ștafetă a 
muncii spre noul an, căci ele se 

•vor aplica in ’74. Dar nici în ’74 
nu vreau să mă las mai prejos : am 
de-acum în minte cîteva noi ino-

Anul nou al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Laolaltă cu întreaga ța
ră, tinerii l-au ascultat în liniște, cu 
mare atenție. Cuvintele secretarului 
general aveau in conștiințele lor o 
rezonanță deosebită. La cumpăna 
anilor, tinerii acestui timp — „liberi 
ți nelegați, păsări în azur“, cum 
spune poetul — erau pe deplin con- 
știenți de înalta lor răspundere și 
menire patriotică. Ei l-au întîmpi- 
nat pe 1974 cu gîndul inaripat că 
sînt făuritorii României comuniste 
de mîlne.

La Casa de cultură a sectorului 
6 am întîlnit elevi ai școlilor pro
fesionale și tineri muncitori de la 
unități industriale de prestigiu — 
„Tricodava", „Electromagnetica’', 
„Aurora". Bună parte dintre aceștia 
sînt cunoscuți și apreciați pentru 
meritele lor la învățătură și în mun
că. Printre ei se afla și Elena Rona, 
tînără fruntașă în producție la în
treprinderea „Tinăra Gardă", care 
ne încredințează că ei. tinerii, se 
vor strădui să fie și în acest an in 
primele rinduri ale întrecerii socia
liste, că. răspunzind chemării to- 

’varășului Nicolae Ceaușescu, vor 
'contribui cu toate forțele lor la edi
ficarea unei lumi a înțelegerii, a 
destinderii, a păcii.

impreunâ la petrecere, ca șl la muncâ, la voioșie, ca și la hârnicie: 
revelion la „Grivița roșie"

noi biruinți
Bucureștiul capătă. în ultima zi a 

anului, un puls aparte, mai vioi. 
Apoi, către ora 11 seara, străzile 
se golesc, iar mii de ferestre se 
aprind, luminînd cea mai lungă 
noapte, o noapte care tine... doi 
ani.

E noaptea în care, salutat cu voie 
bună, 1974 intră printre noi.
' In moderna cantină-restaurant a 

întreprinderii „23 August" 600 de 
.■Muncitori, ingineri și tehnicieni, 
mulți dintre ei mindvi de insigna 
de fruntaș pe care o poartă, in- 
timpină noul an intr-o atmosferă 
sărbătorească. Ii zărim în sală pe 
cițiva cunoscuți : pe Eroul Muncii 
Socialiste Gheorghe Buruc, pe Ște
fan Geao și Anghel Runieliotis de 
la „locomotive", Pe Ștefan Petrică 
și Crisiea Ciobanu de la „motoare", 
pe oțelarul Gheorghe Chivu, pe 
șeful de echipă Ionel Geantă. Con
stantin Duțu, unul dintre veteranii 
întreprinderii, ne salută bucuros. 
„Să ciocnim un pahar pentru anul 
trecut și unul pentru anul ce 
vine. Cel trecut a fost rod
nic. Țara noastră a cunoscut 
o nouă afirmare în lume. Prin 
realizările poporului nostru, prin 
ecoul internațional atît de pu
ternic al vizitelor și întâlnirilor to
varășului Nicolae Ceaușescu în ță
rile lumii. Am ascultat și-n seara 
aceasta urarea pe care ne-a făcut-o 
nouă tuturor, țării iniregi, secreta
rul general al partidului. în cuvin
tele sale am văzut oglindirea pre
zentului și viitorului patriei, hotă- 
rirea noastră, a tuturor, de a munci 
și Aai bine pentru a înălța țara 
noastră pe noi culmi de civilizație 
ți propășire. Așadar, salutau un 
an bun !...“

Colectivele celor două întreprin
deri „Grivița roșie" — de utilaj 
chimic ți de material rulant — pe
trec revelionul împreună. Maistrul 
Nicolae Nicolae — aflat la o masă 
alături de soția sa care lucrează tot 
aici — ne spune :

„1973 a fost și pentru mine un

contemporane, justețea politicii externe a par
tidului și statului nostru de dezvoltare con- ■ 
tinuă a colaborării și prieteniei cu țările socia
liste, cu statele care au pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoare, cu toate țările lumii, 
fără deosebire de orînduire socială.

Anul care a trecut se înscrie în analele vieții 
internaționale printr-o serie de succese impor
tante în lupta forțelor progresului, democrației 
și păcii ; s-a pus capăt războiului din Vietnam, 
a început, cu rezultate bune, Conferința țărilor 
din Europa pentru securitate și colaborare, s-au 
făcut o serie de pași înainte pe calea destin
derii internaționale, a normalizării raporturilor 
dintre state, a colaborării și înțelegerii între 
națiuni. Totodată, unele evenimente, și cu 
deosebire reizbucnirea ostilităților militare în 
Orientul Mijlociu, au demonstrat că în lume 
mai există focare de încordare, forțe reacțio
nare care continuă să se opună proceselor pro
gresiste ale dezvoltării contemporane, factori 
de natură să prejudicieze securitatea și pacea 
generală. Se poate spune că evoluția omenirii 
pe calea destinderii se află abia în faza de în
ceput. De aceea este necesar ca popoarele să 
acționeze în continuare în mod ferm pentru 
lichidarea politicii imperialiste de forță și 
dictat, a colonialismului și neocolonialismului, 
pentru respectarea dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta.

Desfășurînd o vastă 
ternațională, România 
cu celelalte popoare, 
pentru afirmarea pe
principii noi, democratice, de egalitate deplină 
în drepturi și respect al independenței și su-

poareiw,, _
gresiste pentru dezvoltarea 
colaborării între state, fără 
deosebire de orinduire so
cială, pentru promovarea 
unor relații noi, democra
tice în viața internațională, 
pentru dezvoltarea cursului 
destinderii și păcii, pentru

încheierea cu succes a Conferinței general-eu- 
ropene, pentru realizarea unei păci drepte, trai
nice, în Orientul Mijlociu, pentru lichidarea 
dominației coloniale și a oricăror forme de asu
prire a altor popoare, pentru afirmarea dreptu
lui fiecărei națiuni de a fi stăpînă pe bogățiile 

de a-și făuri o 
Fie ca anul 
colaborării și 
a partidelor 
tuturor for

țelor antiimperialiste, în interesul dezvoltării 
progresiste a societății contemporane, al făuri
rii unei lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

In acest moment solemn, îmi exprim convin
gerea că oamenii muncii din patria noastră — 
muncitori, țărani, intelectuali, bărbați și femei, 
tineri și vîrstnici, români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — nu vor prăcupeți nimic 
pentru traducerea în viață a politicii partidului 
și statului — expresie fidelă a intereselor și 
aspirațiilor fundamentale ale națiunii noastre 
socialiste.

In numele Comitetului Central al partidului, 
al Consiliului de Stat și guvernului, precum și 
al meu personal, adresez tuturor cetățenilor 
României socialiste cele mai calde urări de 
succes în realizarea idealurilor lor de bunăstare 
și fericire, satisfacții depline în muncă și viață, 
împlinirea tuturor dorințelor, multă sănătate 
și fericire !

La mulți ani, dragi compatrioți 1

sale, pe propriul său destin, 
viață liberă și prosperă. 
1974 să ducă la întărirea 
solidarității țărilor socialiste, 
comuniste și muncitorești, a

i ..alde
-r pășește în noul an 

. pentru a îndeplini sarci- 
lecenla plenară a Comitetului 

.apinînd a 30-a aniversare a elibe- 
de sub jugul fascist și Congresul 
partidului cu noi și remarcabile 
toate domeniile vieții economico-

-iei 
..-lea al 

făptuiri în 
.ociale.

Realizarea
dere ale planului pe anul viitor impune unirea 
șl organizarea tuturor forțelor societății într-o 
direcție unică, îmbunătățirea continuă a activi
tății economice, valorificarea superioară, cu 
maximum de randament, a întregului potențial 
material și uman al țării, întărirea ordinii și 
disciplinei socialiste, dezvoltarea inițiativei 
nașelor muncitoare, participarea lor tot mai 
ictivă la conducerea întregii societăți.

Realizările dobîndite în acești 3 ani, 
rih: însemnate obținute în dezvoltarea 
miei naționale demonstrează realismul 
derilor planului cincinal, faptul că există toate 
condițiile pentru îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen, făcînd astfel un mare pas

-'■"X

prevederilor de înaltă răspun-

vații. Care se vor aplica, firește, în 
’75. Și uite așa, din an în an, 
tot mai bine și mai frumos. Simți 
că ai de ce să trăiești. Și asta dă 
adevărata bucurie I..."

Am parcurs, in cea mai tînără 
noapte a lui ’74, și un itinerar sui- 
generis al tinereții, prin cluburile 
și oasele de cultură unde au fost 
organizate revelioane ale tinere
tului. în sălile dominate de brazi 
falnici, împodobite sărbătorește cu 
ghirlande, serpentine, lampioane 
viu colorate, am fost martorii cli
pelor de dc-zlănțuită voioșie petre
cute de tineri... tinerește.

Pretutindeni, momentul culmi
nant, de o profundă emoție, l-a 
constituit tradiționalul mesaj de

2 000 de reprezentanți ai Almei 
Mat; ’-■'- io institute de invăță- 
mint ■'
cut
nou 
dan 
orchestrelor sau ețste a.-

Deși sesiunea s-a încheiat, un 
ultim examen a avut loc chiar în 
noaptea revelionului: pentru... stu
denții de la arhitectură. Decora
rea cantinelor Regte I și Groză
vești a constituit o probă a fan
teziei viitorilor vizionari ai edifi
ciilor socialismului.

...Și acum, la capăt de drumuri 
vesele bucureștene, un scurt bi-
(Continuare în pag. a ll-a)

sporu- 
econo- 
preve-

și intensă activitate in
și-a amplificat relațiile 
a acționat consecvent 

arena mondială a unor
La Combinatul siderurgic Galați 
se elaboreazâ o nouâ șarjâ 

de oțel

JDIN PRIMELE ZILE - PRIMELE SUCCESE ÎN MUNCĂ
Primele zile ale noului an au adus și primele succese 

In muncâ în acele combinate și întreprinderi unde acti
vitatea nu încetează nici o clipă. Iată cîteva vești din 
cele pe care le-am primit la redacție în cursul zilei de 
ieri, vești ce coniirmă hotărîrea colectivelor de oameni 
ai muncii de a îndeplini și depăși, zi cu zi, sarcinile 
planului.

• Combinatul siderurgic
Galați. noaPtea revelionu

lui, pe platforma de elaborare a 
fontei de la furnalul nr. 3 se aflau 
la datorie furnaliștii Nicolae Chi- 
roșcă, Vasile Popa, Ilie Gheorghi- 
țoiu și alții. în prima zi a anului 
1974, împreună cu ceilalți furna- 
liști gălățenL ei au dat tării 429 
tone de fontă peste prevederile 
planului. Nici , otelarii nu s-au lă
sat mai prejos. Aflați și ei la locu
rile de muncă, acolo unde focul nu 
ae stinge niciodată, maistrul Con
stantin Vasiu, inginerul Gheorghe 
Preotu, prim-oțelarul Gheorghe 
Furtună și alții au realizat. încă din 
prima zi a anului. 136 tone otel 
peste sarcina prevăzută.

• Combinatul petrochi
mic Borzeștl. Toate instalatiile 

marelui Combinat petrochimic Bor-

mentiștii din Bicaz confirmă încă 
o dată rodnicia inițiativei — „Pro
ductivitate orară maximă, cu chel
tuieli minime*',  pe baza căreia, în 
1973. aici s-au obținut suplimentar 
32 000 tone ciment. Astfel, în pri
mele două zile ale anului 1974 s-au 
obținut. peste plan, primele 200 
tone ciment, 1 000 mp plăci din 
azbociment și 50 tone var. Vasile 
Manolache, director general al 
combinatului, ne informează că nu
mai cu cimentul realizat peste 
plan în primele două zile ale nou

Corespondenții 0Scînteii" transmit:

mp geam securizat, 303 mp par
brize duble pentru autoturisme etc. 
Producția întreprinderii fcuzoiene 
depășește cu 10 la sută prevederile 
de plan pentru schimburile din pri
ma zi a anului.

© Combinatul chimic 
CraiOVa. Combinatul chimic 
Craiova, unde focul nu se stinge ni
ciodată, în primele două zile ale 
anului 1974 au fost produse, peste 
plan. 125 tone îngrășăminte chimi

ce, 120 tone amo
niac, însemnate 
cantități de acid 
acetic monomer, 
oxigen, cataliza
tori etc. Pe poar

ta combinatului au ieșit, în aceste 
două zile, cu 410 tone mai multe 
Îngrășăminte chimice decît preve
deau graficele stabilite. S-au evi
dențiat formațiile de lucru condu
se de maiștrii principali Petru To- 
hătaru, Ion Voina, Lazăr Sterian, 
Viorel Seoetă, Vasile Pricopciuc și 
inginer Alexandru Vasilescu.

© întreprinderea minie
ra Rovinarl. Miercuri>2 ianua- 
rie. De la întreprinderea minieră

zești au funcționat din plin. în 
primele două zile ale anului 1974, 
la unele instalații — butadienă, 
fenol, acetonă, polistiren — s-a lu
crat la cei mai înalti indici, înre- 
gistrîndu-se ade
vărate recorduri. 
La fenol, bună
oară, s-au obți
nut. pentru prima 
dată, într-o sin
gură zi. 15 tone în plus față de pa
rametrii proiectați. Harnici s-au do
vedit și muncitorii din instalațiile 
uzinei de prelucrare a țițeiului, 
care în primele două zile au reali
zat, peste plan, importante canti
tăți de benzine cu cifră octanică 
ridicată, produse aromate și moto-

Fabrica de ciment Bi-
Debutul promițător pe care 

făcut în noul an de muncă ci-

lui an se pot construi suplimentar 
12 apartamente convenționale.

© întreprinderea de gea
muri Buzău.In prima zi 8 anu_ 

lui 1974, harnicul colectiv de mun
că de la întreprinderea de gea
muri Buzău a raportat realizarea 
unor însemnate cantități de pro
duse : 17 540 metri pătrati geam 
tras, 29 000 mp geam laminat, 
3 700 mp geam șlefuit, 43 tone că
rămizi din sticlă cu goluri, 1268

Rovinari, inginerul Petre Vîlceanu 
ne informează că în ziua de 2 ia
nuarie benzile transportoare, care 
duc cărbunele din cariere direct la 
termocentrala Rogojelu, au înregis
trat 2 312 tone lignit mai mult de
cît prevederile planului.

• Combinatul siderurgic 
Hunedoara. Anul 1974 a debu- 
tat aici cu o premieră : introdu
cerea, la oțelăria electrică, a unei 
noi tehnologii de elaborare a oțe
lurilor înalt aliate inoxidabile, prin 
retopirea deșeurilor, a șutajelor de 
la laminoare, cu ajutorul căreia se 
recuperează 60—70 la sută din cro
mul oonținut de aceste deșeuri. 
Noua tehnologie a fost elaborată 
de un grup de specialiști hunedo- 
reni. Prin recuperarea cromului din 
deșeuri — care pină acum se pier
dea — ie realizează anual o eco
nomie în valoare de peste trei mi
lioane lei. în primele două zile ale 
anului, pe baza noii tehnologii s-au 
elaborat 7 șarje, la care au contri
buit echipele de oțelari conduse de 
prim-topitorii Ștefan Popa și Ghe
orghe Obîrșan. Prin cele 7 șarje
(Continuare în pag. a IlI-a)
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lanț... revelionesc. E vorba de con
sumurile specifice pe... stomac de 
mesean. Consumuri la care nu s-a 
făcut, cum reiese din cifre, nici o 
economie : 25 vagoane de cirnati 
și caltaboși, 50 vagoane de fripturi, 
30 vagoane de murături, 20 vagoane 
de prăjituri și torturi, 50 vagoane 
de mere, pere și portocale, 200 va
goane de vin și țuică, cam tot atî- 
tea de sifoane și apă mine
rală... (fără a pune la soco
teală sarmalele și alte bunătăți). 
De-am trage o linie și-am aduna 
cam tot ee s-a aflat pe masa bucu- 
reștenilor în noaptea de revelion 
ar rezulta un tren îmbelșugat, cu 
vreo 700 de vagoane încărcate bine.

Recunoașteți și dumneavoastră 
că însuși Pantagruel s-ar... intimi
da in fața unor asemenea cantități ICinstim înfăptuirile anului trecut, perspectivele celui nou!

Colectivele a zeci și zeci de între
prinderi din toate județele țării au 
sărbătorit anul acesta două reve
lioane : primul — cu mai multe 
săptămîni înainte de sfîrșitul anu
lui, al doilea — cel traditional. La 
primul nu s-au închinat pahare, 
n-au fost rostite toasturi : a fost o 
sărbătoare a muncii, data la care 
și-au îndeplinit sarcinile pe 1973 și 
pe primii trei ani ai cincinalului. 
Pentru suceveni, acea dată a fost 
vineri 5 octombrie, cînd minerii, 
forestierii, chimiștii, metalurgiștii, 
toti oamenii muncii din industria 
Tării de Sus, au raportat că pășesc 
în cel de-al patrulea an al cinci
nalului. Acum, luni, 31 decembrie, 
ei s-au adunat pentru a sărbători 
cel de-al doilea revelion. în cele 
87 de zile care s-au scurs de la 
primul au realizat, peste prevede
rile planului, produse în valoare 
de 1,6 miliarde de lei.

La exploatarea minieră Leșul 
Ursului, revelionul are .loc la se
diul administrativ, aflat chiar la 
gura tunelului. „Noroc bun, la 
anul și la mulți ani 1“ — își în
cheie Iuliu Crăciun, directorul ex
ploatării, scurtul său toast, apoi 
trece să ciocnească paharul cu to
varășii săi de muncă, veseli come
seni la petrecerea revelionului. Mi
nerii care salută bucuroși noul an 
au muncit cu spor in primii trei 
ani ai cincinalului. Pentru ei a- 
ceastă ultimă zi a lui ’73 înseamnă 
un avans de 97 de zile (250 000 
tone de minereu complex și cu
prifer). Iată de ce își îngăduie să 
petreacă, să cînte și să joace cu 
atîta ardoare. Anul care vine se 
vestește bun !...

Pentru mureșeni, primul revelion 
a sosit la 25 octombrie. Ei și-au 
creat astfel posibilitatea ca pînă la 
finele anului să obțină suplimen
tar o producție industrială în va
loare de 350 milioane lei. Așa cum 
au muncit tot anul umăr la umăr, 
acum , petrec împreună cu voioșie, 
tJWWSni, maghiari și germani, mun
citori, ingineri și tehnicieni, oameni 
de toate vîrstele, la fel de harnici 
și inimoși. Frederic Nagy, teh
nician programator la secția de 
conductori electrici, din cadrul 
întreprinderii „Electromureș", poa
te să spună astă-seară come
senilor eu care își petrece re
velionul la Sovata că numai fa
brica lor a dat peste prevederi ca
blaje auto în valoare de circa zece 
milioane lei, peste 50 000 bucăți 
de antene TV, elemente de răcire 
pentru transformatoare și alte pro
duse de mare complexitate tehni
că, iar șeful de brigadă Zaharia 
Man, de la I.F.E.T. Mureș-Reghin, 
aflat astă-seară acasă, in mijlocul 
familiei, nu s-a putut să nu ne 
amintească — și pe drept cuvin t — 
depășirile de cinci milioane lei 
realizate în unitatea lui. Doar din 
asemenea realizări, așa cum se în
făptuiesc pretutindeni în țară, se ob
ține bunăstarea de care cu toții ne 
bucurăm.

Strălucirile de azi ale cărbunelui
în Valea Jiului, ultimele luni ale 

lui ’73 au adus, după cum se știe, 
un suflu nou ce se face simțit în 
fiecare dintre așezările miniere ale 
celui ma.i mare bazin carbonifer al 
țării. Din galerii urcă la suprafață 
vești bune. Astfel, brigăzile secto
rului III de la Vulcan, în frunte 
cu mineri renumiți ca loan Sima 
și Constantin I’opa, au luat-o ho- 
tărîți înaintea timpului, sărbătorin- 
du-și primul revelion la 22 decem
brie. De atunci scot cărbune în 
contul lui ’74. O asemenea sărbă

Intr-un sat de pe Valea Gurghiului: tinerețea fard bdtrînețe a plugușorujui

toare au consemnat-o în calendar 
și numeroase alte brigăzi din ba
zin, care au pășit astfel cu dreptul 
in noul an.

„Mai mult ca oricînd, sîntem 
deciși să facem din anul viitor 
anul celor mai bune realizări ale 
noastre — ne spune Petre Constan
tin, Erou al Muncii Socialiste de 
la Lupeni. Condiții bune de lucru 
avem. Putem să depășim sarcinile 
de plan încă din primele zile ale 
lui ’74“. Desigur, gîndul la succe
sele viitoare îl împărtășesc toți co
mesenii. Dar acum, petrec. Salută, 
cu bucurie, cu veselie anul nou ! 
Anul de muncă pe care l-au întîm- 
pinat cu „Noroc bun !“.„focul nestins8* luminează primele succese

Facem un scurt intermezzo în 
călătoria noastră pe magistralele 
Revelionului ’74 ca să poposim pen
tru cîteva clipe lingă cei care, în 
această noapte, stau de veghe pre
tutindeni unde clocotește „focul 
nestins" al muncii în slujba țării 
și a oamenilor ei.

La Tîrgoviște, în cea mai tînără 
cetate de foc a tării, uriașul colos 
de metal, beton și sticlă vibrează 
în puterea nopții. în halele cup
toarelor electrice cu arc de 5b și 
10 tone — cuptoare în a căror vatră 
flăcările ard continuu de mai bine 
de două săptămîni — luminile se 
sting pentru cîteva secunde. E ora 
zero.

Bucuria se revarsă în cascade. 
Pe platformele celor două cuptoa
re sînt prezenți aproape o sută de 
oameni, componenți ai schimburi
lor conduse de inginerii Mihai T«- 
chel și Ion Chiose. O comandă 
și la 0,45 precis noul an e întîm- 
pinat aici cu cupe de... 50 și, res
pectiv, de 10 tone. Șuvoiul de 
oțel se revarsă împroșcînd jerbe de 
scîntei în uriașele oale și, de acolo, 
în lingotiere. El marchează, după 
cum precizează inginerul Emil lo- 
nescu, șef la OE-2. nu numai pri
mele. șarje ale anului ce a sosit, ci 
și începerea producției planificate 
de otel aliat în cea de-a patra ce
tate siderurgică a tării — Tlrgo- 
viște. Un preludiu la contribuția 
Tîrgpviștei siderurgice . în îndepli
nirea țelului întregii țări ; cincina
lul înainte de termen !

— Să fie într-un ceas bun și cu 
spor ! — urează tuturor directorul 
întreprinderii de oteluri aliate, in
ginerul Nicolae Ojovan.

— La mulți ani și șarje de cali
tate ! — răspund oțelarii.

...Există însă și alte activități 
pentru care trecerea de la un an 

la altul se 'face... nu cu paharul în 
mină.

Dintre sutele de mecanici 
de locomotivă care — la ora 
cînd dv., stimați cititori, întim- 
pinați 1974 cu tradiționalul „La 
multi ani" — goneau pe drumurile 
de fier ale țârii, ne-am oprit asu
pra lui Ștefan Nisipcanu, mecanic 
de locomotivă de la depoul din 
București. Gara de Nord. La ora 
22,05 acceleratul 503 mai avea 10 
minute pînă la plecare.

— Deci, din nou la drum ?
— Din nou. Am 27 de ani la 

C.F.R. Din aceștia 22 pe locomo
tivă. Nu știu dacă mi-am petrecut 
revelionul acasă de cinci ori.

— Și familia ?
— S-a obișnuit. Și soția, și fata 

— studentă în anul I la Electro
tehnică. Timp de revelioane ? O să 
am după ce-oi ieși la pensie. Acum 
la datorie.

— Ce doriți să vă aducă 1974 ?
— Ce-aș putea să-mi doresc ? 

Satisfacțiile și împlinirile pe care 
le doresc toți cetățenii tării în a- 
cast an jubiliar, anul celuia de-al 
XI-lea Congres al partidului, al 
XXX-lea de la Eliberare.

— La mulți ani și drum bun !
Nu numai oamenii călătoresc unii 

spre alții în această noapte, ci și 
glodurile, Gîndurile bune și urările.

Și-n această noapte de revelion, 
mesajele continuau un drum în
ceput. Prin oficiile poștale din Ca
pitală au fost expediate în tară și 
în străinătate, pînă la miezul nop
ții, peste 13 500 000 felicitări. Au 
fost distribuite peste 10 200 000 scri
sori și felicitări. De unde se vede 
că bucureștenii sînt mai harnici... 
și la felicitat ! De la telegraful 
central sîntem informați că în ulti
ma zi și țn ultima noapte a anului 
au fost transmise nu mai puțin de 
72 114 telegrame. Tot în cele 24 de 
ore de la interferența lui ’73 cu ’74 
au avut loc 15 804 convorbiri tele
fonice interurbane, in afară de cele 
făcute cu prefix. Cablurile întregii 
țări au vibrat intens în acea noap
te pe lungimea de undă a căldurii 
sufletești și a bucuriei.

...Nestinsa veghe a radiolocatoriș- 
tiior a ajuns la intersecția anilor cu 

antenele larg deschise spre cerul 
patriei. Maiorul Victor Panait ne 
conduce — prin intermediul legă
turilor telefonice — prin unitate, 
explicîndu-ne :

— Cinstea de a întîmpina anul 
1974 la posturile de luptă a revenit 
unora dintre cei mai buni specia
liști, care au adus subunității in 
1973 calificativul general de „foar
te bine" și titlul de subunitate de 
frunte. Maiorul Grigore Fulger, lo
cotenentul major Mihai Stamatc, 
plutonierul Florea Capuciu, locote
nentul Petre Izbășoiu, soldatul Gri
gor Gavrilă, fruntașul Marin Goa- 
gea.

Așa cum stau, în aceste clipe, în
cordați asupra aparaturii electroni
ce, planșelor și dispozitivelor, nu-i 
putem întrerupe o cli.pă din lucru. 
Le ascultăm limbajul cifrat ca pe 
un dialog cu toți militarii care, la 
fel ca ei, se află în acest ceas la 
datorie, fie ei piloți pe aerodromuri 
militare, rachetiști în dispozitivele 
apărării antiaeriene, grăniceri în 
patrulare, străjeri ai farurilor sau 
mînuitori ai timonei, ostași din 
transporturile feroviare, santinele, 
ofițeri de serviciu în comandamen
te și unități.

— Ce împliniri așteptați în 1974 ?
— Să ridicăm nivelul de pregă

tire a cadrelor și întregului per
sonal — ne răspunde maiorul V. Pa
nait, Așa ne facem datoria ostă
șească.

Și-n noaptea Anului nou binecu
noscutul număr 22 22 22 a sunat tot 
atît de des ca-n nopțile obișnuite. 
Numai că, de data aceasta, nu era 
vorba de reclamații, apeluri de in
tervenție, sesizări. Ridicînd recep
torul, personalul de serviciu a auzit 
exprimindu-se cele mai calde urări 
și mulțumiri pentru felul cum _ își 
fac datoria și veghează la apăra
rea legii și a ordinii, la liniștea ce
tățenilor și păstrarea avutului ob
ștesc oamenii în uniforma miliției.

...Sînt și oameni care, deși stau 
de veghe în această noapte, nu cu
nosc bucurie mai mare decît aceea 
de a... nu fi solicitați. O bucurie 
pozitivă — în cazul lor — trebuie 
s-o recunoaștem. Pentru că e vor
ba de... pompieri.

La Galați, bunăoară, de revelion 
s-a petrecut ca pretutindeni. A 
fost o noapte cu mult „foc". Dar 
fără... incendii.

„în noaptea aceasta n-am putut 
ciocni nici o cupă de șampanie — 
ne spune locotenent-colonelul loan 
Fieraru, inspector la grupul de 
pompieri — ce să-i faci ? Eram în 
post ! Dar acum, în zori, putem să 
ridicăm paharul, din toată inima,_ în 
cinstea celor care și-au păstrat în
flăcărarea doar pentru... petrecere. 
La mulți ani !"

...3B de nave comerciale româ
nești s-au aflat, în noapteș. reve
lionului, pe mări și oceane. în cele 
mai îndepărtate ^colțuri ale lumii.

Și în aceste r-®»., gîpdurile 
îbr se îndreaptă 'Spre patrie, spre 
cei dragi. îăr cei ce le recepționea
ză primii sînt radiotelegrăfiștii 
„Navromului". Iată, bunăoară, ra
diograma echipajului de Pe mine
ralierul „Oltul" aflat în drum spre 
Janonia : „Revelionul 1974. Oceanul 
Indian, pe Ecuator. Activitate obiș
nuită la bord. Mare calmă. Tempe
ratura 31 grade Celsius. Careul 
echipajului împodobit festiv. Uram 
tuturor cetățenilor patriei și fami
liilor noastre multă sănătate, feri
cire și tradiționalul «La mulți 
arii !»“

Să nu-i uităm nici pe cei care, 
în această noapte, stau de veghe la 
sănătatea și viața oamenilor : miile 
de medici și surori de gardă. Să 
nu-i uităm pe cel care au în grija 
lor venirea pe lume a celor mai ti
neri cetățeni ai patriei, cei de-o 
vîrstă cu anul care începe.

Primele minute ale anului 1974 
l-au găsit ne medicul de gardă Ni
colae Moldoveanu, de la materni
tatea nr. 1 din Craiova, în sala de 
operații împreună cu ceilalți me
dici și asistenți ai echipei. Maria 
Lazăr. contabilă, a adus pe lume 
primul său copil Ia ora 0,03. Si 
mama și fiul se simt bine. Tot aici, 
la ora 0,25 Maria Bică a născut 
tot un băiat. Surpriza primei zile 
a noului an a adus-o cooperatoa- 
rea Vergica Cîrciumaru din comu
na Dăbuleni : doi gemeni. Pînă la 
ora 24 la această maternitate au 
avut loc 5 nașteri, pentru fiecare 
nou născut primarul orașului a tri
mis cîte un buchet de flori. La ma
ternitatea nr. 2 au fost înregistrate 
9 nașteri.

Odată cu consemnarea primelor 
nașteri în orașul Sibiu — două fete 
dolofane, două Vasilici, ale căror 
mame sînt, ambele, muncitoare la 
Cisnădie — medicul obstetrician 
Ioan Chisăliță, care a asistat la pes
te 20 000 de nașteri, adică cam tot 
atîția oameni cît populația unui 
întreg oraș, ne spune :

— Anul trecut, cred că știți, la 
Sibiu s-au născut cu 200 de copii 
mai mulți decît în 1972. Municipiul 
nostru cred că va atinge în 1974 
cifra rotundă de 140 000 de locui
tori ! Semne bune anul are !...

Despre „semnele bune" ale noului 

an ne-a vorbit, în zorii zilei, și 
Aurel Vaida, șofer de taxi în Ora
dea.

— A fost parcă altfel decît în 
alte dăți. Am fost solicitat mai pu
țin Ia locuințe și mai mult la insti
tuții. Se pare că oamenii se simt 
mai bine împreună în revelioane 
mari.

— Rețineți ceva mai semnificativ 
din noaptea revelionului 1

— Mai erau 10 minute pînă la 
ora 24. O familie vodă să ajungă 
la timp în casa unde erau așteptați 
pentru momentul cînd toată lumea 
ridică paharele. „Nu mai e timp 
să ajungem" , le-am spus, „Atunci, 
știți ce ? Apăsați pe claxon tot 
timpul ca să avem și noi senzația 
că am pășit în an nou". „Este in
terzis". „Uite ce e, dacă vă amen
dează, plătim noi. Dar acum, la 
miezul nopții nimeni, n-are să ne 
spună nimic... !“ Am zîmbit și le-am 
îndeplinit dorința...

S-au scurs mai bine de două cea
suri de cînd am vorbit prima dată, 
pe Calea Republicii cu Aurel Vaida. 
Ne fac semn două grupuri vesele. 
Unii cîntă ungurește, alții româneș
te. Firește, n-au loc într-un taxi. 
Dar nu se supără nimeni. Se îmbră
țișează. își urează un an nou și 
cîntă.

în fața restaurantului „Transil
vania", orchestra a ieșit în stradă. 
S-a încins o Periniță.Revelionul marilor familii

Casa cu numărul 17 de pe strada 
Dimbului din Baia Sprie era pliată 
de o nemărginită bucurie. Ca în 
fiecare an, revelionul i-a adus aici 
în căminul .părintesc pe toți cei 
14 copii ai muncitorului pensionar 
Gavrilă Trifu și ai soției lui Vic
toria, împreună cu nurorile și cu 
ginerii, cu nepoții și nepoatele, în 
total vreo 29 de persoane. Meca
nici de locomotivă, strungari, elec
tromecanici, mineri, sticlari, tîm- 
plari de mobilă, asistente medicale, 
elevi au venit care de pe unde se 
afla, conform tradiției statornicite 
în această mare familie, să mulțu
mească bătrînilor pentru bună creș
tere, să le facă o bucurie și să se 
bucure împreună cu ei de împli
nirile vieților lor durate pe cel mai 
durabil temei — dragostea față de 
muncă și respectul față de om.

Din capul mesei soții Trifu îi cu
prind cu priviri luminate de satis
facție pe toți ai lor. Nici unul din 
copii nu le face de rușine bătrî- 
pețea.

într-o atmosferă de voie bună, 
întrebările curg ; neamurile vor să 
afle ultimele noutăți. Mama bătrâ
nă le servește cu vădită plăcere : 
„Voj știți că Mihai și Mitra sînt 
într-a 11-a la seral ? Mecanici, me
canici, dar vor să mai învețe. La 
anul termină și Rodica școala de 
la Sf. Gheorghe. Ciprian nu este 
numai electromecanic, ci și strun
gar și sudor acolo la I.M.C. Cluj. 
De anul ăsta avem și un sticlar în 
familie, pe Nicolae...". în timp ce 
vorbește, bătrîna îi cercetează pe 
fiecare în parte cu atenție și rămî- 
ne mulțumită : sînt bine îmbrăcați, 
nu-și cheltuiesc banii pe nimicuri. 
Bătrînul toarnă în pahare. vin fă
cut de el din struguri aleși bob cu 
bob din via de lingă casă, apoț în
chină cu fiecare în parte.A venit și-nacest an

în întreaga tară. Anul nou a fost 
întîmpinat — în satele de cîmpie 
și de munte — după datina stră
moșească, cu Plugușor și urători.

De sub streașină pădurilor de 
brazi din ținutul Neamțului, cetele 
de colindători au tras ..brazde a- 
dinci" de urări de sănătate și fe
ricire pentru toți gospodarii. Și la 
acest An nou la Roman, Dobreni 
și Vînători-Neainț colindătorii au 
organizat adevărate festivaluri ale 
tradițiilor locale. A fost o auten
tică paradă a portului și datinilor, 
de unde n-au lipsit măștile de 
Tîrpești și căiuții de Zănești, care 
au adinei semnificații laice, simbo- 
lizînd fertilitatea. Pe ulițele sate
lor Moldoveni, Girov, Secuieni, Că
ciulești și multe altele, colindăto
rii au urat gospodarilor ca „Pen
tru anul ’74 / Spicul să crească cît 

sacu’“. In comunele din zona Tirgu 
Neamț, cetele de colindători au 
prezentat adevărate spectacole de 
teatru popular, avînd ca eroi pe 
haiducii Bujor. Jianu și alții. In 
comuna Tîrpești, colindătorii au 
poposit și în curtea lui Nicolae V. 
Popa, renumit creator al unei în
tregi colecții de măști cu caracter 
laic, cu care și-a deschis o expo
ziție personală. Creatorul de măști 
s-a alăturat apoi și el colindăto
rilor.

O ceată de colindători a venit 
și pe platforma chimică de la Să- 
vinești. Cu acest prilej s-a văzut 
că străvechiul Plugușor nu rămîne 
în urma realităților pentru că. ve
nind prin acest colț de țară, bădica 
Traian „A aflat noi vești / Des
pre Săvinești / Platforma chimiei t 
Fala României / Fabrici de re
nume / Date in funcțiune / O bo
gată gamă / De caprolactamă / Re- 
lon și melană / Și poliamid / Cu 
firul solid / Fire din povești / 
Toarse-n Săvinești".

Vestita comună Turț, din Tara 
Oașului, județul Satu-Mare, „capi
tală" recunoscută a nu mai puțin 
vestitei țuici de prună care-i poar
tă numele, răsună în această noap
te de An nou de veselie si cin- 
tec, de chiote și tîpurituri. Po
posim la unul dintre cele trei re
velioane colective din comună. 
Aici, țăranii cooperatori s-au adu
nat la masă îmbelșugată, îmbră- 
cați în mîndru port oșenesc. Unul, 
pe nume Văsîi. cu fața îmbujo
rată, trage o chiuitură zdravănă, 
apoi zice : „Țurai ta / Am băut 
și oi mai be’ / Pentru căpșunile 
me’ / Foaie verde foi de prun / 
Eu beu Turț pentru căpșun". In
trăm în vorbă cu Grigore Gavriș, 
președintele cooperativei, să ne 
„tălmăcească" tîpuritura.

— Văsîi a pomenit de căpșuni, 
în anul pe care-1 încheiem am 
cîștigat de pe ele 400 000 lei. La 
primăvară mai punem 20 de hec
tare. Avem planuri mari si cu po
micultura. Ne apucăm de treabă 
de cum dă un îngheț bun...

Tichilești, sat de oameni harnici 
și gospodari. în plină cîmpie a 
Bărăganului. Acum, după un an de 
muncă, mulți dintre ei s-au reunit 
în jurul unei mese mari, îmbelșu
gate, încărcată cu roade ale muncii 
lor. Sînt aici Toma Ionel, secretarul 
comitetului comunal de partid, Ion 
Nica, președintele cooperativei a- 
gricole, șefi de ferme și de echi
pe. cooperatori ; aproape o sută de 
familii petrec la un loc în această 
noapte așa cum au muncit la un 
loc de-a lungul întregului an. Și 
au de ce se veseli. Bărăganul le-a 
răsplătit generos eforturile : 3 944 
kg de grîu. peste 5 300 kg de po
rumb boabe. 2 572 kg de floarea- 
soarelui la hectar, peste 2.6 mi
lioane lei venituri din legumicul
tura. Cind am intrat în sală toc
mai se cîntă un „Mulți ani tră
iască". în cinstea lui Cristache 
Cerchia, unul dintre cei mai buni 
cooperatori din sat. cîștigătorul 
concursului pe tară al celor mai 
destoinici grădinari. Felicitindu-1 si 
noi. l-am întrebat ce-și dorește 
pentru noul an. „Să-mi văd copiii 
sîrguincioși la școală" — ne răs
punde. Are o fată la liceul teo
retic și un băiat la liceul indus
trial de construcții de mașini gre
le din Brăila. Despre proiectele 
cooperativei, președintele ne spu
ne că dacă în ’73 au avut un lot 
experimental de porumb de 60 de 
hectare, dc pe care au obtinut 
peste 10 200 kg la hectar. în ’74 îl 
vor extinde la peste 200 de hec
tare. vor iriga întreaga suprafață 
de 2 750 ha. Am închinat un pahar 
pantru împlinirea acestor planuri.

Ne-am aflat în această noapte și 
printre cei care dau o nouă stră
lucire, prin fapta lor cotidiană, 
științei și culturii românești. Am 
văzut petrecînd, într-o luminoasă 
și simbolică armonie, venerabili 
profesori universitari alături de 
tineri cercetători, toți cu inimile 
înflăcărate de credința nestinsă în 
noile biruințe ale gindirii și acti
vității creatoare pe pămîntul româ
nesc.

Numeroși intelectuali din Iași — 
cadre didactice, cercetători științi
fici, scriitori — au petrecut reve
lionul la casa universitarilor. Și 
toți și-au rememorat ceea ce au 
realizat în anul ce a trecut, și-au 
spus proiectele de viitor.

Valentina Țăranu, cercetătoare 
la institutul de chimie macromole- 
culară „Petru Poni“, ne-a de
clarat : Sînt adînc impresionată de 
chemarea pe care ne-a adresat-o 
secretarul general al partidului de 
a ne închina toate puterile creatoa
re pentru binele și strălucirea pa
triei. Cea mai mare realiza

re și satisfacție a noastră în '73 
o consider pe aceea că poliureta
nii realizați de noi, destinați piei
lor sintetice, au pășit în faza de 
stație-pilot. în 1974 ? Dorim ca noul 
produs să ajungă pe piață.

...Un „Ford-Taunus" înfruntă Fe- 
leacul. La volan, Emil Munieanu, 
șeful Filialei din Cluj a Institutului 
pentru tehnică de calcul.

— încotro, acum, în ajun de an 
nou ?

— Spre Păltiniș. Am fost invitat 
de un grup de prieteni să petrecem 
acolo revelionul, împreună cu fa
miliile.

— Petrecere frumoasă și la mulți 
ani I Am vrea să știm insă care 
este cea mai frumoasă realizare 
din 1973 a unității dumneavoastră?

— Rețineți : în laboratorul condus 
de cercetătorul Gheorghe T. Rusu 
au fost finalizate două noi sisteme 
de programare. Este vorba de com
pilatorul F.L.A.G. și sistemul 
L.I.S.P. Primul a și fost coi 
tractat — este primul produc tu 
programare ce se exportă de către 
o instituție românească de acest 
profil. Ar mai fi de reținut dis- 
play-ul realizat în laboratorul con
dus de Gheorghe Farcaș. Este un 
fel de mașină de scris ce are o 
claviatură electronică. Textul bătut 
sau cules apare pe un ecran simi
lar celui de televizor. La rîndul 
său, calculatorul poate afișa și el 
informația pe același ecran, reali- 
zîndu-se astfel un schimb de in
formații om-calculator. După cum 
vedeți, pentru noi 1974 are „ochi" 
fosforescenți, ai celor mai moderne 
cuceriri ale gîndirii moderne. Sînt, 
neîndoielnic, „ochi" ce „văd" de
parte și prevăd țării noastre un 
viitor pe măsura hărniciei și inge
niozității fiilor ei.Bucurie în case noi și la... înălțime

Mii și mii de familii din orașe 
și de la sate și-au petrecut reve
lionul în locuințe noi. Numai în 
orașul Galați, de pildă, numărul 
celor care s-au mutat în casă nouă 
se ridică la 2182. Printre benefi
ciarii noilor blocuri de locuințe se 
numără, în primul rînd, salariați 
de la combinatul siderurgic, șan
tierele navale, întreprinderea me
canică navală. Au ciocnit paharul 
cu vin in noile lor apartamente 
familiile siderurgiștilor Constantin 
Dănilă, Vasile Grigore, Constantin 
Boboc, Ștefan Crăciun, Vasile Vîr- 
lan, de la laminorul de tablă, 
Gheorghe Stoian și alții.

în inima munților Călimării, la o 
altitudine de 1 600 metri, se înfi
ripă o nouă așezare. Au fost înăl
țate pînă acum zece blocuri de lo
cuințe. în moderna sală a cantinei 
a fost organizat primul revelion 
din istoria acestei așezări. Au par
ticipat muncitori, maiștri, ingineri 
care lucrează pe șantierul viitoarei 
exploatări miniere, printre care 
maistrul Petre Andrei, secretarul 
organizației de partid, inițiatorul 
acestui revelion la înălțime, ingi
nerul Constantin Brcazu, buldoze- 
riștii Dorel Păștinaru și Vasile 
Lostun,' electricianul Gheorghe To- 
dască și 'Sttii.

Tot la înălțime — și la propriu 
și la figurat —'a’n-fost revelioanele 
organizate la ca barilla,. „Băl creau" 
și „Bucegi" de la Pîirîul ^ece. Aici 
s-au aflat circa 250 de stuefenți so
siți din mai toate centrele Univer
sitare ale țării. în programul nop
ții, bogat și variat, au fost iincltfie 
concursuri de muzică ușoară și \ 
populară, de epigrame, de frumu
sețe pentru „miss Pîrîul Rece", s-a 
dansat Periniță, apoi, spre dimi
neață, au apărut Plugușoarele ; 
fiecare centru universitar cu „plu- 
gușorul" său.

La fel s-a petrecut și la celelal
te cabane din zona Bucegilor, Pos
tăvarului, Pietrei Craiului, Pietrei 
Mari etc Sălile lor au fost pline 
de muncitori, elevi, studenți, sala- 
ri'ați ai unor instituții și întreprin
deri, amatori de peisaj montan, de 
aer proaspăt și de zăpadă imacu
lată.

Pretutindeni, într-un glas, a ră
sunat urarea : „Să ne aduci, An 
nou, noi împliniri în muncă, în 
viață, în construcția socialistă a 
patriei !“

Reportaj realizat de
Victor BiRLADEANU, 
Silviu PODINĂ, 
cu sprijinul reporterilor 
și corespondenților „Scînteil"

De la un capât la altul al Capitalei — cîntec, dans și voie bunâ (1)Un grup de fruniași ai intreprinderii „23 August" inchinâ in cinstea succeselor de azi și mai ales, a celoide miine. 2) La Ateneul Tineretului, dupd miezul nopții, cind antrenul și buna 
dispoziție erou in toi. 3) Un toast înfrâțit — la revelionul studențesc de la Grozăvești — pentru pace și prietenie intre popoare

J
♦
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Din primele zile - 
primele succese în muncă
(Urmare din pag. I)

au fost recuperate primele canti
tăți de ferocrom. care totalizează 
peste 21 tone.

© Oțelăria Cîmpia Tur- 
zii. După cum ne informează ingi
nerul Alexandru Lișcan, șeful oțelă- 
riei de la Cîmpia Turzii, în pri
mele două zile din acest an sar
cinile de plan au fost depășite cu 
15 la sută, ceea ce reprezintă un 
adevărat record. întreaga producție 
o constituie oțelurile pentru rul
menți și oțelurile pentru extruzlu- 
ne, acestea din urmă solicitate de 
Uzina de tractoare din Brașov.

• Uzina de fier Vlâhița. 
Nu s-a stins focul în noaptea de 
revelion nici la furnalele Uzinei 
de fier din Vlăhița (Harghita). 
Furnaliștii de aici, în frunte cu 
maistrul Sebok Jănos și cu șeful de 
echipă Miklos Balăzs, au obținut 
prima șarjă imediat după sosirea 
Anului nou, iar cea de-a doua, la 
ora. 2. Activitatea primei zile s-a

Ț-Șt aici în 84 tone fontă de 
exc^țentă' calitate, după cum atestă 
probele1 de laborator.

• Portul Constanța. Ms- 
crucea dintre ani, marcată în por
tul Constanta de sirenele vaselor 
aflate în radă și de luminile mul
ticolore ale rachetelor, a avut ca 
punte de legătură activitatea neîn
treruptă a numeroase echipe de 
docheri și mecanizatori care au 
salutat muncind noul an. La ora 
cînd limbile ceasului marcau pri
mele secunde ale lui 1974, în port 
se aflau, sub operații de încărcat- 
descărcat, 32 de nave românești și 
sUb diferite pavilioane. Bilanțul 
primelor două zile ale anului s-a 
încheiat cu un volum de peste 
50 000 tone mărfuri încărcate sau 
descărcate în portul Constanța.

• întreprinderea de alu
miniu Slatina. La ^«rea 

primelor tone de „metal alb“ din 
noul an. o contribuție importantă 
și-au adus aluminiștii Vasiie Ga-

bra și Ion Popa, maistrul Ion Co- 
mănescu, muncitorii din brigada 
lui Emil Nicoli și alții. în primele 
două zile ale anului, aluminiștii 
slătineni au obținut rezultate re
marcabile. Astfel, producția reali
zată peste plan se ridică la 6,5 
tone de aluminiu.

© Combinatul de lianți 
șl azbociment Tîrgu-Jiu. 
Miercuri, la ora 12, am aflat, prin 
telefon, de la inginerul Nicolae Ha- 
ranaciu, director tehnic al Combi
natului de lianți șl azbociment Tir- 
gu-Jiu : „în primele 36 de ore ale 
anului, la fabrica de ciment, s-au 
înregistrat 460 tone ciment peste 
prevederile planului. Importante 
depășiri de plan s-au înregistrat și 
Ia fabrica de azbociment1* *.

• Opera Română : Trubadurul 
— 19,
• Teatrul de operetă : Mătușa 
mea, Faustina — 10,30, 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala mare din bd. Băl- 
cescu nr. 2) ; Apus de soare —

® Uzina de produse so
dice Govora. Dln consemnarea 
trecută în registrul de tură la șfîr- 
șitul schimbului din noaptea re
velionului reținem faptul că for
mațiile de lucru de la instalația 
de sodă caustică a Uzinei de pro
duse sodice Govora, conduse de 
maistrul Ion Barbu, au obținut, 
peste prevederile de plan, o pro
ducție suplimentară de 10 tone. A- 
cest succes este cu atît mai va
loros cu cît — dună cum ne rela
tează inginerul Vasiie Săvulescu, 
directorul uzinei — colectivul de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni aflați la datorie a avut 
de făcut fată unei situații ne
prevăzute, fortuite : înghețarea
unor trasee cu leșie din sta
ția de evaporare, care a creat 
serioase dificultăți și a imnus o 
concentrare deosebită de forțe.

Un succes deosebit au înregistrat 
șl muncitorii din tura maistrului 
Ion Zamora, care lucrează în in
stalațiile noii uzine de sodă. Aici, 
pe tot parcursul zilelor de 1 și 2 
ianuarie, linia I de sodă caustică 
a funcționat peste nivelul planifi
cat. Producția de 90 tone sodă ob
ținută zilnic relevă că, de fapt, a- 
ceastă primă capacitate din cadrul 
celei mai mari uzine de sodă din 
tară și-a atins parametrii proiec
tați cu aproape 11 luni mai de
vreme.

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 4, 5 și 6 ianuarie. în țară : 
Cerul va fi variabil, mai mult 
noros. Temporar precipitații, 
mal ales sub formă de lapoviță

și ninsoare. Vînt moderat, cu in
tensificări locale. Temperatura 
in scădere ușoară. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 8 și 2 
grade, iar maximele între minus 
5 și plus 5 grade. în București : 
Cerul va fi mai mult noros. 
Temporar precipitații. Vînt mo
derat, cu intensificări de scurtă 
durată. Temperatura aerului în 
scădere ușoară.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a XV-a ani

versări a Zilei naționale a Republi
cii Cuba, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a transmis o te
legramă de felicitare ministrului re
lațiilor externe al acestei țări, dr. 
Raul Roa Garcia.

Cu prilejul celei de-a XV-a ani
versări a Zilei eliberării, Ziua na
țională a Republicii Cuba, Consiliul 
Național al Frontului Unității Socia
liste, Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Comu
nist, Consiliul Național al Femeilor 
și alte organizații de masă și obștești 
din țara noastră au adresat telegra
me de felicitare organizațiilor simi
lare din Cuba.

Cu același prilej, Ministerul Apă
rării Naționale a adresat o telegra
mă ministerului de resort din Cuba.

Cu prilejul celei de-a XV-a aniver
sări a Zilei eliberării — Ziua naționa
lă a Republicii Cuba, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Nicolas Ro- 
driguez Astiazarain, a rostit, in sea
ra Zilei de 1 ianuarie, o cuvîntare 
la posturile noastre de radio șl tele
viziune.

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Democratice Sudan, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Macovescu, 
a transmis o telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Democratice Sudan, dr. 
Mansour Khalid.

LOTO
Numerele extrase la tragerea extra
ordinară din 1 ianuarie 1974 a reve
lionului
Extragerea I : 24 16 72 47 10 30 

71 23 4 52.
Extragerea a Il-a : 73 9 77 67 82 39 

60 25 36 51.
Extragerea a III-a : 63 46 28 1 86

33 3 10 56 72 36 53.
Extragerea a IV-a : 7 11 29 39 50 

17 6 79 26 73 22 88.
Extragerea a V-a : 20 89 70 75. 
Extragerea a Vl-a : 35 13 64 4.
FOND DE PREMII PROVIZORIU : 

4 945 000 lei

PRONOEXPRES
Premiile tragerii din 28 decembrie 
1973.

Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 
25% a 100 000 lei ; Cat. 2 : 1,35 a 
45 987 lei ; Cat. 3 : 7,55 a 8 223 lei ; 
Cat. 4 : 19,30 a 3 217 lei ; Cat. 5 : 82 
a 757 lei ; Cat. 6 : 2 738,15 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA I : 140 471 
lei.

Extragerea a II-a : Cat. B : 11,10 
variante a 4 972 lei ; Cat. C : 49,60 a
1 113 lei ; Cat. D : 2 136,80 a 60 lei ; 
Cat. E : 97,15 a 200 lei; Cat. F :
2 290,60 a 40 lei.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C.

ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 
lunară din 31 decembrie 1973

LISTA OFICIALĂ

Excelenței Sale
Domnului ERNST BRUGGER

Președintele Confederației Elvețiene

BERNA

Cu ocazia preluării înaltei funcții de președinte al Confederației 
Elvețiene, am plăcerea de a vă adresa, în numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România șl al meu personal, cordiale felicitări și 
sincere urări de succes în activitatea dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc în modul cel mai sincer pentru mesajul dumneavoas
tră de felicitări cordiale și calde urări cu ocazia zilei mele de naștere, 
urîndu-vă multă sănătate și fericire, iar poporului român glorie șl pros
peritate crescândă. Să facem ca relațiile prietenești existente între țările 
noastre să continue să înflorească în anii care vin.

Cu sentimente de cea mai înaltă considerație șl etlmă frățească,

MOHAMMED ANWAR SADAT

Filme de scurt-metraj 
pe ecranele Capitalei 

PE ECRANELE CINEMATOGRAFELOR DIN CAPITALA
RULEAZA IN SAPTAM1NA ACEASTA 
URMĂTOARELE SCURT-METRAJE :

I 
*
*

l Volga s Vizita de lucru a to- 
' varășului Nicolae Ceaușescu la 
l Galați și Brăila ; Flamura: 
} Vizita de lucru a tovarășului
ț Nicolae Ceaușescu in județele
i Mureș, Buzău, Prahova ; Patria: 
t Jucăriile Mihaelei ; Scala : Pre- 
ț vestiri ; Capitol, Grivița, Auro- 
i ra : Pescăruși cu aripi curate ; 
’ Festival : Muncă... nu glumă ; 
) Flacăra, Victoria, Giulești i 
l Schimbul de noapte ; Central i 
? Păcăliri și ursul ; Lumina, Crin- 
J gași : România, țara mea ; Doi- 

na : Dl. Tau și șoferul de taxi ;
i Timpuri Noi, Ferentari : A 
J dormi, a visa ; Excelsior, Melo- 
ț dia : Cinci pictori contempo- 
l răni ; înfrățirea s Meseria Jumi- 

nii ; Buzești I Formica II vor-

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII DEMOCRATICE SUDAN

Excelenței Sale
Domnului GAFFAR MOHAMMED NUMEIRI

Președintele Republicii Democratice Sudan
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Democratice Sudan îmi este 

deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, în numele poporului 
român, al Consiliului de Stat și al meu personal, cele mai sincere feli
citări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi 
succese poporului prieten sudanez pe calea progresului, bunăstării și 
păcii.

îmi amintesc cu deosebită plăcere despre vizita dv. în România și 
îmi exprim și cu acest prilej convingerea că convorbirile fructuoase pe 
care le-am avut împreună, înțelegerile pe care le-am realizat constituie 
o contribuție importantă la dezvoltarea în continuare a relațiilor de 
prietenie și colaborare pe multiple planuri între țările și partidele noas
tre, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

î 
I 
I

(
î 
î

bește ; Dacia : Banca ds lnfor- 
mâții : Bucegi, Modern : Ani- l 
male captive ; Unirea : Eficien- : 
ța ; Lira i Orizont științific nr. I 
10/1973 ; Drumul Sării i Mic, l 
dar isteț ; Cotroceni: Grăbește- 
te încet ; Pacea : Pentru o cau- i 
ză dreaptă ; Floreasca : Cadoul) . 
Viitorul ! Orizont științific nr. ț 
11/73 ; Gloria : Livada pionieri- t 
lor ; Miorița, Moșilor i Pruden- ) 
ta nu are vacanță ; Popular i l 
Ritmuri românești ; Munca t < 
Hochei contra hochei (U.R.S.S.); 1
Cosmos : Țepi II ; Vitan : 
Timpul trece, leafa merge ; Ra- i 
hova : Geneza unei lumi ; Pro- ) 
greșul i Viața romanțată a lui ) 
Gherase ; Club. Uz. Republica : (
Hotarul dintre două lumi. r

La confluenta Nilu
lui Albastru cu cel 
Alb există o peninsu
lă pe care localnicii 
o numeau in trecut 
„Virful trompei de 
elefant". Acest pă- 
mînt a devenit vatra 
Khartumului — capi
tala Sudanului — cea 
mai mare țară afri
cană, care, în prima 
zi a noului an, și-a 
sărbătorit 18 ani de la 
proclamarea indepen
denței. Această im
portantă victorie do- 
bîndită de poporul 
sudanez, la capătul 
unei îndelungate și 
dîrze lupte împotriva 
asupririi străine, a 
deschis tînărului stat 
largi perspective pen
tru lichidarea urmă
rilor dominației co
loniale, pentru dez
voltare economică și 
progres social. Pășind 
pe calea evoluției de 
sine stătătoare, po
porul sudanez a des
fășurat eforturi În
semnate pentru a 
pune bazele unei in
dustrii naționale. Este 
semnificativ, în acest 
sens, că actualul plan 
de dezvoltare prevede 
realizarea unui ritm 
de creștere a industri
ei de peste 8 la sută. 
Datorită faptului că a- 
proximativ 80 la sută 
din populație este ocu
pată în agricultură, o 
atenție deosebită se 
acordă acestui sector.

In primul rînd cultu
rii bumbacului și 
creșterii vitelor. Se 
au în vedere extin
derea irigațiilor, me
canizarea lucrărilor, 
sporirea cantității de 
îngrășăminte, continua 
creștere a septetului.

Animat de senti
mente de profundă 
solidaritate interna- 
ționalistă față de ti
nerele state care au 
pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoa
re, poporul român ur
mărește cu caldă sim
patie eforturile po
porului sudanez în
dreptate spre deplina 
consolidare a inde
pendenței patriei sale, 
spre progres si bună
stare. între Republica 
Socialistă România și 
Republica Democra
tică Sudan s-au sta
bilit și se dezvoltă 
relații de prietenie și 
colaborare bazate pe 
stimă și respect re
ciproc, Ca momente 
de cea mai mare În
semnătate in evoluția 
ascendentă a relații
lor româno-sudaneze 
s-au înscris vizita în 
Sudan. în primăvara 
anului 1972, a pre
ședintelui Consiliului 
de Stat al României, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și 
vizita de răspuns în 
țara noastră, efectua
tă anul trecut de pre
ședintele Gaffar Mo

hammed Numeiri. 
Dorința comună a ce
lor două țări de a 
adinei și lărgi relații
le de colaborare, de 
a conlucra în direcția 
promovării țelurilor 
păcii și cooperării în
tre toate statele, 
pe baza principiilor 
dreptului și eticii in
ternaționale, și-au gă
sit pregnant expresia 
in Declarația solemnă 
comună semnată la 
București.

Vizitele reciproce 
ale unor delegații ale 
Partidului Comunist 
Român și Uniunii So
cialiste Sudaneze, 
dezvoltarea legături
lor de colaborare din
tre cele două forțe 
politice aduc o im
portantă contribuție 
la intensificarea ra
porturilor dintre cele 
două țări și popoare.

Cu prilejul sărbăto
rii naționale a po
porului sudanez, po
porul român ii trans
mite urări de progres 
și prosperitate, expni- 
mîndu-și, totodată, do
rința de a dezvolta in 
continuare relațiile bi
laterale, spre binele 
ambelor popoare, al 
cauzei păcii și coope
rării internaționale.

A. BUMBAC
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par
țială totală

1 13086 31 100 000 ion
1 42660 19 75 000,
1 22091 18 50 nr
1 43216 29
1 42*848 18
1 mațu
1 281^
1 r y

te V 000 20 000

1

iîâ 073 41 2 000
100 752 21 2 000
100 237 04 2 000
100 835 24 2 000 800 000
100 0*34 52 1 000
ion 622 30 14)00
100 031 14 l 000
100 683 44 1 000
ion 010 35 1 000
inn 715 58 1 000
100 222 55 1 000 T00 000

1 oofi 67 32 800
1 nnn 14 09 800
1 noo 66 41 800 2 400 000

4 109 TOTAL LEI : 4 180 000

Cîștigurile revin Întregi obligațiu
nilor de 200 lei. în valoarea cîștigu- 
rilor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor ciștigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele (filialele) C.E.C.

a libretelor de economii cu dobindă și ciștigurl ieșite ciștigătoare la tragerea 
la sorți pentru trimestrul IV 1973

Nr. libretu
lui ciștigător

Valoarea cîștigurilor
parțială totală

1 2 817 249 50 000 50 000
1 1 466 704 40 000 40 000
1 534 873 30 000 30 000
1 2 105 039 25 000 25 000
1 2 469 693 20 000
1 2 338 978 20 000 40 000

Terminația 
libretului

30 89 865 10 000
30 95 928 10 000 600 000
30 70 393 5 000
30 13 619 5 000
30 35 601 5 000
30 85 585 5 000
30 62 937 5 000
30 23 435 5 000 900 000

CÎȘTIGURl 300 cu 4 focuri 4 212 2 010
ÎN 300 cu 4 focuri 7 063 2 010 1 206 000

ARAGAZURI 300 cu 3 focuri 1 581 1 764
CU 300 cu 3 focuri 4 392 1 764

BUTELIE 300 cu 3 focuri 3 929 1 764 1 587 600
300 4 093 1 000
300 8 201 1 000
300 9 137 1 000 900 000
300 4 469 500
300 7 155 500
300 5 554 500
300 9 301 500
300 0 207 500
300 5 007 500
300 2 758 500 1 050 000

TOTAL : 4 745 ciștigurl in obiecte, în valoare de lei : 6 428 600

— Titularii libretelor ciștigătoare 
pot alege, în limita valorii ciștiguri- 
lor ce li se cuvin, obiectele preferate.

— Cîștigurile, inclusiv cele în a- 
ragazuri cu butelii, se acordă integral 
titularilor libretelor de economii care 
au un sold mediu trimestrial egal cu 
cel puțin 10% din valoarea cîștigu- 
lui ; pentru ceilalți titulari, cîștigul

este de 10 ori mai mare decit sol
dul mediu trimestrial al libretului. 
Libretele cu sold mediu trimestrial 
mai mic de 50 de lei nu beneficiază 
de cîștig.

Ciștigătorii de aragazuri cu butelii 
trebuie să se prezinte la sucursalele 
(filialele) C.E.C. în termen de 30 de 
zile de la data tragerii la sorți.

Actualitatea 
la tenis

Tenismanul Ilie Năstase a pă
răsit Capitala, pierind în S.U.A. 
Campionul român își va -face 
debutul în noua ediție a compe
tiției „WTC“, evoluînd, cu înce
pere de la 14 ianuarie, la 
turneul pe teren acoperit la 
Lake Way in Texas.

La Melbourne au luat sfîrșit 
Campionatele internaționale de 
tenis ale Australiei. în finala 
probei de simplu masculin, a- 
mericanul Jimmy Connors l-a 
învins cu scorul de 7—6, 6—4, 
4—6. 6—3 pe australianul Phil 
Dent. Meciul a durat 2 ore și 
20 de minute. Proba feminină 
s-a încheiat cu succesul jucă
toarei Evonne Goolagong : 7—6, 
4—6, 6—0 cu americana Chris 
Evert. Jucătorii australieni 
Masters și Case au terminat 
învingători în proba de dublu 
(6—7. 6—3, 6—4 cu compatrioții 
lor Giiltinan și Ball).

La Istanbul, in cadrul „Cupei 
Davis", echipa de tenis a Tur
ciei a eliminat cu 5—0 forma
ția Luxemburgului. Echipa tur
că s-a calificat în turul urmă
tor, uirmind să intîlnească echi
pa Finlandei. în ultima zi a 
meciului Turcia — Luxemburg 
®u fost înregistrate rezultatele : 
Ozdemir (T) — Logelin (L) — 
6—2, 8—6, 6—1 ; Koak (T) - 
Neumann (L) — 6—0, 6—2, 6—3,

................

Tradiționala anchetă organizată de 
Ziarul „Naroden Sport" din Sofia l-a 
desemnat drept CEL MAI BUN 
SPORTIV BULGAR al anului 1973 
pe halterofilul Nedelcio Kolev, care 
a totalizat 1106 puncte. Pe locuirile 
doi și trei au fost clasate cunoscu
tele atlete Svetla Zlateva (1 036 p) și 
lordanka Blagoeva (963 p).

DIN TOATE
Desfășurat pe ploaie. TRADIȚIO

NALUL CROS INTERNAȚIONAL, 
care are loc in NOAPTEA ANULUI 
NOU, pe străzile orașului brazilian 
SAO PAULO a fost cîștigat pentru 
a două oară consecutiv de atletul 
columbian Victor Mora. El a parcurs 
8,900 km în 23’25”02/100, dominând 
clar această probă, care a reunit la 
start câteva vedete ale fondului eu
ropean în frunte cu dublul campion 
olimpic, finlandezul Lasse Viren. Pe 
locul doi s-a clasat mexicanul Rafael 
Tadeu Palomares — 23’48”02/100. Fin
landezul Viren a ocupat locul cinci 
cu rezultatul de 23’51”06/100. Un alt 
favorit, belgianul Gaston Roelants, a 
sosit pe locul 9. Atletul român Ni
colae Mustață a ocupat locul 21, îna
intea cunoscuților campioni Brown 
(S.U.A.), Mayer (R. F. Germania), 

Thys (Belgia), Batista (Brazilia) și 
alții.

Tradiționalul TURNEU-FULGER 
DE HANDBAL MASCULIN, desfă
șurat la Berlin, a revenit selecționa
tei orașului Leipzig (7 puncte in 4 
jocuri). Pe locurile următoare : echi
pa Berlinului (5 p), selecționata de 
tineret a orașului București (5 p) și 
reprezentativele orașelor Praga (2 p) 
și Katowice (1 p). Cite va rezultate 
importante : București — Praga 8—6; 
București — Katowice 11—8 ; Leip
zig — București 9—2 ; Leipzig —

SPORTURILE
Berlin 9—5 ; Berlin — București
9—9 ; Leipzig — Katowice 8—8.

După desfășurarea a 5 runde în 
TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 
ȘAH DE LA HASTINGS pe primul 
loc se află olandezul Timman cu 4 
puncte, urmat de Kuzmin (U.R.S.S.) 
și Szabo (Ungaria) cu cite 3.5 puncte. 
Rezultate mai importante din runda 
a 5-a : Timman (Olanda) — Gligorici 
(Iugoslavia) 1—0 ; Tal (U.R.S.S.) — 
Kuzmin (U.R.S.S.) remiză ; Adorjan 
(Ungaria) — Benkd (S.U.A.) remiză ; 
Hartston (Anglia) — Szabo (Ungaria) 
remiză.

în.tr-unul din PRIMELE CON
CURSURI ATLETICE ALE SEZO
NULUI DE IARNĂ, desfășurat în 
sala sporturilor din Vilnius, campio
nul european la săritura în înălțime, 
Kestutis Ș-apka, a obținut rezultatul 
de 2,20 m.

I
Revista săptămînală „FRANCE- 

FOOTBALL" a alcătuiit clasamentul 
celor mai bune echipe europene pe 
anul 1973. Primul loc a fost atribuit 
echipei Italiei care, în 8 meciuri in
ternaționale, n-a primit nici un gol 
(15—0 golaveraj). Reprezentativa 
României a fost clasată pe locurile 
15—16 la egalitate cu echipa Ceho
slovaciei,

Prima tragere
„Pronoexpres"
a anului 1974

SCHI — HOCHEI
• Pe patinoarul central din Lenin

grad a continuat turneul interna
țional de hochei pe gheață rezervat 
echipelor de tineret. Selecționata 
U.R.S.S., care conduce neînvinsă în 
clasament, a dispus cu 5—4 (2—2, 
2—2, 1—0) de echipa Suediei. Fin
landa a întrecut cu 5—1 (2—0, 2—0, 
1—1) selecționata S.U.A., iar Canada 
a învins cu 4—2 (2—0, 1—1, 1—1) e- 
chipa Cehoslovaciei.

• La Budapesta, in competiția in
ternațională de hochei pe gheață 
(juniori) dotată cu „Cupa celor 6 
națiuni" : Elveția — România 5—3 
(2—0, 2—0, 1—3), Bulgaria — Austria 
5—2 (2—0, 2—2, 1—0), Ungaria — Ita-

lia 10—I (3—1, 2-0, 5—0). Rezultate 
din penultima zi : Elveția — Austria 
11—3, Bulgaria — Italia 12—3.

• La Oberstdorf (Bavaria) se 
dispută competiția de sărituri cu 
schiurile „Trofeul celor 4 trambu
line". în prima manșă, victoria a 
revenit lui Hans Georg Aschenbach 
(R. D. Germană), cu 245,1 puncte 
(săriturile sale au măsurat 110 și 
respectiv 99 m). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Heinz Wosipowo 
(R. D. Germană) — 225 puncte și 
Hans Schmidt (Elveția) — 222,8 
puncte. Manșa a doua (la Garmisch 
Partenkirchen) a fost cîștigată de 
elvețianul Walter Steiner 240,9 p (să
rituri : 95,5 și 95 m).

I

I

L.

La 6 ianuarie 1974, Adminis
trația de stat „Loto-Pronospoirt" 
organizează prima tragere „Pro
noexpres" a noului an, după o 
formulă de tragere extrordina- 
ră. Se vor extrage 32 de nume
re, după cum urmează : 3 extra
geri de cite 5 numere din 45 ; 
2 extrageri — prima de 6 nume
re din 45, iar cea de-a doua de 
6 numere din cele 39 rămase in 
urnă ; 1 extragere de 5 numere 
din 45, la care se vor atribui 
ciștigurl dintr-un fond special.

Tragerea „Pronoexpres" de la 
6 ianuarie ,Q74 oferă multiple 
avantaje r 
care : acoo 
pentru 4 și 
trase, drer 
AUTOTUF 
rii unitar*  
merar de la 
geri ; dreptul _ ____ ___
alegere) excursii In R. P. Chi
neză, R.P.D. Coreeană sau R. F. 
Germania (cu participarea la 
campionatufl mondial de fotbal). 
Din fondul special al Adminis
trației de stat „Ix>to-Pranosport“ 
se vor atribui ciștiguri tn auto
turisme „Dacia 1 300" sau ,.Skoda 
S 100" (plus diferența în bani 
pînă la 100 000 lei), precum și 
excursii de cite două locuri in 
R. S. Cehoslovacă. De aseme
nea, se vor acorda premii în 
numerar pentru 3 numere ciști
gătoare. Variantele de 15 lei au 
dreptul de a participa la toate 
extragerile. Depunerea buletine
lor ciștigătoare se va face pînă 
în ziua de joi, 10 ianuarie 1974, 
in orașele reședință de județ șl 
pînă miercuri, 9 ianuarie, în 
celelalte localități.
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LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu ciștigurl 

ieșite ciștigătoare la 
TRAGEREA LA SORȚI PENTRU

TRIMESTRUL IV 1973

Nr crt
Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

ciștigătoare

Procentele de 
cîștig

1 360 25W,
2 437 20<W»
3 284 100"/,
4 709 50»/,
5 480 25"/,
6 379 25"/,
7 402 25“/,
8 145 25”/,
9 239 25»/,

10 501 25"/,
II 884 25»'.
12 377 25'/,
13 155 25"',
14 993 25»/,
15 205 25»/,

Calcularea și înscrierea’ cîștiguri- 
lor in librete se efectuează de către 
«ucursalele (filialele) C.E.C.

t V

PROGRAMUL I

16,00 — 17.00 . Teleșcoală.
17.30 Telex
17,35 Curs de limba germană. Lec

ția 74.
18 05 Teleglob. 

U.R.S.S. — Itinerar gruzin.
18.25 Muzică populară.
18.45 întrebări și răspunsuri

• Combustibilul — o pro
blemă planetară.
• Tradiția laică a folcloru
lui românesc.

19,20 1001 de seri : Călătorie in ju-*  
rul lumii.

19.30 Telejurnal.
a La cotele anului XXX. 

20,00 Cîntecul săptămînli.
„De 30 de ori la mulțl ani 1“ 
Seară pentru tineret.

20.05 „1974 — treaptă tn deveni
rea noastră și a tării". Gin- 
durt și angajamente tinerești 
la început de an.

20,13 „Casa noastră" — căminul, o 
realitate despre care ne 
vorbesc tinerii Capitalei.

20,19 „Tineri din Tara de sus" — 
emisiune realizată in colabo

rare cu Comitetul județean 
U.T.C. Suceava, consacrată 
vieții șl muncii tineretului din 
acest județ. Prin intermediul 
aparatului de filmat veți face 
cunoștință, printre alții, cu 
metalurgiștli Sucevei. cu 
„florăresele" liceului ,,Dra- 
goș Vodă" din Cîmpulung. 
cu minerii de la Leșul Ur
sului, veți poposi la Stupea 
șl la Mălini, Veți urmări pe 
cei mal talentațl tineri ar
tiști amatori ai acestor 
locuri.

2),16 Mal presus de noi stă tara 
— moment muzlcal-poetlc 
Versuri de Eugen Frunză. Ion 
Lotreanu. Al. Magereanu, 
Mlhal Negulescu, Eva Len- 
dvay. Vlorel Varga șt Mir
cea Florin-Șandru. Ctntece 
de Ioan Chirescu, Alex. Paș- 
canu și Radu Palade. In
terpretează : Lucia Dara. Lia
na Molnar. Lucia Vanda To
ma. Constantin Avădanef. 
ștefan Haglmă. îșl dă con
cursul corul Liceului nr. 25 
din București, dirijor — 
prof. Eugenia Văcărescu 
Necula. Regla artistică : Mag
da Bordeianu.

21,30 „Țara noastră mtndră floa
re" (II).
Tineri soliști de muzică 
populară.
Acompaniază orchestra de 
muzică populară a Radlotele- 

vlzlunll, dirijor Radu Vol- 
nescu.

22,13 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Concert simfonie al corului 
șl orchestrei de studio ale 
Radlotelevlzlunll. Dirijor Lu
dovic Baci.
Dirijorul corului Aurel Grl- 
goraș.
In program : Mihai Mol
dovan — opera frescă „Trep
te ale istoriei" (primă audi
ție). Soliști : Rodlca Mltri- 
că. Florin Dlaconescu. Gheor- 
ghe Crăsnaru.
— Franz Liszt — Concertul 
nr. 2 in la major pentru pl
an și orchestră.
Solistă : Csllla Szabo (R.P. 
Ungară).
— Richard Wagner — Pre
ludiu și moartea Isoldel din 
opera „Tristan șl Isolda". 
Solistă • Magdalena Conono- 
vlcl
Prezintă : Grlgore Constan- 
tlnescu.
In pauză :
• Telex.
• Prin muzee și expoziții.

21,50 Invățămlntul superior și lu
mea contemporană. Anche
tă Internațională. Opinii ale 
unor participant! la cea de-a 
doua Conferință a miniș
trilor educației din țările 
europene membre ale 
UNESCO.

c inema
• Veronica se întoarce : PATRIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15, MODERN — » ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Joe Kidd î SALA PALATULUI
— 17,15 (seria de bilete — 4791) ;
20.15 (seria de bilete — 4792), 
SCALA — 9 : 1.1,15 ; 13.45 ', 16,15 ;
18.45 ; 21,15, BUCUREȘTI — 8,45 ;
10.45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 19 ; 21,
FAVORIT — 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
10.15 ; 20,30.
• Marele vals I LUCEAFĂRUL —
8.30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17.30 : 20.30,
CAPITOL — 8,30 ; 11.30 ; 14,30 ;
17.30 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 12,30 ; 
16 ; 19,30.
• Fapt divers tn prima pagină : 
FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
• Veronica t DOINA — »,1S ;
11.30 ; 14,15 ; 16,30 ; 19 ; 21.
• Haiducii t TIMPURI NOI —
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18.15 : 20,30.
• Misiunea secretă a maiorului
Cook : VICTORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA 
9 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 : 20,15, 
GRIVIȚA. — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.

• Anatomia dragostei : BUCEGI
— 16 ; 18 ; 20t
• Intimplărl cu Cosa Nostra : 
MELODIA — 9 ; 11,15 : 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, EXCELSIOR — 9 ;
11.15 ; 13,30 : 16 ; 18,15 ; 20.30.
• Mult zgomot pentru nimic : 
UNIREA — 16 ; 18 ; 20.
• Blow-up : CENTRAL — 8,30 ; 
11 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• 100 de lei : LIRA — 16 ; 18 ; 20.
• Torino Negru : VOLGA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15.45 : 18 ; 20.15, FLA-
CARA — 9,15 ; 1.1,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• Crima domnului Lange —
14.30 ; 16,30, Casca de aur — 13,45,
Amintiri bucureștene — 20 45 •
CINEMATECA (sala Union).
• Uimitoarele aventuri ale Iul 
Robinson Crusoe : MUNCA — 16 • 
18 ; 20.
• Fata din Istanbul t BUZEȘTI
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ;
20,30. GIULEȘTI — 15,30 ; 18 •
20,15.
O Evadarea : DRUMUL SARn —
15.30 ; 18 ; 20,15.
• Cu cărțile pe față : LUMINA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 :
20,45.
• Cea din urm*  zl : VITAN —
15,30 ; 17.45 ; 20.
• tn arșița nopții t ÎNFRĂȚIREA
ÎNTRE POPOARE — 15,30 : 18 ■
20,15.
® Doamna și vagabondul : COS
MOS — 15,30.
o Omul de dincolo : COSMOS — 
18 ; 20,15.

• Bună seara, doamnă Camp
bell : DACIA - 8,30 : 11 ; 13.30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, VIITORUL — 15,30; 
18 ; 20.15.
• Ancheta poștașilor: CRÎNGASI
— 16 : ta : 20.
® Ultimele șase minute : CO
TROCENI — .15,30 ; 18 : 20,15
POPULAR — 15,30 : 18 ; 20,15.
• Vifornița : RAHOVA — 15,30 • 
18 ; 20,15.
O Urmărire la Amsterdam : FE
RENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
» Generalul doarme tn picioare : 
FLOREASCA — 15.30 ; 18 ; 20,15.
O Omul din La Mancha : ARTA
— 15,30 ; 18 ; 20,30,
® Love story : PACEA — 15,30 ; 
18 : 29,15.
• Cowboy : MOȘILOR — 9; 11,15;
13,30 : 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Ultimul tren din Gun Hill : 
PROGRESUL — 15,30 ; 18 : 20,15.

teatre

19.30, (sala Comedia) : Prizonie
rul din Manhattan — 20.
a Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; Intre noi doi n-a fost 
decît tăcere — 20. (sala din str. 
Alex. Sahia) : Noile suferințe ale 
tinărului „W“ — 20.
a Teatrul Mic : Dup*  cădere —
19.30.
a Teatrul „c. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Hotelul astenicilor —
19,30. (sala Studio) : Gaițele — 20 
a Teatrul Giulești : Scufița roșie
— 10 ; ...Eseu — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Ha
rapnicul fermecat — 10. Dansați 
cu salamandra — 16.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
clntec — 9, Nocturn, coregrafie- 
muzlc*  — 2i,»o, (sala din str.
Academiei) : Tigrișorul Petre
— 11.
a Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Trăsnitul 
meu drag — 19.30, (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Vino să 
ne vezi deseară — 19,30.
a Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : O fată imposi
bilă — 19,30,
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Concert de muzică 
populară românească — 19.30.
a Circul „București" : Spectacol 
prezentat de circul „Busch-Ro- 
land“ (R. F. Germania) — 19,30.



viața internațională
MESAJE

DE ANUL NOU
MOSCOVA 2 (Agerpres). — In me

sajul de Anul nou adresat poporului 
sovietic, Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., a relevat 
succesele dobîndite în domeniile eco
nomic și cultural, arătînd că au fost 
îndeplinite și depășite planurile în 
diverse sectoare industriale, în timp 
ce în agricultură au fost strînse la 
unele culturi de bază recolte fără 
precedent. Succesele în muncă au fă
cut posibilă continua sporire a bu
năstării poporului, iar C.C. al P.C.U.S. 
și guvernul sovietic au convingerea 
că anul 1974, caracterizat prin sar
cini n.u mai puțin complexe ca anul 
precedent, va prilejui aceeași ma
nifestare a atitudinii comuniste față 
de muncă.

In continuare, Leonid Brejnev a 
relevat succesele obținute de U.R.S.S. 
și de alte țări socialiste pe calea în
tăririi păcii, menționînd, în context, 
încetarea războiului din Vietnam și 
îmbunătățirea climatului politic în 
Europa și arătînd că U.R.S.S. va con
tinua să acționeze în favoarea des
tinderii.

BELGRAD 2 (Corespondență de la 
S. Morcovescu). — „Anul jubiliar 
1973, în care s-a sărbătorit cea de-a 
30-a aniversare a nașterii statului 
nostru nou, a fost plin de eforturi 
intense și de acțiuni multilaterale 
pentru consolidarea comunității noas
tre multinaționale și ne-a adus succe
se însemnate", se arată în mesajul 
de Anul nou, adresat de președinte
le Iugoslaviei, Iosip Broz Tito. Refe- 
rindu-se la situația internațională, 
mesajul relevă că, în anul care a 
trecut, s-au întărit forțele progre
siste, a crescut lupta popoarelor și a 
țărilor pentru independență, pentru 
deplină suveranitate politică și eco
nomică, pentru pace și. socialism. 
Evenimentele din cunsul anului tre
cut au demonstrat însă că pentru 
continuarea acestor procese este ne
cesară participarea, în mod egal, a 
tuturor țărilor la viața internaționa
lă.

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — In 
Ungaria, cel de-al treilea an al cin
cinalului a fost încheiat cu bune re
zultate ; venitul național, producția 
industrială și agricolă au sporit în- 
tr-o măsură mai mare decit se pre
văzuse inițial, ceea ce a permis ridi
carea corespunzătoare a nivelului de 
trai al populației — a arătat, în 
cuvântarea sa de Anul nou, președin
tele Consiliului Prezidențial al R. P. 
Ungare, Păi Losonczi.

El a apreciat că anul care s-a 
scurs a marcat pași înainte pe ca
lea reglementării relațiilor Est- 
Vest și a unei normalizări substan
țiale a situației internaționale. In 
urma politicii de promovare a prin
cipiilor coexistenței pașnice, a efor
turilor țărilor socialiste, începe să se 
contureze un sistem de securitate in 
Europa — a spus Păi Losonczi.

PRAGA 3 (Corespondență de la 
C. Prisăcaru). — In mesajul de Anul 
nou, adresat poporului cehoslovac, 
președintele republicii, general de 
armată Ludvik Svoboda, a arătat că 
anul 1973 a reprezentat o etapă im
portantă în procesul construcției so
cialiste in Cehoslovacia, indeplinin- 
du-se cu succes obiectivele celui 
de-al XIV-lea congres al P.C. din 
Cehoslovacia și ale planului cincinal.

Referindu-se la evoluția situației 
internaționale în 1973, președintele 
R.S. Cehoslovace a subliniat mani
festarea tot mai pregnantă a prin
cipiilor coexistenței pașnice. Ludvik 
Svoboda a arătat, totodată, că Re
publica Socialistă Cehoslovacă pro
movează o politică activă de pace, 
îndreptată spre dezvoltarea colaboră
rii reciproc avantajoase între toate 
țările lumii.

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — Anul 
car;M scurs poete fi apreciat po
zitiv ; am obținut în continuare pro
grese inseminate în îndeplinirea pro
gramului trasat de Congresul al 
VI-lea al P.M.U.P. — a spus, in cu- 
vintareâ rostită de Anul nou, primul 
secretar al C.C. al P.M.U.P., Edward 
Gierek. El a evidențiat, de aseme
nea, sarcinile pe care le-a pus in 
fața țării prima Conferință naționa
lă a P.M.U.P. în domeniul valorifică; 
rii depline a rezervelor economiei și 
al perfecționării conducerii activității 
economice.

Edward Gierek a apreciat că anul
1973 a fost, în ansamblu, un an fa
vorabil pe planul evoluției situației 
internaționale, un an în care, cu 
toate dificultățile ce s-au manifestat, 
în Europa și în întreaga lume s-a 
adâncit procesul destinderii. în con
text, primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. a relevat politica de pace a 
țărilor socialiste și rolul activ al Po
loniei în promovarea acestei politici.

PARIS 2 (Agerpres). — Președin
tele Franței, Georges Pompidou, a 
afirmat, în mesajul său de Anul nou, 
că, „după o perioadă de expansiune 
economică, anul 1973 s-a încheiat în- 
tr-o atmosferă mai puțin luminoasa". 
După ce a calificat noul an drept 
„incert, riscînd să fie dificil", Georges 
Pompidou a exprimat hotărîrea gu
vernului francez de a acționa pentru 
a preveni deteriorarea condițiilor de 
viată.

LONDRA 2 (Agerpres). — Cu pri
lejul unui mesaj adresat aderenților 
Partidului Laburist, liderul acestui 
partid, Harold Wilson, a exprimat 
opinia că, pentru Marea Britanie,
1974 va fi anul cel mai grav din pe
rioada postbelică, atît din punct de 
vedere economic, industrial, cit și 
social.

COPENHAGA 2 (Agerpres). — In 
mesajul adresat națiunii cu prilejul 
Anului nou, primul ministru al Da
nemarcei, Poul Hartling, a anunțat 
că guvernul va înainta Parlamentu
lui țării un proiect de lege care pre
vede înghețarea prețurilor și a sa
lariilor pe o perioada de opt săpta 
mini. El a precizat că prin această 
măsură se urmărește sa se acorde 
guvernului răgazul necesar pregătirii 
unui program de „însănătoșire a e- 
conomiei naționale".

HELSINKI 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Finlandei. Urho Kekkonen, 
a declarat. în mesajul sau de Anul 
nou că normalizarea continua a re; 
lațiilor dintre țările din Estul și 
Vestul Europei a constituit in iv<<3 
evenimentul internațional cel. mai 
apreciat de către cetățenii țării sale.

PEKIN 2 (Agerpres). — „Jenmin- 
jibao" și alte organe de presă cen
trale chineze au publicat editoriale 
intitulate „Mesaj de Anul nou". în 
care se subliniază importanța istori
că a celui de-al X-lea Congres Na
țional al P.C. Chinez, desfășurat 
anul trecut, relevîndu-se victoria so
cialismului în toate domeniile și 
prosperitatea generală a patriei, în 
care economia socialistă este înflori
toare. In acest cadru se arată că va
loarea globală a producției industria
le și agricole pe anul 1973 a depășit 
cu peste 8 la sută valoarea celei din 
anul 1972, șînt evidențiate succesele 
în construcțiile capitale, în transpor
turi și comunicații, în dezvoltarea 
științei și tehnologiei și în amplifi
carea continuă a schimburilor econo
mice cu străinătatea.

Mesajul subliniază importanta deo
sebită a rezultatelor ce vor fi obți
nute în anul 1974 pentru îndeplinirea 
celui de-al 4-lea plan cincinal.

HANOI 2 (Agerpres). — Ton Duc 
Thang, președintele R. D. Vietnam, a 
adresat — în numele Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, al A- 
dunării Naționale, al guvernului și al 
Frontului Patriei din Vietnam — un 
mesaj poporului, subliniind impor
tanța marii victorii repurtate de a- 
cesita în cursul anului trecut in lupta 
contra agresiunii, pentru salvare na
țională, prin semnarea Acordului de 
la Paris, menit să asigure respec
tarea drepturilor sale fundamentale.

Președintele Ton Duc Thang s-a 
referit la succesele R. D. Vietnam în 
reconstruirea economici, vindecarea 
rănilor războiului și readucerea vie
ții la normal, precum și la eforturile 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud de 
a asigura respectarea strictă a pre
vederilor Acordului de la Paris asu
pra Vietnamului.

SOFIA 2 (Agerpres). — în mesajul 
adresat poporului bulgar de Anul 
nou, Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
a reliefat că, in anul care s-a scurs, 
s-a înregistrat o însănătoșire a cli
matului internațional, fenomen de
monstrat, între altele, de încheierea 
Acordului de pace privind Vietna
mul și de convocarea Conferinței ge- 
neral-europene pentru securitate și 
cooperare.

în continuare, Todor Jivkov și-a 
exprimat încrederea că poporul bul
gar va obține, în anul 1974. noi vic
torii în construcția socialistă.

BONN 2 (Agerpres). — în cuvinta- 
rea radiotelevizată pe care a rostit-o 
cu prilejul Anului nou, cancelarul 
R. F. Germania, Willy Brandt, a 
arătat că, in 1973, au fost înregistra
te succese în politica de normalizare 
a relațiilor R. F. Germania cu țările 
socialiste din Europa. Willy Brandț a 
relevat necesitatea traducerii in via
ță a prevederilor tratatelor încheiate 
de țara sa cu U.R.S.S., R. P. Polonă, 
R. D. Germană și R. S. Cehoslovacă 
și s-a pronunțat pentru „asigurarea 
securității și extinderea colaborării 
între țările europene".

Abordând unele probleme ale eco
nomiei vest-germane, cancelarul fe
deral a spus că privește anul înche
iat „cu o oarecare satisfacție", dar 
a arătat, totodată, că R.F.G. este 
confruntată cu probleme noi rezultând 
din criza energetică.

ROMA 2. (Corespondență de la R. 
Bogdan). — Mesajul de Anul nou al 
președintelui Republicii Italiene, 
Giovanni Leone, a fost dedicat în 
cea mai mare parte problemelor in
terne ale țării.

Mesajul a relevat necesitatea redu
cerii cheltuielilor destinate importu
rilor, creșterea nivelului producției 
la prețuri competitive pe piața in
ternațională, dezvoltarea agriculturii 
și a serviciilor sociale. în încheiere, 
președintele a subliniat importanța 
apărării instituțiilor democratice ale 
țării, care reprezintă adevărata forță 
a Italiei.

TOKIO 2 (Corespondență de la P. 
Diaconu). — Primul ministru japo
nez, Kakuei Tanaka, a declarat, in 
mesajul de Anul nou, că guvernul 
său va lua toate măsurile pentru a 
reînviora țara și pentru a înfrunta 
cu succes actuala criză a petrolului 
de o manieră care să permită Japo
niei să continue să progreseze.

DELHI 2 (Agerpres). — Primul 
ministru al Indiei, Indira Gandhi, în 
mesajul adresat cu prilejul Anului 
nou, și-a exprimat speranța „că noul 
an va fi cel al speranței și cooperă
rii". Premierul indian s-a pronunțat 
pentru întărirea cooperării economi
ce între țările din Asia.

ANKARA 2 (Agerpres). — In me
sajul de Anul nou, președintele 
Turciei, Fahri Korutiirk și-a expri
mat speranța că anul 1974 va marca 
încheierea unui „armistițiu politic", 
care să permită soluționarea crizei 
guvernamentale în care se află țara 
de la alegerile generale din 14 oc
tombrie 1973.

LAGOS 2 (Agerpres). — Șeful sta
tului nigerian, generalul Yakubu 
Gowon, a reafirmat, în mesajul ra
diodifuzat cu prilejul Anului nou, 
sprijinul țării sale pentru lupta po
poarelor din toate teritoriile africa
ne aflate încă sub dominație rasistă 
și colonială, pini la obținerea liber
tății și independenței.

BRASILIA 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Braziliei, generalul Garras- 
tazu Medici, a prezentat, in cadrul 
mesajului rostit cu prilejul Anului 
nou, un scurt bilanț al dezvoltării 
economice a Braziliei în cursul ulti
milor ani. In 1973, a afirmat șeful 
statului brazilian, ritmul de creștere 
al economiei s-a menținut la un 
nivel ridicat.

KINSHASA 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Zairului, Mobutu Șese Seko, 
a arătat, în mesajul său de Anul nou, 
că guvernul va continua cu hotărîre 
acțiunea de trecere completă sub con
trolul statului a activității din unele 
domenii ale economiei.

Reprezentantul președintelui Consiliului de 
Stat al României a fost primit de președintele 

Consiliului Prezidențial al R. A. Yemen
SANAA 31 (Agerpres). — Mlrcea 

Mali ța, reprezentant al președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicoiae Ceaușescu, 
a fost primit de președintele Consi
liului Prezidențial al Republicii Ara
be Yemen, Abdul Rahman Iriani, 
căruia i-a înminat un mesaj din 
partea șefului statului român.

Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Arabe Yemen a trans
mis tovarășului Nicoiae Ceaușescu 
calde mulțumiri pentru mesajul său, 
împreună cu prețuirea sa pentru

eforturile pe care șeful statului ro
mân le depune în vederea rezolvării 
unor probleme importante și actuale. 
El a exprimat urări de prosperitate 
pentru România, țară prietenă, și 
pentru poporul român, precum și 
dorința de a se intensifica relațiile 
dintre cele două țări, pe multiple 
planuri, în spiritul principiilor pe 
care ambele state le sprijină.

A avut loc, cu acest prilej, o con
vorbire cordială, prietenească, asu
pra situației din Orientul Apropiat 
și a relațiilor dintre cele două state.

CU PRILEJUL 
ANIVERSĂRII REPUBLICII

HANOI. — La ambasada Româ
niei din Hanoi a fost organizată o 
conferință de presă. Au participat 
reprezentanții ziarelor și revistelor 
vietnameze, ai radiodifuziunii, ai 
unor instituții centrale, funcționari 
superiori din M.A.E.

Comitetul vietnamez pentru rela
ții -culturale cu străinătatea a orga
nizat, la Hanoi, o expoziție de foto
grafii ilustrând realizările obținute 
de poporul român in opera de con
struire a socialismului.

CAIRO. — Asociația de prietenie 
egipteano-română a organizat o a- 
dunare festivă, in cadrul căreia 
Sayed Zaki, prim-secretar al Comi
tetului U.S.A, al Guvernoratului 
Cairo și membru al C.C. al U.S.A., 
președintele Asociației de prietenie 
egipteano-română, și-a exprimat 
satisfacția față de cursul mereu 
ascendent al relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre cele două țări, 
arătînd că o contribuție deosebită 
in această direcție a fost adusă de 
vizita întreprinsă in Egipt, in apri
lie 1972, de către președintele Con
siliului de Stat al României, tova
rășul Nicoiae Ceaușescu, și de con
vorbirile care au avut loc cu acest 
prilej cu președintele Anwar Sa
dat. A luat apoi cuvintul ambasa
dorul României la Cairo, Petru 
Burlacu.

Publicația „Journal d'Egypte" in
serează o rubrică intitulată „Mari
le evenimente ale anului 1973". in 
cadrul căreia este subliniată sem
nificația deosebită a constituirii 
Asociației de prietenie egipteano- 
română. Ziarul publică, de ademe
nea, fotografia președintelui Nitolae 
Ceaușescu.

ALGER. — Ziarul „El Moudja- 
hid", apărut la 31 decembrie, con
sacră celei de-a 26-a aniversări a 
proclamării republicii in România 
un amplu articol in care subliniază 
că acest „eveniment de mare im
portanță in istoria sa națională a 
marcat încoronarea luptei seculare 
a poporului român pentru libertate 
națională și socială".

„Incepînd cu proclamarea Repu
blicii — scrie ziarul — România 
și-a axat politica sa externă pe 
dezvoltarea și întărirea relațiilor 
sale de prietenie și cooperare cu 
toate țările lumii, printre care ță
rile Africii, Asiei și America La
tine angajate pe calea dezvoltării 
independente. Evoluția raporturi

lor de prietenie și cooperare este 
caracterizată de amploarea contac
telor politice, creșterea schimburilor 
comerciale și extinderea relațiilor 
in domeniile economic și tehnic. 
Reafirmată in mai multe rînduri, 
dorința . conducătorilor României și 
Algeriei de a acționa pentru lăr
girea și diversificarea relațiilor, po
trivit intereselor celor două po
poare, cauzei generale a păcii și 
cooperării internaționale, s-a con
cretizat prin schimburi de vizite și 
prin crearea mai multor organisme 
însărcinate cu promovarea schim
burilor in numeroase domenii".

CIUDAD DE MEXICO. — lntr-un 
articol consacrat aniversării repu
blicii in România, cotidianul „Dia- 
rio de Mexico" subliniază că „in 
26 de ani. România a reușit să de
vină un stat socialist cu o industrie 
puternic dezvoltată, cu o agricul
tură in plin proces de moderniza
re, o știință și o cultură înfloritoa
re și cu un nivel de trai in con
tinuă creștere.

„Președintele României, Nicoiae 
Ceaușescu, scrie ziarul, desfășoară 
o foarte importantă activitate 
internațională". Ziarul publică 
fotografia tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, relevind contribuția per
sonală deosebită a președinte
lui Consiliului de Stat al Româ
niei la elaborarea și transpunerea 
in practică a politicii externe a sta
tului nostru.

TOKIO. — „The Daily Yomiuri" a 
dedicat, la 30 decembrie, o pagină 
întreagă anivetsării proclamării 
republicii în România. La loc de 
frunte este reprodusă o fotografie 
a președintelui Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu. Sub 
titlul general „România aniversea
ză ziua Republicii", sint relevate 
succese ale economiei românești, se 
fac aprecieri deosebit, de pozitive 
asupra politicii de cooperare pro
movate de tara noastră in lume.

CARACAS. — Ambasadorul 
României la Caracas a vorbit la 
posturile de radio și televiziune din 
Venezuela despre realizările obți
nute de poporul român in anii con
strucției socialiste. La galeria de 
artă „Van Gogh" din Caracas a fost 
inaugurată o expoziție de fotografii 
și artizanat românesc.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A CUBEI PRIETENE
Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 
Prim-ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba 

Tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO 
Președintele Republicii Cuba

Sărbătorirea celei de-a XV-a aniversări a Zilei Elibe
rării ne oferă plăcuta ocazie de a vă adresa, in numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republi
cii Socialiste România, al poporului român și al nostru 
personal, dumneavoastră, poporului cubanez, Partidului 
Comunist și Guvernului Revoluționar al Cubei, felicitările 
cele mai cordiale și un călduros salut frățesc.

încununare a luptei eroice îndelungate, dusă de po
porul cubanez pentru eliberare națională și socială, victo
ria revoluției cubaneze reprezintă un eveniment de mare 
însemnătate Istorică care a deschis calea pentru înfăptui
rea unor adînci transformări revoluționare în viata poli
tică si economlco-socială a tării, pentru trecerea la făuri
rea societății socialiste.

Poporul român, care a salutat cu entuziasm triumful 
revoluției cubaneze și apariția primului stat socialist pe 
continentul american, se bucură din toată inima de rea

HAVANA
lizările remarcabile, obținute de poporul frate cubanez, 
sub conducerea partidului său comunist. în construirea 
socialismului. în dezvoltarea economiei, științei si cultu
rii. în apărarea cuceririlor revoluționare, a independentei 
si libertății patriei.

Dînd o înaltă apreciere relațiilor de prietenie frățească, 
de într-ajutorare tovărășească si colaborare multilaterală 
statornicite între partidele, popoarele și țările noastre, ne 
exprimăm convingerea că ele se vor dezvolta tot mai 
mult, in spiritul convorbirilor rodnice bilaterale avute cu 
prilejul vizitelor reciproce ale delegațiilor do. r i % 
guvernamentale, în interesul popoarelor român, și cu^.ue,., 
al cauzei generale a socialismului, progresului și păcii în 
lume.

De ziua marii sărbători, vă urăm, dragi tovarăși, dum
neavoastră si întregului popor cubanez, noi și mari suc
cese în construcția socialistă, prosperitate si fericire.

Cu sentimente de înaltă stimă și prietenie.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Odată cu Anul nou. poporul Cu
bei socialiste aniversează, începînd 
din 1959, un eveniment de cea mai 
mare însemnătate in istoria sa — 
Ziua eliberării patriei, moment 
de răscruce în viata și destinele 
sale.

Au trecut 15 ani de la memora
bila zi în care detașamentele ar
matei revoluționare de eliberare, 
sub conducerea comandantului Fi
del Castro, au intrat victorioase în 
capitala țării, Havana, dînd lovi
tura de grație regimului dictato
rului Batista Și-a.u găsit, astfel, 
încununarea anii îndelungați de 
lupte eroice purtate de poporul cu
banez pentru idealurile eliberării 
naționale și sociale, pentru progres 
și o viață mai bună, încheiate vie; 
torios prin instaurarea puterii 
populare.

Prin semnificațiile și consecințele 
pe plan politic și social, apariția 
primului stat socialist in emisfera 
vestică, pe continentul latino-ame- 
rican, s-a înscris ca un eveniment 
de cea mai mare importanță în 
istoria acestui continent, un mo
ment de remarcabilă însemnătate 
în procesul revoluționar mondial.

In anii care au trecut de Ia eli
berare, poporul cubanez, sub con
ducerea Partidului Comunist din 
Cuba, a Guvernului Revoluționar, a 
reușit să înfăptuiască adînci mu
tații înnoitoare în toate do

meniile vieții sociale, să dobîn- 
dească însemnate succese în dez
voltarea economiei, științei și cul
turii. Munca pașnică, constructivă, 
s-a desfășurat paralel cu lupta pli
nă de bărbăție pentru zădărnicirea 
acțiunilor dușmănoase ale imperia
lismului și agenturii sale, pentru 
apărarea și consolidarea cuceririlor 
revoluționare. Politica imperialistă 
de izolare a Cubei a suferit un 
eșec — așa cum dovedește ten
dința tot mai largă manifes
tată in rîndul unor țări latino- 
americame de reluare a relațiilor 
politico-diplomatice cu Cuba socia
listă.

Profund devotat principiilor in
ternaționalismului proletar, cauzei 
socialismului și libertății, poporul 
român a urmărit de la început, cu 
caldă simpatie și solidaritate, lupta 
de eliberare a poporului cubanez, a 
salutat cu bucurie nașterea Cubei 
noi. Cu aceleași sentimente urmă
rește poporul nostru eforturi
le constructive și succesele re
marcabile dobîndite de oamenii 
muncii din țara prietenă în toate 
domeniile operei de edificare a so
cietății socialiste.

în pofida distantelor geografice, 
între România și Cuba, între po
poarele lor se dezvoltă strînse ra
porturi de prietenie și colaborare 
frățească pe cele mai diverse pla
nuri — economic, politic, tehnico- 
științific, cultural etc. Un rol esen

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

țial în dezvoltarea continuă a aces
tor relații îl au legăturile de prie
tenie, solidaritate și colaborare to
vărășească dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
din Cuba. Un moment de însem
nătate deosebită în cronica raportu
rilor reciproce de prietenie a mar
cat vizita întreprinsă anul trecut 
de tovarășul Nicoiae Ceaușescu în 
Republica Cuba ; convorbirile pur
tate cu acest prilej — care au 
dezvoltat în continuare dialogul 
început în timpul vizitei făcute la 
București, în 1972, de tovarășul Fi
del Castro — s-au încheiat cu re
zultate rodnice, trasînd noi jaloa
ne pentru ridicarea relațiilor re
ciproce la un nivel superior. Ser
vind intereselor fundamentale ale 
ambelor țări și popoare. această 
evoluție continuu ascendentă a le
găturilor româno-cubaneze repre
zintă, totodată, o contribuție impor
tantă la întărirea solidarității țări
lor socialiste, a partidelor comu
niste și muncitorești, la cauza păcii 
și progresului în lume.

De ziua sărbătorii naționale a 
Cubei prietene, poporul român a- 
drosează poporului cubanez un cald 
salut frățesc și urarea sinceră de 
a repurta izbânzi tot mai mari în 
edificarea vieții noi, în întreaga 
activitate dedicată înfloririi și pro
pășirii patriei sale pe calea socia
lismului.

Membrii organului executiv 
al Irlandei de Nord 
și-au preluat funcțiile

LONDRA 1 (Agerpres). — La 1 ia
nuarie și-au preluat funcțiile mem
brii noului organ executiv al Irlan
dei de Nord, format din reprezentan
ții comunităților catolică și protestan
tă. Ei au depus jurămîntul la 31 de
cembrie 1973.

O nouă constituție 

a Birmaniei
RANGOON 2 — (Corespondență 

de la I. Puținelu). Noua Constituție 
birmaneză, adoptată în cadrul refe
rendumului desfășurat între 15 și 31 
decembrie, proclamă — cu începere 
de la 1 ianuarie ă.c. — Republica 
Socialistă a Uniunii Birmania.

...... .......  - - ț ..... .......

Observații asupra cometei Kohoutek
HOUSTON 31 (Ager

pres). — Astronauții 
misiunii „Skylab-3“ au 
continuat, cu ajutorul 
telescopului solar „A- 
polo", observațiile in
tense asupra cometei 
Kohoutek. in scopul 
determinării compozi
ției chimice a acesteia. 
Sub influenta Soarelui, 
astrul a căpătat o cu
loare galben-portoca- 
lie, iar coada sa s-a 
prelungit enorm, atin- 
gind aproximativ 160 
milioane kilometri. De 
fapt, precizează oa

menii de știință, este 
vorba de două cozi 
uriașe unite la bază ; 
prima fiind alcătuită 
in principal din pulbe
re cosmică și apărind 
de culoare galbenă, iar 
cealaltă conținind ga
ze in stare de plasmă, 
de culoare albăstruie. 
După dimensiunile și 
strălucirea cometei, ca 
și după preponderența 
in structura sa a 
pulberii cosmice, Ko
houtek pare a fi o co
metă „nouă", o cometă

care „vizitează" Soa
rele penfyu prima da
tă. *

MOSCOVA 31 (A-
gerpres). — Specia
liștii astrpfizicieni de 
la Observatorul din 
Alma-Ata au reușit să 
ia peste 20 de fotogra
fii ale cozii cometei 
Kohoutek, precum și 
un număr însemnat de 
imagini ale nucleului 
acestei comete — 
informează agenția 
T.A.S.S.

Momentul sărbătoresc al 
aniversării victoriei revo
luției prilejuiește, de fie
care dată, poporului cuba
nez o trecere în revistă a 
realizărilor dobîndite în 
construcția oocialistă. o e- 
valuare a perspectivelor de 
viitor.

în perioada ce a trecut 
de cînd a devenit pentru 
prima oară stăpin în pa
tria sa, poporul Cubei a 
atribuit fiecărui an o de
numire simbolică, potrivit 
preocupării esențiale în pe
rioada respectivă. S-au 
succedat, de pildă, anii in
titulați — ai reformei agra
re, lichidării neștiinței de 
carte, construcțiilor, pro
ductivității, întrecerii so
cialiste etc. 1973 a fost anul 
„bătăliei economice" desfă
șurate la scară amplă, in 
cele mai variate sectoare 
ale dezvoltării bazei tehni- 
co-materiale a socialis
mului.

...A fost un an rodnic în 
care însuflețirea și însuși
rile creatoare ale oameni
lor muncii, spiritul lor de 
abnegație în îndeplinirea 
sarcinilor, atașamentul lor 
față de partidul comunist, 
de patria socialistă și-au 
găsit o strălucită confir
mare. A fost un an al în
deplinirii și depășirii pla
nurilor de producție, al 
dezbaterii largi, cu rezulta
te valoroase, a probleme
lor de muncă, în special a 
acelora care vizează o folo
sire mai rațională, mai 
chibzuită a resurselor ma
teriale și umane, un an al 
făuririi unor condiții tot 
mai bune pentru desfășu
rarea construcției sau „bă
tăliei" economice, despre 
care premierul Fidel Castro 
spunea că ea poate fi cîș- 
tigată numai cu . participa
rea largă a maselor de oa
meni ai muncii.

Un prim rezultat de an
samblu : economia cubane

ză a înregistrat în 1973 un 
ritm de creștere de 13 la 
sută, față de 9 la sută in 
1972 și 5 la sută in 1971. 
Bilanțul realizărilor apare 
și mai semnificativ cînd e 
privit în lumina rezultate
lor dobîndite de principa
lele sectoare ale economiei, 
luate în parte. In 1973 au 
fost obținute aproximativ 
6 milioane de tone de za

pe un loc de seamă pe plan 
mondial. Celor 3 000 de 
nave moderne de pescuit 
de care dispune în prezent 
flota cubaneză li se vor 
adăuga în următorii doi ani 
alte 600.

Succese importante, me
nite să impulsioneze con
siderabil dezvoltarea unor 
ramuri economice de bază, 
au fost obținute în. indusBILANȚ RODNICAL „ANULUI BĂTĂLIEI ECONOMICE»

CORESPONDENȚA DIN HAVANA

hăr, în condițiile în care, 
deși suprafețele cultivate 
au fost extinse cu încă 
400 000 de hectare, numărul 
de „macheteros" (tăietori 
de trestie) a fost redus la 
mai puțin de jumătate în 
comparație cu campaniile 
anterioare — spre a se face 
economie de forță de lucru 
printr-o mai bună organi
zare a muncii. Un alt sec
tor de seamă al economiei 
naționale care a cunoscut o 
dezvoltare apreciabilă este 
cel piscicol. Anul trecut, 
echipajele flotei de pescuit 
maritime și oceanice au rea
lizat peste 150 000 de tone 
de pește și crustacee, Cuba 
plasîndu-se, în acest sens.

tria minieră, în special a 
cuprului și nichelului. Ra
murile cu dezvoltarea cea 
mai dinamică au fost, și în 
acest an, construcțiile și 
producția materialelor de 
construcție. Fabricile de 
ciment ale Cubei au fost 
astfel în măsură să asigu
re materialul necesar con
strucției a zeci de noi o- 
biective, sute de kilometri 
de drumuri și șosele, nu
meroase baraje și sisteme 
de hidroameliorații, zeci de 
mii de locuințe, creșe. spi
tale sau școli.

O amploare deosebită a 
cunoscut-o programul de 
construcție a locuințelor 
muncitorești de către mun

citorii înșiși, care lucrează 
voluntar pe șantiere. în a- 
fara orelor de program. în 
1973, prin activitatea des
fășurată de cele peste 1 500 
de microbrigăzi existente, 
alte 27 000 de apartamente 
și-au primit locatarii. Au 
apărut așezări cu totul noi, 
cum ar fi „Alamarul" — 
orășel din apropierea Ha
vanei, sau „Jose Marti" de 
lingă Santiago de Cuba. 
Paralel s-a trecut la con
struirea unor obiective e- 
riynomice menite să absoar- 
bă~baâna de lucru, în spe
cial cei țeminină, din noi
le așezări.'1 *

In contextul1 preocupări, 
lor pentru dezvoltarea sus
ținută și diversificarea e 
conomiei naționale. ' 
dul comunist și Guvernu. 
Revoluționar acordă o deo
sebită atenție pregătirii și 
creșterii cadrelor, prin dez
voltarea învățămîntului de 
toate gradele, prin legarea 
tot mai strânsă a studiului 
în școli și universități de 
activitatea productivă. Ac
țiuni de amploare sint des
fășurate pentru dezvoltarea 
învățămîntului la sate, un
de, în anul 1973, au fost 
inaugurate alte 160 de școli 
secundare cu o capacitate 
medie de 500 locuri fieca
re. A fost astfel parcursă 
încă o etapă pe calea rea
lizării obiectivului propus 
— ca în 1980 un milion de 
elevi să fie înglobați în 
rețeaua învățămîntului se
cundar.

Succesele Cubei, rod al 
talentului și hărniciei po
porului muncitor al acestei 
țări, aduc o contribuție de 
preț la întărirea continuă a 
bazei materiale a socialis
mului, amplifică perspecti
vele dezvoltării viitoare a 
țării pe orbita progresului, 
a civilizației socialiste.

agențiile de presă
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derației Mondiale a Orașe
lor înfrățite s-a încheiat în ca
pitala Senegalului. La lucrări a luat 
parte o delegație din România, con
dusă de loan Manciuc, primar al 
municipiului Iași. Congresul a ales 
organele de conducere, a adoptat sta
tutul federației, precum și un mesaj 
de pace adresat cetățenilor orașelor 
înfrățite din întreaga lume. Ca mem
bru al
F.M.O.I.

Consiliului Executiv al
a fost reales loan Manciuc.

Naționalizări în Pakistan.
Guvernul pakistanez a anunțat na
ționalizarea, începînd de la 1 ianua
rie 1974, a tuturor băncilor particu
lare existente in țară. In virtutea 
altor două decrete publicate la Is
lamabad, guvernul va putea trece 
sub controlul statului industria na
vală și comercializarea produselor 
petroliere.

M.A.E. al R. D. Vietnam 
a protestat în legătură cu o nouă 
încălcare a spațiului aerian în cîteva 
provincii. între care și în orașele

M. FABIAN

transmit:
Hanoi și Haifong. de către aviația 
americană.

Rezultatele preliminare 
ale alegerilor parlamentare 
din Israel ^n<^lcă ° ușoară slă
bire a pozițiilor Partidului Muncii, 
partid de guvernămint pină la ale
geri, și un oarecare progres al gru
pării de opoziție Likud. Toate agen
țiile de presă opinează că nu este de 
așteptat ca rezultatele definitive, ce 
vor fi cunoscute la începutul săptă- 
mînii viitoare, să aducă schimbări 
calitative față de cele preliminare.

Sporirea prețurilor la pe
trol, începînd de la 1 ianuarie, a 
fost anunțată de Indonezia, Bolivia, 
Libia și Nigeria.

„Le Drapeau Rouge", or- 
ganul P.C. din Belgia, reapare, înce- 
pind de la 2 ianuarie 1974, sub for
mă de cotidian. Din anul 1966 și 
pină în prezent, organul P.C. din 
Belgia a apărut sub formă de săp
tămânal.

Președintele S.U.A., Ri
chard Nixon, a desemnat 25 de per
soane, printre care se numără și Pa
tricia Nixon, în funcțiile de membri 
ai Consiliului Consultativ al Servi
ciului Voluntar Național, organism 
stabilit de Congresul S.U.A. pentru a

ajuta la coordonarea programelor vo
luntare de asigurări sociale.

0 delegație a Organiza
ției Unității Africane <O U A» 
a sosit la Cairo pentru a conferi cu 
oficialități ale Ligii Arabe in pro
blema consecințelor pe care le are 
reducerea producției și creșterea pre
țurilor petrolului arab asupra econo
miilor statelor africane independente.

Noi creșteri de prețuri au 
fost înregistrate în Franța în prima 
zi a acestui an. Astfel, carnea si 
plinea s-au scumpit cu 12.6 la sută.

Catastrofă aeriană. Un •- 
vion de pasageri, aparținînd comna- 
niei „Itavia", s-a prăbușit lîngă To
rino. Din 42 de persoane aflate la 
bord, au supraviețuit patru.
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