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© A fost aprobată eșalonarea pe ramuri și activități a celei de-a doua etape 

a acțiunii de majorare a retribuției oamenilor muncii.
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Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Tovarășe decan al corpului 
diplomatic,Tovarășilor,Domnilor,Dorim să vă mulțumim pentru urările pe care ni le-ați adresat cu prilejul Zilei Republicii și al Nou

lui An.Intr-adevăr, încheiem un an în care popoarele au obținut, succese în dezvoltarea lor economico-socia- lă și în care s-au produs multe e- venimente pe plan internațional.In acest cadru, doresc să arăt că 
și poporul român se prezintă, la sfîrșitul acestui an, cu rezultate pozitive în dezvoltarea sa economico- socială, cu un program de dezvoltare viitoare care dă o perspectivă măreață națiunii noastre socia

liste. Ați trăit în România, cunoașteți cum și-a desfășurat poporul nostru activitatea în acest an ; cu- 'noașteți evenimentele mai importante pe plan intern — printre care a 30-a aniversare a eliberării țării și Congresul al Xî-lea ; cunoașteți, deci, atît ceea ce avem bun, cît și lipsurile și greutățile cărora a trebuit să le facem față. Noi încheiem anul acesta cu satisfacția că, în ciuda multor greutăți care au trebuit învinse, am realizat succese importahte în toate domeniile de activitate. încheiem anul cu conștiința că am făcut mult pentru a ridica nivelul de viață al poporului nostru, dar și cu convingerea că mai avem încă multe de făcut pentru a situa țara noastră la un grad de dezvoltare corespunzător cerin

țelor de satisfacere deplină a necesităților maselor populare, ale întregului popor în domeniul nivelului de trai material și spiritual. Dar avem convingerea că mergem pe un drum bun și că, în condiții de pace, vom putea realiza țelurile pe care ni le-am propus.în acest an au fost multe probleme pe plan internațional. Din păcate, n-am putea spune că așteptările, speranțele pe care ni le-am pus cu toții la începutul anului 1974 s-au realizat în întregime. Este adevărat că s-au înregistrat anu- miți pași în direcția soluționării unor probleme, că nu au izbucnit conflicte grave ; dar tot atît de a- devărat este că situațiile grave nu
(Continuare în pag. a III-a)

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, în 
ziua de 30 decembrie, pe șefii 
misiunilor diplomatice acredi
tați în țara noastră, care au ex
primat cordiale felicitări cu 
prilejul Anului Nou și celei de-a 
27-a aniversări a proclamării 
Republicii.

La primire au participat tova
rășii Emil Bodnaraș, Ștefan 
Voițec, Manea Mănescu, Nicolae 
Giosan,. Ponsțantin Ștățescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.

Pentru a transmite felicitări 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
au venit ambasadorii : R. S 
Cehoslovace — Miroslav Sulek, 
R. P. Albania — Nikolla Profi, 
R. D. Germane — Hans Voss, 
U.R.S.S. — Vasili Ivanovici 
Drozdenko, Republicii Vietna
mului de Sud — Lam Van Luu, 
Cubei — Nicolas Rodriguez, 
R. F. Germania — Erwin Vic- 
kert, Republicii Zair — Bokingi 
Embeyolo, Marii Britanii —
(Continuare în pag. a III-a)

„După datina de sărbători,

Urarea pionierilor, școlarilor, studenților și tinerilor
Luni, 30 decembrie, reprezentanții 

pionierilor, școlarilor, studenților, ai 
întregului nostru tineret, au Venit cu 
Plugușorul, potrivit datinei, in ajun 
de An Nou, la sediul Comitetului 
Central al partidului — pentru a 
adresa, din adîncul inimilor lor, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, celor
lalți conducători ai partidului și sta
tului urări de sănătate și fericire, de 
viață lungă și nesecată putere de 
muncă,, spre a călăuzi poporul către 
înfăptuirea istoricelor hotărîri ale 
celpi de-al XI-lea Congres, menite

să asigure edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, îna
intarea țării spre comunism.

Alaiul urătorilor numără cîteva 
sule de băieți și fete, dar prin me
sajul de fierbinte recunoștință, de 
dragoste nețărmurită, pe care îl 
adresează Partidului Comunist Ro
mân, secretarului său general, expri
mă simțămintele întregului nostru 
tineret, de fapt ale întregului popor, 
în imensa piață s-au oprit mii de 
bucureșteni care se alătură tineri
lor colindători pentru a expri

ma partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți conducători a- 
celeași nobile ginduri și sentimente 
în pragul anului 1975.

în fața sediului, tinerii colindători, 
cu fețe îmbujorate de emoția acestui 
memorabil eveniment, sînt primiți 
cu dragoste și cu căldură de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tovărășii Ștefan 
Voitec, Manea Mănescu, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Paul Nicu-

lescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan An
drei, Chivu Stoica, Mihai Dalea, Mi
hai Gere, Nicolae Giosan, Ion (oniță. 
Vasile Patilineț, loan Ursu.

Sînt prezenți Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tineretu
lui; și Virgiliu Radulian, pr'eședinte-

(uvintul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Drag! prieteni tineri șl pionier!,Dorim să vă mulțumim pentru urările ce ni le-ați adresat mie și întregului partid și popor cu prilejul Noului An.Urarea voastră — în care dațî expresie sentimentelor de dragoste pentru părinții voștri, pentru acei care, prin munca lor, fac totul pentru înflorirea României socialiste, pentru ca viața voastră, a copiilor, a tinerilor, a întregului popor să devină tot mai îmbelșugată, tot mai fericită — este o urare ce ne umple inimile de bucurie ; totodată, ea ne obligă pe noi, cei cărora partidul și poporul ne-au încredințat răspunderea de a asigura ridicarea pe noi culmi de progres și civilizație a patriei noastre, să facem totul pentru a înfăptui Programul adoptat de Congresul al XI-lea al partidului. (Aplauze puternice).încheiem un an în care am obținut rezultate remarcabile în dezvoltarea economică și socială, un ah în care au avut loc evenimente importante pe plan intern ; am sărbătorit împlinirea a 30 de ani 
de la răsturnarea dictaturii fas
ciste, act istoric care a deschis ca

lea libertății și bunăstării poporului nostru, a independenței și suveranității patriei ; a avut loc Congresul al XI-lea, care a adoptat Programul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism, al făuririi unei vieți noi, al viitorului de aur al poporului nostru — comunismul, spre care aspiră întreaga omenire.Toate rezultatele obținute sînt rodul muncii părinților voștri — a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Deci, acum, la sfîrșitul anului, primul gînd trebuie îndreptat spre toți cei ce muncesc, spre întregul popor ; să le mulțumim pentru felul cum au muncit și să le urăm noi succese în anul viitor !Fără îndoială că aceste rezultate au fost posibile datorită programului clar, marxist-leninist, și conducerii de către partid a întregii noastre activități. Deci, trebuie să adresăm în același timp urările noastre comuniștilor, partidului, care unește eforturile întregului
(Continuare în pag. a III-a)

Comitetul Politic Executiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu 

adresează, cu prilejul Noului An, întregului popor cele 

moi calde felicitări pentru rezultatele dobindite în 1974 

și ii urează pentru 1975 noi și importante succese 

‘ sothsljsțe I

în ziua de 29- decembrie 1974 a avut loc ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român.

1. — în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a aprobat eșalonarea pe ramuri și activități 
a celei de-a doua etape a acțiunii de majorare a 
retribuției oamenilor muncii prevăzute pentru 
actualul plan cincinal — acțiune începută în anul 
1974 pe baza hotărîrii conducerii de partid și de 
stat și a Legii retribuirii după cantitatea și calita
tea muncii. Astfel, în perioada 1 martie — 1 no
iembrie 1975 se va majora retribuția oamenilor 
muncii care lucrează în : industria metalelor ne
feroase, industria poligrafică, știință și deservire 
științifică, centre de calcul, proiectare, silvicultură, 
industria materialelor de construcții, industria 
alimentară, industria celulozei și hîrtiei, industria 
exploatării și prelucrării lemnului, industria mi
nieră, agricultură, transporturi și telecomunicații, 
învățămînt (exclusiv cadrele didactice din învăță- 
mîntul primar, a căror retribuție a fost majorată 
în 1974), industria locală, gospodărirea comunală, 
ocrotirea sănătății, industria cooperatistă, circula
ția mărfurilor, cultură și artă, inștituții financiare 
și de asigurări, administrația de stat, precum și 
în celelalte activități din economia națională unde 
retribuția nu a fost majorată în anul 1974.

Prin aceste măsuri, oamenii muncii din sectoarele 
respective vor beneficia, pînă Ia sfîrșitul anului 
1975, de venituri suplimentare în valoare de circa 
4 miliarde și jumătate lei, urmînd ca la nivelul 
unui an veniturile suplimentare ale acestora să 
se ridice la 14 miliarde lei.

Continuarea acțiunii de majorare a veniturilor 
oamenilor muncii a fost posibilă ca urmare a re
zultatelor bune obținute în dezvoltarea generală 
a economiei, în creșterea neîncetată a eficienței 
economice, în sporirea venitului național — te
melie sigură a ridicării neîncetate a nivelului de 
trai material și spiritual al poporului.

Comitetul Politic Executiv își exprimă convin
gerea că noile măsuri de majorare a retribuției 
vor constitui pentru oamenii muncii din industrie, 
agricultură, transporturi, din toate sectoarele de 
activitate un nou și puternic îndemn de a acționa 
în continuare cu toată hotărîrea pentru a obține 
noi și importante rezultate în realizarea prevede
rilor ultimului an al cincinalului, în folosirea cît 
mai judicioasă și chibzuită a capacităților de pro
ducție, a materiilor prime și materialelor, pentru 
înlăturarea risipei de orice fel, sporind neîncetat 
eficiența întregii activități economico-sociale și 
contribuind pe această cale la creșterea avuției 
naționale, a venitului național.

Comitetul Politic Executiv cheamă pe toți oa
menii muncii, fără deosebire de naționalitate, să 
acționeze, pentru realizarea cincinalului înainte de 
termen, pentru obținerea de beneficii peste plan, 
astfel încît, pe această cale, să se acopere venitu
rile suplimentare de care vor beneficia toți oame
nii muncii în cursul anului 1975.

2. — Comitetul Politic Executiv a ascultat 
informarea prezentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, în legătură cu vizita oficială de prietenie 
a delegației FRELIMO și guvernului de tranziție 
din Mozambic, condusă de Samora Moises Machel, 
președintele Frontului de Eliberare din Mozambic.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în unani
mitate rezultatele vizitei și a dat o înaltă apre
ciere activității desfășurate cu acest prilej de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, modului strălucit în 
care a exprimat, în cadrul convorbirilor purtate, 
poziția partidului și statului nostru, în spiritul 
orientărilor și hotărîrilor adoptate de Congresul 
al XI-lea al P.C.R.

Exprimîndu-și deplina aprobare față de docu
mentele adoptate în încheierea vizitei, Comitetul 
Politic Executiv apreciază că acestea pun bazele 
trainice unor relații noi, dezvoltării prieteniei, 
solidarității și colaborării dintre Partidul Comu
nist Român și Frontul de Eliberare din Mozambic, 
dintre popoarele celor două țări, corespund pe 
deplin atît intereselor lor, cît și cauzei generale a 
luptei antiimperialiste, împotriva colonialismului 
și neocolonialismului, pentru o nouă ordine politică 
și economică internațională, pentru progres și 
pace, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.

3. — în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a dezbătut concluziile și propunerile Curții Su
perioare de Control Financiar rezultate din con
trolul și analiza activității de cercetare și producție 
a Academiei de Științe Agricole și Silvice, precum 
și din controlul efectuat asupra finanțelor și buge
telor locale ale unor consilii populare județene, 
în legătură cu aceste probleme, Comitetul Politic 
Executiv a adoptat măsuri corespunzătoare.

Comitetul Politic Executiv a aprobat înființarea 
Departamentului cooperării economice internațio
nale din cadrul Ministerului Comerțului Exterior 
și al Cooperării Economice Internaționale.

4. — în încheierea ședinței Comitetului Politic 
Executiv — ultima pe acest an — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat că în 1974 Comitetul 
Politic Executiv a desfășurat o intensă și rodni
că activitate, îndeplinindu-și în bune condiții 
sarcinile încredințate de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale partidului, rolul ce-i 
revine în îndeplinirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XI-lea al P.C.R. în acest context, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat călduros pe 
membrii Comitetului Politic Executiv pentru acti
vitatea desfășurată, precum și cu prilejul Anului 
Nou, exprimînd convingerea că și în anul 1975 
Comitetul Politic Executiv va acționa în același 
spirit, cu fermitate și operativitate, în vederea 
aplicării în viață a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului.

Comitetul Politic Executiv, secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adre
sează cu prilejul Noului An — 1975, tuturor orga
nizațiilor de partid, comitetelor județene, orășe
nești și comunale ale partidului, tuturor comuniș
tilor, oamenilor muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, bărbați și femei, 
tineri și vîrstnici — întregului popor cele mai 
calde felicitări pentru rezultatele dobîndite în 
1974 în construcția societății socialiste, în dezvol
tarea economică și socială a țării și le urează noi 
și importante succese în realizarea cincinalului 
înainte de termen, în înfăptuirea Programului 
partidului de edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea României spre 
comunism, în traducerea în viață a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XI-lea consacrate 
înfloririi patriei socialiste, înălțării națiunii româ* 
ne pe noi trepte de civilizație și progres.

(Continuare în pag. a III-a)
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PAGINA 2 SCINTEIĂ — marți 31 decembrie 1974

Încheiem cu bine anul 1974 — un an cu o semnificație politică deo
sebită, in care am sărbătorit a XXX-a aniversare a eliberării patriei, 
in care a avut loc Congresul al XI-lea al partidului. Așa cum o cere 
tradiția fiecărui revelion, si de această dată, acum cind anii iși dau 
mina, ne îngăduim un scurt moment bilanțier in economie.

Prin munca fără preget a întregului popor, pulsul anului economic 
1974 a fost energic. In industrie s-a înregistrat cel mai înalt ritm de 
dezvoltare din anii actualului cincinal — de peste 15 la sută. Oamenii 
muncii au comprimat timpul, au forțat orele să bată mai repede si, 
astfel, in Capitală, in majoritatea județelor țării planul producției in
dustriale pe patru ani din cincinal a fost înfăptuit înainte de termen. 
1974 a fost anul cu cel mai mare volum de investiții de pină acum, 
cină au intrat in funcțiune sute de noi capacități industriale și agro
zootehnice. In industrie s-au atins adevărate recorduri productive și 
au fost fabricate unele din cele mai mari, cele mai complexe mijloa
ce tehnice ; în agricultură, un șir de unități au obținut producții mari, 
multe din ele la nivelul prevăzut pentru viitorul cincinal.

Dar cite alte realizări fără precedent nu caracterizează anul 1974 ! 
Să răsfoim împreună filele calendarului economic din acest an și să 
reținem cele mai semnificative succese din industrie, investiții, agri
cultură, definite prin superlativele „cel mai", „cea mai" și „cele mai“ 
din anul 1974.

3 000 TONE CLINCHER PE ZI. 
Atit produce cea piși mare linie de 
ciment din România, pusă în func
țiune la Combinatul de lianți și azB 
bcciment din Fieni, linie complet 
automatizată. Noul obiectiv, bazat 
pe procedeul uscat, dublează ac
tuala capacitate de producție de 
ciment a combinatului, situînd 
astfel micul orășel de la poalele 
Bucegilor în rîndul primilor cinci 
mari producători de ciment din Eu
ropa.

UN MILION DE TONE DE COCS. 
Iată producția la care a ajuns uzi
na cocso-chimică din Galați, prin 
intrarea in funcțiune a celei de-a 
treia baterii de cocs. Este cea mai 
mare producție de cocs obținută în 
țara noastră într-o singură unitate 
de acest fel construită in România.

CEA MAI MARE FORJA din 
țară a intrat parțial în exploatare 
la întreprinderea de utilaj chimic 
și forjă din Rm. Vilcea. Prin ce 
merită acest atribut ? Mai întîi, 
prin capacitatea de 50 000 tone pie
se turnate anual (la nivelul para
metrilor proiectați), apoi — datorită 
diversității și complexității produ
selor.

RULMENȚII PRODUȘI LA ALE
XANDRIA se exportă de pe acum 
în 15 țări din Europa, Asia, Africa 
și America de Nord. Este o excelen
tă „carte de vizită" pentru tînăra 
întreprindere de aici. La prima ca
pacitate de producție parametrii 
proiectați au fost realizați după 4 
luni de funcționare. în final, uni
tatea va fabrica anual 30 milioane 
de rulmenți, adică tot atit cit au 
produs in 1971 întreprinderile „su
rori" din Brașov și Birlad. Deci,, ca

lificativul de „cea mai" îi aparține 
din plin.

CEA MAI MARE FABRICĂ DE 
ZAHĂR din țară a intrat în func
țiune la Roman. Și o precizare : în

noul motor se distinge printr-o se
rie de caracteristici deosebite : o 
turație mai mare cu 350 de rotații 
pe minut și o greutate pe unitatea 
de putere cu 50 la sută mai mică 
în comparație cu cele realizate pină 
acum de constructorii de mașini din 
Reșița.

Știți ce este MECIPT-3 ? Este cel 
mai tînăr membru al „familiei" de 
calculatoare românești și a fost rea
lizat de specialiștii de la Centrul 
de calcul al Institutului politehnic 
„Traian Vuia" din Timișoara. Con
cepția ? Este originală, iar ca teh
nologie de execuție (cu tranzistoare 
și circuit integrat) și ca structură 
logică face trecerea de la generația 
a Il-a la generația a IlI-a de cal
culatoare electronice. El dispune de 
o memorie de mare capacitate, pu
țind efectua 125 000 de operații pe 
secundă.

CEA DINȚII INSTALAȚIE din 
tara noastră pentru realizarea fire
lor de relon tip „covor tufting" a 
intrat în funcțiune la Combinatul 
de fire și fibre chimice din Săvi-

cate cele dintîi STRUNGURI SPE
CIALE destinate confecționării 
inelelor pentru rulmenți.

„FAMILIA" AUTOTURISMELOR 
DE TEREN românești fabricate la 
Cîmpulung Muscel s-a înmulțit cu 
un nou produs : „ARO-240", care 
din 1974 se fabrică în mod curent 
Noul autovehicul se impune prin
tr-o serie de caracteristici tehnico- 
funcționale demne de remarcat: 
are forța maximă de 80 CP, dezvol- 
tînd o viteză maximă de 110 km/oră.

RECORD MINIER : brigada con
dusă de maistrul Ștefan Band, de 
la Exploatarea minieră Lupoaia, a 
realizat o viteză de avansare în ga
lerii neatinsă pină în prezent în 
bazinul Văii Motrului, la operațiile 
de deschidere : de 1 000 metri pe 
lună, cu 175—200 metri superioară 
recordului înregistrat anterior, la 
aceeași unitate minieră.

★
Mai întîi un bilanț preliminar : 

în anul care se încheie, recoltele 
obținute au fost mai mari decît cele

Premiere economice ale anului
cea mai mare parte, materia primă 
(sfecla de zahăr) se asigură de că
tre unitățile agricole din județ.

SISTEMUL DE IRIGAȚII cel mai 
mare dat în exploatare in acest an 
este sistemul Babadag-Tulcea. Are 
o suprafață de . 24 300 hectare, din 
care unitățile agricole de stat de
țin 10 740 hectare. Prin sporul de 
recoltă ce se va obține se va asi
gura un venit net suplimentar 
prin care întreaga investiție va fi 
recuperată în circa 8 ani.

*
CEL MAI MARE PRODUS ELEC

TROTEHNIC ROMANESC : trans
formatorul 'electric-bloc de 400 
MVA, a fost fabricat la „Electro- 
putere" din Craiova. Uriașul agre
gat a fost conceput și proiectat de 
Institutul de proiectări și cercetări 
pentru mașini și aparate electroteh
nice din Craiova. Numai miezul 
magnetic al transformatorului, al
cătuit din peste 22 000 foi de tablă 
silicioasă, cîntărește 170 000 kg.

PRIMUL MOTOR DIESEL DE 
4 000 CP a fost fabricat la între
prinderea constructoare de mașini 
din Reșița. Destinat locomotivelor.

ncști. Tehnologia fabricării acestui 
nou produs a fost elaborată de că
tre specialiștii combinatului. Prin 
obținerea acestui nou produs, în 
mai multe culori, se asigură o va
lorificare superioară a materiei pri
me și diversificarea continuă a 
producției.

CEL MAI MODERN TROLEIBUZ 
ROMANESC, care și-a făcut apari
ția pe magistralele Capitalei, s-a 
fabricat la întreprinderea bucureș- 
teană „Autobuzul". Troleibuzul este 
echipat cu un motor de 140 kW, 
precum și cu trăgătoare automate 
de troleu, care rețin tijele captato
rilor de curent, în cazul în care 
aceștia părăsesc accidental insta
lația. Are o capacitate de circa 100 
călători.

CEL MAI MARE EXCAVATOR 
construit în România (cu o capaci
tate a cupei de 1,25 mc) a intrat in 
producția de serie, în acest an, la 
întreprinderea „Progresul" din 
Brăila.

Anul 1974 a însemnat pentru în
treprinderea „Saro" din Tirgovișle 
o premieră pe țară. Au fost fabri

realizate în medie în perioada 
1966—1970, îndeosebi la cereale, 
sfeclă de zahăr, legume, cartofi. De 
asemenea, față de 1970, efectivele 
de animale au sporit cu aproape 
900 000 de bovine, ale porcinelor cu
3 milioane, iar ale ovinelor cu 
aproape un milion. în mod co
respunzător a crescut producția de 
carne, lapte, lină și ouă. Rezultatele 
bune în domeniul producției vege
tale și animale s-au reflectat in 
aprovizionarea populației cu pro
duse agroalimentare, livrările la 
fondul pieței crescînd în 1974, față 
de 1973, cu 12 la sută la carne și 
produse din carne, cu 6.5 la sută la 
lapte și produse lactate, cu 13 la 
sută la grăsimi, cu 10 la sută la 
ouă și cu 5 la sută la legume și 
cartofi.

LA PRODUCȚIA VEGETALA, 
cine se află in frunte ?

• Grîu. Cooperativa agricolă 
Comloșu-Mic, județul Timiș — de 
pe o suprafață de 255 hectare, si
tuată în zona de fertilitate I—II, a 
obținut 5 467 kg la hectar, față de
4 600 kg cît avea în plan ; coopera
tiva a livrat la fondul de stat 878

tone grîu, cu 178 tone mai mult de
cît se prevăzuse inițial. Cooperati
va agricolă Scornicești, județul Olt, 
de pe 675 ha teren, situat în zona 
III—IV de fertilitate, a recoltat 
cite 4 850 kg la hectar, față de 3 100 
kg cit era stabilit în plan ; livrările 
la fondul de stat au fost de 1935 
tone, adică duble față de cantitățile 
contractate inițial.
• Porumb. întreprinderea agrico

lă de stat Variaș, județul Timiș : 
8 200 kg porumb boabe la hectar pe 
1 200 hectare. Cooperativa agricolă 
Dor Mărunt, județul Ialomița — 
8 466 kg porumb boabe Ia hectar pe 
980 hectare ; livrări la fondul de 
stat — 2 800 tone, în loc de 2 257 
tone cît a contractat inițial.

IN ZOOTEHNIE, cine a atins 
realizări „de vîrf" ?

In sectorul cooperatist al agri
culturii, la producția de lapte, Com
plexul intercooperatist de creștere 
a vacilor de la Negrești, județul 
Vaslui, a obținut, în medie, peste 
5 000 litri de lapte pe vacă fura
jată.

La producția de carne de porc. 
Complexul intercooperatist de creș
tere a porcilor de la Tomești, jude
țul Iași, a vindut la fondul de stat 
400 tone carne peste plan. în medie, 
de la fiecare scroafă s-au obținut 
1 500 kg carne.

La producția de ouă s-a eviden
țiat Complexul avicol cooperatist 
de Ia Burdujeni-Suceava, care a ob
ținut, în medie, 265 ouă de la un 
efectiv de 36 000 găini.

în sectorul agricol de stat. La 
producția de lapte, I.A.S. Murfatlar, 
județul Constanța, a obținut, în 
medie, 5 300 litri de lapte pe vacă 
furajată.

La producția de carne de porc : 
I.S.C.I.P.-Beregsău, județul Timiș, 
a livrat 2 000 tone carne de porc 
peste plan.

La producția de lină : I.A.S. 
Medgidia a obțiriut, în medie, 11 kg 
lină, de la un efectiv de 4 000 ovine.

Sînt realizări de prestigiu, care se 
evidențiază în ansamblul rezultate
lor obținute de poporul nostru în 
anul 1974, an care a marcat un 
substanțial avans în realizarea cin
cinalului înainte de termen, an în 
care am urcat o importantă treaptă 
spre perspectivele atît de însufleți- 
toare deschise de Congresul al XI- 
lea al partidului.

Final de an
Stau arbori fârâ foi, meditativi, 
Au mai înscris în trunchiuri un inel 
La poalele Carpatilor masivi 
Și pomii harnici din grădini, la fel.

Sub arătură bobul de grăunțe 
întinde rădăcini s-adune suc, 
Ca spic să-nalțe-n soare, ca o frunte 
Cînd stoluri vin ce-n miază-zi se duc.

Și freamătă din dungă-n dungă țara 
De muncă fără preget și de-avînt s 
înmugurește-n inimi primăvara . 
Din evul comunist pe-acest pămînt.

Iși scutură din cetini brazii, neaua 
Deasupra stemei țării se înalță steaua.

MIHAI BENIUC

Un puls eroic este
România

Unire, demnitate, neuitare — 
din veche horă în supremul legămînt; 
voințe omenești îngemănate 
înscriu aici, pe-acest viteaz pămînt, 
neîntrerupt

sublimă unitate
de crez, de faptă, de cuvînt.
O națiune dragostea-și rostește-n /'
oțel, în pîine, în poem, în flori.
Trăim și ctitorim muncitorește 
un ev de cutezanță și comori.
Trăim aici, acum, cuprinși în faldul 
pateticelor ore de amiaz —■ 
Tăria țării se-mplinește azi ; 
tăria țării-i sfînt izvor! _ 

înaltul 
ne știe spicul legănînd vecia 
cu demn drapel, cu schelă, cu furnal. 
Izvor de împliniri și ideal, 
un puls eroic este România !

MIHAI NEGULESCU

Trei din realizările semnificative ale anului 1974: transformatorul electric-bloc de 400 MVA, fabricat la întreprinderea „Electroputere" Craiova și care va funcționa la termocentrala Rogo|elu; întreprinderea de rulmenți din Alexandria, dotatâ cu tehnică modernă, și excavatorul hidraulic cu o capacitate a cupei de 1,25 mc, produs la întreprinderea ■ „Progresul" Brăila

, Geneză f
Nimic nu rodește în spații străine, 

ci totul în sine :
crinul din albul său înflorește ; 

sărbătorește;
rîuri mereu spre izvoare aleargă ; 

dropie neagră,
noaptea clocește mari ouă de aur;

ca un centaur
Versul e domn peste-un tropot fierbinte 

de tăceri și cuvinte.
Tu, Țara mea, ești bătaia de-aripă

a păsării-n care
lumea, întinerind clipă de clipă, 

învață să zboare.
Ce-nseamnă crivățul, codrul, cîmpia, 

marea și munții ?
Ca Zeus zămislim ne-ncetat România 

prin cutele frunții.

ȘTEFAN AUG. DOINAȘ

Trenul oprise la semnal. Mai erau 
șase minute pină la miezul nopții 
și trenul oprise la semnal. Va în- 
tirzia ? în loc să sosească în stația 
următoare la 23,59, va ajunge, pro
babil, la 0,01. Eram impacientați, 
împreună cu cei șapte vecini din 
compartiment. Ne simțeam frustrați 
de timp.

— Pierdem vreo două minute.
— într-un fel — o zi.
Are dreptate cetățeanul din fața 

mea. în loc să ne întoarcem astăzi, 
ne vom întoarce miine. Dar cite 
oare asemenea minute, cite zile și 
luni ciștigăm sau risipim prin tre
cerea timpului ? Pierdem acum 
două minute, dar cum am între
buințat anul care se încheie curînd, 
anul real, integral, care a trecut 
prin noi atît de marcant incit par
că i-am simți materialitatea ?

— Am cîștigat sau am pierdut 
acest an ?

— Ce-ați spus ?
— Mă întrebam : oare am cîști

gat sau pierdut acest an ?
— Ce să ciștigăm ?
— Timpul.
— Eu știu... Timpul e timp. Trece. 

Depinde de om, cum il folosește...
— Dar acolo... la serviciul dum

neavoastră ?
— Acolo ? Acolo s-au făcut des

tule. Bună seara 1
își ia din plasă cutia cu conținut 

fragil — probabil ouă — iși îm
bracă paltonul și se îndreaptă spre 
coborire. E tîrziu să mai aflu de 
la el un subiect pentru propoziția 
eliptică, 'un subiect pentru predi
catul „s-au făcut".

Iată insă că năvălesc în compar
timent., cu voioșie zgomotoasă și cu 
aerul rece al nopții, alți patru ocu- 
panți, avangarda unei coloane care 
alunecă de-a lungul culoarului, 
bărbați deciși, iuți în mișcări, care 
întreabă de locuri pe sfert din gura 
și pe trei sferturi din priviri, și le 
ocupă pe cele libere fără prea 
multe formalități.

Vorbesc tare. Vocile lor, învățate 
de moși-strămoși cu spatiile largi 
ale cimpiilor. încă nu s-au reglat 
pe dimensiunile unul compartiment 
de cale ferată.

— Lucrați de mult Ia oraș .
— De cind cu combinatul.
— Schimbul doi 7
— Ba schimbul unu.
— Și n-aveți tren pină Ia ora 

asta ?
— Avem, dar sintem și la seral.
— înseamnă că pierdeți o grăma

dă de timp pină ajungeți acasă.
— Ba îl ciștigăm. Se vede mai 

tîrziu cîștigul ăsta.' dar se vede.
— Iar in „fereastră", de la ieși

rea din schimb pină la școală, mer
gem la policalificare.

— La combinat fără învățătură nu 
se poate.

— Mașini moderne, complicate. 
Se lucrează iute. Te deștepți. te 
„încadrezi" ; nu te deșiepți — ai 
rămas de căruță.

S-au aprins tus-patru. „Năvălesc" 
în discuție.

— La școală, cît stai cu cartea în 
mină nu pierzi vremea. Păi altfel 
eram cu toții buni să stăm la poar
tă, la -combinat. 'Ori cărăuși I

...Și izbucnesc în hohote de rîs, 
ca la o glumă foarte bună, al că
rei înțeles il descifrează numai ei.

Ei, țăranii de pină mai ieri. Des- 
cendenții populației satelor pe care 
teoreticienii de odinioară ai „emi- 
namenței agrare" o descriau ca 
fiind esențialmente conservatoare, 
esențialmente contemplativă, esen- 
țialmente înceată. Iată-i atrași de 
uriașul magnet al industriei, iată-i 
infirmind prin viața lor prejude
cățile despre conservatorism, con
templare și încetineală, iată-i afir- 
mind raportul dintre carte și timp, 
dintre învățătură și progres, poate 
încă simplist sau stingaci. dar cu 
un patos cu care s-ar putea mîn- 
dri orice cărturar. Strămoșii, moșii 
și chiar părinții lor măsurau scur
gerea vremii în anotimpuri și ci
cluri agricole — iată-i pe ei preo
cupați de „fereastra de timp" din
tre două trenuri.

Oare greșim sau exagerăm dacă 
am încerca să dăm scenei surprin
se de reporter și dialogului, apa
rent banal, semnificațiile unui mare 
simbol — acela că, de fapt, pentru 
omul României socialiste prețul 
tifonului este prețul progresului ?

Un trifoi cu multe foi.
Am desfăcut pachetul, cu acel 
amestec de plăcere și curiozitate 
specific primirii unui dar : o căma
șă foarte frumoasă, elegantă, îngri
jit lucrată. Poartă marca fabricii 
„Tîrnava". Verificați și dumnea
voastră : s-ar putea să purtațl un 
produs al fabricii de confecții „Tîr
nava". Pentru că în magazine abun
dă produsele întreprinderii sighișo- 
rene. Abundența are „de ce“-ul ei. 
L-ați aflat la vremea potrivită — 
mai exact la data de... — vi l-au 
așezat sub priviri ziarele, vi l-au 
spus aparatele de radio și televi
ziune. Era o știre : fabrica sighi- 
șoreană și-a îndeplinit cu 20 de 
luni mai devreme, prima sau prin
tre primele întreprinderi din tară, 
sarcinile pe întregul cincinal. Iar 
din octombrie 1973 — și planul la 
export.

Așa că de aceea găsiți acum, prin 
magazine, mai multe asemenea pro
duse. Cum, în general, găsește țara 
și altele — ale chimiștilor. construc

torilor de mașini și așa mai de
parte.

Capitalismul a lansat' dictonul 
„Timpul înseamnă bani". în socie
tatea noastră, timpul înseamnă 
prosperitate.

Cămașa are pe etichetă un trifoi 
cu patru foi. L-au țesut mîinile 
unui muncitor de, la Sighișoara. îi 
mulțumesc pentru obiectul pe care-1 
folosesc, dar și pentru această me
taforă tacită, a ideii că norocul, 
belșugul depind de noi înșine, de 
lupta noastră cu termenele, cu 
timpul.

De la 1974 la 1975

ți cîștigat sau... ați trecut

pe lingă acest an?"
...N-am mai fost în aceste zile pe 

la fabrica sighișoreană. Aș fi vrut 
să-mi împrospătez datele documen
tare. humele fruntașilor, să mai 
stau de vorbă cu oamenii, să colec
tez răspunsuri la întrebarea-subiect 
al anchetei. Am renunțat — ce răs
puns mai plin, mai frumos spus 
puteam afla decit cel oferit de 
fapte ?

A făcut și reporterul economie de 
timp...

Timp reversibil ? De ce 
yjU I _ Cu inima deschisă, vă 
spun că puteam să răspundem în 
ambele feluri la întrebarea dv.. ne 
declară ing. Maria Cristodulo. di
rector Tehnic adjunct al întreprin
derii ' de stofe Brașov. Dacă 
ne-ati fi întrebat în toamnă... In
traserăm în trimestrul patru cu o 
restanță de 300 000 mp. Cum o s-o 
recuperăm ? Am mai primit si o co
mandă. suplimentară, echivalentă cu 
producția medie a unității pe a

proape o lună. Ei bine, imposibilul 
a fost făcut. Restanta a fost recu
perată, iar noua comandă livrată la 
termen. Era să pierdem, nu anul 
tot, bineînțeles, dar... iată că l-am 
cîștigat. Se zice că timpul care s-a 
dus e bun dus. nu-1 mai aduci îna
poi. Ei, uite, am făcut timpul re
versibil,

— Cum ?
— Ceva mai multă grijă, organi

zare mai bună, mai multă discipli
nă. mai multă grijă pentru fiecare 
minut. Timpul il recîștigi tot prin 
timp.

Soarele și floarea lui.
Am străbătut de cîteva ori, în 
cursul verii, zi de zi, cîmpia Bără
ganului, și eram uimit de rapidita
tea cu care crește floarea-soarelui, 
această busolă vegetală a luminii.

Mi-a fost dat de curînd să aflu 
de o realizare a cercetătorilor in
stitutului de la Fundulea. Hibridul 
are avantaje neîntrecute, atît uni
formitatea creșterii, cît și prin con
ținutul de ulei al seminței ; folo
sirea lui s-a extins în întreaga țară, 
pe suprafețe considerabile, fiind so
licitat în multe state — inclusiv 
dintre cultivatoarele tradiționale de 
floarea-soarelui. Iar în anul acesta, 
cercetătorii au oferit agriculturii 
rezolvarea unei probleme ce părea 
insolubilă de veacuri : primul hi
brid din istoria cultivării plantei, 
rezistent la principalul ei dăunător 
(imposibil de combătut prin mij
loace chimice) — mana.

— Deci pentru dumneavoastră, 
cercetătorii și mai ales pentru spe

cia de care vă ocupați, se poate 
spune că ați cîștigat nu un an, ci un 
întreg ciclu filogenetic.

— E cam exagerat spus, dar suc
cesul trezește, intr-adevăr, un mare 
interes, mi-a răspuns doctorul do
cent Viorel Vrînceanu.

— De ce l-ați obținut dumnea
voastră și nu alții?

— Cred că noi am fost mai per- 
severenți. Lucrăm de 14 ani la ceea 
ce astăzi numim specia „Romsum 
— 80 C.R.M." Poate că 14 ani nici 
nu e mult. Cu tenacitate, cu perse
verență, nu se putea să nu reușim.

Cînd va începe mile- 
HÎUl îîeî ? L_am căutat pe plat
forma noii — în curînd vechii — 
platforme siderurgice a Tîrgoviștei, 
apoi în zona de extindere a ei. A- 
colo, într-o baracă uriașă, cu pereți 
de tablă ondulată, cu „mobilier" su
gestiv — un banc de întins fier-be- 
ton ce folosea și ca birou, un „cu
ier" confecționat din cîteva sîrme 
atîrnate de mijlocul acoperișului și 
un borcan cu vinete împănate in 
ulei — l-am intîlnit pe Iordan G. 
Dragnea, omul vestit al brigăzii de 
fierari-betoniști.

— Cunosc și evenimentul de că
petenie pe care l-ați trăit anul a- 
cesla. Cum ați aflat, cine v-a spus 
primul ?

— Am aflat de la maistrul Gin- 
gu : „Am să-ți dau o veste". L-am 
întrebat : „Ce fel de veste ? Bună 
ori rea ?“ Mi-a zis : „Ei, na-ți-o I 
Cum o șă fie rea ? Bună, măi o- 
mule !“ Apoi ne-a chemat la comi
tetul județean de partid și ne-a 

spus să ne îmbrăcăm de sărbătoare 
a doua zi, că vom merge la Bucu
rești.

— Și după aceea ? Ce ziceau oa
menii ?

— Toți mă felicitau. Și prin co
mună, și prin Tîrgoviște : „Să tră
iești, nea Iordane !“, „Felicitări, to
varășe Dragnea !“, „Te-am văzut la 
televizor !“ Unii mă rugau să le a- 
răt steluța de „Erou al Muncii So
cialiste".

L-am descusut și eu pe Iordan G. 
Dragnea. Am aflat că e de 37 de ani 
constructor. Că nu cunoaște alt mod 
de schimbare a locului de muncă 
decit cel determinat de încheierea 
lucrărilor. Că a calificat personal 
peste 500 de tineri. Consideră că 
are el însuși mereu de învățat. în 
sfîrșit, am mai aflat că e construc
tor, dăr are casa netencuită pe din
afară.

— De ce n-o tencuiți ?
— N-am avut cînd. Am fost o- 

cupați cu laminorul. A fost o mare 
ambiție pentru mine, care am lu
crat atîția ani în construcții indus
triale, să mă descurc cu hala unui 
laminor. Laminorul e cu totul alt
ceva. Dar a ieșit bine, să-1 vezi ne
greșit !

Steluța de aur a poposit în acest 
an și pe pieptul filatoarei Kiss Iri
na de la întreprinderea „Oltul" din 
Sfintu-Gheorghe. Ca și doctorul 
docent, ca și eroul fierar-betonist. 
eroina filatoare a ținut să ne pre
cizeze că anul 1974 a fost deosebit 
de spornic.

— Eu sînt cea care am primit 
distincția, dar eroine sînt toate 
membrele brigăzii .„levate".

Le-am văzut la lucru. Fac o trea
bă aparent simplă. înlocuiesc, cînd 
se umplu, cele 52 de bobine ale 
flalerului sau ale ringului. Durează 
treaba cinci minute — stau vreme 
de cinci minute și cele 52 de filiere 
de tors. Durează trei — stau doar 
trei minute. Fiecare secundă cîști- 
gată se înmulțește deci cu 52 și cu 
cite bobine există. La rîndul lui, 
rezultatul ar putea fi înmulțit cu 
numărul de turații ; s-ar putea ad
mite ideea unei secunde ciștigate 
pe schimb și înmulțit cu numărul 
de schimburi, cu numărul de zile 
ale unui trimestru. înmulțiri și 
calcule — nu ca exerciții matema
tice, ci ca mod de gîndire și ac
țiune. De aceea viața brigăzii con
duse de eroina muncii e o con
tinuă luptă cu secundele.

— Am fost și la Congres, dele
gată, adaugă Kiss Irina. Am votat 
și eu Programul. Să vină viitorul 
mai repede.

...Cît mai repede. Cu oameni care 
își organizează munca prin aseme
nea adunări și înmulțiri, cînd va 
începe, pentru noi. mileniul al trei
lea? Cind își va găsi înfăptuire 
Programul ? Nu-i așa că mai de
vreme ?

Vieți și vieți, experiențe și expe
riențe... Unii calculează secundele 

iși se bucură de cele ciștigate. Dar 
mă gîndesc și la blazații fără mo
tiv de blazare care mai pot fi vă- 
zuți prin cite un colț de local la 
ore cînd lumea e la muncă, la 
gură-cască ce se string ca vrăbiile 
în jurul tonetelor de ..loz in plic", 
la cei ce-și tocesc coatele mînecilor 
de mesele bodegilor, la cei ce-si zic 

’ ,,nu-i bai dacă azi stau pe acasă, 
o să se descurce ei și fără mine". 

■>Să-i întreb și pe aceștia dacă au 
cîștigat ori au pierdut anul scurs ? 
Ce-ar putea să ne răspundă ? Că 
pierd nu ani, ci o viață ?

Ceasornicul secolului.
...Sintem în fugă după timp. 
Sintem în întrecere cu timpul. Am 
avut de recuperat poate cîteva sute 
de ani de întîrziere. un handicap 
uriaș lăsat de trecut. Dar am mers 
mai repede decît timpul, am refă
cut cea mai mare parte a handi
capului, Ne-a rămas puțin — vreo 
două decenii — ca să situăm Româ
nia la nivelul țărilor înaintate econo
mic din lume. Dar în aceste două 
decenii timpul devine tot mai pre
țios — economiștii ppt arăta, ce în
seamnă valoarea unei zile de mun
că azi, și ce va însemna miine, în 
cite bunuri pentru societate se tra
duce.

Un preț pe care trebțiie să-I în
vățăm și să-l cunoaștem cu toții. 
Inversînd zicala veche și spunînd : 
„Anul aduce ce aduce ceasul". Ac
tiv. inteligent, devotat, conștient, 
concetățeanul nostru a făcut și poa
te face minuni în întrecerea cu 
timpul. Dovedind că timpul poate 
fi reversibil, poate fi condensat sau 
contractat.

Dar numai de către cei antrenați 
într-o continuă luptă cu el, numai 
de către cei care nu așteaptă re
velionul ca să se întrebe dacă au 
cîștigat sau au pierdut un an. ci 
care se întreabă, mereu, din mers, 
continuu preocupați de tic-tac-ul 
ceasornicului : pierd sau cîștig acest 
minut ? Pierd sau cîștig această se
cundă ?

Sergiu ANDON



SClNTEIA — marți 31 decembrie 1974 PAGINA 3
snoaoi

(Urmare din pag. I)

1 ' 1
• “ 8 
I ;

Cu vin ta rea tovarășului
Nîcola® Ceaușescu

(Urmare din pag. I)s-au soluționat. în Orientul Mijlociu situația se menține încordată, în Indochina acordurile stabilite la Paris nu se realizează și persistă pericolul agravării situației; în Europa — mai precis în Balcani — s-a ivit un nou conflict în urma celor întîmplate în Cipru, constituind un moment deosebit de grav atît pentru pacea din această regiune, cît și pentru pacea din Europa și din întreaga lume, și adăugind astfel vechi, nesoluționate.acum, tem poarele au depus eforturi și străduit să găsească soluții probleme complicate, nu putem totuși să nu recunoaștem că, din păcate, aceste probleme rămîn nesoluționate, că la conflictele vechi s-au mai adăugat altele. De asemenea, în 1974, problemele economice s-au agravat în mod deosebit, constituind, poate, problema cea mai serioasă cu care este confruntată omenirea în momentul actual și care — după cum se poate prevedea — va provoca încă multe greutăți în 1975. Iată de ce, la Congresul partidului, noi am apreciat că situația în lume și în Europa se menține gravă. Deci, nu putem să nu subliniem și acum că intrăm într-un an în care sînt de soluționat probleme deosebit de grave.Este adevărat că, în anul 1974, între România și țările pe care dumneavoastră le reprezentați, precum și cu multe alte state ale lumii, s-au dezvoltat relații în toate domeniile. Noi, din acest punct de vedere, sîntem mulțumiți de felul în care s-au extins și lărgit aceste relații de colaborare și cooperare în diferite domenii de activitate. Sîntem hotărîți ca și în 1975 să depunem eforturi pentru dezvoltarea colaborării cu țările pe care le reprezentați dumneavoastră, cu toate celelalte state și națiuni ale lumii, în spiritul principiilor deplinei egalități, al respectului și colaborării reciproc avantajoase. Aș dori să exprim convingerea că vom în- tîlni și din partea țărilor pe care dumneavoastră le reprezentați, din partea tuturor celorlalte state, același spirit de colaborare.Doresc să exprim mulțumirea mea și a conducerii noastre de partid și de stat pentru felul în care dumneavoastră — ca reprezentanți în Republica Socialistă România ai popoarelor și statelor dumneavoastră — ați acționat pentru dezvoltarea relațiilor dintre România și țările dumneavoastră 
și să exprim speranța că și în anul viitor veți acționa în același spirit.Știm că problemele vieții inter

încă o problemă la Deci, la sfîrșitul anului, aprecia că omenirea,
cele dacă pu- po- s-au unor

naționale din 1975 nu sînt ușoare. Nu mă refer la relațiile dintre România și țările dumneavoastră, pentru că dacă ar fi numai acestea am putea privi cu foarte mare încredere viitorul ; mă refer la problemele complicate din viața internațională — la problema Orientului Mijlociu, a Ciprului, a Indo- chinei — probleme care cer acțiuni foarte hotărîte pentru soluționarea lor în cursul anului viitor, pentru a împiedica ca ele să ducă la conflicte cu consecințe imprevizibile. De aceea, România este serios preocupată și dorește să facă totul, să colaboreze cu popoarele, cu guvernele țărilor dumneavoastră pentru găsirea soluțiilor de rezolvare pe calea tratativelor pașnice a tuturor acestor probleme.Sînt, de asemenea, probleme e- conomice grave. Desigur, unele țări resimt mai mult, altele 'mai puțin criza economică în general, criza de energie, de materii prime, criza financiară, precum și alte aspecte generate de această situație. Cel puțin în ce ne privește, considerăm că nu sîntem în afara acestor greutăți și acestor influențe, că, într-o formă sau alta, cela mai multe state — dacă nu toate — au de făcut față acestei situații grave. De aceea, noi sîntem serios preocupați de felul în care, în anul viitor, își vor găsi soluționarea aceste probleme. Am dori ca, împreună cu guvernele țărilor dumneavoastră, să conlucrăm, să acționăm, într-o colaborare cît mai strînsă, pentru a găsi soluții care să țină seama de interesele tuturor popoarelor. Desigur, așa cum am subliniat și la Congresul al XI-lea, pornim de la necesitatea așezării relațiilor economice — de altfel și politice — pe o bază nouă, pe principiile egalității, de a stabili în colaborarea economică raporturi echitabile între prețurile materiilor prime și ale produselor industriale, de a acorda mai multă atenție soluționării problemelor grave ale subdezvoltării și alimentației cu care se confruntă omenirea și care trebuie să-și găsească rezolvarea cu concursul și colaborarea tuturor statelor.în acest spirit este hotărîtă România să acționeze și în anul 1975. Am dori să găsim în această colaborare. sprijinul dumneavoastră, ca reprezentanți ai statelor și popoarelor respective, să acționăm pentru o conlucrare cît mai strînsă în această direcție cu guvernele țărilor cu alte guverne, lumii.Am lăsat mai blemele securității, europene, pentru că apreciem că perspectivele sînt ceva mai bune
dumneavoastră,cu toate statelespre sfîrșit pro-

în ce privește

încheierea Conferinței general- europene. Desigur, noi, cei din Europa, precum și ceilalți care participă la conferință, avem obligația să acționăm pentru încheierea cît mai grabnică a lucrărilor, pentru ținerea ultimei faze la nivel înalt și adoptarea documentelor cu privire la relațiile și căile de înfăptuire a securității în Europa. Dar sîntem conștienți că aceasta nu va fi decît începutul realizării în fapt a securității în Europa. Semnarea documentelor conferinței nu creează decît cadrul juridic în care vor trebui să acționeze toate popoarele, toate națiunile, guvernele din Europa și altele din afara continentului, pentru a realiza în fapt securitatea și să asigure dezvoltarea fiecărei națiuni în concordanță cu năzuințele sale.Sînt, de dezarmării dezarmării bleme nu pot să nu ne rețină a- tenția, dacă avem în vedere numai faptul că se * cheltuiesc deja pentru înarmări circa 270 miliarde dolari, iar anul viitor aceste cheltuieli se vor apropia probabil de 300 miliarde, în timp ce inflația cunoaște o creștere foarte rapidă.Iată de ce România este decisă ga, odată cu acțiunea pentru dezvoltarea sa economico-socială, să facă totul pentru a contribui la întărirea colaborării internaționale, la soluționarea problemelor grave ce preocupă omenirea, fiind convinsă că numai cu participarea tuturor statelor, indiferent de mărimea lor, fără deosebire de orîn- dttire socială, se pot găsi soluții care să țină seama de interesele tuturor popoarelor.Dorim să se asigure participarea mai activă a Organizației Națiunilor Unite, a altor organisme internaționale la soluționarea acestor probleme. într-un cuvînt, convingerea noastră este că problemele pot fi soluționate numai pornin- du-se de la interesele tuturor popoarelor, numai într-un spirit nou, de respect al năzuințelor de bunăstare, pace și colaborare ale tuturor popoarelor.în acest spirit, aș dori acum, cînd încheiem acest an și pășim în .anul viitor, să urez statelor dumneavoastră, tuturor popoarelor cu care România întreține relații de colaborare în toate domeniile, noi succese în dezvoltarea mico-socială, bunăstare în noul an, Dorindu-vă activitatea viitoare, vă neavoastră și familiilor dumneavoastră un An Nou fericit și multă sănătate I (Aplauze).

asemenea, problemele și, în primul rînd, ale nucleare. Aceste pro

lor econo- și fericire succese în urez dum-

Urarea pionierilor, școlarilor, studenților și tinerilor

le Consiliului Național al Organiza
ției Pionierilor.

Prin pitoreștile lor costume, repre- 
zentînd portul popular din diferite 
zone folclorice ale țării, prin straiele 
specifice datinelor străbune pe care 
le evocă, prin versurile Plugușorului 
și Sorcovei, rostite pe fondul sonor 
neîntrerupt al tălăngilor, clopoțeilor, 
al buhaiului și în pocnetul bicelor, 
colindătorii aduc aici, în inima Ca
pitalei, frumusețea de neasemuit a 
unor obiceiuri românești transmise 
din generație în generație, înnobi
late de noile realități ale României 
socialiste. Megafoanele ooartă pînă 
departe, în imensa piață, glasurile 
cristaline ale urătorilor :
Aho, aho, de Anul Nou
Prin tot cuprinsul zării
Că ne-au trimis solie toți tinerii tării 
Ne-au trimis cu uratul
Fetele mindre
Si mîndri feciori

cei ce ne conduc din victorii in 
victorii.

venim ca un val
Ca un val tineresc prin cincinal 
La porțile Comitetului nostru Central. 
Ne-am sculat la cintători
Să-i sorcovim pe înțelepții noștri 

conducători 
lntii și-ntîi pe secretarul general. 
Ne-am sculaț in dimineața albastră 
Să vă sorcovim pe dumneavoastră. 
Cu suflet curat, 
Cu inima fierbinte 
lntii și-ntîi pe-al țării noastre 

președinte.
Sînt evocate apoi marile evenimen

te ale anului ce se încheie, evenimen
te de însemnătate istorică pentru în
tregul nostru popor :
Că anul acesta care a trecut
A fost an mare cum altul nu s-a 

mai văzut.
Încă din primăvară
Anul s-a ridicat in țară
Si in istorie cu luare-aminte
Vestind intîiul României președinte, 
Pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Conducător,
In care bate inima întregului nostru 

■popor.
In miezul verii străluciră a sărbătoare 
Treizeci de ani de la eliberare 
Trei decenii de la victoria insurecției 

armate.
Treizeci de trepte de libertate 
Către aceste zile minunate.
In plină toamnă am văzut cum trece 
Prin istorie.
Lumina Congresului unsprezece, 
Prin care tara pe sine se-ntrece. 
Prin care crește al poporului obștesc 

tezaur,
Spre comunism, spre visul nostru 

de aur.
Istoricul, victoriosul Congres
Unde, cu voia țării, a fost reales 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
In fruntea partidului nostru.
Că-și iubește poporul și patria 
Și-i cunoaște istoriei rostu.
Aceste victorii nemuritoare rămîn, 
Că le-a gindit Partidul Comunist 

Român,
Partidul dragostea noastră și

mindria
Prin care înflorește România — 
Partidul ce-a dat 
E tot ce-avem mai

patriei renume, 
scump pe-această 

lume.
cîntă în versuriAlți colindători 

entuziasmul cu care oamenii muncii 
de pe întreg cuprinsul țării — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — au pornit să înfăptuiască, 
la chemarea celui de-al XI-lea Con
gres, a secretarului general al parti
dului, noi sarcini de importanță ma
joră pentru viitorul patriei noastre.

De pe unde veneam 
Si pe unde treceam 
Care de care
Vedeam cum a Congresului mare 

, chemare
Însuflețește a țării suflare.
Cu minți luminate
Și cu brațe voinice, cu toții 
Părinții șl copiii și nepoții
Se întrec în muncă și-n destoinicie 
Ca patria tot mai bogată să fie. 
Ca patria tot mai frumoasă să fie. 
Liberă, fericită și neatîrnată. 
Puternică și bine apărată.
Și pe unde, prin timp, am venit 
Am văzut cum faima tării
Crește necontenit
Și am văzut ce minuni omul face 
Mai ales de la cele două cincinale 

încoace.
Zece ani de zile
Care-n ale istoriei patriei file 
Prețuiesc mult cum nu s-a mai văzut 
In întregul țării noastre trecut.

în fruntea alaiului — 12 căiuți. gă
tiți în costume caracteristice și stru
niți de vătășei cu zurgălăi la picioa-

FELICITĂRILE CORPULUI DIPLOMATIC
(Urmare din pag. I) șefului Repre-

Cuvîntul tovarășului

(Urmare din pag. I)popor, ale națiunii noastre, în munca și lupta pentru o viață liberă, îmbelșugată și fericită. (A- 
plauze puternice).Și tineretul patriei noastre, pionierii, copiii țării au fost părtași la aceste realizări nu numai cu gîndul sau numai cu urarea, dar și cu munca lor ; fiecare dintre voi cei care sînteți aici a făcut cîte ceva — cît de puțin — pentru a contribui la toate aceste realizări. Ați învățat, dar ați și muncit — și, prin aceasta, voi, toți pionierii, toți copiii patriei noastre, ați fost și sînteți părtași — alături de părinții voștri. — la tot ceea ce se înfăptuiește în țara noastră. De aceea, urarea noastră de acum, a conducerii de partid și de stat, se adresează și vouă, tinerilor, copiilor, pionierilor, întregului tineret și tuturor copiilor din țara noastră ; vă urăm multă sănătate, să creșteți mari, să învățați, să vă însușiți cele mai bune, mai noi și mai îndrăznețe cuceriri ale științei și cunoașterii umane ! Numai așa veți deveni buni cetățeni ai patriei noastre socialiste, iar mulți dintre voi, buni comu-

niști, făuritori și conducători de mîine ai societății socialiste multilateral dezvoltate, ai societății comuniste în România. Vă urez multă fericire, să învățați, să fiți întotdeauna mîndri, demni, să iubiți patria, partidul, să vă iubiți părinții, să înțelegeți că, numai și numai prin muncă, prin învățătură, printr-o deplină unitate, asigurăm viitorul fericit al patriei noastre socialiste 1 (Aplauze puternice).La satisfacțiile pe care le avem ca urmare a muncii noastre pe plan național se adaugă și cele rezultate din activitatea internațională a partidului și statului nostru. în anul care a trecut am obținut succese mari în dezvoltarea colaborării cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii. Acum, la sfîr- șittil anului 1974, România are mai mulți prieteni pe planetă decît a avut la începutul anului — și a- ceasta este rezultatul politicii noastre de colaborare, de pace, al luptei pentru o lume mai dreaptă si mai bună, în care fiecare națiune să fie stăpînă pe destinele sale, să se dezvolte liberă și independentă. 
(Vii aplauze).Și pe plan internațional sînt

re, s-au angajat într-un dans tradi
țional, ilustrînd munca și vitejia, în 
timp ce colindătorii își continuă 
uratul, închinat progresului țării 
anii construcției socialiste.

în

Noi sîntem caii lui Făt-Frumos,
Și-am coborît cu apele țării in jos. 
Și am văzut in România socialistei 

ere
Alțl cai, puternici, 
Mii de cai-putere, 
La 'Bicaz, la Argeș șl la

nit din adîncul istoriei neamului nos
tru, care își găsește astăzi sens nu 
numai pe planul tradițiilor, dar și al 
vieții reale a poporului' nostru.

Bună-ziua, gospodari ai tării,
Am venit și noi vrăjiți cheriiării. 
Spre zările pe care le deschid 
Noile hronice plămădite de partid —

se aude vocea lui ■ „Făt-Frumos“.
Porțile de

Fier 
unde se ridică stele pe cer. 
am văzut la Galați 
Hunedoara

De
Si
Si
Cum stă pe temelii de oțel țara.
Oțel, oțel,
Pentru nobilul comunismului țel.
Giganți ai industriei socialiste, fără 

istov,

De mii de ani
Pină la pragul

venim pe drum 
clipei de acum

intervine „Ileana Cosînzeana".
Apoi amîndouă aceste personaje 

rostesc la unison :

,La
La
La
La
Ca

București,
Suceava,
Craiova,
Oradea și la Brașov, 
toate meleagurile țării să 

înflorească

Că țara e plină de victorii mărețe
De vise îndrăznețe,
De tinerețe fără bătrlnețe.

In
Sub puterea muncitorească.

armonie

Așa cum o cere datina, în jurul plu
gului împodobit cu brad, cu eșarfe 
multicolore și beteală, un întreg alai 
de tineri este însoțit de „Făt-Fru- 
mos“, „Albă ca Zăpada" și „Ileana 
Cosînzeana". Se aud cunoscutele ver
suri :

în fața alaiului de colindători apar 
tineri și tinere în salopete și în cos
tume naționale, care dau glas mai 
departe acestei idei :

Prin anii socialismului victorioși 
Tinerii

multe de făcut; soluționarea problemelor complexe cere solidaritate, colaborare, unitate între toate forțele progresiste, antiimperialis- te, între toți oamenii, între toate popoarele care doresc să trăiască libere, cum oIată ceastă să adresăm tuturor popoarelor u- rările noastre de fericire, de pace și prosperitate, urarea de a obține succese tot mai mari pe calea făuririi unei noi ordini economice și politice internaționale, în lupta pentru o pace justă, dreaptă, în întreaga lume. (Aplauze puternice).Cu aceste gînduri, vă mulțumesc, dragi prieteni tineri, pionieri șl copiii yă urez încă o dată, din toată inima, fericire, sănătate, o viață tot mai bună și tot mai îmbelșugată ! Să creșteți ca adevărați cetățeni liberi ai patriei noastre socialiste, să învățați, să serviți întotdeauna partidul și patria 1 Să nu uitați că nimic nu e mai scump și mai demn decît poporul, patria și partidul I (Aplauze puternice, 
uraie).

să-și făurească viața așa doresc.de ce aș dori ca, de la a- mică sărbătoare a noastră,

bi oi și noi urări vin să dea glas da- 
tinei și bucuriei zilelor noastre.

Frumoasă patrie bogată 
De Anul Nou intimpinată
Azi te cinstește tot poporul tău.
Căci înfrățiți precum în codri ramuri, 
Români, maghiari, germani si alte 

neamuri 
Venim și vom veni din an în an,
Să te sărbătorim in prag republican. 
Cu inima deschisă pentru tară
Vă urăm iubiți conducători
Ca să vă fie viata numai primăvară. 
Viată bună și-ndelungă,
Si puteri sporite-n muncă.

Un grup numeros de mici colindă
tori se desprind din alai și vin !n 
preajma conducătorilor partidului și 
statului, cărora le urează viață lungă 
și fericită cu tradiționalul vers al 
sorcovei :

Derick R. Ashe, Indoneziei — Daeng 
M. Mursalin, Franței — Francis Le
vasseur, Argentinei — Juan C. Bel- 
tramino, Finlandei — Pentti Suome- 
la, Pakistanului — S. A. D. Bukhari, 
Turciei — Osman Derinsu, Marocului — Maâti Jorio, Republicii Gabo- 
neze — Jean-Firmin N’Gondet, Pe
rului — Enrique E. Laroza, Regatu
lui Cambodgia — Chea San, Repu
blicii Africa Centrală — Jean Claude 
Mandaba, Irakului — Ahmad Hus
sein Al-Samarrai, R. P. Mongole — 
Giambyn Niamaa, R. P. Polone — 
Wladyslaw Wojtasik, Iranului — Aii 
Reza Bahrami, R. S. F. Iugoslavia — 
Petar Dodik, S.U.A. — Harry G. Bar
nes jr., Regatului Hașemit al Iorda
niei — Hani Khassaouneh, Republi
cii Guineea — Ibrahima Camara. R.P. 
Bulgaria — Ivan Abagiev, Japoniei
— Ryoko Ishikawa, Olandei — August 
H. Croin, Republicii Democratice Su
dan — Sayed Sharief Ahmed, R. P. 
Ungare — Gyorgy Biczd, Braziliei — 
Paulo Braz Pinto da Silva ; însărci
nați cu afaceri ad-interim ai : Repu
blicii Arabe Siriene — Muhsem Șa- 
yadi. Italiei — Paolo Pucci, Republicii 
Federale Nigeria — S. M. Taribo, 
Portugaliei — Luls Quartin, Dane
marcei — Bent Brogaard, Liberiei — 
Simeon Cole, R. P. Chineze — Lu 
Ți-sin, Belgiei — Lionel De Mey, Ve- 
nezuelei — Hemani Escobar, Indiei
— A. N. Seshadri, Austriei — Tassilo 
Ogrinz, Elveției — Petar Troendle, 
Suediei — Henrik Amneus, R. A. 
Egipt — Aly Ahmed Alv, Republicii 
Elene — Athanase Camilos. Israelu
lui — Mordechai Avgar, R. D. Viet
nam — Nguyen Van Su, R. P. D. Co
reene — Iang Miang Sul, Columbiei
— Alvaro Rocha, Mexicului — Sal
vador Campos, Republicii Chile — Gabriel Cuevas, R. P. Congo — B.

M’Bouma ; locțiitorul 
zentanței consulare și comerciale a 
Spaniei — Juan de Barandica, di
rectorul Centrului de informare al 
O.N.U. — Sayed Chedid, reprezen
tantul permanent al Organizației pen
tru eliberarea Palestinei — Imad 
Abdin.

In numele corpului diplomatic a 
luat cuvîntul decanul acestuia, amba
sadorul Miroslav Sulek, care, a- 
dresindu-se președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a spus :

Permiteti-mi să vă adresez. ■ în 
numele corpului diplomatic din 
București, urări sincere cu ocazia îm
plinirii a 27 de ani de cînd Româ
nia a fost proclamată republică, pre
cum și cu ocazia Anului Nou 1975.

Anul care se încheie a fost 
tru minunata dumneavoastră 
Republica Socialistă România, și pen
tru poporul său harnic un an extrem 
de rodnic. Pe toti ne-a bucurat fap
tul că am avut cinstea de a ne afla 
în mijlocul poporului român prieten 
în timpul unor astfel de evenimente 
deosebit de importante ca a_ XXX-a 
aniversare a eliberării României de 
sub dominația fascistă și al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

Ne bucurăm împreună cu dum
neavoastră. cu poporul român de 
minunatele succese obținute de 
România în cei 30 de ani de con
strucție socialistă. De asemenea, ne 
este cunoscut faptul că Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân a pus în fata României sarcini 
mari în dezvoltarea socială și eco
nomică și sîntem convinși că poporul 
român le va înfăptui cu succes.

Anul 1974 a fost, totodată, un an 
de evenimente internaționale deose
bit de importante. El se remarcă prin 
aceea că in cursul său a continuat 
procesul destinderii internaționale. In

semnul unirii eforturilor

pen- 
țară,

aceste condiții s-a manifestat tot 
mai clar și mai larg năzuința po
poarelor spre înlăturarea primejdiei 
războiului, spre o pace cu adevărat 
trainică și o colaborare rodnică.

Numărul mare de contacte. întîl- 
niri și tratative între state, recunoaș
terea crescîndă a importantei con
vorbirilor la nivel înalt, toate aces
tea sînt elemente ce caracterizează 
anul 1974, care va intra în istorie.

Anul acesta au continuat cu 
succes lucrările Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa. La 
O.N.U. și in celelalte organizații in
ternaționale a continuat o activitate 
utilă sub
popoarelor pentru asigurarea păcii 
trainice în întreaga lume.

Ne este plăcut să subliniem astăzi 
că în procesele pozitive, pe plan in
ternational, Republica Socialistă 
România ocupă un loc important. De 
asemenea, noi cunoaștem și apreciem 
contribuția dumneavoastră personală, 
tovarășe președinte, la cauza luptei 
pentru pace, securitate și progres.

în lupta pentru pace și securitate, 
pentru dezvoltarea colaborării reci
proc avantajoase au fost obținute 
multe succese. Totodată, nu trebuie 
pierdut din vedere faptul că drumul 
ce duce spre acest țel nu este ușor, 
în lume continuă să existe multe 
probleme arzătoare care trebuie să 
fie rezolvate. Nu peste tot domnesc 
pacea și liniștea ; în unele regiuni 
continuă războiul. De aceea, asigu
rarea unei păci și securități generale 
necesită unirea continuă a eforturilor 
tuturor statelor și popoarelor iubi
toare de pace. Nimeni nu trebuie să 
rămînă la o parte de procesul des
tinderii. Toate resursele, întregul po
tential al forțelor iubitoare de pace 
trebuie puse în slujba acestui proces.Pășim In anul 1975 plini de opti-

mism. Noi credem că năzuința po
poarelor spre înlăturarea primejdiei 
războiului, spre o pace cu adevărat 
trainică și spre o colaborare rodnică 
va fi factorul dominant în dezvolta
rea omenirii. Tendința puternică spre 
destindere și spre pace își va croi 
drumul și în anul viitor.

în încheiere, decanul corpului di
plomatic a spus : Permiteți-mi să vă 
adresez ‘ “
corpului diplomatic, 
personal și soției dumneavoastră, tu
turor tovarășilor din conducerea de 
partid și de stat a României. între
gului popor român urări cu prilejul 
Anului Nou 1975. Fie ca acest an să 
aducă noi succese în lupta pentru 
pace, pt ogres și fericirea popoarelor !

Mulțumind 
licitările și 
luat cuvîntul 
CEAUȘESCU. 
lui Nicolae Ceaușescu se publică se
parat).

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a întreținut apoi cordial cu șefii 
misiunilor diplomatice.

Ciocnind o cupă de șampanie cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, șefii 
misiunilor diplomatice i-au transmis, 
din partea șefilor de state și guver
ne respective, felicitări prietenești cu 
prilejul Anului Nou, urări de succes 
deplin în activitatea laborioasă ce o 
desfășoară în fruntea statului român, 
pentru fericirea și bunăstarea po
porului român, pentru prietenie și 
colaborare între popoare, pentru 
pace.

In încheierea întrevederii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat încă o dală 
șefilor misiunilor diplomatice multă 
fericire, succes în activitatea lor. pre
cum și tradiționalul „La mulți ani 1“

încă o dată, în numele 
dumneavoastră

călduros pentru fe- 
urările adresate, a 
tovarășul NICOLAE 

(Cuvintarea tovarășu-

Aho,
Copii
Stați
Lingă plug v-alăturați
Și cuvintu-mi ascultați.
Că am venit de Noul An
De pe întinsul Bărăgan,
Din Dobrogea care-și 'crește avutul, 
Din luncile ce le fac Șiretul și

Prutul,

și frați, 
puțin și nu minați,

Din Oltenia, din Banat
Și din cîmpia ardelenească
Unde grinele tot mai înspicate or să 

crească.
De pe cîmpii frumos irigate
Anume pentru recolte tot mai bogate.

Versul Plugușorului se pierde în 
zumzetul buhaiului, în clinchetul 
cristalin al clopoțelului și în pocne
tul sec al biciului. în prim-plan își 
face apoi apariția grupul „caprelor". 
Acompaniați de fluierași și de tobo
șari, interpreții execută un dans în 
ritmul tradiționalei melodii. în timp 
ce „prîslea" dă glas dialogului :

Dragi căprițe, la păscut. 
Voi, pe unde ați trecut, 
Spuneți-ne. ce-ați văzut ? 
Am văzut bogată glia 
Și, frumoasă. România, 
C-am trecut prin Maramureș, 
Unde curge rîu-n iureș. 
Și prin dulcea Bucovină, 
Veselă ca o grădină.
Am venit cu sania 
Cit e Transilvania,
Prin Dobrogea și Moldova,
Prin Oltenia'
Și Banat
Și Muntenia-am umblat. 
Am văzut bogată glia I 
Ce frumoasă-i. România ;

Dansul căprițelor se stinge încet, 
făcînd loc grupului care semnifică 
„Tinerețea fără bătrinețe", obicei ve-

brigadieri și ei sînt Feți- 
Frumoși. 

noastră socialistă vreme 
brigadiere sînt Ilene 

Cosinzene. 
Cu dragoste pentru partid și țară 
Păduri de brațe, 
Gînduri îndrăznețe,
In vîrsta tării ca o primăvară. 
E tinerețea fără bătrînete.

Sorcova,
Vesela,
Să trăi ți
Să-nfloriți
Ca un măr,
Ca un păr.
Ca un fir de trandafir.

tn noua 
Tinerele

Noi sîntem pionierii cei mai mici 
Dar, foarte harnici, ca niște furnici 
Și-am venit aici, .
Cu gindul, cu sufletul și cu mindria 
Ca-n trei cuvinte să ne spunejn 

bucuria t 
Partidul, Ceaușescu, România.

Urmează apoi colindători din „Ge
nerația de pionieri ai Congresului 
XI“. Rînd pe rînd, ei recită versuri 
exprimînd întreaga recunoștință pe 
care pionierii, școlarii o poartă par
tidului, precum și năzuințele lor de 
a se pregăti temeinic pentru a deveni 
schimbul destoinic de mîine al con
structorilor socialismului și comunis
mului.

Noi, generația care va trece
In cronici cu Congresul unsprezece, 
Venim să spunem, fiecare-n parte. 
Iubirea pentru țară, pentru muncă 

și carte. 
Pentru partid și pentru glie.
Pentru infloritoarea noastră Români^.
Vom pune umărul la tot ce-i greu. 
Cu brațul tinăr
Si lumina mintii.
................................................  î
li mulțumim iubitului partid 
Că are patria oțel și piîne. 
Că n-avem grija zilelor de mîine. 
Că școli se-nalță noi.
Prin țara noastră,
Și tabere sub zarea curată și albastră.
Că ne e casa casă,
Că ne e masa masă.
Că ne e tara țară,
Bogată și frumoasă.
Tovarășului Ceaușescu-i mulțumim 
Cu sufletul de dragostea sa plin. 
In inimă cu dragostea-i fierbinte 
De brav conducător
Si de părinte.
Intru multi ani trăiască fericit, 
Că-i fiul patriei cel mai iubit. 
Și c-a făcut să crească peste^mări 
Și zări , •••;
Prestigiul și demnitatea acestei tărj, 
Să strălucească-acum ca niciodată 
Prin oameni și-mpliniri tot mai 

bogată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți condu
cători îi îmbrățișează cu căldură pe 
micii urători.

Ca un ecou al acestor înalte simță
minte se aude apoi vocea 
lui :

crainicu-

Să ne-nflorească patria și 
Să fim uniți in inimă și-n
Partidul,- 
Ceaușescu, 
România,
E tot ce-avem mai scump pe-acest 

pământ.
în acest emoționant final al Plugu

șorului, urările sînt însoțite de ovații. 
Colindătorii scandează puternic, în
delung. laolaltă cu cetățenii Capitalei 
prezenți la această sărbătoare : 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu — 
România".

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
se adresează apoi pionierilor și ti
nerilor prezenți la această tradițio
nală întilnire.

(Cuvîntul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se publică separat)

întregul alai al pionierilor și ute- 
ciștilor, bucureștenii aflați în piață 
însoțesc cu nesfîrșite ropote de a- 
plauze, cu vii și puternice uraie, cu
vintele secretarului general al parti
dului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu se fotogra
fiază împreună cu copiii și școlarii, 
cu tinerii participant la această 
emoționantă întilnire.

Micii colindători sînt invitați apoi 
în sediul Comitetului Central și răs
plătiți cu daruri după datina noastră 
străbună. (Agerpres)
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Fapte alese din

Sub genericul „Cinstea, demnita
tea — virtuți ale fiecăruia dintre 
noi 1“ — pionierii de la Școala ge
nerală nr. 4 din Sibiu și-au ame
najat — așa cum scriam în rubrica 
din 13 decembrie — un stand cu... 
autoservire, de unde își procură 
cărțile și rechizitele de care au 
nevoie, punînd banii într-o cutiuță 
nepăzită de nimeni niciodată. Dar 
nimeni și niciodată pină acum n-a 
dat un bănuț mai puțin. Că școlarii 
sîrit buni la aritmetică, nu încape 
îndoială. Dar nici la capitolul „Cin- 

nu ți-e rușine cu ei.

autoservire

al anului
Cinste cu.

vegetala
Așa arată faimosul 

arbore de cauciuc 
.,hevea brasiliensis", 
adus de un marinar 
român și aclimatizat 
sub o imensă cupolă 
de sticlă la Grădina, 
botanică din Cluj-Na- 
poca. Din 7 iunie, de 
cind am scris despre

Trei copii
f Disperată, o mamă solicita aju- 
[ tor Miliției Capitalei pentru găsi- 
l rea copilului, dispărut de acasă cu 
■ încă doi de virsta lui — fiecare de 
[ cîte trei ani și aproape... jumătate. 
| Plecînd cu tricicletele la joacă, cei 
Itrei se rătăciseră, nemaișțiind să 

se întoarcă acasă. în ficeastă ima
gine în nocturnă este surprins in 
acțiune unul din echipajele mili- 

Iției pornite în căutarea celor .trei 
cu triciclete, așa cum semnalam în 
faptul divers din 4 aprilie. Este e- 

Ichipajul format din lt. col. Dumi
tru Pîrlog, plutonier I. Niculescu 
și sergent major Gh. Soare, care 

Ii-a găsit pe cei trei, după o noapte 
întreagă de investigații, Zgribuliți 
de frig și frică, într-unul din ves- 

J tiarele Întunecoase ale ștrandului

el și pină acum, 
vea brasiliensis" 
mai înălțat cu 
două-trei palme, 
tinuînd să fie, 
cum spuneam fl 
tunel, „răsfățatul 
tatorilor". Are fi 
tiv : deocamdată,
nicul clin țara noastră.

„he- 
s-a 

vreo 
con- 

cșa 
a- 

vizi- 
mo- 
e tr-

cu triciclete
Herăstrău. Acum, cei trei „trici- 
cliști" au trecut de 4 ani și, în cu- 
rînd, o să treacă la... bicicletă. Nu
mai de nu i-ar mai scăpa din ochi 
părinții !

Uzinei 29

lO cu felicitări

După apariția faptu- 
' lui divers cu titlul de 
mai sus, in numeroa
se scrisori primite de 
la cititori eram „bom
bardați" cu întrebări : 
„Cile păsări și anima
le a împăiat, in total, 
I. Matiaș, din Satu- 
Mare, dacă a înzestrat 
atitea muzee școlare 
și i-au mai rămas și 
lui acasă peste 500 de

exemplare 7 Ciți 
are '! Ce meserie I..." 
Iată-l in fotografie, 
bucuros de răspuns : 
„Sint pensionar și am 
78 de ani. De împăiat, 
am împăiat cîteva mii... 
Îmi pare rău că nu 
le-am ținut o „conta
bilitate" exactă. Poate 
de la anul..." De la a- 
nul, și la mulți ani I

In timp ce așteptau subiectele 
pentru teză, printre elevii din a- 
nul IV al liceului „I. Neculce" din 
București s-a răspindit, ca un ful
ger, vestea că pentru salvarea unei 
profesoare a lor, Felicia Mihai, in
ternată în stare gravă la spital, e 
nevoie urgentă de o masivă trans
fuzie de singe. Tot urgent, peste 
60 dintre ei s-au dus la spital, dă- 
ruindu-i fiecare picături de viață. 
Faptul divers din 19 noiembrie se 
încheia astfel: „Nu știm ce note 
vor obține cei peste 60 de elevi la 
tezele susținute in acea zi, dar ges
tul lor merită 10 cu felicitări". Am

aflat că fi la învățătură au obținut 
note bune. La care se adaugă feli
citarea noastră.

Flăcăii de la 44

La închiderea ediției

absența
prin...

Iată-i pe 3 din cei 
5 ocupanți ai camerei 
44, despre care scriam 
la 5 decembrie — spre 
lauda lor și spre ști
ința... fetelor'— că au 
ciștigat concursul „Cea 
mai frumoasă locuin
ță", desfășurat în că-

minele pentru tineret 
din Galați. Ceilalți doi 
se află in concediu, dar 
cum unul dintre ei, Va- 
silică Ciobanu, este pa
sionat după muzică, 
prietenii au ținut să-i 
suplinească 
din fotografie 
chitară.

Aseară tirziu ne-a sosit la redac
ție ultimul fapt divers al anului,, 
ilustrat de un. fotograf amator. La 
Uzina de cauciuc sintetic, din Bor- 
zești, pentru repunerea în funcțiu
ne a unui utilaj cheje, avariat, tre
buiau aduse piese Ide schimb din 
Import, dar aceasta ar fi însemnat 
o stagnare de cel puțin trei săptă- 
mîni. Iată însă că maiștrii P. Ale- 
zie, C. Luță și Orwin Greff și o e- 
chipă de lăcătuși au început o ade
vărată bătălie contracronometru, 
muncind timp de o săptămînă, zi 
și noapte, fără răgaz. Acum, utila
jul a început să producă din nou. 
Cu un cîștig de 13 zile. Zile cu no
roc și rodnicie !

- :

Rub.icâ , redactata ds Feîre POPA și corespondenții „Scînteii"
J

---------- © UMOR • UMOR ® UMOR ® UMOR
Mîine anul se-nnoiește, 
Plugușorul se pornește,
...dar dumneavoastră, stimați cititori, nu vă grăbiți să treceți la 

concretizarea obiectivelor pe care vi le-ați înscris in din vreme intoc- 
mitul „Plan de măsuri in vederea intimpinării și desfășurării Reve
lionului 1975", pină nu parcurgeți mai jos tipăritul „Glosar ocazional", 
alcătuit de un larg cerc de redactori, corespondenți și colaboratori ai 
ziarului nostru, ca răspuns la cererile insistente adresate redacției, pe 
tot parcursul anului de care ne despărțim, de către un și mai larg 
cerc de cititori peste a căror lăudabilă dorință de instruire n-am pu
tut să trecem, chiar dacă, după datina și obiceiul numerelor de Anul 
Nou ale ziarelor de totdeauna și de pretutindeni, ne-ar fi dat inima 
ghes să vă oferim, aici, o rubrică de „Umor de sărbători" alcătuită 
după tot tacimul consacrat, din cronici rimate și epigrame, din schițe 
satirice și anecdote, din maxime și cugetări, toate inspirate de teme 
profund originale și fundamental-esențiale cum ar fi „Amnezia" (la 
unii ospătari), „Bacșișul" (la unii frizeri), „Indigestia" (la cite unii gur
manzi) sau „Coada" (aproape frecvent la sifoane).

Incit, după ce ați parcurs fraza de mai sus pe nerăsuflate (nici nu 
se putea altfel, de vreme ce semnul ortografic denumit PUNCT apare 
imprimat abia după 169 de cuvinte), nu vă rămine decit să vă reglați 
respirația și să vă cufundați in studierea definițiilor de mai jos ; nu 
înainte insă de a vă înarma cu avertismentul — pe care\ vi-l punem 
la dispoziție total dezinteresați — că, dacă vă va veni să rîdețl, va fi 
o inițiativă — și o responsabilitate exclusiv a dv., fără nici o legătură 
cu intențiile noastre. Căci noi, aici, am vrut să facem o treabă se
rioasă...-

A. Prima literă a alfabetului. Tri
plată și însoțită de semnul ! — ser
vește și ca exclamație. De pildă, în- 
tîlnind acest studiu, ați exclamat cu 
plăcută surprindere : „Aaa I iată un 
-Glosar- plin de humor. N-am 
vrea ca, după parcurgerea lui, să 
rostiți exclamația sub cealaltă for
mă a ei: „Aăăă... !“

' ABȚINERE. Aparenț, n-are nici 
o legătură cu tema revelionului. 
Cum însă se mai întîmplă ca anu
mite persoane din colectivele de 
redactare a Plugușoarelor satirice 
din întreprinderi, cind vine vorba 
de introducerea unor strofe vizind 
niscai lipsuri ale conducerilor, să 
exclame : „Tovarăși, la acest punct 
eu mă abțin" — ne-am gindit că nu. 
strică să-l amintim.

ACTOR. Căutați la Moș Gerilă.
AHO. Provine din răcnetul cor

dial auzit frecvent la petrecerile 
din antichitate: AHOE ! Se rosteș
te o singură dată în an și tocmai 
de aceea se rostește numai dublat — 
AHO, AHO 1 — și numai în cor. 
Dar cu atîta intensitate incit a doua 
zi după tămbălău își schimbă în 
mod ciudat forma, devenind: OHO! 
De pildă, „Oho, ce mai răgușeală!" 
Consecințele se tratează cu Faringo- 
sept și cu — cine găsește — ceai 
de mușețel (nu căutați la PLAFAR, 
că nu... l-am cuprins în Glosar).

AN. Unitate de măsură a timpu
lui. Numărul zilelor componente 
diferă din patru-n patru ani. Nu
mărul zilelor lucrătoare mai diferă 
insă și... de la om la om. Expresii : 
LA UN AN O DATA! (poate fi au
zită, zilnic și la orice oră, in res
taurante, bufete, braserii, baruri și 
alte unități din ramură). LA MULȚI 
ANI ! (Urare de sezon. De ,pildă : 
„Redacția ziarului «Scînteia» urează 
cititorilor și colaboratorilor săi, cu 
prilejul Revelionului Î975, un 
călduros : La mulți ani !“). Sub for
ma EHEI, LA ANUL ȘI tA MULȚI 
ANI... nu este indicat a se rosti mai 
cu seamă de către persoanele a 
căror activitate zilnică se desfășoară 
la ghișeele din instituțiile de inte

res public. NU ADUCE ANUL CB 
ADUCE CEASUL (vezi la Orologiu). 
MULȚI ANI TRĂIASCĂ! (vezi la 
afon(ă).

vorba de o mătușă care „și-a ratat 
destinul nedînd la Conservator", va 
avea neapărat in repertoriu aria cea 
mare din „Cio-Cio-San" , „Hai 
lelițo-n deal la vie" și „Sesibou". 
Dacă este un nepot cu perspective 
— care „...ce dacă a dat de trei ori 
și a picat ; îl mai țin un an acasă, 
să mai dea o dată că n-o fi foc, mai 
ales că are talent" — va intona — 
pe nas — cunoscutele șlagăre din 
repertoriul internațional „Bobrum- 
bliț" și „Zănaitșichegodaid", sau — 
din git — „Foaie verde matostat", 
„Trece moșul pe cărare", „U-iu-iu 
pe dealul gol" și alte prelucrări de 
folclor în viziune psihedelică dato
rate unor formații autohtone pre
cum „Imponderabilii" sau „Tix".

BAL. Revelionul' este un bal. 
Deci (expresie :) DACĂ-I BAL, 
BAL SĂ FIE !

BRAD. Pom de iarnă. Expresii i 
AI NOȘTRI CA BRAZII I (excla
mație de laudă ; totuși, pentru ă nu 
fi înțeleși exact invers de cum v-a 
fost intenția, n-o rostiți acolo 
unde-și petrec revelionul fotbaliștii 
noștri de performanță).

BREZAIE. Căutați la Capră. 
CAPRA. Căutați la Brezaie.

FELICITARE. E binevenită tot
deauna. Chiar și atunci cind, expe
diată la ?6 decembrie, ți-o aduce 
poștașul după 15 ianuarie. Expresii 
(ad-hoc) : O SINCERĂ FELICITA
RE / PENTRU CEI DE LA CAR
TARE.

GAZDA. Martirul nopții de 31 
decembrie. Căutați și la Invitat.

MOȘ GERILA. Actor profesionist 
devenit bunic amator — sambunic 
profesionist devenit actor amator. 
Singura diferență e de... tarif (la 
bunic — un pupic ; la' actor — un 
sutic).

HAZ. Căutați-I la Aristofan, Mark 
Twain, Caragiale și, în mod deo
sebit, în prezentul glosar. De unde 
și expresia : ȘTII CĂ AI HAZ !

INVITAT. Omul care nu face nici 
o tragedie pentru mobila arsă cu 
țigara, pentru petele de vin de pe 
fața de masă sau pentru maioneza 
scursă pe parchet. Căutați și la 
gazdă. Totuși, expresia : INVITA
TUL NOSTRU - STĂPÎNUL NOS
TRU este valabilă chiar dacă prin
tre invitați nu se află și șeful dv. 
ierarhic...

ÎNSĂ. Condițional. Sub forma 
„dar însă" nu se referă la cadou.

JOC. De pildă, „Perinița" (a nu

GLOSAR
OCAZIONAL

ADRESĂ. Cine nu știe ce înseam
nă adresă 7 Și. mai cu seamă, cine- 
nu-și cunoaște propria adresă ? 
Totuși, in mod preventiv, cind ple
cați la revelion, notați-vă adresa 
unde stați pe o hîrtiuță și prinde- 
ți-o cu un ac în dosul reverului de 
la sacou. Veți ciștiga, astfel, simpa
tia și recunoștința pietonilor pe 
care nu-i veți mai pune în încurcă
tură, in zori, cu ingenua întrebare : 
„Nu știți dv. unde stau eu ?" Va fi 
de ajuns un singur gest, cit de eva
ziv, către propriul rever — și 
iată-vă în patul dv. Derivații : 
ADRISANT. Sub forma : adrisantul 
necunoscut se referă la un personaj 
din Caragiale sub alte forme, se 
referă la cititorul anumitor produc
ții poetice fără... adresă. (Căutați 
și la Rebus).

AFON (A). Tradițional (ă) și vaj
nic (ă) cintăreț (eață) care se pro
duce cu precădere in reuniunile fa
miliale de Anul Nou, începînd de 
pe la două și un sfert după miezul 
nopții. Cîntă în cor cu convivii nu
mai „Mulți ani trăiască". în rest se 
produce eminamente solo. Dacă este

CADOU. Căutați la dar.
DAR. Căutați la Insă.
DELICIOS — tortul propriu adus 

gazdei la revelion.
DETESTABIL - tortul făcut de 

gazdă pentru revelion.
DORINȚA. Sa formulează, In 

gind, in primele clipe ale anului, in 
legătură cu viitorul propriei per
soane. Dar nu profitați de ocazia 
anonimatului spre a dori, in paralel, 
de rău vecinului. (Căutați amănun
te la capră. Chiar dacă nu le veți 
găsi, știți dv. despre ce e vorba).

EUFORIE. Stare exagerată de 
bună dispoziție (provine din gre
cescul eu : bine și phoros : purtă
tor). Totuși, dacă în noaptea reve
lionului vă vor spune cel puțin trei 
comeseni că sînțeți „cam euforic", 
nu vă lăsați sedus de muzicalitatea 
elină a expresiei și... duceți-vă de 
bună voie și nesilit de nimeni la 
culcare. Că, vorba ceea, n-au intrat 
revelioanele-n sac.

FARSA. Căutați „Almanahul 
Scînteii" nevîndut ; se găsește ori
unde în stocuri intacte.

sa confunda cu vinul cu același 
nume).

KILOGRAM. Unitate elastică 
pentru măsurat solide. De aceea se 
confundă cu litrul. Cind e vorba de 
vin, tinde să se urce spre cap. De 
unde expresia : „TREI KILE DE 
VIN DE CĂCIULĂ".

LAPTE. în noaptea asta 7 Glumă, 
glumă, dar să fim serioși !

LINIȘTE. Idem ca la lapte.
„MADRIGAL". Colindători de ta

lie internațională.
NOROC. Expresii : „HAI NO

ROC !“ și „NOROCUL E CUM 
ȘI-L FACE OMUL". Dar, uneori, 
norocul „omului" e și cum i-1 fac 
alții. De pildă, anul trecut, la o 
anume petrecere a putut fi auzită 
următoarea replică : „Ehei, copii și 
frați, am avut noroc că nu m-a di
buit controlul la gestiune, că nu 
mai făceam eu acum revelionul cu 
voi !" Noroc că nimeni nu-i abonat 
la noroc...

OBICEIURI. Cele rele să se spele, 
eele bune să se-adune.

OROLOGIU. „O dată-n an, solist 
absolut într-o partitură cu 12 acor-

@ ----------------------------
duri, avînd Ia cheie semnul lui 
Cronos".

PANSEU — meditație de adînci- 
me foarte profundă. Se emite in 
zori, după ultimele „de inimă al
bastră". Ex. : ce bine era dacă nu 
mîncam așa mult șl mîncam mai 
puțin.

PLUGUȘOR. Piesă de folclor poe
tic, urindu-ne tuturor, Ia început de 
an, sănătate, voie bună și, mai cu 
seamă, hărnicie. Din păcate, unii 
nu rețin din întreaga urare, pentru 
tot anul, decît versul : „Stați puțin 
și nu minați 1“ Ia mai minați, 
măi !;..

PROGRAM (...de revelion, Ia Te
leviziune) : „Fii atent, Gigele, că, 
cu ochii la Bibanu. duseși furculița 
cu șalău minier (de ce nu și meta
lurgist ?) la ureche".

PURCEL. Dușmanul tuturor. Pe 
el, fraților !

REBUS. „Mulți vede, puțini cu
noaște".

REVELION. Asta de astă seară I
RĂVAȘ. Curaj critic anonim in 

foi de plăcintă.
SARMALE. Obiect comestibil ; 

devine rapid invizibil.
SORCOVA. Obiect de hîrtie co

lorată cu care sînteți atenționat de
licat și ritmic pe umeri in vreme 
ce vi se transmite o grațioasă urare
— „Sorcova, vesela, să trăiți..." etc.
— după datina și obiceiul străbune. 
Dacă însă ajuns la revelion, veți 
fi întîmpinat cu întrebarea : „Ce 
te-ai gătit nene așa. ca o sorcovă
să știți că nu e vorba de datină 
străbună, ci, mai degrabă, de un 
obicei mai nou al dv.

ȘALTER. Maneta de bază a dispe
cerului energetic național, în noap
tea de Anul Nou, singura noapte 
cind popularul personaj arc emoții 
inverse : Dacă nu se stinge lumina 
la secunda potrivită ?

TALANGĂ. Bunica tilincil.
TIȚINCA. Nepoata tălăngii.
TRACTOR. O noapte pe an — 

boulean de sărbătoare pentru Plu
gușorul ceapeului : panglici la vo
lan, sorcove la parbriz, scoarțe în
florate pe capotă, cetină la faruri, 
damigenuța în cabină... Adică nu, 
fără damigenuța ! Că „Circulația" 
face de serviciu' și-n noaptea ds 
Anul Nou.

ȚUICĂ. Aperitiv de tradiție cu 
denumiri multiple : la Dolj ii zice 
drojdie, la Cluj — palincă, la Iași
— trăscău, la Oaș — horincă, la Ia
lomița — comină, la Năsăud — 
ginars, iar la Covasna, simplu: gin.

URA (... și la gară !). Refren 
pentru revelionul navetiștilor.

URARE. Prețuire mărturisită.'
VIITOR. Ziua noastră de miina 

prefigurată în metal prețios.
VREME. Cum mai trece ! Parcă 

mai an se sculase Bădica Traian...
ZÎMBIÎT. Covrigelul din datină, 

plămădit din aluat de voie bună, 
cu care ne vor bucura cititorii, dacă 
strădania noastră de a le fi urători 
In pervazul acestei pagini le-a fost 
pe plac.

Care bucurie și la voi să fie !
p. cont. Petre DRAGU

►I •.

Revelion 2000
— Noroc și la mulți ani !!!

Fără cuvinte.
Desene de Adrian ANDRONIC

Liftul e defect 1
Desen de M. OPROIU

— Iar ai venit, dom’le ! ? !...

— Ți-am spus să luăm un vin mai ușor I...

— Trebuie să semnez de primire ?...

- Ce faci ? ! !
— Pregătiri, tu nu știi că Moș Gerilă vine prin coș ?...

Desene de Gh. CHIRIAC

— ...N-ai spus tu că anul trecut n-a ajuns... curcanul ’ !... 
Desene de Șt. COCIOABA
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Excelenței Sale AHMED SEKOU TOURE 
Președintele Republicii Guineeaealegerea dumneavoastră în' funcția de președinte al Republicii •ea îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa în numele poporului i și al meu personal călduroase felicitări și cele mai bune urări nătate și fericire, multă putere de muncă în îndeplinirea înaltei i încredințate de poporul guineez prieten.iegerea dumneavoastră pentru a treia oară ca președinte al țării • mărturie a prețuirii și stimei de care vă bucurați din partea lui guineez, a devotamentului și dăruirii revoluționare față de ile sale de continuă dezvoltare economică și socială și de con- i a independenței naționale.exprim convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate mi- dintre partidele și popoarele noastre, dintre Republica Socia- omânia și Republica Guineea, se vor dezvolta și întări, în inte- jstru comun, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cronica zilei
KianMTO.’CTmmt'

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit din partea minis
trului afacerilor externe al Republi
cii Coasta de Fildeș, Arsene Assouan 
Usher, o telegramă de mulțumire 
pentru felicitările adresate cu ocazia 
sărbătorii naționale a acestei țări.

*
Ambasadorul Marii Britanii la 

București, Derick Rosslyn Ashe, a 
oferit luni seara o recepție cu prile
jul plecării sale definitive din tara 
noastră.

Au participat Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
membri ai conducerii unor instituții 
centrale, alte persoane oficiale.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
alti membri ai corpului diplomatic.

'iței Sale domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România BUCUREȘTI ocazia celei de-a 27-a aniversări a glorioasei Republici Socialiste lia; vă rog să-mi permiteți să adresez, în numele poporului cambod- il Frontului Unit Național, al Guvernului Regal de Uniune Națio- 1 Cambodgiei și în numele meu personal, Excelenței Voastre, ilui Comunist Român, Guvernului și poporului român felicitările e cele mai călduroase și urările noastre fierbinți pentru fericirea rală a Excelenței Voastre, pentru măreția Republicii Socialiste .nia și pentru noi și mari victorii ale poporului frate român pe calea ruirii socialismului. Cu acest fericit prilej, ne permitem să reînnoim lenței Voastre, partidului comunist, guvernului și poporului român rarea profundei și eternei noastre recunoștințe pentru ajutorul și iul deosebit de important acordat luptei noastre sfinte pentru sal- aațională, cu prilejul dezbaterii asupra restabilirii drepturilor legi- e G.R.U.N.C., Ia cea de-a 29-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. og Excelența Voastră să binevoiască a primi asigurarea înaltei mele lerațiuni frățești.

NORODOM SIANUK
Șeful Regatului Cambodgiei 

și Președintele Frontului 
Unit Național al Cambodgiei

■ențel Sale 
Domnului VALERY GISCARD D’ESTAING 

Președintele Republicii FrancezeĂflînd cu tristețe despre catastrofa minieră din localitatea Lievin, vă transmit, în numele poporului român și al meu personal, cele mai sincere condoleanțe.Adresez, de asemenea, sentimentele noastre de profundă compasiune familiilor îndoliate.
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului FAZAE ELAHI CHAUDHRY

Președintele Republicii Islamice Pakistan

Excelenței Sale domnului ZULFIKAR ALI BHUTTO 
Prim-ministru al Republicii Islamice PakistanISLAMABADAm aflat cu adîncă tristețe despre pierderile de vieți omenești și marile pagube materiale provocate de cutremurul care s-a abătut asupra Republicii Islamice Pakistan., în numele poporului și al guvernului român, adresăm Excelențelor ’,. astre, precum și familiilor îndurerate sincera noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU MANEA MĂNESCU
Președintele Prim-ministru al Guvernului

Republicii Socialiste România Republicii Socialiste România
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21,00 Telejurnal.
21.20 Cîntece și jocuri populare.
21.30 REVELION TV. (Program 

special de Revelion).
MIERCURI 1 IANUARIE 1975

10,00 La mulți ani cu bucurie !
10.20 Cu vacanța-n sănioară. Emi- 

. siune muzlcal-distractivă pen
tru copii.

11,00 Cîntec, joc și voie bună
11.40 Invitație la circ.
12.20 Premiere ’75. 
13,00 Album' distractiv.
14.30 Anul sportiv 1974
15.40 Tinerețea ca o floare. Pro

gram susținut de tineri cîn- 
tăreți de muzică populară.

16.10 Școala curajului... sau poate 
chiar a riscului.

16.30 O traistă cu povești — pro
gram de desene animate.

17.30 Cuba — film documentar
17.50 Farmecul muzicii 
19,00 Reporter ’75.
19.20 1001 de seri.
19,30* Telejurnal.
20,00 Film artistic : „Cu Mary 

Poppins în lumea feeriei" (I). 
21,00 Dacă doriți să revedeți... Co

mici vestiți ai... Revelionului.
22.10 Telejurnal ® Sport.
22.20 Dacă doriți să revedeți, vă 

oferim în reluare din pro
gramul de Revelion.

JOI 2 IANUARIE 1975
10,00 Tineri interpreți ai cîntecului 

popular.
10.20 Matineu pentru ^copii.
11.20 Cu muzica pe meridiane...
11.40 Obiceiuri de Anul nou.
11.50 Concertul de Anul nou al Fi

larmonicii din Viena.
13,00 Album de ianuarie.
15.30 Anul sportiv 1974. 
17,00 Stele ale baletului.
17,25 Avanpremieră la un nou film 

serial : „Misiune imposibilă" 
— „Sigiliul furat".

18.15 Mîndru-i cîntul nostru tînăr 1 
18,45 Copii și fotografii (reportaj). 
19,00 Dragi mi-s cîntecele tale,

România mea !
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film artistic î „Cu Mary 

Poppins' în lumea feeriei" 
(II).

21.10 Dacă doriți să revedeți... Se- 
lecțiuni din programul de Re
velion.

22.15 Telejurnal © Sport.

IWMARUIL URMĂTOR 
AL ZIARULUI APARE 
VINERI, 3 ianuarie 1975.

TELEGRAME EXTERNE
Protocol româno-sovietic privind realizareaRestabilirea relațiilor diplomatice 

între Cuba și Venezuela
HAVANA 30 (Agerpres). — Gu

vernele Cubei și Venezuelei au ho- 
tărit să restabilească relațiile diplo
matice — se spune într-o declarație 
comună a celor două țări, dată pu
blicității la Havana.

Hotărîrea celor două guverne de 
a restabili relațiile diplomatice a- 
cum, in preajma celei de-a XVI-a 
aniversări a revoluției cubaneze, 
mărește la nouă numărul statelor 
din America Latină care au hotărît 
să dezvolte relații normale cu Cuba. 
Astfel, în pofida presiunilor cercu
rilor imperialiste, care doresc men
ținerea blocadei împotriva Cubei, 
procesul recunoașterii primului stat

„Stabilirea unei noi ordini economice internaționale 
corespunde intereselor tuturor popoarelor11 

— subliniază secretarul general al O.N.U.
PORT OF SPAIN 30 (Agerpres). — 

„Cooperarea autentică între statele 
industrializate și țările în curs de 
dezvoltare reprezintă o premisă a sta
bilirii unei noi ordini economice in
ternaționale" — a declarat secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
în cadrul unei conferințe de presă 
ținute la Port of Spain, capitala sta
tului Trinidad-Tobago. „Trebuie — a 
adăugat el — să ajungem la stabi
lirea unor relații economice mai e- 
chitabile între statele industriali
zate și țările în curs de dezvoltare, 
întrucît ambele categorii au nevoie

Evenimentele
MANAGUA (Agerpres). — După 

cum s-a anunțat. în noaptea de vi
neri spre sîmbătă, 1^ Managua, ca
pitala statului Nicaragua, s-a produs 
un atac armat, soldat cu răpirea unor 
importante oficialități. Un grup de 
persoane mascate, înarmate cu au
tomate, aparținînd mișcării „Frontul 
Sandinist de Eliberare", au pătruns 
în reședința fostului ministru al a- 
grlculturii, Josă Maria Castillo, unde 
avea loc o recepție diplomatică,. cu 
participarea a numeroase oficialități. 
Comandoul a împușcat doi membri 
ai gărzii naționale și a rănit grav 
alte cîteva persoane, ocupînd reșe
dința și luînd ostateci un grup de 
invitați. între care miniștrii' de ex
terne. de interne, de finanțe, al lu
crărilor publice, ministrul-primar al 
capitalei, precum și doi membri ai 
familiei președintelui Somoza. Ulte
rior. la intervenția arhiepiscopului de 
Managua, care și-a asumat rolul do 
mediator între autorități și comando, 
acesta din urmă a acceptat să eli
bereze cîteva persoane, în majoritate 
femei.

După transmiterea știrii privind a- 
cest atac, guvernul de la Managua 
a declarat c'-' . urgentă, cu a-
plicarea 1 . de și suspendarea
dreptui-îlo. dividuale pe întreg te
ritoriul tăr>i.

Sîmbătă noaptea, Efrain Hueso, se
cretar pentru informații și presă la 
Președinția Republicii, a anunțat că 
„guvernul acceptă să elibereze 20 de 

socialist de pe continentul latino- 
american'se extinde.

Amintim că pentru normalizarea 
relațiilor cu Cuba s-au pronunțat 
majoritatea participanților la reu
niunea miniștrilor de externe al ță
rilor membre ale Organizației Sta
telor Americane, desfășurată. In no
iembrie, la Quito.

De asemenea,, reamintim că o se
rie de oonducători de stat din Co
lumbia, Costa Rica și din alte țări 
latino-americane au declarat că sint 
gata să întreprindă pași concreți 
pentru stabilirea unor relații reci
proc avantajoase cu Cuba.

una de cealaltă". Waldheim a men
ționat că reducerea substanțială a bu
getelor militare ale unor țări indus
trializate ar permite canalizarea de 
fonduri importante pentru asistență 
către țările în curs de dezvoltare. 
„Multe dintre statele industrializate 
cheltuiesc sume enorme pentru ar
mamente. Unele au început însă să 
reducă aceste cheltuieli și alocă mai 
mult pentru nevoile în domeniul ali
mentației și pentru asistenta către 
alte țări", a spus secretarul general 
al O.N.U. i

din Nicaragua
deținuți politici, să plătească 5 mi
lioane de dolari în bancnote mici și 
să transporte pe membrii comandou
lui și pe ostatecii lor intr-un loc 
care încă nu a fost stabilit". El a 
precizat că negocierile cu comandoul 
au fost întrerupte, pentru colectarea 
celor 5 milioane de dolari.

Guvernul Cubei și-a dat consim- 
țămintul pentru ca- membrii coman
doului Frontului Sandinist de E- 
liberare din Nicaragua, împreună cu 
18 deținuți politici și personalitățile 
luate drept garanție să sosească, la 
bordul unui avion comercial al com
paniei nicaraguayene „Lanica", pe 
aeroportul internațional „Jose Marti" 
din Havana. Măsura a fost luată ca 
răspuns la cererea formulată oficial 
de guvernul nicaraguayan, prin in
termediul ambasadorului Spaniei La 
Managua.

★ ,,
„Frontul Sandinist de Eliberare", 

cunoscut și sub numele de „Armata 
sandinistă", reprezintă o mișcare de 
guerrilla, care iși desfășoară in ul
timii ani activitatea in orașele și sa
tele din Nicaragua. Mișcarea a fost 
creată in memoria 'generalului Au
gusto Cesar Sandino, unul dintre or
ganizatorii principali ai luptei împo
triva ocupației americane, care a 
fost asasinat in 1933, in urma lovi
turii de stat conduse de fondatorul 
dinastiei dictatoriale din Nicaragua, 
Anastazio Somoza.

în tara noastră a unei 1
MOSCOVA 30 — Corespondentul 

nostru transmite : La 30 decembrie, 
la Moscova a fost semnat un proto
col la acordul româno-sovietic din 
26 mai 1970, cu privire la realiza
rea în România a unei centrale nu- 
clearo-electrice de 440 000 kW. Pro
tocolul aduce o serie de precizări cu 
privire la realizarea concretă a acor-

Congresul Partidului Congelez al Muncii
Marien N'Gouabi reales președinte al C.C.

BRAZZAVILLE 30 (Agerpres).
La Brazzaville au continuat lucră
rile celui de-al II-lea Congres al 
Partidului Congolez al Muncii. De
legații la congres au audiat și apro
bat raportul Comitetului Central al 
partidului, prezentat de Pierre 
N’Ze, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.M. Raportul a făcut bir 
lanțul activității partidului în cei 
cinci ani care au trecut de la crearea 
sa și a trasat perspectivele dezvoltă
rii țării în domeniile economic, so
cial și cultural. în raport a fost evi
dențiată în mod deosebit importanța

Partidul Muncii din Guatemala înfierează 
asasinatele politice

CIUDAD DE GUATEMALA 30 
(Agerpres). — Intr-un document 
oficial în care condamnă asasinarea 
secretarului general al C.C. al 
P.M.G., Huberto Alvarado Arellano, 
Partidul Muncii din Guatemala re
levă că împreună cu el au fost asa
sinați alți doi membri ai Comitetu
lui Central. în ultimii 10 ani — sub
liniază documentul citat de Agenția 
Prensa Latina — poliția guatema
leză și sectorul cel mai reacționar al 
armatei, la ordinele directe ale au

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Ămînarea vizitei lui 

L. Brejnev în Egipt, Siria 
ȘÎ Inifc» FoVivit înțelegerii in
tervenite între conducătorii Uniu
nii Sovietice, Egiptului, Siriei și 
Irakului s-a convenit să fie a- 
mînate, pentru o perioadă ulte
rioară, vizitele — preconizate în 
aceste țări pentru luna ianua
rie 1975 — ale lui Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S. 
— anunță agenția T.A.S.S. O dată, 
reciproc acceptabilă pentru părți a 
acestor vizite, va fi convenită ulte
rior.

Convorbiri egipteano- 
iorduniene. președintei® r.a. 
Egipt, Anwar El-Sadat, l-a primit pa 
primul ministru iordanian, Zeid Ri- 
fai. Au fost trecute în revistă di
verse aspecte ale evoluției situației 
din Orientul Apropiat, precum și 
principalele probleme de interes co

centrale nuclearn-eiectrice
dului din 1970. Din partea română 
documentul a fost semnat de Adrian 
Georgescu, adjunct ai ministrului e- 
nergiei electrice, iar din partea so
vietică de V. G. Morozov, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru relații economice externe al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

relațiilor de colaborare cu țările so
cialiste, cu partidele comuniste și 
muncitorești pentru construirea cu 
succes a societății socialiste în Repu
blica Populară Congo.

Delegații la congres l-au reales, 
în unanimitate, pe Marien N’Gouabi 
în funcția de președinte al Comite
tului Central al Partidului Congolez 
al Muncii. Potrivit Constituției țării, 
cel ce ocupă această funcție este și 
președinte al Republicii Populare 
Congo. De asemenea, au fost alese 
organele conducătoare ale partidu
lui — Comitetul Central și Biroul 
Politic ai C.C. al P.C.M.

torităților, au asasinat mai multi 
membri ai Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Guatemala, 
printre care Bernardo Alvarado, 
Mario Silva Jonana, Victor Manuel 
Gutierrez, Carlos Rene Valle, Hugo 
Xarrios Lee și alții.

Documentul precizează. că Huberto 
Alvarado a fost arestat la 20 decem
brie a. c., iar în dimineața zilei ur
mătoare corpul său lipsit de viață, 
sadic torturat, a fost găsit pe o 
șosea.

mun vizînd, îndeosebi; promovarea 
relațiilor de cooperare economică bi
laterală.

Situația din Bangladesh. 
Un purtător de cuvînt al Ministeru
lui de Interne din Bangladesh a de
clarat că măsurile preconizate de gu
vern prin introducerea „stării de ur
gență" sint îndreptate împotriva „ele
mentelor antisociale care au provocat 
un val de asasinate și acte de sabo
taj în întreprinderi, instituții și in 
localități rurale".

Comisia pentru drepturi 
umane a Organizației Sta
telor Americane (0-s'A-) * 
condamnat junta militară chilia’’', 
pentru „grava violare septurilor 
și libertăților umăr Chile". A- 
ceastă poziție a fos'. exprimată in
tr-un raport documentar, elaborat de 
o comisie specială care a vizitat Chile,

MICRODOSARE ALE UNOR MARI
Reahtăți ale societății de consum

Anul 1974 s-a caracterizat în țările nesocialiste ale globului printr-o vertiginoasă creștere a pre
turilor șl o inflație galopantă, prin fenomenele penuriei de energie, prin instabilitate monetară și 
dezechilibrul balanțelor comerciale. Statisticile internaționale relevă acuitatea cu care se pun la scară 
mondială asemenea probleme cum ar fi materiile prime, alimentația, cursa neînfrînată a înarmărilor. 
Toate’ aceste fenomene justifică aprecierile Congresului al XI-lea al P.C.R. cu privire la „începutul 
unei noi faze a crizei sistemului capitalist", criză care cuprinde toate sferele vieții societății și 
afectează, intr-o măsură mai mare sau mai mică, toate continentele.

>— Care sînt principalele date ale acestor probleme majore? Iată ce-și propun să arate — evident, 
pe scurt, — piesele de dosar pe care le publicăm mai jos, folosind, ca sursă principală, date oferite de 
O.N.U. și organismele sale specializate :

unui consuni energetic rațional
Creșterea consumului energetic 

vertiginoasă. în 1860 can- 
de combustibil conven-

Inflația, șomajul, recesiunea
Criza generală a sistemului, capitalist este accen

tuată de o serie de fenomene economice acute, în
tre care :

INFLAȚIA
e în 1974 prețurile au crescut pe ansamblul țărilor 

O.C.D.E. (organizație care grupează principalele 24 de 
țări industrializate capitaliste) intr-un ritm mediu de 
14,5 la sută, față de 7,7 în 1973 și 4,7 — în 1972.

o „Sistemul monetar international actual este purtă
tor al unei, maladii dintre cele mai periculoase, al unui 
veritabil cancer : inflația" — apreciază secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim.

ȘOMAJUL
o în S.U.A. : 6 milioane de salariați; aproape 7 la 

sută din populația activă.
I ®.în cele 9 țări ale Pieței comune: 4 milioane de sa- 
lariați ; aproape 4 la sută din populația activă. Re
cordul: Irlanda — 8,5 la sută din populația activă. Ur
mează : R.F.G. — 780 000 ; Italia — 750 000 ; Marea Bri- 
tanie — 680 000.

o Prognozele pentru 1975 sint și mai sumbre. Se 
apreciază că, de pildă, în R.F.G. se va ajunge la 
1 milion de șomeri.

O „Șomajul a* devenit principalul rău al economiei 
țărilor occidentale", conchide „LE MONDE".

RECESIUNEA
o „Din vară, perspectivele economice s-au degradat 

în mod constant, in special în ce privește cererea in
ternă de bunuri, care a fost mai redusă decît se pre
văzuse anterior" — constată un studiu al O.C.D.E., pri
vind țările respective.

® în diferite țări s-au închis uzine ; altele și-au 
încetinit producția, a crescut numărul falimentelor. 
„Pretutindeni — scrie revista franceză „L’Expansion" 
— două sectoare (al automobilelor și al construcțiilor) 
cunosc o scădere a producției între 20 și 50 la sulă, 
adică regrese înregistrate doar în perioada 1929—1930. 
Mai mult, este vorba de două sectoare considerate a 
avea cea mai mare influență asupra economiei".

® „O cvasistagnare a producției și a cererii va 
marca anul 1975 și o recesiune cumulativă ar putea 
începe, datorită faptului că încrederea investitorilor 
într-o apropiată redresare a conjuncturii ețonomice 
slăbește treptat. Este posibil ca in al doilea semestru 
al anului 1975 procentul de nefolosire a capacităților 
de producție ale țărilor din zona O.C.D.E. să fie mai 
mare decit oricind in perioada postbelică" — se a- 
preciază in concluzia documentului oficial al O.C.D.E.

o 
este 
titatea 
țional pe locuitor era de 111 kilo
grame ; în 1970 — 1920 kilograme.

© în prezent, cererea de energie 
se dublează la fiecare 12 ani.

® Repartiția consumului de ener
gic este profund inechitabilă : 8
tari, însumînd 12 la sută din popu
lația globului, consumă 50 la sută 
din totalul resurselor de energie, 
in timp ce 84 de țări, reprezentînd 
55 la sută din populație, consumă 
doar 5 la sută din resursele mon
diale.

e O anomalie crasă. în perioada 
1950—1970, procentajul de energie 
consumată provenită din petrol — 
ale cărui zăcăminte sint supuse unei 
epuizări mai rapide — a trecut de 
la 29 la 45 la sută. în schimb, cea 
provenită din cărbune — 
rezerve sînt imense — a 
la 56 la 31 la sută.

o In mai toate țările 
drastice măsuri de

ale cărui 
scăzut de.

s-au luat 
economisire a 

energiei — principalul mijloc de a 
face fată penuriei actuale.

e Energia nu este rară pe lume. 
Rezervele de cărbune ajung pentru 
1800 de ani la consumul actual. Se 
apreciază la 25 000 miliarde tone re-

zervele de șisturi și nisipuri bitu
minoase.

e Noi surse de energie pune la 
dispoziție progresul științei. Energia 
nucleară, energia geotcrmică, eolia
nă, a mareelor, solară constituie im
portante surse pentru viitor.

© Materiile prime cunosc o re
partiție neuniformă, iar rezervele 
cunoscute, în special de metale sau 
minereuri metalifere, se împuținea
ză. Potrivit unor estimări, zăcămin
tele mondiale de mangan și nichel 
(Ja nivelul de consum al anului 
1960) vor fi secătuite în decursul 
unui secol, iar cele de cobalt în a- 
proximativ patru decenii.

o Mările și oceanele conțin însă 
imense rezerve de metale, apreciate 
la cantitatea incredibilă de un trilion 
și șapte sute de milioane de tone 
(între care 43 bilioane tone de alu
miniu, 14 bilioane tone nichel, 8 
bilioane tone cupru).

Nodulii polimetalici de pe fundul 
mărilor pot asigura nevoile ome
nirii pentru zeci și chiar sute de 
mii de ani de acum înainte. 
Exploatarea lor ridică însă multe 
probleme tehnologice și de altă na
tură, dar ele nu sînt nerezolvabile ; 
în principal se cere accesul echita
bil al tuturor țărilor la aceste uria
șe bogății. (

măsură infimă. Valorificarea lor — 
în primul rînd pe calea efortului 
propriu al popoarelor din aceste țări 
și prin cooperare internațională — 
ar putea contribui la satisfacerea 
marilor nevoi urgente și, totodată, 
la creșterea economică și progresul 
general.

• în comerțul international, par
tea ce revine statelor în curs de 
dezvoltare nu a Încetat să scadă, 
trecînd de la 31 la sută în 1950 la 
21 la sută în 1965 și 18 la sută în 
1973. „Foarfecă prețurilor" (prețul 
produselor industriale urcă, prețul

materiilor prime scade) a adus ță
rilor „lumii a treia", în perioada 
1951—1966, pierderi de 63 miliarde 
dolari anual în medie.

® Ajutorul acordat țărilor în curs 
de dezvoltare nu reprezintă decît 
0,33 la sută din' produsul national al 
țărilor care îl acordă.

„Nu există un rechizitoriu mai 
zdrobitor la adresa civilizației ac
tuale, decît a constata că două 
treimi din populația lumii cunoaște 
încă într-un mod generalizat mi
zeria totală" - 
general al O.N.

— afirmă secretarul 
f.U.. K. Waldheim.

de ani 
plin

lumii

nătății și de două 
sumele consacrate 
vățămîntului.

® Cu sumele chel
tuite anual pentru 
înarmări s-ar putea 
construi : 1 milion ki
lometri autostrăzi ; 35 
milioane paturiî de 
spital ; 50 milioane lo-

cuinte ; 1 000 de orașe 
de cite 200 000 locui
tori. Este de înțeles ce 
perspective ar deschi
de procesul dezarmă
rii pentru
standardului de viată 
al popoarelor rămase 
în urmă, pentru civi
lizația mondială.

ridicarea

Harta, publicată de revista „Paris Match", indică creșterile de preturi în perioada iulie 1973-iulie 1974, in com
parație cu preccdehtele 12 luni. Recordul absolut : Chile — în 1972—1973 — 304 % ; in 1973—1974 = 745 %.

o 700—800 de milioane de oameni 
de pe glob sint victime ale flagelu
lui foametei sau subnutriției.

e 300 de milioane de copii din 
peste 60 de țări ale „lumii a treia" 
sint subalimentați pînă la punctul 
de a fi amenințați de grave defi
ciențe ireversibile.

o Pentru prima dată după anii 
’40, incepind din 1972 producția ele 
cereale (griu, porumb, secară, sorg) 
a început să scadă — cu circa 33 mi
lioane tone anual. Or, producția ce
realieră mondială, în prezent de or
dinul a 1 200 milioane de tone, ar 
trebui să crească ‘cu 25 milioane

dezvoltare, 
de cereale, 
importe 60

tone pe an pentru a acoperi cere
rile soorite ale omenirii.

© Țările in curs de 
altă dată exportatoare 
au trebuit în 1974 să 
milioane tone cereale.

o Și totuși, realitatea arată că 
planeta dispune de uriașe rezerve 
nefolosite pentru obținerea de ali
mente ; ea poate asigura hrana unei 
populații de două, trei ori mai nu
meroasă decît cea actuală. Numai în 
Africa âr putea fi cultivată o supra
față neutilizată de 7 milioane kilo
metri pătrați —’ cam tot atît cit 
totalul suprafeței cultivate în S.U.A.

o Țările subdezvoltate sau în curs 
de dezvoltare, îngiobind 2/3 din 
populația globului, nu asigură în 
prezent decît 7 la sută din produc
ția industrială mondială și 35 la 
sută din producția alimentară de 
pe glob.

o Veiiitul a cel puțin un miliard 
de persoane care trăiesc în Africa. 
Asia. America Latină și Orientul A- 
propiat este sub doi dolari pe săp- 
tămină. în timp ce în țările bogate 
el se ridică la circa 60 dolari pe 
săptămină.

o Circa 80 la sută din rezervele 
în resurse naturale ale țărilor în

subdezvoltarea
i

curs de dezvoltare sînt neutilizate ; 
Tortele umane sînt folosite într-o

Datele de mai sus oferă

© 270 miliarde do
lari ! Acesta este nive- 
lul-record al cheltuie
lilor pentru înarmare 
în 1974. Se cheltuiește 
astăzi în scopuri mili
tare de trei ori mai 
mult decît cu 25 
în urmă, în 
„război rece".

® Arsenalele
conțin echivalentul a 
13,5 tone de trinitro- 
toluen (dinamită) pen
tru fiecare flintă ome
nească de pe planetă.

® în 1974 cheltuie
lile în cadrul blocului 
militar N.A.T.O. — 
potrivit datelor recen
tului Consiliu Atlantic 
— au fost cu 4 mi
liarde dolari mai mari 
decît în 1973 : un spor 
de 4 la sută, deși fu
sese „planificată" o 
creștere doar de... 2 la 
sută.
• Goana calitativă 

pentru sporirea for
ței distructive, 
fecționarea 
ruptă a I 
război fac să 
primejdiile la 
păcii.

© Actualele 
ieli .militare 
zintă :

— Echivalentul ve
niturilor tuturor țări
lor în curs de dezvol
tare :

— De circa trei ori 
cheltuielile tuturor sta
telor în domeniul să

per-
i neîntre- 
tehnicii de 

crească 
adresa
cheltu- 
repre-

Desen din „International Herald Tribune"

te \
fes- 'X' ''

o imagine de ansamblu asupra problemelor care confruntă omenirea con
temporană la acest sfîrșit de an și, s-ar putea spune, la începutul ultimului pătrar de veac al secolului al 
XX-lea. Sint probleme generate de contradicțiile lumii capitaliste, deÂ dezvoltarea unor state pe seama 
altora, de consecințele decalajului dintre statăle avansate și cele in curs de dezvoltare, de consu
mul nerațional și risipa materiilor prime și surselor energetice într-o serie de-țări. Ele pun cu necesitate 
in evidență cerința înlocuirii actualei ordini economice cu una nouă, întemeiată pe relații de 
egalitate 1 și respect reciproc, menită să asigure dezvoltarea tot mai accentuată a țărilor rămase în 
urmă, pyogresul general, făurirea unei lumi mai bune și mai drepte. Acesta este sensul programu
lui de instaurare a unei noi ordini economice și politice elaborat de Congresul al Xl-lda, al poli
ticii de pace și colaborare pentru care România militează consecvent.

Convingerea că acest obiectiv este întru totulrealizabil prin acțiunea unită a maselor populare din 
toate țările, printr-o politică realistă și judicioasă, a tuturor statelor, dă temei încrederii in viitorul 
luminos â.l societății omenești.
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La mulți ani, Românie socialistă, 
pe calea însorită deschisă de 

Programul Partidului Comunist Români
Exprimînd voința și năzuințele întregii noastre națiuni, Programul partidului poate fi denumit pe drept 

cuvînt Programul poporului român de ridicare a patriei pe culmile luminoase ale civilizației comuniste.
Pe drept cuvînt, Programul este considerat Carta teoretică, ideologică și politică a partidului, docu

mentul de bază care dă răspuns celor mai complexe probleme ale muncii și luptei poporului și partidului 
nostru, ale perspectivelor dezvoltării viitoare a țării. nicolae ceaușescu

# 

I

I

Trecem acum. Intr-o clipă cînd 
timpul se aude ca o solemnă bă
taie de gong, dintr-un an in
tr-altul A fost un an pe care l-am 
trecut din calendar in istorie prin 
acte si evenimente fundamentale, 
definitorii pentru întreaga existen
ță a poporului nostru, pentru înain
tarea lui pe calea însorită pe care 
ne-a deschis-o larg Programul 
Partidului Comunist Român.

Atit de intens a vibrat conștiința 
noastră in acest an care a fost anul 
implinirii a trei decenii de cind na
țiunea română și-a hotărît un nou 
destin, destinul devenirii comunis
te, al libertății, al inălțării in dem
nitate, anul XXX al unei istorii noi, 
de înfăptuiri fără seamăn !

Atit de puternic si cu atîta fier
binte participare a bătut inima 
noastră in acest an al celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Co
munist Român ! 1974 a căpătat ast
fel aureola marilor ani din istoria 
neamului. A fost anul in care, in 
aceeași firească îngemănare, parti
dul $t poporul și-au dat lor înșile 
un Program al partidului șt al po
porului — atit de grandios, cuteză
tor si chibzuit, dep'ăsind pină șt 
cele mai înaripate visuri.

In paginile de arzător crez co
munist ale Programului sînt înfăți
șate perspectivele însorite ale unei 
țări cu o industrie puternică, mo
dernă, cu o agricultură intr-ade
văr înfloritoare, cu județe pulsind 
deopotrivă ca prosperitate, cu un 
popor bucurîndu-se de o viață îm
belșugată, de o înaltă cultură.

Este Programul înaintării spre 
viitorul pe care l-a năzuit tot ce 
a fost gîndire mai înaripată, cuget 
mai nobil, ideal mai arzător — este 
imaginea viitorului de care noul an 
ne va apropia cu încă o treaptă.

La mulfi ani, Românie so
cialistă I

...Atunci, tn cele mai înălțătoa
re zile ale anului 1974. cind în sala 
Congresului se adunaseră comu
niștii dintre comuniști, s-au năs
cut idei care, adine înrădăcinate in 
conștiințe, vor dăinui peste veacuri. 
Vom face totul pentru a le înfăptui, 
pentru a aduce România in rindul 
țărilor cele mai înaintate economic 
ale lumii, cu o înaltă civilizație 
materială și spirituală, — așa cum 
a înscris Carta comuniștilor ro
mani. Pentru ‘că atunci, la Congre
sul al XI-lea, s-a deschis, de fapt, 
un nou capitol de istorie — iar fiii 
se vor gîndi la noi cu venerație 
pentru această comoară de nepre
țuit a orientărilor fundamentale că
tre adevărurile comuniste care 
vor sta la temelia celei mai drepte 
și mai înaintate orînduîri cunoscu
te vreodată, a principiilor morale 
care-i conferă omului, cu adevărat, 
demnitatea de om.

„Vă chemăm, dragi tova
răși și prieteni, cetățeni ai 
României socialiste, la mun
că și la luptă hotărîtă..." 
spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de la tribuna Congresului Partidu 
lui Comunist Român, adresîndu-se 
națiunii: Este chemarea care răsu
nă în conștiința noastră, ga princi
pala concluzie practică £a Congre
sului partidului, care a fost și Con
gresul națiunii noastre socialiste. 
Pentru că, intr-adevăr, nici una din
tre opțiunile șt previziunile Con
gresului, nici unul dintre obiective
le Programului care înflăcărează 
inimile și voința noastră nu se pot 
întruchipa in realitatea la care vi
săm, fără o angajare totală, de fie
ce clipă șt a tuturor, in grandioasa

lucrare asupra viitorului, a viitoru
lui care, întotdeauna. începe din 
clipa de față. Cu acest gind am 
trăit in toate zilele anului 1974. Si 
cu el pășim in 1975. hotăriți să ne 
facem munca mai spornică, patria 
mai bogată, viața mai îndestulată.

E Anul nou, la multi ani, 
constructori ai socialismului I

De 365 de ori am adormit seara, 
după o zi de muncă tenace, săvirși- 
tă pentru a fierbe oțelul și a con
strui mașini, pentru a clădi orașe 
și cartiere noi, pentru a face pă- 
mintul mai roditor ca oricind. pen
tru a învăța și cerceta, pentru a re
vărsa peste întinderile țării încă 
o rază a binefacerilor civilizației 
socialiste. Si tot de atitea ori ne-am 
trezit, in dimineți curate, pentru a 
dărui prinosul hărniciei noastre 
unei noi zile.

Așa s-a făcut că anul pe care 
acum îl cinstim, în ultimele sale 
clipe, s-a încheiat pentru multi din
tre noi mai demult ; .fila ultimă a 
calendarului a căzut odată cu frun
zele toamnei, în mari combinate, 
uzine și șantiere. Multe întreprin
deri sau brigăzi și l-au adus pe 1975 
în miezul muncii și vieții lor de 
fiecare zi cu mult înainte ca ma- 

' ■ Png al timpului său să fi su- 
•u că efortul nostru de

zi cu a g cărui scop unic și fier
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mai mult' 3 :
pul să se 13?

'^să apropiem
X:rul, a făcut ca tim- 

. ,-are intr-alt chip.rtJ'
Acesta să^zh exemplul pentru toți 

în anul cel nou. Să facem ca anul
1975 să fie un an dintre cei mai 
mari în fapte, in așa fel incit să 
devină: un an dintre cei mai mici
calendaristic — doar o jumătate de 
an sau, in orice caz, un an cu cit 
mai puține luni. Gongul încheierii

cincinalului să bată cu cîi mal de
vreme înainte de gongul revelio
nului viitor I

La multi ani, Românie a vi
itorului comunist I

La mulți ani ca acela pe care 
îl încheiem șt ca anul 1975 pe care 
ne pregătim să-l începem și des
pre care știm de pe acum că va 
aduce in viața, în zestrea, în istoria 
României socialiste o nouă și bo
gată încărcătură de împliniri și 
bucurii. Le va aduce noul an. pen
tru noi și prin noi. prin munca 
noastră. De aceea, încă din prima 
zt de lucru a Anului nou. toate 
forțele, întreaga noastră energie, 
pricepere și inițiativă creatoare, în
treaga dorință de a munci mai bine 
și mai spornic vor fi puse in sluj
ba realizării marelui obiectiv — a 
asigura înfăptuirea Programului, a 
grăbi apropierea viitorului.

Este aceasta pentru fiecare din
tre noi o înaltă obligație patriotică 
și revoluționară, principala înda
torire față de țară, față de propriile 
noastre familii, față de noi înșine, 
față de viitorul comunist al Româ
niei. Vom produce și vom con
strui tot ce ne-am propus — mai 
mult si mai bine decît ne-am pro
pus. Vom trăi toate bucuriile ce 
izvorăsc firesc din sentimentul 
datoriei împlinite. Vom aduce în 
căminele noastre toate binefaceri
le ce se nasc din hărnicie: din dă
ruire, cutezanță și voință.

Să ridicăm, deci, paharul pentru 
un .an bun, pentru un an foarte 
bun, pe care să știm să ni-l facem 
cu toții, unițCumăr la umăr, ca un 
singur om în jurul partidului, al 
conducerii sale, al secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La mulți ani, patrie scumpă I
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Atomii „Cringuiui de pini"
Ss consideră îndeobște că omul trece pra

gul spre maturitate la 20 de ani. De curînd, 
atomoenergetica sovietică l-a trecut la ace
eași virstă.

Născută în 1954, pe malul riului Luja de 
lingă Moscova, în pîntecul de oțel și beton 
al atomocentralei de la Obninsk, atomoener
getica a fost întîmpinată nu cu incantațiile 
ursitoarelor, ci cu prezicerea riguros științi
fică a savanților sovietici : „Vei păși in via
ță independent, devenind cu adevărat ren
tabilă, abia după ce vei trece pragul milio
nului de kilowați pe bloc energetic". Prima 
centrală atomică avea o putere de numai 
5 000 kW. Acum, această putere a crescut de 
200 de ori, ajungînd la un milion de kW pe 
bloc energetic. Examenul de maturitate, a- 
tomoenergetica și l-a dat în localitatea cu 
nume poetic „Sosnovîi Por" („Crîngul de 
pini") de lingă Leningrad. La 5 noiembrie 
1974, șeful de tură Leonid Vasilievici Sma
kov a pus în funcțiune cele două turbine 
ale blocului energetic nr. 1 al atomocentralei. 
Astfel, s-a realizat puterea proiectată : un 
milion de kilowați.

Pină la acea dată, In centralele atomice 
din U.R.S.S. au funcționat blocuri energeti
ce de pină la 440 MW, care asigură atomului 
rentabilitate numai in cazul cind centrala 
respectivă funcționează în condiții de cli
mat nordic. Acum, prin intrarea în funcțiu
ne a primului bloc energetic de 1 000 MW al 
uzinei leningrădene, atomul poate concura 
în orice condiții „de la egal la egal" cu sur
sele clasice de energie, în ce privește prețul 
de cost al energiei produse. Prezicerea „ur
sitoarelor" de acum două decenii s-a împli
nit. Atomoenergetica sovietică și-a dobindit 
cu brio primul certificat al maturității de
pline. In curînd îi vor urma altele.

L. DUȚA

BELGRAD

Darul constructorilor 
feroviari

O festivitate modestă, desfășurată nu de 
mult la Niș și Skoplie, consemna momentul 
cînd trenurile electrice, care fac legătura în
tre cele două orașe, au primit cale liberă. 
Acest moment îmbrăca însă o semnificație 
deosebită, deoarece marca încheierea unui 
amplu program de modernizare a căilor fe
rate iugoslave. Plecarea din stația Niș a 
primului tren tras de o locomotivă electrică 
a constituit în fapt realizarea cu succes a 
uneia din principalele acțiuni ale acestui pro
gram : electrificarea celei mai însemnate rute 
feroviare din Iugoslavia. Lungă de peste
1 000 km, magistrala Iesenițe—Skoplie stră
bate țara de la un capăt la altul, făcînd le
gătura între Slovenia, Croația, Bosnia și Her- 
țegovina, Serbia și Macedonia. Ea constituie 
coloana vertebrală a rețelei feroviare iugo
slave și, în același timp, un tronson impor
tant al magistralei transcontinentale ce leagă 
Europa de Asia.

început cu 10 ani în urmă și apreciat ca 
cea mai amplă acțiune pe plan' tehnic și fi
nanciar în istoria de peste un veac a căilor 
ferate iugoslave, programul de modernizare 
a rețelei feroviare, avînd ca element central 
electrificarea, a necesitat fonduri de peste 
16,3 miliarde dinari. Din întreaga rețea de 
căi ferate iugoslave, care măsoară peste 
10 000 kilometri,, s-au electrificat aproape
2 900 kilometri, adică 28 la sută.

S-a calculat că, prin introducerea tracțiunii 
electrice pe magistralele feroviare, pe lingă 
realizarea unui transport mai rapid, se vor 
economisi anual aproximativ 200 milioane 
dinari la cheltuielile pentru combustibil- 
Este darul de Anul nou făcut de constructorii 
feroviari economiei tării.

S. MORCOVESCU

PEKIN

Cind metaforele 
devin realități

„Cu toate pînzele sus" — metaforă veche, 
sugerind voința omului de a-și dedica ener
giile și talentul realizării unui anume țel, 
este pe de-a-ntregul aplicabilă poporului 
chinez, abnegației sale în opera de construcție' 
socialistă.

In anul ce se apropie de sfîrșit, el a în
crustat pe răbojul noii sale istorii numeroase 
izbinzi în cele mai variate domenii ale eco
nomiei, științei și tehnicii, culturii. între a- 
cestea, o performanță deosebită a fost în
registrată in dezvoltarea construcțiilor nava
le. Nu de mult, cargoul oceanic „Fengtzing" 
s-a înapoiat dintr-o lungă cursă efectuată in 
apele continentului european. A fost prima 
dată în istoria marinei comerciale a Chinei 
cind o navă, proiectată, construită și utilată 
în întregime de specialiștii chinezi, întreprin
dea o asemenea călătorie. Vasul a fost reali
zat la șantierele navale din Șanhai, repre- . 
zentînd rodul eforturilor și al colaborării 
muncitorilor din sute de unități industriale 
din locălitate și din' alte orașe ale Chinei 
populare. Performanțele sale au fost remar
cabile, nava înfruntînd cu succes, în condiții 
de deplină securitate, zone din cele, mai pe
riculoase pentru navigația mondială, cunos
cute prin furtunile lor puternice și cețurile 
inscrutabile.

După Fengtzing", un alt cargou oceanic 
chinez — „Fengguang" — revenea, zilele tre
cute, diri Mediterana, după o cursă de 32 000 
mile, marine, efectuată în 154 zile.

Succesul deplin al acestor prime curse 
lungi, încheiate în ultimele luni ale anului 
1974, dă' o substanță concretă metaforei a- 
mintite.

I. TECUȚA

BUDAPESTA

Palatul de cleștar 
din Oroshaza

Printre obiectivele industriale importante 
intrate în funcțiune in acest an, recenta 
Plenară a C.C. al P.M.S.U. consemna, ală
turi de turbina de' la termocentrala din 
înota sau noua întreprindere de prefabrica
te de beton din Budapesta, și fabrica de 
sticlă trasă de la Oroshaza, a cărei dare în 
exploatare înseamnă dublarea producției pe 
întreaga țară în ramura respectivă.

Vizitînd această întreprindere rămîi cu 
adevărat impresionat de proporțiile ei. Un 
singur exemplu : cuptorul care se sprijină 
pe 98 de piloni măsoară nu mai puțin de 
65 metri lungime și 24 lățime ; la construcția 
lui s-au folosit 880 tone de metal și aproape 
10 000 tone de materiale refractare. Fabrica 
a fost utilată cu tehnica cea mai nouă, pro
cesul de producție fiind in cea mai mare 
parte automatizat.

Lucrările de construcție au început în 
urmă cu 4 ani. constructorii reușind, prin- 
tr-o veritabilă performanță, să le termine 
cu o jumătate de an înainte de termenul 
planificat.

Producția anuală a fabricii va fi de 10 mi
lioane metri pătrați de sticlă. Aceasta înseam
nă că, începînd cu noul an, Ungaria, care pină 

acum importa anual 5—6 milioane metri 
pătrați de sticlă, va deveni o țară exporta
toare a acestui produs. Ce dovadă mai bună 
că denumirea de „palat de cleștar", pe care 
fabrica de la Oroshaza și-a dobîndit-o, este 
bine meritată ?

A. POP

SOFIA

0 carte de vizită 
reprezentativă

In fiecare zi, mii de călători care sosesc 
sau pleacă din Sofia, oricit de grăbiți ar fi, 
nu-și refuză cîteva minute pentru a con
templa impunătoarea clădire a noii gări. 
Moderna construcție, din marmură, alumi
niu și sticlă, reprezintă unul din cele mai 
mari obiective cu care constructorii au în- 
tîmpinat recentul jubileu de trei decenii de 
la victoria revoluției socialiste in Bulgaria.

Instalațiile automate de dirijare a circu
lației funcționează din plin. Trenuri vin și 
pleacă, cele zece peroane ale gării cunosc, 
în aceste zile, o animație febrilă. Lucrările 
de construcție continuă însă, urmînd a fi 
încheiate în 1976, cînd, funcționînd la capa
citatea maximă, gara va asigura tranzitul a 
14 000 călători pe oră.

Acum, forțele principale ale constructori
lor sînt concentrate în subteran.. Proiectată 
pe mai multe niveluri, totalizînd o suprafață 
de 24 000 metri pătrați, marea piață a gării 
este conceoută să adăpostească un parking 
pentru 1 300 de mașini, a căror dirijare va 
fi asigurată de o instalație electronică spe
cială. N-au fost omise nici ghișeele pentru 
rezervarea de locuri în hoteluri, pentru 
procurarea de bilete de avion etc., restau
rantele cu autoservire, sau cocheta sală de 
cinema, care va oferi celor aflați in aștep
tare filme de scurt-metraj.

Suficiente puncte de „atracție" pentru ca, 
modificînd vechea zicală despre călătorul 
căruia îi stă bine cu drumul, noul complex 
să arate că acesta se poate simți tot atit de 
bine și în timpul unui popas, chiar prelun
git, La o asemenea gară — reprezentativă 
carte de vizită a unei capitale ea însăși în 
continuă înnoire.

C. AMARIȚEI

VARȘOVIA

Noua cetate a golfului 
Gdansk

Cronica cetății Gdansk — de la a cărei în
temeiere se va împlini peste cîțiva ani un 
mileniu — s-a îmbogățit în 1974 cu o nouă 
filă. în zona ei, au fost smulse mării 63 de 
hectare spre a ti transformate, printr-un 
sistem de baraje și instalații, în ceea ce 
poartă astăzi numele de Portul Nordic. Ve
chea linie de coastă a fost strămutată cu 600 
de metri spre mare, iar unele instalații s-au 
încumetat să avanseze în interiorul întinde
rilor acvatice chiar pînă la o distanță de 
2 500 de metri. în felul acesta s-a creat po
sibilitatea ca nave de 100 000 de tone să 
poată ancora aci pentru a primi In ca
lele lor cărbunele polonez. Iar tot aci, pes
te cîțiva ani, după înfăptuirea celei de-a 
doua etape a construcției noului port, pe
troliere de 150 000 tone vor putea aduce pre
țioasa lor încărcătură destinată rafinăriei 
aflate în construcție în preajma orașului.

Deocamdată, cărbunele are întîietatea. 
Avînd în vedere locul pe care acesta II 
ocupă in comerțul exterior polonez (43 mili
oane tone exportate în 1973), apare limpede 
importanța sporirii capacității portuare, în 
cadrul căreia Portului Nordic — cea mai 
mare investiție din istoria economiei mari
time poloneze — ii revine un rol de frunte. 
De pildă, dacă în 1973 porturile poloneze au 
asigurat transbordnrea a 45,5 milioane tone 
mărfuri, în 1974, datorită intrării în funcți
une a Portului Nordic, această capacitate a 
sporit cu încă 10 milioane tone. Prin extin
derea treptată a portului, capacitatea sa fi
nală va atinge 100 milioane tone. Sînt pla
nuri cutezătoare, dar pe deplin realizabile, 
dacă ne gindim că în numai 47 de luni a 
fost zidită in golful Gdansk această nouă 
poartă spre mare.

Gh. C1OBANU
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