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Tradiționalele urări de Anul nou

Proletari din toate țările, uniți-vă!

DIN CRONICA CINCINALULUI

(Continuare în pag. a Vil-a)

de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

A-

CRON IC A 

UNUI 
AN

PARTIDUL
E INIMA ȚĂRII

către președintele Consiliului

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

13 reporteri ai „Scin- 
teii tineretului** își 
deschid bloc-notesu- 
rile: ROMÂNIA 

LUME.

POEM

încredințăm, peste cî- 
teva ceasuri, un nou an 
istoriei cu conștiința că 
ne-am făcut datoria. 1970 
a fost un an bogat in e- 
venimente remarcabile, a 
fost un an excepțional 
prin decizii, prin înfăp
tuiri, prin fapte de e- 
roism, prin solidaritatea 
civică a întregii suflări ro- 
mînești. Din prima și pînă 
în ultima sa clipă a fost 
un an pe care l-am făcut 
istoric prin viața și munca 
noastră, prin eforturile 
de a-l dilata pînă la a 
cuprinde în lunile, în săp- 
tămînile, în zilele și nop
țile sale, în ceasurile și 
secundele de pe crono
metru! său vizibil, acele 
fapte prin care evul nos
tru socialist își asigură 
dreptul și demnitatea de 
a merge mai departe cu 
fruntea sus privind cu în
credere în viitorul pe ca- 
re-l zidim. In noaptea tre
cerii spre noul an, vom 
ridica o cupă pentru 1970, 
pentru timpul acestui an 
pe care-l încredințăm is
toriei cu mînecile sufle
cate, cu realizări demne, 
pe măsura eforturilor cu 
care le-am făurit.

1970 va rămîne încrus
tat în istoria României 
prin severul examen al 
abnegației și solidarității 
de monolit prin care po
porul său a reușit să în
vingă stihiile naturii, să 
salveze oameni și bunuri, 
să refacă, într-un timp 
scurt, marile pagube pro
duse economiei noastre 
naționale. în această în
cleștare fără egal, po
porul — strîns unit în ju
rul partidului, al conduce
rii sale în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
— a dat măsura dreaptă 
a capacității sale de mo
bilizare și acțiune. în a- 
ceste zile, încă o dată, s-a 
remarcat ecoul pe care 
România socialistă și po- 
Dorul său harnic. îl au în 
întreaga lume. Prestigiul 
României în lume, dato
rat politicii clarvăzătoare 
a Partidului Comunist Ro
mân și consecvenței cu 
care militează pentru pa
cea și prosperitatea ome
nirii, s-a remarcat încă o 
dată cu ocazia prezenței 
la tribuna sesiunii jubi
liare a Organizației Na
țiunilor Unite, a șefului 
statului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

„SCINTEIA 
TINERETULUI"

(Continuare 
în pag. a Vll-a)

• Secretarul general al partidului a efectuat 
102 vizite de lucru în județele țârii, realizîn- 
du-se astfel un dialog viu cu milioane de oa
meni, cu întreg poporul

• Am construit 1 500 de noi obiective ale 
economiei naționale

• Am inaugurat un vast sistem de irigații. 
Numai cel de la Valea Carasu are o suprafață 
de patru ori mai mare decît întreaga suprafață 
irigată a României anului 1965

• A fost înălțat cel mai mare lăcaș univer
sitar, Politehnica

• Au fost date în folosință peste 323 000 
apartamente la care se adaugă și cele 5 000 
de apartamente construite de stat in cadrul 
ajutorului pentru sinistrați

• Pentru elevii țării, numai la începutul 
acestui an s-a dat în folosință un spațiu de 
școlarizare echivalent cu aceia al unui oraș cu 
90 000 de locuitori

® Șeful statului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a întreprins 39 de vizite oficiale în 
diverse țări ale lumii ; 22 de șefi de state ne-au 
vizitat țara.

E-o ploaie de lumină pe aer și pe codri 
se-aude bobu-n cîmp cum se-mplinește 
și cerul cum își mută seninul pe Carpați 
în timp ce-un cînfec crește ca apele-n izvoare 
prin oameni și prin lucruri și prin țară. 
Spun trupului : Rămîi aici, precum stejarii 
și-nalt și tînăr și bărbat 
la Dunăre fii straiă pentru zboruri I 
Spun brațelor: Fiți raze și cunune 
de spice și de frunze-n anotimp 
și-nconjurați și-l proslăviți ca pe un soare 
pămîntu-acesta sacru, din hotare în hotare! 
Spun inimii: Fă-ți zbor și dimineața 
fă-ți aerul și sîngele și drumul 
și ceasul tău din dragostea de țară! 
Un drum am învățat și-un mers 
prin cețuri și prin nopți și prin tăceri 
de la strămoși cu greu venind 
și-acum, cînd albele cununi rodesc, 
aprinse-n constelații, de Partid, pe țară 
dăm vorbelor tărie de-oțel și de granit 
si-s păsări versurile noastre de lumină. 
E-o ploaie de lumină pe aer și pe codri 
se-aude bobu-n cîmp cum se-mplinește 
și cerul cum își mută seninul pe Carpați 
în timp ce-un cîntec crește ca apele-n izvoare 
prin oameni ți prin lucruri și prin țară.

AVANCRONICA 1971 A U.T.C.

II IX-lea Congres 
al B.T.C.

PAS ENERGIC
TINEREȚE
ÎN NOUL CINCINAL!
Sfîrșit de an, început de an. Intrăm într-un nou deceniu, 

în acești ani am realizat noi și însemnate edificii ale socia
lismului dovedindu-se astfel din plin capacitatea întregului 
popor de a-și mobiliza toate resursele pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor stabilite de Partid, lată de ce privim cu 
încredere spre viitor, lată ce îndreptățește îndemnul : 
PAS ENERGIC, TINEREȚE, IN NOUL CINCINAL !

PAGINILE 3 — 4 — 5 sînt redactate de reporterii noștri: 
Andrei Banc, Andrei Bîrsan, Vasile Căbulea, Petre Dragu, 
Gh. Fecioru, Gh. Ghidrigan, N. lancu. Petre Junie, Lucreția 

Lustig, Ion Marcovici, Lidia Popescu, Vera Radu, Georgeta 

Ruță, Viorica Tănăsescu, Neagu Udroiu, Mariefa Vidrașcu, 
Ioan Voîcu, Fotografii : Ion Cucu și O. Plecan.

1

In prag de an nou, pionieri și 
școlari bucureșteni, „ambasa
dori" ai celor mai tinere vlăstare, 
au venit cu inimile pline 
de bucuria copilăriei fericite, 
să ureze conducătorilor parti
dului și statului sănătate și fe
ricire, să-și exprime prin versu
rile avîntate ale „Plugușorului" 
pionieresc, sentimentele de dra
goste și recunoștință față de 
Partidul Comunist Român.

La ceasurile dimineții de ieri, 
în fața sediului Comitetului Cen-

trai clinchetele clopoțeilor și 
pocnetele de bici*se îngemănau 
cu sunetele tradiționalelor bu- 
haie. Micii urători, băieți și fete, 
cu obrajii îmbujorați, au fost în- 
tîmpinați cu căldură și dragoste 
părintească de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Maxim Berghia- 
nu, Florian Dănălache, Constan
tin Drăgan, 
Petre Lupu,

Emil Drăgănescu,
Manea Mănescu,

Dumitru Popa, Dumitru Popes
cu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan Voi
tec, Iosif Banc, Petre Blajovibi, 
Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion 
Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Pati- 
lineț, Ion Stănescu, precum și de 
Mircea Malița, ministrul învăță- 
mîntului.

Copiii, îmbrăcați în frumosul 
port popular specific diferitelor 
zone ale țării, ori în veștminte

Primirea de

a șefilor misiunilor diplomatice

de ION ILIESCU, 
prim secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro

blemele tineretului

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășii Emil Bodna
raș, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Ilie Verdeț, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Manea Mănescu și Vasile 
Vîlcu, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Stat, Ștefan Voitec, pre-

ședințele Marii Adunări Naționa
le, a primit miercuri la amiază, 
la Palatul Consiliului de Stat, pe 
șefi’ misiunilor diplomatice acre
ditați în România, care au pre
zentat felicitări cu prilejul Anu
lui nou.

Au luat parte Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 

• Stat, Comeliu Mănescu, minis-

trul afacerilor externe, precum 
și adjuntți ai ministrului aface
rilor externe.

Au prezentat felicitări amba
sadorii Italiei — Niccolo Mosca
to, Greciei —• Jean Cambiotis, 
R.F. a Germaniei — Erich 
Strătling, Belgiei — Jan Adriaen-

(Continuare în pag. a VU-a)

CUVÎNTUL ROSTIT DE 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

decan al corpului

și domnilor amba-

Domnule 
diplomatic,

Tovarăși 
sadori.

Doresc să vă mulțumesc 
pentru cuvintele rostite aici la 
adresa României, a poporului 
meu.

încheiem încă un an. Peste 
o zi vom intra nu numai în
tr-un an nou ci și într-un 
nou deceniu. Anul pe care 
îl încheiem a fost pentru

România nu un an ușor. Cum 
dumneavoastră aproape toți ați 
fost martori — și intr-un sens 
părtași — la munca poporului 
român, ați putut cunoaște atît 
greutățile cărora a trebuit să 
Ie facem față, cit și felul în 
care poporul nostru a știut să 
acționeze în fața acestor greu
tăți. Este adevărat că am sim
țit solidaritatea internațională, 
solidaritatea umană în fața ca
lamităților naturale pe care

poporul român le-a avut de în- 
tîmpinat. Totodată, nu pot să 
nu menționez — de altfel, 
domnul decan a făcut acest lu
cru — faptul că, fără efortul 
uriaș făcut de întregul popor 
român, nu ar fi fost posibil să 
depășim cu succes aceste greu
tăți.

Ați cunoscut și cunoașteți 
preocupările guvernului, alo

(Continuare în pag. a Vll-a)

ÎN PERIOADA 1971-1975 VOM CONSTRUI
LA URMĂTOARELE

• Investițiile în economia națională vor în
suma 540 miliarde lei, adică mai mult decît 
valoarea globală investită în deceniul anterior

• Industria anului 1975 va produce zilnic 
1,4 miliarde lei bunuri materiale

• Producția de energie electrică se va dez
volta astfel încît la sfîrșitul cincinalului va fi de 
1,2 ori mai mare decît cea produsă în primele 
două cincinale

• Se vor da în folosință 
500 000 apartamente, res
pectiv de 1,5 ori mai mult de
cît în actualul cincinal.

• Vor fi date școlii peste 
13 000 noi săli de clasă.

COTE:

• Producția industriei construcțiilor de ma
șini va crește de peste 1,7 ori, o dezvoltare 
prioritară urmînd să aibă subramurile moder
ne : electronică,- de 2,3 ori ; electrotehnică de 
2,1 ori ; mașini unelte de 2 ori.

• Productivitatea muncii va crește pe sala
riat în medie cu 6,7—7,5 la sută

• Valoarea investițiilor în agricultură : 80 
de miliarde lei.
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Ianuarie : • După 7so 
le și nopți, la Cheile Ar- 
kulul, barajul a atins 
Ea finală — 165 m. pen- 
k înălțarea marelui arc 
I luminii • La Uzina „1 
ki“ din Ploiești a intrat 
I producție de serie noua 
Ltalațle electrică de fo- 
■ E 75, prima de aeest 
I din țară destinată săpă
rii sondelor de țiței și 
pe • Un modern Combi- 
|t avicol a început să fie 
Instruit în apropiere de 
f. Mureș unde vor fi găz- 
llte 170 000 de păsări care 
r da anual peste 3 mili- 
Ine ouă.
FEBRUARIE : • La PIo- 
Iti intră în funcțiune fa- 
fca de oxizi de etilenă 
[glicoll a Combinatului 
tro-chlmlc.
MARTIE : • Are loc
Ingresul cooperativelor a- 
Icole de producție • La 
klrocentrala de pe Ar
fe (barajul Vidraru) se 
fmează Iacul artificial 
I o capacitate de o ju- 
ktate de miliard de me- 
I cubi • Se deschid lu- 
Lrile celui de-al VIII-lea 
Ingres al U.T.C.
kpRILIE : « La Reșița 
ființă un nou institut 
proiectări • Se desfă- 

kră consfătuirea pe țară 
lucrătorilor din comerț 
Centrala termoelectrică 
la Luduș intră în siste- 

il energetic național, 
liAI:«tntreaga țară săr- 
korește cu entuziasm a 
la aniversare a Partidu- 
1 Comunist Român • Se 
kchide la București Con- 
bsul sindicatelor din 
s.R. • La combinatul 
fmlc din Făgăraș intră în 
ncțiune o nouă instalație 
| rășini.
UNIE : « Se desfășoară 

București Conferința 
țională a Femeilor.
ULIE: « La Ploiești ln- 

L în funcțiune fabrica de 
bxid de carbon • Se 
fcfășoară la Mamaia tes
tatul cîntecului. dansu- 

și portului românesc.
k.UGUST : • La Joseni 
tră în funcțiune o nouă 
pitorie de in, una din 
le mai mari unități de 
pst fel din țară.
SEPTEMBRIE « Au loc 
fnifestâr! cultural-științl- 
le cu prilejul împlinirii 
[100 de ani de la constf- 
irea Academiei Române. 
k'OIEMBRIE : * Minerii 
lăpung tunelul Telîuc — 
kelari a Are Ioc consfă- 
prea de constituire a * 
Inslllului național al or- 
kiizațiilor de pionieri.
DECEMBRIE : a In nre- 
n(a tovarășului Nicolae 
[aușescu are loc inaugu- 
tea Hidrocentralei de pe 
fgcs • Ansamblul artis- 
l U.T.C. împlinește 2» de 
i de existentă.

1967

AVANCRONICA

IANUARIE : • La Vișeul 
I Sus se dă în folosință o 
Ibrică de pîine cu o ca- 
kcitate de 15 tone în 24
I ore • Are loc plenara 
It.C. care dezbate rapor-
II privind sarcinile Uniu- 
li Tineretului Comunist 
I mobilizarea tineretului 
In industrie șl agricultu- 
[ la realizarea planului 
k 1967.
FEBRUARIE: • începe să 
picțloneze exploatarea 
nnieră Cicani. Se cops- 
niiește o nouă' policlinică 

Cluj • In cartierul Ti
hna (Galați) este predat 

cheie apartamentul nr. 
poo.
MARTIE : • Se deschid 
[crăriie Plenarei C.C. al 
C.R. care dezbate măști

le privind îmbunătățirea 
fganizării și conducerea e- 
Inomico-financiare a gos- 
bdăriilor agricole de stat.
APRILIE: • Se dă în ex- 
loatare cea mai lungă 
plerie subterană a hidro- 
pntralei de pe Argeș
MAI : • Iau ființă pri- 
leie I.A.S experimentale.
IUNIE : « Inginerul
pândă la București a Pe 
La Dejnățuiuluî (Dolj) 
I amenajează cel mai ma- 
k lac de acumulare din 
leastă parte a țării (2 400 
fectarc) o Plenara C.C. ai 
• C.R. dezbate directivele 

Li privire la elaborarea 
[anului cincinal 1971—1975 
I a direcțiilor principale 
te dezvoltare a economiei 
nționale în perioada 1976- 
(80
IlULIE • Mii de studenți 
in întreaga tară merg la 
[rînsul recoltei o Are loc 
bnsfătuirea pe tară a chi- 
Liștilor • Mediașul împli- 
fește 700 de ani.

AUGUST : • Uzina Trac- 
krul produce o nouă va- 
lantă a tractorului S— 
|300 e Are loc al X-lea 
[ongres internațional al 
[ngviștilor.

In vizită la Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare și demo

cratice din România

OMAGIU
PARTIDULUI
• VOR FI ORGANIZATE ÎNTÎL- 

NIR1 ALE TINERILOR cu ilegaliști, 
vechi militanți ai partidului și organi
zației de tineret, cu activiști de partid 
și de stat. în cadrul unor cicluri com
plexe de activități vor fi reunite evo
cări, simpozioane, seri literare, montaje 
muzical-literare, vizionări de filme cu 
tematică istorică și revoluționară.

• AU FOST PREGĂTITE și se află 
într-o înaintată fază editorială volu
mele „Pagini din istoria U.T.C." și 
„Eroi uteciști".

• ÎN PREAJMA ANIVERSĂRII SE
MICENTENARULUI, își va desfășura 
lucrările sesiunea jubiliară cu tema 
„P.C.R. — conducătorul organizației re
voluționare a tineretului din România", 
organizată de Comitetul Central al 
U.T.C. și Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului, în colaborare 
cu Institutul de studii istorice și social- 
politice de pe lîngă Comitetul Central 
al P.C.R.

• CU SPRIJINUL COMITETULUI 
CENTRAL AL U.T.C. și colaborarea 
Institutului de studii istorice și social- 
politice, a filialelor institutelor de iste-, 
rie din Iași, Cluj și Timișoara, conji- 
tetele județene ale U.T.C. "elaborează 
monografii ale organizațiilor": munici
pale și orășenești, precumlși' ale unor 
comune. întreprinderi și școli cu înde
lungate tradiții revoluționare și de 
muncă.

• LA 20 APRILIE, ÎNCEP MANI
FESTĂRILE „DECADEI CĂRȚII SO- 
CIA L-POLITICE" — prilej de prezen
tare în variate modalități a celor mai 
recente noutăți editoriale consacrate 
semicentenarului. în prezent, organiza
țiile U.T.C. amenajează și reîmprospă
tează permanent „colțuri ale cărții so- 
cial-politice“

• EXPOZIȚIILE JUDEȚENE, expo
ziția națională de arte plastice a ele
vilor, festivalul filmului pentru elevi, 
precum și festivalurile cultural-artisti- 
ce școlare sînt dedicate sărbătoririi 
semicentenarului creării partidului.

• SE AFLĂ ÎN CURS DE ORGANI
ZARE. pentru finala din mai, întrecerea 
republicană a brigăzilor artistice de a- 
gitație și festivalul cineaștilor amatori, 
inițiate prin colaborare de Uniunea 
Tineretului Comunist Uniunea Gene
rală a Sindicatelor din România și Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă

• ÎMPREUNĂ CU Institutul de stu
dii istorice și social-politice de pe lingă 
C.C. a) P.C.R.. cu Muzeul de istorie a . 
partidului, a mișcării democratice și 
revoluționare din România și Studioul 
„Al. Sabia". Uniunea Tineretului Co
munist a inițiat realizarea unui film 
documentar care să prezinte aspecte 
din munca și lupta tineretului sub con
ducerea Partidului Comunist Român.

SEPTEMBRIE: • în Insu- 
k Mare a Brăilei sînt re
nte agriculturii încă 5 500 
tectare • în regiunea Mu- 
teș sînt electrificate încă 
B sate • La Deva sînt. 
late în folosință două 
coli noi • își deschide 
orțile o nouă instituție 
e învătămînt superior : 
[istitutul de petrol din 
ploiești.
OCTOMBRIE ; • Are loc 

Plenara C.C. al P.C.R. 
vînd la ordinea de zi 
erfecționarea conducerii 
i planificării economiei 
kaționale, îmbunătățirea 
rganizării administrativ
eritoriale, îmbunătățirea 
istemului de salarizare.

NOIEMBRIE : » La Foc- 
ani o nouă fabrică de 
blăci fibro-lemnoase • Se 
mplinesc 175 de ani de 
a înființarea teatrului 
naghiar din Cluj.

DECEMBRIE : • Se pu
blică hotărîrea Plenarei 
p.c. al P C.R. cu privire 
[a sarcinile organizațiilor 
le partid și obștești pen- 
ru îmbunătățirea muncii 
educative în rîndul .tinere
tului • Au loc lucrările 
conferinței naționale a 
P.C.R. • Marea Adunare 
Națională «e întrunește în 
pedintă jubiliară consacra
tă celei de a 20-a ani
versări a Republicii.

Al IX-lea Congres al U. T. C.
de ION ILIESCU

prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tineretului

Momentul pe care tinere
tul țării noastre îl trăiește o 
dată cu sărbătoarea trecerii 
într-un nou an, capătă — prin 
confluența unor evenimente 
de însemnătate istorică pentru
viața patriei — un caracter deosebit. încheiem cu succes o 
etapă de muncă avântată și începem un nou cincinal, care 
ridică pe o treaptă superioară activitatea și exigențele în toate 
domeniile vieții economice, sociale și politice, Ia care tineretul 
— ca și pină acum — este chemat să fie un participant activ, 
energic și entuziast

Pentru tineretul nostru, un eveniment major al anului 1971 
îl va constitui Congresul al IX-lea al Uniunii Tineretului Co
munist. El va face bilanțul unei perioade bogate de activitate 
a celor peste 2 400 000 de uteciști, în contextul aplicării preve
derilor Hotărîrii C.C. al P.C.R. din noiembrie-decembrie 1967 
cu privire la îmbunătățirea activității în rîndul tineretului, va 
analiza experiența acumulată de organizațiile U.T.C., eficiența 
măsurilor, formelor și modalităților adoptate, stabilind jaloanele 
de acțiune pentru etapa viitoare.

Având loc la începutul noului cincinal, într-o perioadă în 
care toate colectivele de oameni ai muncii sînt chemate să 
răspundă unor exigențe sporite, sub toate raporturile, față de 
obiectivele etapei anterioare, Congresul U.T.C. își va înscrie 
în rîndul temelor centrale ale dezbaterilor sale măsurile con
crete de antrenare a tineretului în procesul de producție, parti
ciparea intensă, cu toate forțele, la viața economică a țării.

Pe această linie, pornind de la experiența acumulată pină în 
prezent, organizația noastră își propune să stabilească un pro
gram de măsuri menite să asigure prezenta activă a tineretului 
din uzine și de pe șantiere, din unitățile de stat și cooperatiste 
din agricultură, din institutele de cercetare și proiectare, din 
transporturi, comerț și serviciile publice, la îndeplinirea exem
plară a planurilor de producție, la eforturile pentru ridicarea 
calității produselor, pentru maxima valorificare a resurselor 
interne, a timpului și spațiilor de lucru. Sînt obiective cu atît 
mai însemnate cu cit ele vor trebui înfăptuite în condiții în 
care, după cum se știe, planul de investiții este aproape dublu 
fată de cel din cincinalul care se încheie, iar forțele de muncă 
ale țării vor crește cu peste 1 000 000 de noi salariați, în majo
ritate tineri. Eforturile pentru o calificare temeinică și rapidă 
a tinerilor, pentru continua dezvoltare a bagajului de cunoștințe 
tehnice, vor fi înscrise ca sarcini de frunte, permanente ale 
organizațiilor de tineret.

Organizațiile U.T.C. de la sate vor fi chemate să sprijine 
activ' măsurile de îmbunătățire a activității în cooperativele 
agricole de producție, de organizare superioară a muncii și spo
rire substanțială a producției vegetale și animale. tor cunoaște 
o nouă amploare acțiunile de muncă patriotică ale tinerilor 
de la orașe și sate, în sprijinul realizării unor obiective econo
mice, al lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, de gos
podărire a apelor și îmbunătățiri funciare, al întreținerii și 
recoltării produselor agricole sau al lucrărilor cu caracter gos
podăresc.

Congresul va dezbate, de asemenea, căile de sporire a efi
cienței activității organizațiilor U.T.C. din școli și a asociațiilor 
studențești în sprijinul perfecționării procesului de învățămint, 
al ridicării nivelului de pregătire profesională, teoretică și prac
tică, al lărgirii orizontului cultural-științific al tineretului școlar 
și universitar, pentru o cit mai judicioasă orientare profesională

și școlară. în vederea inte
grării optime a noilor gene
rații de tineri în viața socială 
activă.

Un domeniu important de a- 
nalizâ și dezbateri îl va con

stitui activitatea pditico-educativ â. eficiența acțiunilor între
prinse de U.T.C., ca și de alți factori care acționează în so
cietatea noastră, în sprijinul formării unui înalt nivel de gîn- 
dire politică și ideologică a tineretului, al formării discemămin- 
tului și capacității de înțelegere, de pe poziții științifice, mili
tante a proceselor ce au loc In societatea contemporană. Pro
movarea spiritului de angajare entuziastă în lupta și efortu
rile întregului popor pentru înfăptuirea programului elabo
rat de partid, de edificare a noii orânduiri sociale pe terito
riul patriei noastre, de asigurare a progresului economic și so
cial promovarea eticii comuniste, a principiilor de echitate so
cială, specifice relațiilor socialiste de producție, participarea 
activă la înfăptuirea idealurilor de bunăstare »i dreptate so
cială pentru care militează Partidul Comunist Român — sînt 
obiective care nu pot să nu însuflețească inimile și conștiințele 
tinere, dintotdeauna sensibile Ia ideile de înnoire și progres. 
Este datoria Uniunii Tineretului Comunist să dea contur con- 
cret — în activitatea practică. în rindurile tuturor categoriilor 
de tineri, de pe întreg cuprinsul țării, români, maghiari, ger
mani, de diferite naționalități — acestor idei, să facă din ele 
idealul de viață și muncă al tuturor tinerilor patriei noastre. 
Prezența activă a tineretului nostru la întreaga viață econo
mică, politică, spirituală a țării, spiritul său de înaltă respon
sabilitate socială și civică — manifestat cu deosebită preg
nantă in cursul acestui an în lupta împotriva calamităților na
turale — exprimă profilul său spiritual și sentimentele nobile 
de care este animat. Congresul Uniunii Tineretului Comunist 
își va propune să sporească eficienta activităților proprii ale 
organizațiilor U.T.C. în sprijinul cultivării în conștiința tine
rilor de la orașe și sate a nobilelor sentimente ale patriotis
mului socialist ale devotamentului fără margini față de po
por, pentru cauza socialismului și comunismului, pentru ideile 
păcii, prieteniei și înțelegerii intre popoare, ale solidarității in
ternaționaliste cu forțele revoluționare, progresiste de pre
tutindeni.

în ultimii trei ani s-a îmbogățit conținutul vieții de organi
zație, al activității organizațiilor U.T.C., investite cu atribu- 
țiuni și răspunderi sporite în inițierea de acțiuni profesionale, 
politice, culturale, sportive, turistice, de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei. Generalizând experiența acumulat^ 
în această perioadă, Congresul va stabili noi măsuri care să 
ducă la dezvoltarea activității tuturor organizațiilor U.T.C., Ia 
lărgirea spiritului de inițiativă în viata de organizație, la asi
gurarea cadrului optim de manifestare a prezenței active a tu
turor utedștilor, a tuturor tinerilor.

Desfășurîndu-și lucrările în ajunul glorioasei aniversări a 
50 de ani de activitate a Partidului Comunist Român — Con
gresul U.T.C. va da expresie sentimentelor de profundă stimă 
?i dragoste pe care- tineretul nostru le nutrește față de partid, 
de politica sa marxist-leninistă, profund patriotică și intema- 
ționalistă, față de conducerea partidului — de Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu — exponent 
fidel și înflăcărat al intereselor și năzuințelor poporului ro
mân, al tuturor celor ce muncesc pe meleagurile patriei noas
tre socialiste.

» Cifra de 2 100 000 reprezintă numă 
rul participanților la diferitele variante 
de excursii interne organizate în 1970 
prin Biroul de turism pentru tinerel, 
agențiile turistice București, Brașov și 
Constanța, precum și de către sectoa
rele de turism ale comitetelor județen»- 
U.T.C. Se prevede o depășire substan
țială a acestei cifre ca urmare a între
girii și dezvoltării bazei materiale, a 
introducerii unor noi perfecționări or
ganizatorice.

• Sezonul de primăvară include, în 
continuare, pentru tinerii din toate ju
dețele țării, vizite de documentare la 
Muzeu] de istorie a partidului comu
nist. a mișcării revoluționare și demo
cratice din România și la Muzeul Dof-

i tana, excursii la case memoriale, 'pele
rinaje pe urmele eroilor căzuți în lupta 
pentru înfăptuirea idealurilor socialis
mului, precum și alte acțini dedicate 
aniversării semicentenarului creării 
P.C.R.

• La Costinești, în „orășelul vacan
ței", vor fi inaugurate un teatru în aer 
liber și un club modern, bogat înzestrat 
pentru activități cultural-distractive.

• Lingă Orșova, într-o zonă deosebi' 
de atrăgătoare, se dă în folosință baza 
turistică Jupalnicu.

Șantierele 
muncii

patriotice
La unele din principalele obiective 

ale acțiunilor de muncă voluntar-p-.- 
triotică, pentru planul pe anul 1971 se 
preconizează atingerea următorilor pa
rametri :

• COLECTAREA DEȘEURILOR ME
TALICE — metale feroase — 375.525 
tone (din care 20.850 tone cu procent de 
fier de sută la sută) ; neferoase — 710 
tone.

• ACȚIUNI ÎN SILVICULTURA — 
suprafețe împădurite — 4370 ha ; — în
grijit arboret — 16.130 ha ; — recoltat

CADRAN STUDENȚESC
• în zilele imediat următoare Con

gresului al IX-lea al U.T.C. se vor des
fășura lucrările celei de a VIII-a Con
ferințe a Uniunii Asociațiilor Studen
țești din România.

• La Colocviul național studențesc 
cu tema „Partidul Comunist Român și 
mișcarea studențească din România" — 
organizat de Comitetul Executiv al 
U.A.S.R. — vor participa studenți din 
toate centrele universitare (în aprilie, 
la București).

• Pentru apariția volumului de dra
maturgie studențească — proiect edito
rial ăl comisiei-culturale a U.A.S.R. — 
Comitetul Executiv aî Uniunii Asocia- 
țiilor Studențești din România invită 
pe tinerii autori dramatici (studenți, ca
dre didactice tinere, absolvenți ai pro
moțiilor 1968—1969 și 1969—1970), care 
posedă lucrări dramatice nepublicate, 
să trimită textele dactilografiate pe a- 
adresa Comitetului Executiv al U.A.S.R. 
(Comisia culturală), str. Onești nr. 6—8, 
Sectorul 1. București, pină la data de 
10 ianuarie 1971, în vederea selectării.

• In 1971, taberele de odihnă de la

Predeal, Costinești, Sinaia, Slănic Mol
dova, Bușteni, Pîrîul Rece, Izvorul Mu
reșului vor găzdui 15 600 studenți. Alte 
4 345 locuri sînt rezervate studenților 
în stațiuni balneo-climaterice, pentru 
odihnă și trațament.

• Dedicat aniversării semicentenaru
lui creării partidului, Festivalul națio
nal al institutelor de artă va reuni Ia 
sfîrșitul lunii aprilie pentru prima oară 
într-o manifestare competițională de a- 
semenea amploare, reprezentanți ai fa
cultăților sau secțiilor de teatru, muzică 
și arte plastice din întreaga țară.

• O dată cu primăvara, în București, 
Brașov, Cluj, Craiova, Galați, Iași, Ti
mișoara, încep manifestările din cadrul 
ediției 1971 a tradiționalelor festivaluri 
locale ale artei studențești. In acest an 
întreaga suită de acțiuni și manifestări 
este dedicată sărbătoririi jubileului 
P.C.R.

• La începutul viitorului an univer
sitar urmează să se desfășoare lucrările 
celei de a Xl-a Conferințe pe țară a 
cercurilor științifice studențești.

semințe forestiere — 100.600 kg ; — cu
les fructe de pădure — 262.600 kg. ; — 
plantat pomi în aliniament — 305.000 
bucăți.

• ACȚIUNI ÎN AGRICULTURĂ — 
întreținut pășuni naturale — 380 400 
ha.

• ALTE LUCRĂRI: — recoltat plan
te medicinale — 49.100 kg ; — colectat 
deșeuri de hîrtie — 4 028 tone ; — colec
tat ambalaje de sticlă — 4.425.000 bu
căți. — Suma de realizat prin lucrări 
finanțate — peste 32.000.000 lei.

Prin consultarea largă a reprezentan
ților ministerelor economice, se are în 
vedere stabilirea unei game de obiec
tive mai pronunțat diversificată. In 
luna martie urmează să se stabilească 
șantierele de construcții și alte obiec
tive unde se vqr constitui noi șantiere 
naționale ale tineretului, precum și ca
lendarul participării elevilor și studen
ților la lucrările campaniilor agricole.

Redactorul paginii: 
ION TRONAC

• în anul 1971, U.T.C. și U.A.S.R. vor 
continua să extindă relațiile de 
cooperare cu uniunile de tineret 
și studenți din țările socialiste, 
cu organizații comuniste, socialiste 
și de alte orientări politice ale 
tinerei generații din diferite țări, 
adueîndu-și contribuția la dezvoltarea 
colaborării internaționale, a prieteniei 
și solidarității cu forțele revoluționare 
și progresiste de pretutindeni, la făuri
rea și consolidarea unității de acțiune 
a tineretului din întreaga lume, pe plat
forma idealurilor, aspirațiilor și 
obiectivelor comune.

• La cel de-al IX-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist au fost 
invitate să participe delegații ale orga
nizațiilor de tineret din toate țările so
cialiste, ca și ale organizațiilor comu
niste, democratice și progresiste din 
diferite alte țări.

• în 1971 se prevede adâncirea legă-

Relații
9 

interna
ționale

turilor de colaborare frățească cu or
ganizațiile de tineret din țările socia
liste, diversificarea relațiilor cu aceste 
organizații. Sînt prevăzute schimburi 
de delegații, seminarii bilaterale, orga
nizarea reciprocă de expoziții, schim
buri de lectori, de formații culturale, 
etc.

• Se preconizează lărgirea contacte
lor cu organizațiile de tineret de dife
rite orientări politice și afilieri interna
ționale, organizarea unor vizite de "stu
diu și documentare ca si participarea 
la congresele unor organizații.

• Uniunea Tineretului Comunist și 
Centrul de cercetări pentru problemele 
tineretului în colaborare cu Divizia so
cială O.N.U. vor organiza la București 
o reuniune pe tema : „Participarea ti
neretului la dezvoltarea economică și 
socială".

• Participarea reprezentanților U.T.C. 
și U.A.S.R. la reuniunile organismelor 
executive ale F.M.T.D. și U.I.S., precum 
si la Con eresul T.Î.T.Ș

Ceremonialul inaugural va fi reeditat în 1971 pe noi șantiere naționale ale tineretului

REPERE ȘCOLARE
IN TRIMESTRUL II

CONCURSURI PE OBIECTE

— Pentru școlile generale, etapa pe 
școală : limba română (28 februarie) ; 
matematică (14 februarie) ; fizică și chi
mie (21 februarie).

— Pentru liceele de cultură generală, 
pedagogice și de artă: literatură româ
nă, faza pe școală (31 ianuarie) și jude
țeană (28 februarie) ; literatură maghia
ră și literatură germană, faza pe școală 
(31 ianuarie) și județeană (28 februarie); 
matematică, faza pe școală (17 ianuarie) 
și județeană (14 februarie); fizică și 
chimie, faza pe școală (28 ianuarie) și 
județeană (21 februarie).

— Pentru liceele de specialitate, șco
lile profesionale și de specializare post 
liceală : limba română, faza pe școală 
(31 ianuarie) și județ (18 februarie); 
matematică, faza pe școală (17 ianuarie) 
și județ (14 februarie); fizică și chimie, 
faza pe școală (24 ianuarie) și județ (21 
februarie).

ÎN VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
• 5—7 aprilie : finala pe țară a con

cursului de limba română pentru elevii 
din liceele de specialitate, școlile pro
fesionale și de specializare post-liceală, 
precum și a celor de literatură română 
(la București), germană (la Sibiu) și 
maghiară (la Cluj), pentru elevii din 
liceele de cultură generală, pedago
gice și de artă.

• Spectacole ale celor mai bune for
mații, organizate în cadrul etapei ju
dețene a concursului cultural-artistic al 
elevilor, dedicate celei de a 50-a aniver
sări a creării P.C.R.

1N TRIMESTRUL III

• Finala concursurilor pe obiecte — 
fizică și chimie (25—27 aprilie), mate
matică (16—18 mai).

• Concursurile pe meserii și specials 
tați — etapa pe minister, pentru elevii 
școlilor profesionale (20 aprilie—5 mai) 
și pentru elevii liceelor de specialitate 
(3—20 mai).

• Etapa județeană a concursului de 
fotografii.

• Sesiuni de referate ale cercurilor 
și societăților elevilor, dedicate sărbăto
ririi semicentenarului P.C.R.
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UN CAPITOL 
DE ISTORIE 
BOGATĂ ÎN 
ÎNFĂPTUIRI, 

UN BILANȚ 
CARE 
JUSTIFICĂ 
ÎNDEMNUL

IANUARIE. • Se dau 
publicității Propunerile co
misiei centrale de partid 
și de stat cu privire la or
ganizarea județelor și mu
nicipiilor • La Casa de 
cultură a studenților din 
Capitală s-a inaugurat STU
DENT CLUB-ul. e Tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
împlinit 50 de ani • Se dă 
publicității Comunicatul cu 
privire la îndeplinirea pla
nului de stat de dezvoltare 
a economiei naționale a 
R.S.R. pe anul 1967 (se ara
tă că producția industrială 
a anului 1967 echivalează eu 
producția realizată în de
cursul primului plan cinci
nal 1»S1—1955).

torlale a R.Ș.R. Marea A- 
dunare Națională aprobă 
prin vot secret Ieșea pri
vind organizarea adminis
trativă a teritoriului R.S.R.

martie • Deschiderea 
primei ediții a Festivalului 
internațional de muzică 
ușoară „Cerbul de aur" • 
La Palatul Marii Adunări 
Naționale s-au deschis lu
crările celui de-al iv-lea 
Congres al cooperației meș
teșugărești.
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Ne aflăm în punctul de con
fluență a două cincinale, cînd idei 
și imagini desprinse din litera do
cumentelor fixează dimensiunea 
ștafetei pe care etapa parcursă o 
transferă celei viitoare.

Încheiem o perioadă de mare 
avînt pentru industria româneas
că, al cărei rol de ramură con
ducătoare în economie s-a am
plificat. Sînt necgsare cifre și nu 
ne vom sfii să. le folosim atîta 
timp cit cu ajutorul lor nu facem 
decît să limpezim sensul celor 
spuse mai sus. Ritmul mediu a- 
nual de creștere realizat, supe
rior celui prevăzut, este de 11,7 
la sută el singur grăitor pentru 
zestrea cu care mergem mai de
parte, participarea industriei la 
constituirea venitului național 
deplasîndu-se de la 49 la sută 
în 1965 la 60 la sută în 1970. Am 
găsit cu cale să încep prin utili
zarea celor citeva date, ele defi
nind fără echivoc una din do
minantele acestor ani: dinamis
mul dezvoltării noastre economi
ce. Ne raportăm la anul 1965, 
cînd reușisem rezultate meritorii 
în multe domenii de activitate. 
Și constatăm că astăzi nivelele de 
atunci sînt devansate, în fiecare 
sector în parte, în fiecare, ramu
ră industrială, în fiecare sector. 
■ fost un cincinal în care ne-am 
■rdreptat eforturile spre crește
rea producției, pentru dezvolta
rea bazei tehnico-materiale a so
cietății.

Avem în față o cifră : în anii 
acestui cincinal au fost construite 
și date în exploatare 1 500 DE 
CAPACITĂȚI ȘI OBIECTIVE 
INDUSTRIALE. Cincinalul, 
prin construcțiile sale, a în
semnat deplasarea spre șan
tiere a mii, a zeci de mii 
de tineri, mulți la primul contact 
cu meseria, rămași aici, pe schele 
pînă la încheierea lucrărilor și 
preluînd apoi, în halele construi
te de ei, comanda mașinilor, a 
utilajelor de înaltă tehnicitate. 
Vorbind în reportajele noastre 
despre constructorii de la Galați 
și Pitești, de la Turnu Măgurele 
și Buzău, de la Hunedoara și 
Brazi încercam de fapt să reți
nem momente din tabloul muncii

desfășurate de acești tineri că
rora cincinalul le-a configurat 
traiectoria profesională. Cincina
lul pe care-1 încheiem a operat 
modificări de amploare în geo
grafia economică a patriei. în 
acești ani a fost și mai marcan
tă aplicarea consecventă a prin
cipiului îmbunătățirii repartizării 
teritoriale a forței de muncă, ri
dicarea din punct de vedere eco
nomic a tuturor regiunilor țării. 
S-a efectuat un volum de inves
tiții de peste 288 miliarde lei. 
Vechi localități rămase prin tradi
ție dincolo de orbita industriali
zării, „locuri unde nu se întîmpla 
nimic" au căpătat astăzi puterni
că identitate economică și exem
plele nu fac decît să trunchieze 
imaginea de ansamblu. Buzău, 
Balș, Odorheiul Secuiesc, Alexan
dria, Miercurea Ciuc, Alba Iulia, 
Focșani, Slobozia, Drăgășani sînt 
orașe aflate acum sub influența 
complexă a dezvoltării industria
le, al cărei efort, dincolo de am
prenta urbanizării se manifestă 
pregnant în modificarea structu
rii forței de muncă, determină 
sensibile mutații în preocupările 
și aspirațiile tineretului.

Sînt astăzi întreprinderi în care 
media de vîrstă a salariaților se

la înălțarea marilor obiective ale 
cincinalului, să fie alături de cei 
vîrstnici la înfăptuirea obiective
lor economice. în acest timp, 
i-am întîlnit în uzinele, în fabri
cile cu tradiție, am dialogat cu 
ei în unitățile abia intrate în 
funcțiune, pe șantiere. Am scris 
despre destoinicia acestor tineri. 
Ne-am simțit îndemnați să urmă
rim îndeaproape munca brigadie
rilor de pe șantierele naționale și 
locale ale tineretului, organizate 
de Uniunea Tineretului Comu
nist, despre vrednicia acelor 
inimi și brațe destoinice ce așea
ză cărămidă peste cărămidă în 
edificiul marilor construcții ce 
se vor numi mîine Sistemul 
hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier, hidrocentrala 
Lotru, Rogojelu, expresie sim
bolică a dorinței de a lu
cra, de a sprijini pe măsura 
puterilor lor îndeplinirea obiecti
velor cincinalului.

Am străbătut un cincinal în 
care industria a fost așezată cu 
hotărîre sub semnul moderniză
rii, și tineretul, compunînd cea

industriale, lucru mai ușor de în
țeles acum, cînd ne pregătim să 
impulsionăm cu precădere ramu
rile purtătoare ale progresului 
tehnic — construcțiile de mașini, 
chimia, energetica, metalurgia, să 

-dezvoltăm prioritar sectoarele de 
înaltă tehnicitate — electronica, 
mașinile-unelte, mecanica fină, 
petrochimia, producția de o- 
țeluri speciale. Nu e nevo
ie decît să răsfoim filele 
de cronică ale cincinalului pen
tru a constata contribuția sa la 
pregătirea condițiilor cerute de 
îndeplinirea cu succes a preve
derilor viitoare. Dacă ne referim 
la construcțiile de mașini, vizita
torului Tîrgului Internațional 
București orice explicație îi este 
de prisos. La multe din expona
te, alături de cunoscutul „fabri
cat în România", s-ar fi cuvenit 
alăturată inscripția „produs în a- 
cest cincinal". Exemple ? Calcu
latorul electronic „Felix C-250" 
— exponentul posibilităților 
noastre în domeniul tehnicilor de 
vîrf ; mașinile unelte cu coman
dă program, vorbind despre pre-

lul a operat în creșterea poten
țialului nostru economic, referin- 
du-ne la nivelul producției ener
getice și al producției de oțel.

Mai mult ca oricînd timpul 
parcurs a însemnat spațiul de 
mișcare al oamenilor deprinși să 
așeze în calea apelor sau în dru
mul cărbunilor turbinele dătă
toare de energie. De la Argeș, 
constructorii eoborîți de sub gea
na Ceahlăului s-au deplasat pe 
Lotru, acolo unde în creierul 
munților prinde contur marele 
izvor de lumină așternut peste 
păienjenișul de ape ce împrejmu- 
iește obîrșia Lotrului, pe Dunăre, 
la Porțile de Fier, locul din care 
cu cîteva luni în urmă au țîșnit 
pe magistralele aeriene primii ki
lowați, marcînd intrarea în linia 
dreaptă a lucrărilor la cel mai 
mare obiectiv hidroenergetic al 
acestor ani; și de aici mai de

parte, pe Olt, inaugurînd mărgă
ritarul. Concurînd Bistrița și Ar
geșul, pe Someș... De la Luduș și 
Craiova confrații lor și-au depla
sat uneltele la Deva, ori în Gorj, 
în apropierea Rovinarilor ori la 
Brăila.

Cincinalul s-a suprapus peste 
jumătatea Analizatoare a dece
niului activității celor ce-și leagă 
numele de ridicarea celui mai 
mare izvor de fontă și oțel al ță
rii. Lucrătorii întreprinderii de 
construcții și montaje Galați au 
predat la cheie metalurgiștilor 
cea mai mar* parte din atlasul 
siderurgiei noastre. Laminorul de 
tablă groasă a intrat în funcțiu
ne în primul an al cincinalului, 
laminorul de benzi- la- rece cu cî-
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INDUSTRIA
sub semnul propulsării spre

• CALITATE • EFICIENȚĂ
• MODERNITATE

plasează în jurul a 20 de ani. 
Sute de mii de tineri veniți de 
pe băncile școlii sau calificați la 
locul de muncă au trecut în acest 
cincinal pragul secțiilor de pro
ducție înregimentîndu-se în rîn- 
durile clasei muncitoare. Benefi
ciari ai tuturor acestor eforturi 
tinerii au înțeles să pună umărul

mai mare parte din volumul for
ței de muncă a fost deprins să 
gîndească și să acționeze în spi
ritul noului, să se pregătească 
pentru a fi capabil să facă față 
solicitărilor profesionale în node 
condiții. S-a operat, după cum se 
știe, cu îndrăzneala izvorîtă din 
realism în structura producției

ocupările pentru creșterea com
petitivității utilajelor românești : 
locomotivele electrice, autoturis
mele „Dacia" și „Aro", tractoa
rele miniaturale, sondele de fo
raj de mare adîncime, sugerînd 
și deplasările calitative în inte
riorul acestei ramuri. Am vrea 
să ilustrăm forța cu care cincina

APRILIE • Se dă publi
cității Hotărîrea Comitetu
lui Executiv al C. c. al 
P.C.R. și a Consiliului de 
Miniștri al R.S.R. cu privi- 
re la Comitetele de direcție 
ale întreprinderilor și or
ganizațiilor economice de 
stat • Conducătorii de 
partid și de stat în Irunte 
cu tovarășul Nicolae Ceau
șescu vizitează la sala Dal
les expoziția retrospectivă 
de pictură și sculptură. • 
Se deschide Congresul in
ternațional de lingvistică șl 
filologie romanică • înce
pe conferința pe- țară a U- 
nlunii artiștilor plastici • 
Se Încheie la lași Festiva
lul artgi studențești.

MAI ■ • Se publică che
marea C, C. al U.T.C. cu 
prilejul împlinirii a 20 de 
ani de la-deschiderea șan
tierului Bumbești-Livezenl
• Inaugurarea unor șantie
re ale muncii voluntar-pa- 
triotlce a tineretului * To
varășul Nicolae Ceausescu 
adresează mesaje orașelor 
Brăila șl Slatina cu prile
jul împlinirii a 690 ani de 
existență.

IUNIE • La Combinatul 
siderurgic Galați s-a ela
borat prima șarjă de oțel
• în întreaga țară se săr
bătorește ZIUA PIONIERI
LOR • La Pitești — punct 
de lucru pe autostrada Bu- 
curești-Plteștl se Inaugu
rează, în prezența tovară
șului Ion Ilieseu — prim 
secretar a! C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele 
tineretului, șantierul națio
nal al muncii voluntar-pa- 
tri otice a tineretului • in
tră in funcțiune laminorul 
slebing do la Combinatul 
siderurgie Galați • în Ca
pitală aro loc Adunarea 
populară consaemtă aniver
sării a 12# de ahl de la re
voluția din IM6. A vorbit 
tovarășul Nteola*' Ceeușes- 
cu.

IULIE • ge Inaugurează 
calea ferată Tr. Severin — 
Topleț • La Combinatul 
siderurgic din Galați se ela
borează In prezența tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
prima șarjă la cel de-al doi
lea convertizor al oțelăriei 
• Au părăsit Capitala cei 
5M de membri al delegației 
tineretului român care vor 
participa la cel de-al IX- 
lea Festival Mondial al Ti
neretului și studenților de 
la Sofia.

AUGUST • .■ Se sărbăto
rește ziua minerului șl Cen
tenarul industriei carboni
fere din Valea Jiului in 
prezența tovarășului Nico
lae Ceaușescu -• Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu partici
pă la inaugurarea Uzinei de 
autoturisme din Pitești.

SEPTEMBRIE • La tea
trul de vară „23 August" are 
loc o entuziastă manifesta
re a tineretului consacrată 
aniversării a 20 de ani de 
la inaugurarea primelor 
șantiere naționale ale tine
retului « Din Gara de Nord 
pleacă primele eșaloane de 
elevi din liceele Capitalei, 
care vor ajuta la strînsul 
recoltei « Cu prilejul des
chiderii noului an școlar 
C.C. al P.C.R., Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri 
adresează cadrelor didacti
ce șl elevilor un salut • 
• Pleacă spre Mexic lotul 
Olimpicilor români.

OCTOMBRIE • Tovară
șul Nicolae Ceaușescu se a- 
dresegză studenților cu o- 
cazla Începerii anului uni
versitar • In întreaga țară 
se sărbătorește „Ziua recol
tei" * In Capitală are loc 
Adunarea festivă consacra- 
tătă aniversării a 150 de ani 
de la înființarea primelor 
cursuri de inginerie în lim
ba română • Mii de tineri 
fac la aeroportul Băneasa o 
primire festivă olimpicilor 
români reintorși de la 
Mexic * Se deschide 
la Timișoara prima ex
poziție filatelică pe țară, 
Naționala ’66 tineret, prile
juită de împlinirea a 10 ani 
de la înființarea Asociației 
filateliștilor din România.

NOIEMBRIE • Se consti
tuie Frontul Unității Socia
liste • încep lucrările sim
pozionului „Tineretul — 
obiect de cercetare științi
fică" • Se deschide la 
București seminarul națio
nal studențesc „Socialismul 
și democrația" • Au loc la 
Alba Iulia, în prezența con
ducătorilor de partid și de 
stat în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mani
festări consacrate semicen
tenarului Unirii Transilva
niei cu România.
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IANUARIE • A fost pusă 
sub tensiune linia electrică 
aeriană de 110 kv Motru- 
Rovinari • Inaugura
rea secției române a 
Teatrului de Nord din 
Satu Mare • Ședința 
Biroului Executiv al Consi-

Pas energic.tinerețe.
liului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

FEBRUARIE • 
Manifestul F.U.M.

..-chiderea lucrărilor 
rintel Naționale a Cadrelor 
Didactice e La Mahmudia 
s-a terfrinwrt construcția 
platformei de depozitare cu 
j suprafață de peste 40 000 
m.p. și consolidarea cheiu- 
rilor de acostare a navelor 
fluviale de mare tonaj

• I- 
magis- 

Lcurești-

Apare 
• Des- 

Confe-

mare
Plenara U.A.S.R. 

naugurarea primei 
trale elect: 
Brașo t.

MARTIE « 
dunăre

Nicolâe

geriior : 
pentru • PI ‘ 
siliului Naționa^H
• S-au deschis îMI 
lucrările Sesiuni^Hg 
dunări Naționa^HI 
marea Adunării 
studenților din 
de filozofie adreiRB 
gii studențimi a pat 
începe festivalul 
național de muzică 
„Cerbul de aur“ de la Bra
șov $ Zece întreprinderi 
din județul Brașov au ra
portat îndeplinirea planu
lui pe primul trimestru al 
anului.

<*a a- 
Fi Ca- 
farășul 
fAlege- 
, F.U.S. 
,e ale- 
r voturi 
LCon- 
fcj.s.

inte^ 
ușoară

APRILIE • I.A.S. Oecica 
primește Steagul roșu și 
Diploma de unitate frunta
șă pe țară în întrecerea so
cialistă pe anul 1968 • Pri
mul cuptor din Complexul 
de piroliză de la Combina
tul petrochimic din Pitești 
a început să producă • Fa
brica de confecții din Cra
iova, una din cele mai mari 
și mai moderne din țară, 
a atins principalii parame
tri tehnico-economici pro
iectați • Uzina de fibre 
sintetice din Iași a intrat 
în funcțiune cu 6 luni îna
inte de termen • Plenara 
comună a C.C. al U.T.C. și 
a Consiliului U.A.S.R. • 
încep lucrările conferinței 
pe țară a studenților • La 
șantierul naval din Galați 
al 13-lea cargou a fost lan
sat Ia apă • In cadrul sis
temului Calafat - Băilești 
s-a deschis primul șantier 
național al tineretului pen
tru lucrări de irigații.

MAI • Inaugurarea u- 
nor noi construcții univer
sitare la Iași • Plenara 
C.C. al P.C.R. • Apar Te
zele C.C. al P.C.R. pentru 
Congresul al X-lea.

IUNIE • Proiectul Di
rectivelor Congresului al 
X-lea • La exploatarea mi
nieră Baia Bocșa este dat 
în folosință un mare an
samblu de lucrări care du
blează capacitatea de ex
tracție și exploatare • 
Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adresat partici- 
panților la „Masa rotundă" 
privind rolul și contribuția 
tinertului la realizarea unui 
climat de pace și securitate 
în Europa — 15-20 iunie • 
La termocentrala Borzești a 
intrat în funcțdune cel de-ai 
doilea grup turbogenerator 
de 210 MW • Vernisajul 
expoziției bienale a tineri
lor artiști plastici • La Sala 
Palatului s-a deschis Con
ferința națională de meca
nică aplicată.

IULIE • Plenara C.C. 
al U.T.C. și a Consiliului 
U.A.S.R. • Plenara lărgită 
a Comitetului Uniunii Zia
riștilor • Plenara lărgită 
a Consiliului Uniunilor So
cietăților științifice a ca
drelor didactice • H. C. M. 
privind generalizarea nou
lui sistem de salarizare în 
întreprinderile forestiere • 
Festivalul cineaștilor ama
tori • Pe șantierul hidro
energetic de la Porțile de 
Fier au fost dirijate spre 
ecluza construită pe malul 
românesc al Dunării pri
mele cantități de apă $ 
Ședința plenară a C.C. al 
P.C.R. • Sărbătorirea celui 
de-al 20 000 000-lea cetățean 
român.

AUGUST • Porțile de 
Fier : ecluza de pe malul 
românesc a intrat în folo
sință provizorie • Deschi
derea Congresului al X-lea 
al P.C.R $ Porțile de Fier : 
constructorii români au în
ceput lucrările de închide
re a Dunării în zona bara
jului deversor o Deschi
derea expoziției „EREN 
1969“ e Porțile de Fier : 
s-a terminat prima etapă 
de închidere a Dunării • 
încheierea lucrărilor Con
gresului X • Sesiunea ju
biliară a M.A.N. consacrată 
celei de-a XXV-a aniversări 
a eliberării patriei de sub 
jugul fascist. Deschiderea 
primului festival și concurs 
internațional de folclor 
„România ’69“.

SEPTEMBRIE • Des
chiderea Conferinței inter
naționale de gaze ionizate
• Noua fabrică de zahăr 
din Oradea se află în pro
be tehnologice

OCTOMBRIE • La Co
rabia au început probele 
tehnologice la fabrica de 
zahăr • H.C.M. privind ge
neralizarea noului sistem 
de salarizare în agricultură
• Plenara C.C. al U.T.C.
• H.C.M. privind generali
zarea noului sistem de sa
larizare în sectorul ener
giei electrice și termice, 
poștă și telecomunicații.

NOIEMBRIE • La ter
mocentrala Deva — proba 
de punere în funcțiune 
a primului grup o intîl- 
nirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu oameni de 
știință, cercetători și ca
dre didactice din domeniul 
științelor sociale. • Des
chiderea lucrărilor M.A.N.
• La C.I.L. Sighetul Mar- 
mației s-a dat în funcțiu
ne cu două luni mai devre
me fabrica de furnire.

DECEMBRIE • Semi
centenarul Teatrului Națio
nal și al Operei Române 
din Cluj • Festivalul na
țional de teatru • H.C.M. 
privind acordarea de credi
te populației pentru lo
cuințe proprietate persona
lă de către CEC • Plenara 
C.C. al P.C.R. • Uzina de 
autocamioane din Brașov 
și-a îndeplinit planul anual.

(Urmare din pag. a IlI-a)

teva săptămîni în urmă. între 
aceste două date, pe imensul pla
tou s-au aliniat, la convertizoa- 
rele cu oxigen cele două furnale 
de mare capacitate, cele mai 
puternice din țară. Am în
cheiat un cincinal care ne-a 
deprins cu curajul deciziei, curaj 
desfășurat sub semnul ideii de 
mai bine, al perfecționării. Sub 
ce deviză s-a desfășurat întreaga 
activitate economică de după 
Congresul al IX-lea ? Un impre
sionant sistem de măsuri luate în 
acest răstimp pentru perfecționa
rea organizării, conducerii și pla
nificării economiei naționale. 
Faptul că astăzi o bună parte 
din aceste măsuri sînt realități 
palpabile, că centralele și combi
natele industriale au depășit 
deja faza debutului, că în ultima 
vreme au prins viață și alte ho- 
tăriri ale Congresului al IX-lea, 
ale Conferinței Naționale în a- 
ceastă direcție autorizează con
vingerea că sîntem, pregătiți te
meinic pentru acele care încep 
sub semnul aniversării semicen
tenarului P.C.R.

Pentru că cincinalul care as
tăzi se încheie ne-a pregătit prin 
înălțimea obiectivelor sale, prin 
realismul confirmat al prevederi
lor lui, avem încredere în noi. 
Cu această încredere abordăm vii
torul cincinal cînd ne propunem 
să asigurăm un ritm înalt de 
creștere economică, exprimat 
prin ritmul mediu anual de dez
voltare al industriei de 10—II la 
sută, prin volumul impresionant 
de investiții planificate — 540 
miliarde lei. Tineretul are în fața 
lui un teritoriu de afirmare fără 
precedent : 700 000 de locuri de 
muncă noi îl așteaptă dincolo 
de pragul cincinalului.

Sub cupola ce va adăposti lu- 
orările celui de al IX-lea Con
gres al U.T.C., acolo unde do
minantă va fi ideea de muncă, 
tînăra generație își va reafirma 
adeziunea totală la programul 
de dezvoltare multilaterală a 
țării aprobat de Congresul al 
X-lea al Partidului. Cincinalul 
care ia sfîrșit azi ne-a obișnuit 
să muncim fără a precupeți efor
turile, ne îndeamnă, ne obligă să 
fim optimiști.

Proiecții în timp. Două ipostaze ale Porților de Fier: primele excaiații ți. peste ani, primele 
țișniri de lumină productivă

RECOLTA

VIITORULUI
Acum, la cumpăna dintre ani și 

cincinale, încercăm pentru citi
torii noștri reproiectarea înmă- 
nunchiată a momentelor semnifi
cative ale agriculturii românești, 
la timpul lor detaliat prezentate. 
Am încercat o grupare a lor. P6 
ani și pe sectoare. Așadar, să în
cepem cu...

1966 — anul DEMARĂRII.

Ca urmare a măsurilor partidu
lui, s-a trecut la adoptarea unui 
complex plan pentru extinderea 
mecanizării, introducerea celor 
mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, dublarea cantităților de 
îngrășăminte folosite de agricul
tură, îndiguirea luncilor inunda
bile. irigarea unor suprafețe. Din 
fostul raion Filiași am publicat 
atunci un reportaj intitulat „A’e- 
miraculoasa putere a apei". Cinci 
mii de tineri au lucrat trei ano
timpuri să asigure sursa de apă 
necesară irigării a cîtorva mii de 
hectare. Inițiativa a fost preluată, 
în Argeș, pe valea Comanei, în 
Moldova, de-a lungul Șiretului, 
Prutului, Bistriței și a altor nuri, 
în Banat și Crișana, în Maramureș 
și în Centrul Transilvaniei, sute 
de mii de tineri au sprijinit ac
țiunea de amenajări prin posibili
tăți locale a unor suprafețe de 
teren.

Peste tot, ori unde am fost în 
acel an — 1966, oamenii vorbeau 
despre „șantierul nostru", despre 
„mașinile agricole pe care le aș
teptăm", despre „agronomul care 
ne va fi repartizat"; răspunsu
rile la întrebări începeau cu 
verbul „va fi“. Era perioada cînd 
mînecile abia fuseseră suflecate...

1967 — anul PAMÎNTURI- 
LOR NOI.

Am numit anul 1967 Anul pă
mânturilor noi, gîndindu-ne și la 
faptul că în primăvara lui a 
început construcția celui mai 
mare sistem de irigații al țării : 
Valea Carasu din Dobrogea de 
sud. El singur avînd o suprafață 
de patru ori mai mare decît în
treaga suprafață irigată a Româ
niei anului 1965, era unul din 
cele zece obiective mari ale pla
nului de irigații și îmbunătă
țiri funciare. Impresionați de 
amploarea lucrării am scris a- 
tunci reportajul „Dunărea va 
pulsa viață pe 185 000 hec

tare". Apa Jiului, Oltului și 
Argeșului luate la un loc este con
dusă în cîmpie prin noua matcă 
săpată de om; peste două mii de 
kilometri de canale și conducte 
îngropate, aproape cincisprezece 
milioane metri cubi de pămînt 
excavat; trei foarte mari stații de 
pompare a căror putere echiva
lează cu 1,5 ori puterea instalată 
a tuturor centralelor electrice ale 
anului 1950. Se începea o lu
crare foarte grea dar de o im
portanță deosebită pentru agri
cultură : era primul șantier de a- 
cest gen, o școală unde se pre
găteau cadrele de bază pentru 
celelalte obiective similare, era 
o probă a capacității constructo
rilor, era lucrarea care,' odată 
realizată, permite obținerea a- 
nuală a unui spor de recoltă de 
50 000 vagoane cereale în echi
valent porumb. Și tot atunci, în 
sudul Olteniei, în Cîmpia de vest, 
în Bărăgan a început construcția 
altor sisteme de irigații. 400 000 
hectare în total.

1968 — anul IZBÎNZILOR în 
bătălia cu seceta. Vă mai amin
tiți ? Din martie și pînă în octom
brie nici o picătură de ploaie. În 
condiții similare, în 1946, pe două 
treimi din suprafața țării culturile 
agricole au fost complet compro
mise. Cinci luni din an a fost o 
crîncenă luptă cu natura. A- 
proape un milion de tineri, alături 
de milioane de maturi, au adus 
apa cu găleți și, prin amenajări 
„de campanie", pe zeci de mii de 
hectare de legume, în plantațiile 
de vii și pomi; în uzine, munci
torii au lucrat în schimburi spe
ciale pentru a asigura agriculturii 
baza materială necesară aducerii 
apei pe suprafețe cît mai mari.

1969 — anul REEDITĂRII 
BUMBEȘTI — LIVEZENILOR. 
După 20 de ani din nou am în- 
tîlnit ceremonia înălțării drapelu
lui deasupra unui „careu al salo
petelor albastre". La Coveiu, Bă- 
răganu, Ivănești, Tudor Vladimi- 
rescu și Castelu, aproape două 
mii de uteciști din întreaga țară 
s-au constituit în Șantiere Na
ționale ale Tineretului. O concen
trare de energii tinere care a re- 
înnodat tradiția marilor acțiuni 
patriotice. Am străbătut laturile 
acestui pentagon, am trăit prin
tre brigadieri, i-am cunoscut pa 
mulți dintre ei — biografiile lor, 
faptele de muncă constituind su
biecte pentru multe din articolele

noastre. Pasionați, responsabili, 
prietenoși, harnici, preocupați să 
deprindă temeinic o meserie — 
așa i-am definit pe frații Straton, 
întîlniți pe șantierul de irigații din 
Valea Carasu, pe Gheorghe Both, 
Mihai Florescu, Eugen Mendrea, 
veniți în Bărăgan tocmai din 
nordul Moldovei, pe atîția alții.

1970 — anul CERTITUDI
NILOR. A cincea treaptă a cin
cinalului a fost așezată cu suc
ces. Cu un an mai devreme, sis
temul de irigații Calafat-Băilești 
(48 000 hectare) a produs la ca
pacitate ; au intrat în producție 
o sută cinci complexe agrozooteh
nice de tip industrial — locuri de 
muncă pentru zece mii de tineri 
ce au deprins una din meseriile 
noi ale agriculturii. Multe dintre 
aceste obiective le-am prezentat 
cititorilor noștri. Serele de la Al- 
măj și Beharca, ocupînd în final 
două sute de hectare, au început 
să producă, sporind astfel supra
fața „verilor permanente" ale 
țării la șase sute de hectare. Tru
fandalele legumiculturii noastre 
sînt astăzi întîlnite pe piețele a 
peste douăzeci de țări ale lumii. 
In acest interval s-au materiali

zat in obiecfic« de importanță 
vitală pentru agricultura țării a- 
proape 50 de miliarde de lei.

Acum,\ cînd privirea ne este 
fixată nu de fila calendarului de 
perete ci de acele ceasornicului 
care vor indica ora 24 a unui 
cincinal, și ora de început g al
tuia, sintetizăm munca celor pe 
care i-am urmărit îndeaproape 
transcriind aprecierea secretaru
lui general al partidului, expusă 
la ședința de lucru de la C.C. al 
P.C.R., din 23 noiembrie : „In 
cursul actualului cincinal — deși 
au existat condiții climatice ne
favorabile atît în 1968, cit și în 
1969, iar anul acesta țara noastră 
a fost greu lovită de inundații — 
agricultura a înregistrat progrese 
pe calea dezvoltării și moderni
zării. S-au realizat importante 
lucrări de investiții, a crescut 
gradul de mecanizare a muncilor 
agricole, au fost asigurate canti
tăți sporite de îngrășăminte și 
alte substanțe chimice, s-a început 
construirea unor mari sisteme de 
irigații, a fost pregătit un număr 
însemnat de cadre de speciali
tate, cu studii superioare ți medii".

*
Și, arc de pod către viitor, 

cîteva cifre : în perioada 1971— 
1975, în agricultură vor fi inves
tiți 80 de miliarde lei; vor fi a- 
menajate pentru irigații încă
1.5 milioane hectare; forța me
canică va crește cu încă 30000 
tractoare și 45 000 combine și 
semănători mecanice ; producția 
de legume va ajunge la 4 milioa
ne tone. In 1975, sînt planificate 
producții reprezentînd 17,5—
18.5 milioane tone cereale. In 
dinamica agriculturii românești, 
următorii cinci ani vor echivala 
cu întreaga perioadă 1949—1960.

Se poate imagina o an
chetă vastă, cuprinzând toa
te categoriile de cetățeni — 
de la specialistul istoriei, e- 
conomiei politice, sociologiei 
și pînă la proaspătul absol
vent de liceu, de la cel mai 
tînăr muncitor și pînă la direc
torul de centrală industrială, de 
la ministru și pînă la inginerul 
cu diploma cea mai recentă, de 
la țăranul cooperator și pînă la 
savantul care „vede“, în labora
toarele de azi, recoltele de la 
mijlocul deceniului ce vine, de 
la adolescentul care primește, în 
schimbul cravatei de pionier, 
carnetul roșu de utecist și pînă 
la activistul de partid matur, in
vestit cu majore sarcini politice 
și administrative... Se poate ima
gina o asemenea anchetă și, cu 
asemenea, poate fi indicat cu 
precizie, și răspunsul : PERFEC
ȚIONAREA.

De fapt, o „anchetă" ca aceea 
imaginată aici s-a desfășurat și 
continuă să se desfășoare. Căci 
ce altceva decît o plenitudinară 
și continuu activă consultare a 
opiniei, a tuturor păturilor țării, 
a tuturor cetățenilor reprezintă 
întregul complex de dezbateri 
sub semnul cărora a pulsat și 
pulsează, mereu mai vie, activi
tatea depusă, în acești ani, pe 
toate fronturile construcției so
cialiste ? O consultare ale că
rei categorice concluzii le-au 
constituit : 1. Conștiința, la în
ceputul cincinalului, a trecerii 
societății noastre către o nouă 
etapă istorică. 2. înscrierea ne
cesității de multilaterală și per
manentă perfecționare ca o con
diție esențială pentru devenirea 
țării noastre în noua perioadă. 
3. Obligația, pentru întreaga na
țiune, de a căuta și aplica — în 
condițiile direcționării științifice, 
înțelepte, efectuate de către 
partid — cele mai eficiente me
tode de perfecționare.

Evoluția economică, politică, 
social-culturală a țării noastre în 
ultimii cinci ani arată că fie
cărui succes obținut într-un do
meniu sau altul i-a corespuns, 
ca element indispensabil reali
zării, una din măsurile impor
tante de perfecționare, măsuri 
adoptate de conducerea de 
partid și de stat în deplină con
cordanță cu voința și interesele 
națiunii. Astfel, realizările do- 
bîndite în economie, parametrii 
mereu sporiți și ritmurile mereu

Pe emblema 

acestor ani 

m- 
im 

mm

SOCIALE
mai înalte semnalate cu prilejul 
recentului bilanț s-au constituit 
ca niște rezultate firești ale mă
surilor cu privire la perfecționa
rea conducerii și planificării eco
nomiei naționale și la îmbunătă
țirea organizării administrativ- 
teritoriale a țării. De ase
menea, în domeniul perfec
ționării profesionale și spiri
tuale a omului s-au luat în a- 
ceastă perioadă măsuri cu carac
ter fundamental, de importanță 
istorică. în planul formativ, al 
specializării : reorganizarea în- 
vățămîntului de toate gradele, 
crearea Consiliului național al 
cercetării științifice, a unor in
stituții cum sînt Academia de 
științe medicale, Academia de 
științe agricole, Academia de ști
ințe sociale și politice, cărora li 
se adaugă o serie de alte insti
tuții „profilate", cum ar fi In
stitutul de cercetări pentru pro
blemele tineretului.

Democrației socialiste, de
ment indispensabil unei so
cietăți moderne, călăuzite de 
principiile marxism-leninismului, 
i s-au adus în această perioadă 
perfecționări însemnate, aplicate 
in mod științific, potrivit stadiu
lui de dezvoltare caracteristic so
cietății românești contemporane. 
Crearea Frontului Unității Socia
liste, ca organism nou, potrivit 
noilor realități și necesități so
ciale, menit să cuprindă repre
zentanți ai tuturor categoriilor de 
cetățeni, ai tuturor naționalități
lor conlocuitoare, ai tuturor pro
fesiilor, este deplin grăitoare nu 
numai pentru largul democratism

al orânduirii noastre, ci și pentru 
adevărul incontestabil potrivit că
ruia caracteristica primordială a 
acestui democratism o constituie 
dinamismul lui permanent 
larg reprezentat în organe
le administrative, cetățeanul 
României socialiste a fost in 
această perioadă mai mult decit 
oricînd, consultant direct nemij
locit asupra tuturor măsurilor de 
importanță republicană aflate in 
studiu.

Ca un exemplu major al efor 
turilor de perfecționare a demo
cratismului socialist și ca un 
corolar a acestor eforturi, în a- 
ceastă perioadă viața 'socială a 
cunoscut întîlnirile — devenite 
tradiționale — ale conducători
lor de partid și de stat, în frun
te cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu oamenii muncii 
din întreaga țară. Aceste întil- 
niri constituie, în întreprinderi și 
pe ogoare, în școli și universități, 
în instituții de cultură și în adu
nările creatorilor, profunde și efi
ciente ședințe de lucru, momen
te emoționante, prilejuri de co
municare vie, nemijlocită între 
partid și popor, între fiecare ce
tățean și conducătorul iubit și 
respectat al statului.

Trebuie subliniat adevărul de 
majoră importanță — adevăr re
petat în multe prilejuri de către 
secretarul general al partidului 
nostru — că perfecționarea, în 
ultimii ani, a democrației socia
liste reprezintă nu rodul întîm- 
plării, ci efectul unei necesități 
legice, izvorite din specificul ac
tualei etape istorice a țării. 
Permanenta grijă a partidu
lui și statului pentru tînă
ra generație — preocupare 
afirmată de România, nu o 
dată, de la tribuna forurilor inter
naționale — a acționat, în acești 
ani mai mult ca oricînd, sub egi
da încrederii depline în tineret. 
Dacă n-ar fi decît să amintim"» 
modul înalt patriotic, de majoră 
responsabilitate civică, profund 
emoționant în care s-au luptat ti
nerii din întreaga țară — mun
citori, țărani, elevi, studenți, mi
litari — pe frontul inundațiilor 
pustiitoare din această primăvară 
și tot ar fi suficient pentru a 
aduce o ilustrare majoră a apre
cierii făcute, cu părintească mîn- 
drie, de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Avem un tineret 
minunat...".

ȘTIINJA Șl
PRODUCȚIA

— două laturi inseparabile ale 
activității de creație a omului

— Ce-au însemnat acești 5 ani 
pentru știința românească ?

— în primul rînd O PROFUN
DĂ REORGANIZARE. înființa
rea C.N.C.S., promulgarea legii 
privind organizarea activității de 
cercetare științifică, orientarea 
institutelor spre autofinanțare pe 
baza contractelor încheiate cu 
unități productive — iată cîteva 
din măsurile adoptate. Cercetarea 
fundamentală și cea aplicativă au 
fost orientate mai mult decît pî
nă acum, și aceasta în special 
după Congresul al X-lea al 
P.C.R., spre o tematică capabilă 
să asigure eforturilor oamenilor 
de știință o înaltă eficiență so
cială.

— Se pot ilustra aceste efor
turi creatoare în cifre ?

— Iată cîteva date pe 
care ni le-a pus la dispo
ziție O.S.I.M. : România dis
pune azi de 5 300 de in
venții, plus 2 000 de propuneri 
de invenții aflate în curs de exa

minare. Beneficiile rezultate din 
aplicarea a 1950 de brevete se 
ridică anual la 950 milioane lei.

într-o serie de mari uzi
ne funcționează deja ordi
natoarele. Probleme importan
te ale planificării, sistemati
zării, sînt rezolvate cu ajutorul 
lor. A fost înființat în Capitală 
Institutul de informatică — ele
ment de bază al viitorului Sistem 
național unic de prelucrare a 
datelor. în tot mai multe capitale 
de județ apar centre teritoriale de 
calcul, iar industria noastră asi
milează computerul de capaci
tate medie „Felix 256“

Valorificarea integrală a 
zgurilor metalurgice — iată 
o invenție românească bre
vetată în Anglia, Suedia, Ja
ponia, India, al cărui autor 
este prof. univ. Tudor D. Io- 
nescu.

— La institutul nostru, ne 
spunea Sergiu Nistor (doctor în 
științe la 27 de ani), cercetător

La ora înaltă a modernizării : 
știința ascultă pulsul industriei

la I.F.A., au fost elaborate și 
experimentate' o serie de tehno
logii noi pentru obținerea unor 
combustibili nucleari, ca încăr
cătură a reactorilor termici și ra
pizi. Cazanul multifocal GAMA, 
conceput la I.F.A., a fost dis
tins cu medalia de aur la Salo
nul Internațional a Inventatori
lor din 1969 de la Bruxelles.

Peua/e-simbol m tabloul României contemporane: griu și chimie

178 de milioane de Iei be
neficii — iată o cifră care 
ilustrează contribuția cerce
tării la dezvoltarea econo
miei naționale. Acestea sînt 
beneficiile înregistrate ca ur
mare a sporirii producției de 
sfeclă de zahăr pe baza noi
lor soiuri create la Institutul 
de la Brașov.

★
— Cea mai importantă mani

festare științifică pe plan 
dial în construcția de motoare ■ 
fost în anul acesta Conferința cl 
ganizată de noi la București, n" 
spunea în vara lui 1970 prof. dr. 
ing. Gh. Bărănescu, rectorul Po
litehnicii din București.

— Ce ne vor aduce cei cine* 
ani care urmează ?

— Este evident că pentru 
țara noastră valorificarea mai 
bună a potențialului existent 
în cercetare, concentrarea 
forțelor pe probleme de ba
ză, de actualitate ale dez
voltării economiei naționale 
— orientare tot mai accentuată 
în ultimul timp — vor da roade. 
Au apărut și apar institute noi 
în domeniul mecanicii fine, aero
nauticii, opticii, se dezvoltă cer
cetările în energetica nucleară, 
electronică, electrotehnică, în 
construcții de mașini. O concen
trare a forțelor s-a produs deja 
în cercetarea chimică. C.N.C.S 
a anunțat existența a 29 de pro
grame prioritare. Noi aștep
tăm să vedem ce teme vor oferi 
industria și agricultura, prin con
tracte, oamenilor de știință.
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in nou!
ȘCOALA
ROMÂNEASCĂ

1970

factor activ in formarea 
comunistă a tinerei generații

IANUARIE — Se dă 
blicității Comunicatul 
privire la îndepli 
planului de stat de da 
tare a economiei nați 
a R.S.R. pe anul 1969.

FEBRUARIE : • Are 
Consfătuirea Cadrelor] 
bază din M.F.A. • <1 
nizației județene Pra 
a U.T.C. i se acordă J 
tru a 4-a oară consd 
drapelul de onoare.

De la înalta tribună a Congre
sului al X-lea al partidului, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU 
spunea : „Școala trebuie să dea so
cietății atît buni specialiști, cit Și 
cetățeni înaintați, cu un orizont 
larg, cu spirit de inițiativă, cu o 
minte receptivă la tot ce e nou Și 
avansat, cu un înalt spirit de res
ponsabilitate față de îndatoririle 
sociale".

Propunem cititorului O reme
morare. Am scris :

• despre copiii oare învață car
te de la 6 ani, începînd cu acest 
cincinal. Astăzi, la sfîrșitul lui, 
toți copiii de 6 ani merg la școa
lă;

• despre debutul școlii gene
rale de 10 ani. Un debut cu 
50 000 de tineri în 1969, în cla
sa a IX-a, cu o continuare de 
80 000 de tineri anul acesta și cu 
inaugurarea ultimei clase din sis
temul de 10 clase, obligatoriu. în 
cincinalul care începe de mîine 
vom scrie despre generalizarea 
acestui învățămînt, întrucît ope
rația va fi încheiată pe plan na
țional ;

• despre liceele de speciali
tate, 226 în prezent. Un tip de 
școală, creație a acestui cincinal, 
care va da peste cîteva luni pri
ma sa promoție de absolvenți. în 
anul 1975 se preconizează ca a- 
portul numeric dintre liceele teo
retice și cele de specialitate, ori
entate spre activitatea practică 
imediată, să fie de 1/1 p

• despre cerința producției de 
a căpăta mai rapid muncitori ca
lificați — ucenicia la locul de 
muncă. Cincinalul ce se încheie 
transferă celui ce-i urmează 
300 000 de tineri aspiranți la ti
tlul de muncitor calificat;

• despre cei 20 000 de dascăli 
— cel mai numeros detașament 
al intelectualității țării ;

• despre ceea ce se întîmplă 
în lumea celor 150 000 de stu
denți, membri ai familiei univer
sitare românești, cuprinsă în 47 
de institute de învățămînt supe
rior, pe care le găzduiesc 16 ora
șe — centre universitare. La 1 
octombrie 1970, în Sala Palatului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
adresat întregii noastre studen- 
țimi și corpului didactic : „Spo
rirea autonomiei institutelor și 
universităților îneît acestea, prin 
propiile senate și consilii, să aibă 
mai multă independență în orga
nizarea procesului de învățămînt, 
asigurarea unei mai mari diversi
tăți, în sistemul pregătirii viitoa
relor cadre; găsirea unor forme 
noi și eficiente în organizarea 
practicii, dezvoltarea laboratoa
relor ți atelierelor pentru ca ac
tivitatea practică și de producție 
a studenților să ocupe locul 
principal în timpul de învăță- 
mint; stabilirea unui raport mai 
echilibrat, potrivit tehnologiei în- 
vățămîntului modem, intre ceea 
ce dă profesorul de la catedră, 
prin curs, și efortul personal al

studentului de a asambla singur 
noile cunoștințe prin informare 
din surse bibliografice bogate; 
asigurarea unor relații de conti
nuitate intre dascăli și discipoli 
care să ducă, în final, la formarea 
specialistului dotat și apt pentru 
producție și știință, cu pregătire 
filozofică comunistă, în stare să 
răspundă in spirit militant co
mandamentelor sociale".

în anul 1970 peste 10 la sută 
din totalul fondurilor destinate 
învățămîntului au fost folosite 
în scopul dezvoltării bazei sale 
materiale. Numai spațiul de șco
larizare și căminizare dat în 
folosință la începutul acestui an 
școlar reprezintă, ca suprafață, 
echivalentul a 24 000 apartamen
te, adică spațiul locuibil al unui 
oraș cu 90 000 de locuitori. Dar 
la aceasta se adaugă și sistemul 
de burse pentru 63 la sută din 
studenți, se mai adaugă, numai

O cetate a culturii tehnice, împlinită tn cincinali Institutul Politehnic tfin BucurețA

in acest an școlar, 1 000 de titluri 
de manuale editate într-un tiraj 
de peste 15 milioane exemplare.

După cum nu este posibil 
să trecem peste evenimen
tul începerii construcției — 
în acest cincinal — a politehnicii 
bucureștene, dată parțial în fo
losință — autentic oraș al învă
țămîntului tehnic modem.

— Cum răspunde elevul, stu
dentul tuturor condițiilor create 
pentru a învăța ?

18 000 x 5 = 90 000. Deci, as
tăzi, 90 000 de tineri, absol
venți ai 187 facultăți — ingineri, 
medici, profesori, agronomi, eco
nomiști, oameni de artă — se 
află la posturi.

în vara lui 1970, în vacanță, 
300 000 de elevi și 80 000 de 
studenți au îmbrăcat haina de 
lucru și au lucrat. Pe șantiere și 
pe ogoare. Munca lor s-a adu
nat în avuția țării.

PRESTIGIULUI

Milioane de oameni
cumpăra cărți

MARTIE : •
„Apo 11 o 12“ Ia 
• La Dumbrava 
»e redeschide □ 
al tineretulu^H
7.: a tovară^H

,'d€' ?fîic ârvWc tnauyui 
oficiali a aeroportului

LA UN MINUT
UNUL DE ALTUL"

București,Imaginați-vă în
sau în oricare alt oraș din 
țară, între mesele 
rile cu cărți ale unei librării, 
un personaj misterios, care spio
nează cu imensă curiozitate pe 
unul și pe altul, observă mișca
rea oamenilor de la un raft la 
celălalt, de la o carte la alta, 
urmărește pașii unuia care a lă
sat o carte înapoi în teanc și se 
îndreaptă spre ușă ori spre casă, 
surîde sau se înfricoșează de 
zîmbetul ori încruntarea cuiva 
care a început lectura încă din 
librărie, un spion, în fine, 
căruia delictul în care cad cei 
spionați îi procură cele mai en- 
tuziasmante satisfacții: este

Scriitorul, un mare scriitor, 
postat fără sfială în mij
locul înghesuielii din librărie ca 
să vadă, să pipăie, să fie marto
rul vînzării cărții. Și ce consta
tă ? „Cumpărau cărți, în medie la 
un minut unul de altul“. (MA
RIN PREDA, în Luceafărul). 
„La un minut unul de altul", 
iată, concentrată în lapidara ob
servație a unui scriitor care-și 
privește cu emoție, cu teamă și 
satisfacție, cititorii în exercițiul 
funcțiunii lor de cumpărători — 
caracteristica mult mai generală 
a dezvoltării societății româ
nești contemporane : ritmul.
Ceea ce observă scriitorul în
tr-o împrejurare banală — vizita
rea unei librării I — este pro
fund exact și revelator, este un 
ritm uluitor: „Colosal — ex
clamă el —- Cumpărau ! Cumpă
rau cărți, în medie de un minut 
unul de altul".

Acest ritm al consumului 
Ide carte nu este inexplicabil, 
n-a apărut din senin și nici mă
car nu este o caracteristică ge
nerală, cum se spune, a „omului 
modern" de pretutindeni. însă 
pe mine m-au impresionat ges
tul și „uluiala" scriitorului — 
jucată, desigur — fiindcă ele 
— acest gest de a studia 
„la fața locului" ritmul de 
care e vorba, precum și „u- 
luiala" produsă de el —- in- 

. dică din partea scriitorului 
conștiința că nu scrie pentru 
niște abstracții, ci pentru niște 
cumpărători de carte. Drumul 
scriitoiului din biroul de lucru 
Ia librărie, pîndind reacțiile 
cumpărătorilor nu este nici el 
inexplicabil și, în orice caz, n-a 
fost întotdeauna și drumul 
celui dinții gînd al scriito
rilor. O întreagă, radicală 
în cazul multora, schimba
re de mentalitate s-a produs 
și toate numeroasele ei caracte
ristici se pot reduce, nu numai 
în chip simbolic, fără teama de a 
banaliza, la acest drum.

în continuare, autorul scrie 
despre tirajele de masă: „A* 
ceasta • opera cititorului ro*

și raftu-

sensb* 
cu- 

l su- 
ro- 
de 
de

mân, înzestrat cu o i 
bilitate excepțională și 
rios din fire la modul 
perior". „Opera cititorului 
mân“ — sună deosebit 
frumos, însă mai înainte 
aceasta sună profund adevă
rat. Tiraj de masă înseamnă, 
oricît ar părea de simplu, știință 
de carte în masă. Un popor, 
sau o populație cititoare de cărți 
înseamnă tot atîtea puncte de 
vedere, opinii, opțiuni cîți oa
meni numără. De aici încolo, 
lucrurile, oricît am vrea, nu mai 
pot fi judecate global, general, 
în masă. S-a realizat în masă 
diversitatea opțiunilor pentru că 
s-au creat condițiile cele mai 
favorabile alegerii. în condițiile 
științei de carte în masă cartea 
nu mai este consacrată de o 
unanimitate ci de o democrație 
a opiniilor și opțiunilor. Demo
cratizarea consacrării literare — 
iată o adevărată cucerire a 
societății românești contempo- 
ranCj demnă de a sta alături de 
alte prestigioase realizări. Tira
jul de masă este, în aceste con
diții, expresia nu în primul rînd 
a consacrării, ci a acestei demo
cratizări pe cit de reală tot pe 
atît de profundă. Firește că, în 
acest domeniu, sub semnul de
mocratizării se pot chiar mai ușor 
strecura impostura și mimetis
mul însă orice ipocrizie are în 
aceeași măsură toate șansele de

Tablou citadin românesc : hora marilor sărbători

în acești ani mișcarea sportivă 
din țara noastră s-a dezvoltat sub 
semnul unui mai atent urmărit 
echilibru între activitatea de 
performanță și sportul de masă.

Dar succesele nu vin de la 
sine...

• Adoptarea legii nr. 29. Le
gea sportului, în decembrie 1967, 
de către Marea Adunare Națio
nală, consacră importanța deose
bită a activității sportive și de 
educație fizică a maselor largi de 
oameni ai muncii.

• U.T.C. primește din parte» 
conducerii de partid și de stat o 
investitură de înaltă responsabi
litate civică și socială: aceea de 
a fi factorul principal al organi
zării și desfășurării activității 
sportive de masă în rîndurile ge
nerațiilor tinere.

• Un capitol aparte, prestigios 
și valoros ca rezultat, îl consti
tuie participarea sportivilor români 
la J.O. din Mexic : 5 medalii de 
aur, 6 de argint, 4 de bronz, o 
colecție invidiată de mulți și care 
situează România între cele peste 
o sută de națiuni prezente, pe 
locul 13, prin aceasta realizîn- 
du-se cea mai strălucită perfor
manță 
istoria 
piade.

Iată 
forte :
sportivii români au cucerit:

— La C.E.: 14 medalii de aur, 
16 medalii de 
de bronz.

— La C.M. : 
gint, 25 bronz.

Echipa de
niei se califică, după aproape 40 
de ani, la Turneul final al C.M. 
de fotbal și are, pe platourile 
mexicane o comportare revela
torie în companii de elită 
soccerului mondial!

a sportului românesc din 
participării lui la olim-

și o statistică în... monedă 
pînă în anul 1968, inclusiv

argint, 8 medalii

19 de aur, 22 ar-

fotbal a Româ-

ale

noul cmcm- ca 
anual . vești pe 
cum vezi. <*■ ca 
dat cu multe e- 
care ni le-ai tr.-n. 
ne grăbim ti ie 
noscute citric—

Aftindu-ne ca 
moment de b— 
cotit firesc m 
măm — ți p 
ta pe toți ce-, 
te din marea ie 
pondenților n 
situației inscnte. 
cinci ani, în reg 
tecile, fișierele, 
bibliorafturile i 
de scrisori. A 
fie, exprimată in 
zintă astfel:

Aid, folosim prilejul sărbă
toresc pentru a-ți mulțumi 
dumitale și tuturor celorlalți 
47 714 corespondenți care 
ne-au fost, prin scrisul lor, 
oaspeți dragi, colaboratori de 
nădejde în toți acești cinci 
ani, și, de asemenea, tuturor 
celor care — mult mai mulți, 
desigur — vor simți nevoia să 
ne scrie despre împlinirile 
noului cincinal.

acemt - remuare. concluzia 
âb 4EV9C CBMCnMt* in coi* 
■i erectului întregului 
w. fie purtuL, o
i Mtuliilateraui dezvol- 

a țârii, tineretul nostru 
âexdtat el calitățile 

*0!-spirituale, și-a sporit 
tbafi' itatea și simțul de 
tundere, puterea de dis- 
lâmint și nivelul general 
cultură ? Fără îndoială că

nea.?

nr.

TEATRE
• In România există as

tăzi 126 instituții artistice 
profesioniste de spectacole:

— 43 teatre de dramă
— 13 teatre muzicale
— 9 filarmonici
— 5 opere
— 23 teatre de păpuși
— 35 ansambluri artistice 

profesioniste.
• numărul 

prezentate în 
170 000.

CULTURĂ DE

spectacolelor 
ultimii 5 ani:

MASĂ
• Avem astăzi în țară pes

te 7 500 de așezăminte cultu
rale (7 300 la sate) din care 
600 au fost inaugurate în anii 
cincinalului.

• Statisticele anului 1969 
înregistrează 432 000 de ma
nifestări artistice organiza
te la căminele culturale, la 
care au luat parte circa 40 
de milioane de oameni ; In 
1969 la cea de a IX-a ediție 
a Concursului formațiilor co
regrafice și muzicale, pe sce
nele căminelor culturale, clu
burilor și caselor de cultu
ră au urcat peste 11 000 de 
echipe artistice constituite 
din 200 000 de artiști amatori.

a se sufoca pînă la urmă în a- 
ceastă plasă cu un număr infi
nit de ochiuri pe care o consti
tuie masa de cititori.

Așadar, ritmul și democratiza
rea — iată două caracteristici ale 
dezvoltării societății noastre de 
care atît de gingașul domeniu al 
cărții literare nu este cîtuși de 
puțin străin. Dimpotrivă, cum se 
vede, scriitorul însuși este foarte 
conștient de ele și, curios ca și 
cititorul său, le studiază cu a- 
tenție la fața locului, în mijlocul 
celor pentru care scrie, emoțio- 
nîndu-se, dar și angajîndu-se 
conform „uluitoarei" constatări : 
„la un minut unul de altul".

Ce le-a dat „cincinalul cărții" 
acestor oameni dintr-un nesfîr- 
șit șir cumpărînd în ritmul „la un 
minut unul de altul"? Cităm doar 
cîteva cifre : 360 000 000 de e- 
xemplare ; să nu punem deocam
dată la socoteală pe studenți și 
pe elevi; în afară de ei, 25 000 000 
de oameni au citit în timpul loi 
liber 225 000 000 de cărți. 
Masa publicului primește din ce 
în ce mai masive detașamente de 
oameni ai cărții, deobicei spe
cialiști în variate profesiuni, dar 
care, intrînd în rîndul cititorilor 
și acționînd asupra gustului, pre
ferințelor, necesităților, galvani- 
zează opinia publică. Publicul 
cititor a crescut în acești cinci 
ani cel puțin cu cei 90 000 spe
cialiști, absolvenți ai învățămîn
tului superior, cu alte sute de 
mii de tineri absolvenți ai lice
elor școlilor tehnice și profesio
nale, oameni a căror calitate, în
tre multe altele, de cititori, re
prezintă un argument în plus că 
artistul, scriitorul are de susținut 
un dialog dificil însă pasionant 
cu un asemenea public. Citito
rii scriitorului sînt specialiști în 
industrie, agricultură, știință, po
litică, sînt oameni al căror co
mandament interior a ajuns să 
fie în tot mai mari proporții ne
cesitatea perfecționării, califica
rea superioară, înțelegerea nu
anțată și realistă a complexită
ții vieții și lumii contemporane.

1971 [IE MIINE, 1975

PE TRASEELE CINCINALULUI!
Ne-am obișnuit să constatăm că între previziuni și realizări, 

între cuvînt și faptă, între ceea ce partidul a înscris în pro
gramele sale, programe ale întregului popor, și rezultatele ra
portate de masele de oameni ai muncii, de toți cetățenii pa
triei, există o deplină identitate. Succesele de pînă acum, 
realizările așezate în cununa acestui cincinal ne dau, o dată cu 
satisfacția firească a împlinirilor, o dată cu sentimentul de pu
ternică mîndrie pentru ceea ce am înfăptuit, certitudinea că 
DRUMUL PE CARE PORNîM DE MÎINE, DIN PRIMA ZI A NOU
LUI CINCINAL, continuă sub semnul aceluiași realism, ale ace
leiași preocupări, plină de înaltă responsabilitate față de viito
rul națiunii noastre socialiste. Beneficiară a ceea ce s-a realizat 
în această țară, contribuabilă în acest vast proces de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate, tînăra generație 
a României este hotărîtă să-și aducă în continuare contribu
ția la materializarea marilor obiective prefigurate în documen
tele Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român. Conti- 
nuînd să străbatem marile trasee ale construcțiilor cincinalu
lui, îi vom întîlni pe acești tineri pe schelele acestor ani, acolo 
unde vor prinde viață prevederile spectaculoase ale progra
mului de investiții însumînd cele 540 DE MILIARDE LEI, adică 
mai mult decît s-a cheltuit în ultimul deceniu. Ne vom întîlni 
cu ei în continuare la Galați, la Porțile de Fier, si Lotru, la 
Slobozia, Tîrgoviște și Rogojelu, la Zalău și Odorheiul Secu
iesc, pe unul din șantierele celor 12 obiective de la Botoșani. 
Ne vom întîlni pe Someșul Mic, la înălțarea celor două cen
trale cu. o putere de 265 MW., pe Olt, la construcția celor 
34 de hidrocentrale între, care, primele trei — de la Rîmnicu 
Vîlcea, Govora și Dăiești vor însuma 128 MW. Vom coborî 
de-a lungul Argeșului, o dată cu constructorii, reflectînd în re
portajele noastre faptele de pe șantierele hidrocentralelor ce 
se vor naște între Curtea de Argeș și Pitești. Ne vom întîlni, 
totodată, pe rîul Sebeș unde se construiesc două centrale cu 
o putere* de 150 MW. fiecare, în zona amenajărilor hidroener
getice Rîul Mare — Retezat, Drăgan, Crișul Repede, Lotru — 
aval, Șiret.

Ne vom întîlni cu cei 700 000 de tineri care se vor pregăti și 
vor munci alături de cei aproape patru milioane de salariați 
ai României în 1970 în meseriile acestui cincinal puternic ra
cordat la imperativele revoluției tehnico-științifice contempora
ne. îi vom întîlni, apoi, lucrînd pe platformele siderurgice la 
elaborarea oțelurilor de înaltă calitate, deservind retortele

giganților chimiei, ramură care în 1975 va realiza o producție 
ae peste două ori mai mare comparativ cu acest an, produc
ție la rîndul său de 2,7 ori mai mare decît cea din 1965. îi 
vom întîlni în modernele uzine constructoare de mașini reali- 
zînd utilaje românești capabile să se confrunte cu cele mai 
bune realizări ale tehnicii contemporane, prezenți în efortul de 
dinamizare a sectoarelor de mare însemnătate cum sînt ma
șinile unelte, mecanica fină, electrotehnica și mai ales elec
tronica — subramură în care o dată cu creșterea masivă a 
producției de 2,5 ori în acest cincinal, se vor fabrica noi tipuri 
de aparate de măsură, de aparataj de automatizare, echipa
mente pentru tehnica de calcul și de prelucrare a datelor.

Ne vom întîlni cu tinerii angajați în folosirea intensivă a 
pămîntului, .în înfăptuirea programelor naționale de irigații și 
îmbunătățiri funciare, în sistemul Carasu, în Bărăgan — la 
Petroiu, Ivănești, Gălățui, în sudul Moldovei, în cîmpia de vest, 
pe nisipurile de la Dăbuleni-Bechet, unde se finalizează lu
crările de mare anvergură începute în actualul cincinal; în 
cîmpia Moștiștei ~unde peste cîteva săptămîni va fi întoarsă 
prima cupă de pămînt la cel mai mare sistem de irigații al ță
rii, unul din cele mai mari ain lume; în cotul Vrancei unde se 
deschide primul șantier de fixare și combatere a eroziunii so
lului; în nordul Dobrogei unde prin Lacul Razelm apa Dunării 
va deveni seva roditoare a 120 mii de hectare; în Cîmpia Ba
natului unde terenurile cu exces de umiditate, prin lucrări de 
desecare, își vor ridica fertilitatea.

Ne vom întîlni la cele aproape două mH de obiective agro
zootehnice : sere, îngrășătorii, fabrici de nutrețuri, combinate 
de industrializare și semiindustrializare a produselor agricole 
— ce vor accentua gradul de specializare și profilare în a- 
ceastă ramură a economiei naționale.

Ne vom întîlni pe șantierele porturilor fluviale: Galați, Brăi
la, Oltenița, Corabia, Giurgiu, Orșova, care vor vitaliza trans
portul de-a lungul Dunării; pe șantierele autostrăzilor și ma
gistralelor feroviare aflate într-un puternic proces de moder
nizare.

Ne vom întîlni cu tinerii pe șantierele celor 500 000 de apar
tamente menite să îmbunătățească condițiile de locuit ale oa
menilor muncii din toate județele țării.

Ne vom întîlni pretutindeni acolo unde prind viață ideile 
generoase ale partidului : obiectivele prevăzute pentru aceas
tă nouă etapă a construcției socialiste în România.

varășului Nicolae Ccati 
in județul Constanța I 
constituie asociațiile 1 
tlve ale elevilor • A« 
vizita oficială a preșei 
lui Republicii Turcia,I 
det Sunay, în țara ni
• Centenarul V. I. li
manifestări în țară șl 
te hotare • Vizita ta 
șuiul Nicolae Ceaușei 
județul Harghita • I 
Comanel — un nou șl 
al tineretului • Vizii 
varășului Nicolae Ceai! 
prin piețe și magazin! 
Capitalei. |

MAI : *In sistemul 
irigații Pietroiu — 9
cel Mare se deschid! 
mul Șantier național I 
neretului din agricl 
a Vizita oficială a I 
ședintelui Republicii I 
bia, Dr. Kenneth I 
Kaunda, in țara ni
• Se anunță : Calai
provocate de Intel 
într-o serie de județl 
țării • Tovarășul N| 
Ceaușescu în mijlocul 
tățenllor din zonele 1 
mitate de inundații I 
Alba lulia, Tg. Mureș] 
Mare, Gherla ® Ore I 
— Bătălia continuă -I 
dul rezistă cu îndîrjl 
Veghe continuă la 1 
Galaților — La Dej ■ 
n-are răgaz o Deschl 
contului 2 000 • Iată I 
pierdut: 250 de intri 
deri scoase total sau I 
al din funcțiune ; dini 
județe, 37 sint atinși 
furia inundațiilor ; I 
dezlănțuite au pătruil 
aproape 1 000 de loca 
mai mult de 265 mii I 
meni evacuați; pesl 
mii ha scoase din ciil 
agricol; peste 28 mii 
male pierdute • Su'J 
nul luptei dîrze ptl 
întregul popor o dud 
potriva stihiilor ti 
este inaugurat Șail 
național al tineretului 
la Carasu. • Apare I 
rîrea C.C. al P.C.R.,1 
siliului de Miniștl 
R.S.R. și Consiliului I 
tului Unității Soci 
privind unele măsurii 
jutorare a populației I 
C.A.P. care au avut I 
ferit din cauza calați 
lor naturale. |

IUNIE • După lupta 
pele — lupta cu timpi 
Satu Mare Ișl regi 
chipul • Cuvintul del 
ne al generației tineri 
ra întreagă un șantia 
muncii patriotice • I 
dată de aproape 60 zii 
treprinderea de pra 
cate din beton Giura 
realizează sarcinile dl 
pe primele 5 luni aid 
lui • Vacanța mare I 
lopetâ : 100 000 elevi 
lucra pe șantierele d 
voluntar-patriotice • 
rășul Nicolae Ceaușd 
județele Teleorman șl 
și prin centrele de a 
zlonare și desfacere a 
pitalel. |

IULIE • Intre 1—5 i J 
18 000 tineri — cea m 
nără promoție a iuțeli 
Iilor țării se află iii 
comisiilor de repartia 
producție, e Solemni 
semnării Tratatului dl 
etenie, colaborare și 
tență mutuală q
R.S.R. și u.R.S.S. o 
rășul Nicolae Ceau
vorbește la Plenara 
al P.C.R. din 8—0 iul 
Apare Hotărîrea cu d 
la aniversarea Semij 
harului P.C.R. « In 
rile Bărăganului — 8 n 
tineri e In județele I 
stanța la seceriș: 7 33 
denți și elevi • Fabril 
conserve „Zagna“-y 
din județul Brăila pr 
din nou.

AUGUST e Județul 
îndeplinește planul 
nai asigurînd pînă la 
le anului o producție 
plimentară în valoare 
peste 3 miliarde lei d 
Pă 7 ani de indîrjitej 
turi. constructorii „1 
lor de Fier" raport) 
Dunărea — în sistem 
nergetic național.

SEPTEMBRIE* Se 
chid la București luc 
celui de al XVI-lca Co 
Internațional de j 
AMPERE « începi 
București cea de a 51 
diție a Concursului și 
tivalulnt internai
„George Enescu“ a S 
publicității Hotărîrea 
narei C.C. al U.T.C. 
4—® septembrie cu pi 
la convocarea Congre 
al IX-lea al U.T.C. a 
varășul Nicolae Ceauș 
s-a întîlnit cu cadre di 
vățămîntul economic s 
rlor • Județul Brașov 
nunță îndeplinirea pla: 
cincinal o T o va r ă 
Nicolae Ceaușescu 
panglica inaugurală a 
gului Internațional de 
București.

NOIEMBRIE • Are Io 
prezența conducerii de 
tid și de stat, comemor 
a trei decenii de la pr 
șirea Doftanei.

DECEMBRIE • Tovar 
Nicolae Ceaușescu viz 
ză expoziția consacrată 
zultatelor cercetării ști 
fice a producției de te 
că militară • Sc lna| 
rează în prezența tov 
șului Nicolae Ceauș 
noul pod românesc de 
te Dunăre,
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L E., Ploiești: V-a surprins într-un mod plăcut pro
crea pe care mi-a făcut-o cu cîteva săptămîni în 
Ei un tînăr din Arad, de a scoate la concurs postul 
I de rubricant la „Scînteia tinereliilții". Dumnea- 
Itră vă temeți că eu sînt laș și nu am curajul să 
I față-n față cu cei care îmi rîvnesc funcția. Ei bine, 
li că nu mi-e frică de adversari și am curajul să 
[înfrunt cu oricine. De aceea, fac cunoscut tuturor 
r interesați că concursul pentru ocuparea postului 
lef al rubricii „De la om la om“ va avea loc în ziua 
fl decembrie 1970, orele 24, la sediul redacției. Con- 
Inții vor fi îmbrăcați în costume corespunzătoare, 
avea asupra lor un pix corespunzător, puțin umor, 
hă inteligență și un timbru fiscal (pentru orice even- 
tate). Ghiciți cine va fi președintele comisiei de 
ninare ? Eu ! Tuturor concurenților le urez succes.

EDIȚIE 
SPECIALĂ

DE REVELION

DE LA OM LA OM
După cum vezi am citit și chiar am reprodus scri

soarea lui Goguță Ionel din Craiova și trebuie să-ți măr
turisesc că nu înțeleg de ce consideri dumneata că fru
moasele sentimente pe care Ionel le-a cuprins în aceste 
versuri atît de reușite îți pricinuiesc unele necazuri în 
activitatea de elevă. Omul iubește, iubirea e un senti
ment nobil și trebuie să-l respectăm ca atare.

în publicarea acestor poe
zii, în cazul că sînt cores
punzătoare cu o astfel de 
situație".

de ION BĂIEȘU

care ureazâ tuturor cititorilor 
și colaboratorilor săi 
r„LA MULTI ANI!"

T. CONSTANTIN, Cluj: 
„Vă rog să nu vă supurați 
că apelez la dv. cu gîndul 
că mă veți ajuta să desco
păr un adevăr. Se spune 
că anul I este socotit anul 
nașterii lui Cristos, adică 
cel de al 31-lea an de dom
nie a lui Octavian Augus
tus. In istoria antică se 
precizează că senatul i-a

încredințat conducerea lui 
Octavian Augustus în anul 
27. Dacă și acesta este 
adevărat, atunci de la 27 
pînă la anul 1 sînt numai 
27 de ani, nu 31, cum se 
spune. Vă rog foarte mult 
să-mi spuneți ce e cu di
ferența aceea de patru ani. 
Dacă-mi răspundeți, vă tri
mit cîteva poezii".XSILE POPOVICI,

Prahova : „Stimate 
strc! Rog înălțimea 
fneucoastră să mă ajute

sfirțit. îmi spune și mie cineva maestre ! Așteptam
At asta, aș fi vrut chiar să sugerez eu însumi 

L respectivă tuturor corespondenților, dar m-am je- 
' i mulțumesc, de trei ori vă mulțumesc. O primă 

pă a recunoștinței mele este însăși publicarea a

prin împrejurimi eu am 
îndrăgit o fată pe care nu 
o pot uita niciodată. I-ăm 
propus căsătorie și ea mi-a 
aprobat cu cea mai mare 
plăcere. Eu cînd mi-am 
terminat pedeapsa de pa
tru luni am rămas acolo

FIO UE la ea ca să fim împreună 
ți ea atunci mi-a spus că 
nu poate să se docedeascâ 
soție cu mine, că eu sînt 
departe, eu totuși i-am 
spus că o iau acasă la 
Crâoca, dar ea totuși n-a 
cruț să âe. eu totuși r.-n 
'.rut s-o ust. ii trimit țeri- 
nri acum și dă c-te >-«m

numai la prima mi-a dat 
răspuns că s-o las în pace. 
Eu de atunci nu mai pot 
să mă stăpînesc, trăiesc ca 
un pește pe uscat, noap
tea nu pot să dorm, tot 
gtndindu-mă la ea, dacă 
adorm o visez fi pe urmă 
văd că sînt numai aevea 
ctf ea împreună. Vă rog 
să-mi dați un sfat ca să 
știu ce trebuie să fac, că 
mă consum și nu am nici 
un fel dc dragoste de 
ntund. Vă rog tă publicați 
această durere a mea la 
rubrici. Să trărfi p cjiep*.
J<W

scriu nimic. Af vrea totuși 
să vă mai spun că în pri
vința marginilor să nu mai

duceți grija mea pentru că 
eu știu că marginile noas
tre sînt vechi și nemuri
toare".

Eram îngrijorat, nu știam ce s-a întîmplat de nu mai 
primeam, in ultimul timp, acele scrisori zilnice, și tul
burătoare de la dumneata, dar acum m-ai liniștit, mai 
ales, cînd mi-ai spus că marginile noastre sînt „vechi 
și nemuritoare". Aveam și eu unele dubii în legătură cu 
chestia asta, dar acum tctul s-a limpezit. Oricum, eu te 
sfătuiesc să insiști pe tema asta a marginilor pentru 
că e generoasă și-ți oferă multe posibilități filozofice.

BĂIATUL CEL ÎNȚE
LEPT AL MAMEI. Urzi- 
ceni : .JTv. ce părere «ceti 
despre moda maxi ? Eu

nu am o părere bună, dar 
acum, dacă a fost lansată, 
ce mai putem face f“

I 
maniere

•••

CEA HOfiiA

«ONESCU:

Iddenda
i ..dicționarul 
onomastic"

ILPINSTOC. Baston folosit în 
Imul montan. Ca nume pro- 
I: Alpinstoc Elefterescu, dis- 
I cadru medical, primul soț 
piei de a treia neveste a unui 
I recent decedat într-un ac- 
Int de automobil.

[LEOPATRA. 1. Fiica lui Idas 
I Marpesei, căsătorită cu Me
ier (Vezi : Anca Bălăci. Mic 
fonar mitologic. Editura știin- 
p, 1966, pag. 103) ; 2. Regină

bă cu nasul mare ; 3. Cleopa- 
ICrețu, vecină de bloc, cîrnă, 
k campioană municipală la 
fee.

bSMA. Individ suspect care 
lă parvină, a încercat totul, 
ată chiar a intrat în Gara de 
ti fără să-și cumpere bilet de

lESPINA. 1. Nume de femeie, 
m întîlnit scris cu pixul pe ușa 
I cabine telefonice ; 2. „Des- 
-Doamna" numele unui 
liceu din urbea mea, clădire 

pare se află astăzi un muzeu 
științe naturale, la parter, iar 
taj sediul A.G.V.P.S. — filială 
«eană fruntașă pe ramură.

ELIN. O persoană ale cărei 
uni sînt comentate cu respect 
dmirație. Adică : „Vă rog să 
iți, domnul Felix e plecat la 
>“, sau „Tovarășului Felix îi 
:e pictura naivă dar nu poate 
ri pisicile și manifestă îndoieli 
>ra versului alb".

AITAN. Sub acest nume 
:e călători incognito un autor 
nanuale școlare pentru cursu- 
post liceale.

3FFRE. Mareșal a cărui ce- 
itate e întreținută de prăjitu- 
cu același nume. Ironia is- 

“i — aflăm dintr-o recentă co- 
licare academică — vestitul 
andant de oști a fost diabe-

a

RADULESCU MCO- 
LAE. Bxstșa: »Vă mm

Si ea cred că na mai e nimic de făcut Moda a fost 
pavjiistea străzii parcă s-a întunecat brusc. 

Doamoe. oode sânt vrerocnle minunate ale mmi-ului ?
emneut cere rms pricinu-MELAXIA S, Bchusi r 

—De aaaaaâr ttmp am 
primit ți primesc acrituri 
•mpotrrate eirttei mele de 1-_ . Lî „_

ețte uneie uetaatri ri ac- 
ticiteeea mea de elevă. Vă 
t-imir aaa dui aceste teri- 
tori pentru a tuttnge de.

concluzia necesară. Pe el 
îl cheamă Goguță Ionel, 
este din Craiova și uitați 
ce scrie: „De pe melea
gurile Craiovei îți scriu în 
rîndurile mele dragostea și 
iubirea pe care ți-o doresc 
din suflet și spre tine m-e 
gîndul care zboară ca un 
porumbel gonit de un e- 
rete. Vîrsta mea o cunoști, 
este de 19 ani și jumătate, 
mai mare ca a ta cu doi 
ani ți jumătate. Vîrsta ți-o 
știu de cînd eram la Mă
răcine, tu erai a cincea, iar 
eu a opta, ți-mi amintesc 
de ziua aceea de pe dru
mul Mărăcinelui cînd 
ne-am legat această iubire 
care poate că o da dom
nul dumnezeu să ne uneas
că cum e soare și luna. 
Departe tu de mine, de
parte eu de tine, de la

mine la tine poate ajunge 
numai gîndul cel bun pe 
care ți-l trimit în fiecare 
seară ca o rîndunică. 
Dacă vrei și ai plăcere 
Dă răspuns scrisorii mele. 
De nu-ți este de folos 
Rupe-o și arunc-o jos. 
Ți-aș trimite-o crizantemă 
Și umplută cu parfum 
Dar Buhușul e departe 
Și se scutură pe drum. 
Cînd de scris m-am apucat 
Capul mi s-a tulburat 
Nici de vint ți nici de

ploaie, 
Ci de dragul cui îi scriu. 
Cum nu uită rîndunică 
Niciodată cuibul său 
Tot ața te rog pe tine 
Să ms-uiți numele meu

Ionel".

Nu vă răspund la întrebare. De aici trageți concluziile 
necesare în legătură cu poeziile promise.

F. B.F., Mangalia : Din poeziile pe care mi le-ati 
trimis am reținut cîteva strofe pe care le-am admirat 
și apreciat așa cum se cuvine. Iată-le :
Nave pe albastra filă 
fără fumul de hițilă 
se-ndrept spre portul Euxin 
să-și descarce al lor suspin. 
Tu-mi trimiți de pe la noi 
Tot iarbă verde și trifoi

V. I., jud. Hunedoara: 
„Am 18 ani, sînt un băiat 
de statură mijlocie ți am 
toate fenomenele care îmi 
stau în caracter. Sînt la

Și cu sălciile pletoase 
peste apele pompoase, 
din lunca cu a ei concerte 
unde veșnic se isc certe 
pentru cîntăreața verii 
ce nu admite loc tăcerii".
școală și am primit o scri
soare de la o fată pe care 
n-o cunosc și care-mi scrie 
următoarele :
Poșta vine, ciocănește 
Ieși afară ți primește 
Să vezi cin-te păcălește, 
la pisica și dansează 
prostu dracu și timpii".

Mutră de șobolan drpit,
Iepure altoit,
Află despre mine
că o să dea dracii în tine.
Spui că te faci student. 
Crezi că ești inteligent ? ,

S-ar putea ca persoana să glumească, dar nu e sigur. 
Vezi ce-ți scrie în continuare și pe urmă vom lua îm
preună o hotărire. Pînă atunci fii calm.

ȘKfOR • UMOR • UMOR • UMOR • UMOR • UMOR • UMOR • UMOR • UMOR

NICHITA STĂNESCU:

IN DULCELE STIL 
CLASIC

Femur melancolic și cu trei pistrui
Osul doare dacă-i os, și parcă nu-i...

A mic, femeie, și a mate, literă dementă
Genunchiu-ți dezgolit miroase-a mentă

Și-ntre vocale e o singurătate gri,
Vagă resemnare peritr-un fel de-a fi...

O, tibia, fractură posibilă sau nu, 
Cită pendulare între eu și tu.

FLORIN MUGUR:

DESTINE I 
DIVERSE Șl - 
PARALELE 1

MOTTO „N-am ce să fac : |
Ești cu mult prea “ 

frumoasă".
iversurile III și IV din I 
poemul „Totuși" publicat I 
mai de mult). ’

Eu care, dacă vreau, constat § 
Cum că minunile nu se există I 
chiar dacă-»- destinate mie ■
ori unui prinț degeaba glorios 
într-un exil cu fete deocheate E 
și peremptoriu cu regrete tandre... I 
Eu care știu atîtea *
fot mai vreau să aflu: -
ești tot frumoasă ? tot cu mult ? I 
și tot, fii sinceră, chiar tot suavă? | 
și tot în fața casei tale
oprește melancolic troleibuzul ? s 

Dar va:! ajung atiteaf dubii | 
Veslinu-i simetrie delirantă.

I
I

I

MIHAI STOIAN:

RENUNȚA TAȚII
LA FUMAT ?

Nocivitatea aerului îmbicsit de 
fumul de țigară, iată un alt as
pect al felului în care pregătirea 
școlarilor poate fi adeseori și chiar 
este realmente împiedicată. Iși 
dau seama tații de acest lucru ? 
(tații, pentru că o recentă statis
tică U.N.E.S.C.O. amintește că 
procentul mamelor fumătoare 
este de numai 8,8 la sută față de 
59,6 al taților).

Am sondat la întîmplare trei 
părinți care mi-au răspuns astfel:

Primul: Da, așa-i, aerul e no
civ și dă dureri de cap. Nu cum
va, mă gîndesc, din această cau

ză, băiatul meu rămîne în fie
care an corijent la geografie ?

Al doilea: Am încercat să re
nunț Ia tutun. Cînd am reușit, 
era prea tîrziu : băiatul meu, ba 
chiar și fata, terminînd liceul s-au 
apucat de fumat deși la facultate 
a intrat numai fata.

Al treilea: Nu am ce-mi repro
șa, eu fumez numai la servici.

Trei păreri, trei puncte de ve
dere diferite. în concluzie între
barea „Renunță tații la fumat ?“ 
nu e numai o întrebare retorică 
ci și un semnal de alarmă. Eu 
l-am tras.

Parodii de TUDOR STĂNESCU I 
Desene : OCTAVIAN COVACI |

Caricaturi de OCTAVIAN COVACI

Am ieșit din biroul redacto
rului șef cu un aer plin de im
portanță, motiv pentru care am 
și fost imediat întrebat de un 
coleg ce putea să jure că aveam 
mina responsabilă și fericită a 
omului care știe el ce știe... Așa 
mă gîndeam să încep povestea 
mea despre interxiuri și după 
cum vedeți așa am și început-o, 
numai că am uitat să vă spun, 
conform logicii, că nu poți ieși 
dintr-o încăpere în care mai în- 
tii nu ai intrat, să vă spun deci 
motivele pentru care am fost 
primit de redactorul șef. Asta 
vrea să însemne, pentru citi
torii cărora li se pare dacă nu 
misterioasă cel puțin neavenită 
terminologia aceasta gazetăreas
că că era vorba doar de sarcinile 
pe care le primeam, asta în- 
semnînd că redactorul șef ne 
acorda un interviu, sau de felul 
în care spuneam noi, declaram 
adică, ce-am făcut cum și de ce 
și, mai ales cind, toate aceste 
întîmplări vor, 
tie...

Cum dintre 
cordate de noi 
apărut în ziar,
destie nu sub acest titlu ci sub 
formă de articol, eu aș vrea să 
amintesc (gindind că e cazul) și 
de cele care n-au apărut în ziar 
din diverse motive.

țiile îl multiplicau. Astăvară la 
un C.A.P. Discuție cu secreta
rul U.T.C. despre aportul tine
rilor la activitatea cooperativei. 
Nu redau tot dialogul pentru că 
el se reduce la vreo jumătate de 
oră, în care la orice întrebare 
primeam același răspuns : păi, să 
vedeți... O singură dată am pri
mit un răspuns afirmativ : 
este

„așa 
tovarășe". întrebarea la

— Păi nu, tovarășii din con
ducere, cînd au auzit că a venit 
cineva de la ziar, mi-au dat 
sarcină să mă dau drept secre
tarul organizației. Și mi-au dat 
și sarcina să mă descurc...

— Și cum descurcăm povestea 
asta ?

— Eu, tovarășe, nu știu nimic. 
Să se descurce cine trebuie. Au 
greșit, treaba lor, eu atîta vreau 
să vă spun eu sînt nevinovat și 
nu vreau să pățesc nimic...

deșt, avea doar doi metri jumă
tate și costa 50 000 lei. Pasăre 
rară, pelicanul acesta buclucaș 
e.o sculptură care a fost făcută 
pentru (după cum am aflat din- 
tr-o fierbinte pledoarie pentru 
arta monumentală), să stea un
deva în Deltă pe un promonto
riu, în calea vapoarelor. E 
drept că la dimensiunile as
tea vapoarele l-ar
servat foarte bine,
du-se cît se poate de 
nire cu el. Și pelicanul, prinzînd

fi ob- 
ferin- 

o cioc-

nu mai vrea să iasă. Alții, 
cei mai mulți, spun că prețul 
unui pelican e foarte mic față 
de prețul altor asemenea ani
male dimensionate în bronz care 
așteaptă să decoreze piețele și 
orașele noastre. Cine să știe cînd 
încă nu am descoperit, după 
cum v-am promis la început, cît 
costă realmente un pelican !

CUM SE ECONOMISEȘTE
LA C.E.C. ?

fi puse pe hir-

„interviurile" a- 
foarte multe au 
desigur din mo-

OMUL CU

Omul cu o 
de fapt una

O MIE

mie de 
singură,

DE FETE

fețe avea
dar func-

Interviuri

care se schimbase totul era foar
te simplă : „Dumneata, tovarășe 
secretar, nu cunoști nimic 
activitatea tinerilor ?“.

— Păi de unde ?
— Cum, păi de unde ?
— De unde să știu eu ce 

tinerii, eu am alte treburi.
— Cum alte treburi ?
— Destule, nu e treaba dumi- 

tale să știi după cum nu e trea
ba mea să știu ce fac uteciștii.

— Nu ești dumneata secreta
rul organizației ?

din

fac

și pri
C1T COSTĂ UN PELICAN

Nici nu mai pun pariu pen
tru că n-o să știți. Culmea, că 
nici eu nu știu. înainte de a 
afla cît costă v-ați gîndit vre
odată ce dimensiuni are un pe
lican ? Degeaba vă uitați în 
manualele de științe naturale, 
pelicanul nostru, cel devenit 
erou de presă, are aproape pa
tru metri. E de mirare, nu ? La 
început, e drept, era mai mo-

mite

Veți zice : simplu. Te duci cu < 
banii la ghișeu ș.a.m.d. Dar nu. ' 
Sau, mal bine-zis, nu numai așa. ( 
Prin toamnă am descoperit un « 
sistem nou de economisire la < 
C.E.C. <

— Știți ce reprezintă suma a- J 
ceasta ? mă întreabă îngrijorat < 
un tată arătînd un libret de e- < 
conomii în valoare de 1000 lei. "

Ce puteam să zic, mă gîn- < 
deam că e vorba, știu eu, de ■ 
suma provenită din strîngerea < 
fierului vechi, de... Am primit < 
răspunsul imediat: <

— Fiul meu nu prea învață. * 
Anul trecut am vrut să-1 stimu- < 
lez. I-am promis 5 lei dacă ia < 
nota 7 și 10 lei dacă ia nota 8. < 
Cum nu a luat aceste note, am * 
depus banii la C.E.C. vrînd să-i < 
dau banii la sfîrșitul anului. 
Dar a rămas repetent și spune, < 
ce

semomentul importanței care 
acordă, a crescut subit în di
mensiuni. De la doi metri jumă
tate, la aproape patru. Cum nu 
era mulțumit numai de această 
creștere a încercat și a .........
să crească și în valoare, 
nu mai costa 50 000 ci 
300 000. Dacă, trebuia așezat pe 
un pilon în mijlocul Deltei ? 
Ce s-o fi întîmplat cu pelicanul 
nu se știe precis, unii spun că 
din invidie a fost „lucrat" de 
colegii lui, alții spun că 
s-ar fi exilat într-un ate
lier de sculptură de unde

i

izbutit 
Acum 
peste

fac eu cu această sumă ?

„Interviuri" imaginate 
de S. TUDOR
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a șefilor misiunilor diplomatice
CUVÎNTUL ROSTIT DE 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. I)

poporului român privind dez
voltarea colaborării internațio
nale. într-adevăr, România a 
acționat și acționează consec
vent în direcția dezvoltării re
lațiilor cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire so
cială : ea a acționat și acțio
nează pentru a se statornici in 
viata 'Internațională o nouă 
orientare, noi principii, care să 
excludă politica de dominație 
a unui popor asupra altuia, să 
asigure deplina egalitate între 
națiuni și între popoare. Sîn
tem convinși că numai prin 
respectarea acestor principii, 
prin promovarea unor aseme
nea relații intre state se poate 
crea un climat prielnic lichi
dării subdezvoltării, ridicării 
nivelului de civilizație a tutu
ror popoarelor, statornicirii 
unei lumii a păcii și colabo
rării internaționale.

Vă mulțumesc pentru apre
cierile care le-ați dat politicii 
pe care România o desfășoară 
în această direcție. Intr-adevăr 
și in anul 1970 România a în
treținut și dezvoltat contacte 
cu multe state pe toate meri
dianele globului nostru. Spe
răm că. într-o anumită măsură.

aceasta a însemnat și o mică 
contribuție la instaurarea 
viața 
piilor

Din 
curge 
războaie, deși cu toții nutream 
poate speranța că anul 1970 
va duce la incetarea războaie
lor și conflictelor.

La sesiunea jubiliară a Orga
nizației Națiunilor Unite am 
exprimat pe larg părerile gu
vernului și poporului român 
în legătură cu problemele in
ternaționale și cu căile care ar 
putea duce la soluționarea a- 
cestor probleme.

Sperăm că. poate, anul 1971 
va aduce lueruri mai bune, in 
primul rînd în ce privește in
cetarea războaielor și conflic
telor — ceea ce cred că ar fi 
salutat cu entuziasm de toată 
lumea, — la încetățenirea și 
mai largă in relațiile dintre 
state și națiuni a încrederii, a 
respectului reciproc și a întra
jutorării. Ceea ce este de fă
cut in lume se poate realiza 
numai in condițiile in care po
poarele vor colabora între ele, 
se vor întrajutora, vor înte
meia relații pe respect reci
proc. Atit țările mari cit și ță
rile mici, atit cele mai bogate

in 
internațională a princi- 
la care m-am referit, 

păcate, in lume mai 
încă singe, se mai duc

ca 
Ș« 

în-

cît și cele mai sărace trebuie 
să înțeleagă că pînă la urmă 
se poate asigura o lume mai 
bună, numai realizindu-se o 
colaborare egală între toate 
națiunile și popoarele lumii, 
în acest spirit și cu aceste gîn- 
duri intrăm in anul 1971.

Sper că dumneavoastră, 
reprezentanți ai națiunilor 
statelor cu care România
treține relații diplomatice sau 
de altă natură, veți căuta să 
faceți cît ma; bine cunoscut 
guvernelor și națiunilor dum
neavoastră felul de a gîndi și 
a acționa al guvernului și po
porului român, eforturile ce le 
depunem pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare și prie
tenie dintre popoarele dum
neavoastră și poporul român, 
dorința noastră de a contribui 
astfel. împreună, la realizarea 
nobilelor năzuințe ale omeni
rii spre pace și prosperitate.

In acest spirit, doresc să vă 
adresez dumneavoastră și po
poarelor dumneavoastră cele 
mai bune urări de prosperita
te și pace. Vă urez multă fe
ricire și succes in activ itatea 
ce o desfășurați. De asemene*, 
vă rog să transmiteți și fami
liilor dumneavoastră cele mai 
bune urări din partea mea.

(Urmare din pag. I)

■eo. R. P. Polonă — Jaromir O- 
cbeduszko, Indoneziei — Ham- 
zan Atmohandojo, R.P. Mongole
— Damdinnerenghiin Bataa, Re
publicii Cuba — Jesus Barreiro, 
Rialii Britanii — Denis Laskey, 
Sranțej — Pierre Pelen, Indiei — 
S. Than, R.P. Chineze — Cian 
Hai-fun, Republicii Vietnamului 
de Sud — Nguyen Duc Van, Is
raelului — Raphael Benshalom, 
R.S.F. Iugoslavia — Iso Njego- 
van. Danemarcei — Torben 
Bnsck-Nielsen, S.U.A. — Leo
nard Meeker, R.P. Bulgaria — 
Spas Gospodov, R.P. Ungare — 
Ferenc Martin, Republicii Demo
crate Vietnam — Nguyen Dang 
Hanh, Olandei — P. V. Putman- 
Cramer, R.S. Cehoslovace — Mi- 
rotlav Sulek, Republicii Peru — 
Hubert Wieland, Republicii Afri
ca
R.P.____ „
RJJ. Congo (Kinshasa) — Theo- 
iore Kondo-Belan, R.D. Germa
ne — dr. Hans Voss, Turciei — 
Nazif Cuhruk, Suediei — Per 
■>to Rathsman. Republicii Ni
le? — Ibra Kabo; însărcinații cu 

r saceri ad-interim ai Republicii 
Chile — Fernando Contreras, 
Irakului — Salah Eddin I. Al- 
Sheikhli. Republicii Arabe Unite
— Ibrahim Yossri, R.P.D. Co
reene — Pak Bon Son, Iranului
— Cyrus Zoka, Japoniei — Ita- 
iu Maruo, Elveției — Guy Du
crey, U.R.S.S. — I. S. Ilin, Pa
kistanului — A. J. Naim, Vene
zuela — Jose de Jesus Osio, U- 
ruguayului — Rosa H. Freuden
berg. Finlandei — Pertti Kau- 
konen. Argentinei — Hernan 
Sixto Fernandez, Austriei — Ru
dolf Bogner, Braziliei — Fernan
do de Salvo Souza, precum și di
rectorul Centrului de informare 
al O.N.U. — Sayed Abbas Che- 
did

In numele corpului diplomatic 
și al sâu personal, al statelor re
prezentate. ambasadorul Italiei, 
Niccolo Moscato, decanul cor
pului diplomatic, a adresat pre
ședintelui Consiliului de Stat 
felicitări cu ocazia noului an.

Noi, toți, apreciem cu viu in
teres. a spus ambasadorul Nic
colo Moscato, intervențiile, me
sajele pe plan intern și interna
țional prin care, cu perseverență, 
excelența voastră a indicat calea 
și ținta întâlnirii și a dialogului, 
a rațiunii și a dreptății, a păcii 
și a fraternității, a solidarității 
pentru conviețuirea popoarelor, 
pentru soluționarea problemelor 
și a conflictelor, pentru realiza
rea celor mai înalte aspirații și 
speranțe ale popoarelor.

Sîntem martori ai progreselor 
necontenit înfăptuite de po
porul român, bogat în mari va
lori umane. Și după urmările ne
fericite ale gravelor inundații ce 
au încercat România, am asistat 
la intensa voință de recuperare 
și la admirabilele progrese în 
cîmpul reconstrucției. Este ade
vărat că solidaritatea de peste 
hotare s-a manifestat cu eficien
ță, dar trebuie totuși să recu
noaștem că minunatul efort na
țional este cel care a contribuit 
în mod esențial la opera de re
facere.

Sîntem convinși, domnule pre
ședinte, de necesitatea de a pro
mova raporturi interstatale din

ce în ce mai strînse de prietenie 
și colaborare, pregătind în acest 
fel terenul propice pentru instau
rarea unei păci senine și sigure 
între popoare. Fiecare dintre ță
rile noastre, în măsura posibili
tăților și a responsabilităților 
sale, își va putea aduce contri
buția valabilă și concretă la îm
plinirea scopurilor spre care as
piră omenirea: libertatea, justi
ția, dezvoltarea economică și so
cială în cadrul independenței.

Cu aceste sentimente, vă rog 
să primiți, domnule președinte,

urările cele mai fierbinți de bine 
pentru excelenta voastră și fami
lie, pentru colaboratorii dum
neavoastră și pentru nobila na
țiune română (Cuvântarea deca
nului corpului diplomatic a fost 
rostită în limba română).

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Președintele Consiliului
Stat, Nicolae Ceaușescu, și cei
lalți conducători 
întreținut cordial 
nilor diplomatice.

de

români s-au 
cu șefii misiu-

(Agerpres)

Centrală — Alberto Sato, 
Albania — Nikolla Profi,

NUMĂRUL VIITOR al zia
rului nostru va apar» 
LUNI 4 IANUARIE 1970

Tradiționalele urări de
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caracteristice obiceiurilor stră
moșești — de an nou, își încep 
urarea:

Am venit noi cei mai mari din
tre mari; / Cit niște falnici ste
jari I Din moși strămoși / 
Aicea am trăit I Și azi lup
tăm tot sub / Aceleași flamuri / 
Români, maghiari, germani și 
alte neamuri / In numele 
partidului iubit! / Am venit 
să vă facem urarea de săr
bătoare / Dragi conducători de 
partid și de stat, / Cum ani de 
ani v-am urat / Fericire, sănătate, 
bucurie, victorii mărețe ! Și ti
nerețe fără bătrînețe, I Am venit 
la sfîrșit de glorios cincinal, / 
Cînd toată suflarea acestui popor 
/ Cînd toată suflarea românească / 
Se pregătește să-și sărbătorească ! 
Partidul falnic, călăuzitor, / In 
fruntea căruia cu inima — vă
paie ! Stă tovarășul scump ca 
lumina ochilor: / Ceaușescu
Nicolae, / Ale cărui cuvinte 
se-aud / Înțelept cumpănite, I 
Din București pină-n Palatul Na
țiunilor Unite.

Tinerii urători dau glas, prin 
intermediul versurilor Plugușoru- 
lui, năzuințelor lor, crezului lor 
de azi și de mîine :

Da, sîntem copii t Dar sinrem 
și istorie, / .Așa cum partidul is
torie este. ! Copii ai partidului 
nostru, f Noi Feții Frumoși din 
poveste i Dăm șefului statului 
nostru de veste J Că noi cei de-o 
șchioapă
Cu fețele spre comunism stăm cu 
toții! I Si ne trăiască parti
dul și Rominia, ! Care ne-au 
făcut de aur coniliria. ! Noi 
învățim la școală cu-ar doare, 
l Se rim o generație străluci
toare Să ajungem vrednici șt 
luminați. / Tovarăși iubiți dintru 
ța'ă bogată t Am dori sâ nu-m- 
bătriniți niciodată ! Să rămîneți 
tineri, in tinără țară t Că parti
dul s-a născut tn mai, . In primă
vară.

Unul dintre copii se apropie 
de conducătorii de partid și de 
stat adresîndu-le urarea :

Un Partid și o Românie ne sint 
date sub soare i Două inimi 
bat în noi împreună ■' Fie-Ie via
ța ca pîinea de bună ; I Să ne 
trăiască patria, partidul, poporul I 
Să aibă glorie steagul roșu și tri
colorul I Să ne trăiască intru 
mulți ani conducătorii.

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

își va 
și in- 
înaltă 
opera

vertet Că noi cei de-o 
Nepoți, strănepoți, /

ce
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Prestigiul și succesele Ro
mâniei peste hotare sint in
destructibil legate de succe
sele obținute de la un an la 
altul în construcția socialistă 
a patriei, în dezvoltarea 
noastră social-economică. 
Este un merit indiscutabil al 
brațelor și minților noastre 
de a fi făcut din anul 1970, 
ultimul an al cincinalului, un 
an de succese, o trăsătură 
de unire fermă cu noua eta
pă de dezvoltare a Româ
niei socialiste. Actualul cin
cinal, în care anul 1970 a 
fost cota de vîrf, prin ritmul 
mediu de 11,7 la sută, su
perior celui planificat, a 
dovedit, la nivelul exigen
țelor mereu mai mari, juste
țea liniei generale a politi
cii partidului îndreptată spre 
dezvoltarea rapidă a forțe
lor de producție, perfecțio
narea vieții economice și 
sociale, creșterea continuă a 
nivelului de trai al întregu
lui popor, înflorirea multi
laterală a României socia
liste.

în cincinalul pe care II în
cheiem, circa 1 500 de capa
cități și obiective au cunoscut 
premiera industrială ; indus
tria și-a sporit participarea 
la crearea venitului națio
nal de la 49 la sută în 1965 
la circa 60 la sută în 1970. 
Tn ciuda unor condiții at
mosferice nefavorabile — în
deosebi a inundațiilor din 
acest an — agricultura a rea
lizat o creștere a producției 
sale globale de 24 la sută

are a unui înalt ritm de 
creștere economica. Aceasta 
exprimă dinamismul puternic 
al economiei noastre socia
liste, uriașele sale resurse, a- 
sigurâ accelerarea procesu
lui de ridicare la un nivel su
perior a întregii economii, 
înscriindu-se în exigențele 
impuse de revoluția tehnico- 
științifică contemporană".

Reflectând nemijlocit struc
turile actuale ale economiei 
noastre, dezvoltarea, cu un 
ritm mediu anual de 10—11 
la sută, față de 8,5—9,5 la 
sută cit se stabilise în Direc-

[
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sale alobale de 24 la sută 
față de cincinalul precedent. 
Rezultantă nemijlocită a po
liticii economice științific 
promovată de partid, a e- 
forturilor susținute ale oame
nilor muncii, venitul națio
nal a atins o creștere de a- 
proape o dată și jumătate 
in această perioadă, creînd 
astfel noi disponibilități pen
tru ridicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc. Zi de 
zi, ceas de ceas, înfruntând 
nu de puține ori greutăți, 
pâstrîndu-și și amplificînd 
încrederea neștirbită în vii
tor, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
uniți în marea obște socia
listă, n-au precupețit nici un 
efort pentru a îndeplini mi
siunea încredințată de partid 
în ridicarea patriei noastre 
pe noi trepte ale civilizației 
și prosperității.

Adăugind bogată zestre 
la zestrea țării, cincinalul pe 
care l-am încheiat cu succes 
devine astfel o bază de re
lansare a economiei noastre 
spre orizonturi mai profunde 
ale civilizației industriale so
cialiste. „Una dintre cele 
mai importante caracteristici 
ale viitorului cincinal — 
spunea de curînd tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — 
este asigurarea în continu-

por, la aceste mărețe reali
zări ; putem spune că toți co
piii patriei muncind și invă- 
țînd, insușindu-și cele mai no
bile comori ale culturii, se 
pregătesc cu temeinicie pentru 
a deveni constructorii de mîi- 
ne ai societății noastre socia
liste și comuniste.

Tot ceea ce facem în țara 
noastră este îndreptat spre bu
năstarea și fericirea poporului, 
este menit să creeze condiții 
- a tineretul, copiii patriei să 
trăiască tot mai bine, ca pacea 
’oi să fie asigurată.

Dorim, și acționăm, ca nici 
un copil, nici un tinăr, nici un 
bărbat sau femeie, să nu mai 
moară pe cimpul de luptă. A- 
vem mindria să spunem că 
in'reaga politică a partidului 
si guvernului nostru este o 
politică de pace, de prietenie, 
de colaborare cu toate țările 
socialiste, cu toate țările lumii. 
Mesajul nostru de prietenie a 
mers la Moscova și la Pekin, 
la Washington și Paris, a 
mers in Maroc și Iran, in toa
te colțurile lumii, spre toate 
popoarele. mari sau mici și, 
mai cu seamă, spre națiunile 
care luptă pentru eliberare 
națională, pentru a pune ca
păt politicii de dominație și 
agresiune, spre toate națiunile 
care năzuiesc să trăiască in 
prietenie și în frăție.

Doresc sâ vă urez, vouă celor 
care ați venit astăzi aid. copii
lor din patria noastră socialistă, 
întregului popor, cele mai calde 
felicitări cu prilejul Anului nou. 
Doresc tineretului nostru, tutu
ror copiilor viată fericită și îm
belșugată ! Celor care «înteți 
școlari, vă urez succese la învă
țătură și note tot mai bune in 
anul viitor; dacă se poate să 
aveți toți de Ia 9 in sus. (copiii 
în cor răspund : Vă mulțumim !) 
Doresc, totodată, să urez părin
ților și fraților voștri succese tot 
mai mari, multă fericire. multă 
sănătate !

La mulți ani!“
Cuvîntul secretarului general 

al partidului este primit cu mul
tă însuflețire, cu vii și puternice 
aplauze.

Momente emoționante pentru 
micii colindători. Ei sint invi
tați de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de ceilalți conducă
tori de partid și de stat în sediul 
Comitetului Central, oferindu- 
li-se fiecăruia, așa cum e datina 
străbună, mere și covrigi, bom
boane și nuci. Pionierii și școla
rii veniți cu „Plugușorul" sint 
îmbrățișați cu dragoste; apoi, 
gazde și oaspeți, se fotografiază 
împreună. Imaginile acestea vor 
fi păstrate peste ani și ani, ca 
amintiri scumpe, de neuitat, așa 
cum vor fi păstrate în minte și 
în inimi cuvintele ce le-au fost 
adresate de conducătorul iubit 
al partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Vii proteste 
împotriva sentinței 
inumane de la Burgos

de persoane au luat parte la unt' 
marș pe străzile orașului, expri- 
mîndu-și solidaritatea cu mili- 
tanții spanioli. Acțiuni asemă
nătoare au avut loc și la Lucer
na, Vevey, Montreux și Neu- 
chatel.

în cartierul Cerabanchel, din 
sudul Madridului, sute de mun
citori și studenți au organizat 
marți seara o demonstrație ce- 
rînd anularea sentinței sama
volnice pronunțate de Tribuna
lul militar. Mitinguri și demon
strații au avut loc, de aseme
nea, la Barcelona, Tarrasa și în 
alte orașe spaniole.

O nouă manifestație de pro
test împotriva sentinței inuma
ne a Tribunalului Militar din 
Burgos a avut loc marți seara 
la Roma. Circa 5 000 de persoane 
s-au prezentat în fața Ambasa
dei spaniole din capitala ita
liană, pentru a-și exprima soli
daritatea cu cei 16 patrioți basci. 
La Milano, mai multe mii de 
persoane au demonstrat pe 
străzile orașului, la apelul or
ganizațiilor politice șl sindicale. 
Muncitorii din oraș au declarat 
scurte greve de protest față de 
verdictele de la Burgos. Alte 
manifestații și greve asemănă
toare au avut loc la Genova, 
Triest, Torino. Savona, Napoli 
și Bari.

Aici, în fața sediului Comite
tului Central, mesagerii tuturor 
copiilor de pe pămîntul româ
nesc au exprimat, prin 
tradiționalele urări de anul nou, 
gîndurile lor cele mai bune, sim
țămintele cele mai alese pentru 
partid și conducerea sa, pentru 
poporul român harnic și talentat, 
încrederea în viitorul de aur al 
patriei socialiste, pentru făurirea 
căruia generația de mîine 
aduce aportul de hărnicie 
teligență, continuînd cu 
responsabilitate patriotică 
constructorilor de astăzi.

Pentru urările adresate de 
pionieri și școlari partidului, 
conducătorilor săi, poporului și 
patriei noastre, a mulțumit, în 
cuvinte calde, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

,.Aș dori ca, in numele Co
mitetului Executiv, al întregii 
conduceri de partid și de stat, 
să vă mulțumesc din inimă 
pentru urările adresate cu pri
lejul acestui sfîrșit de an. par
tidului, poporului nostru, pa
triei socialiste.

Intr-adevăr, constituie o mi
nunată tradiție a poporului de 
a sărbători Anul nou. de a 
ura cu acest prilej celor dragi, 
împlinirea dorințelor lor de 
mai bine. Și, ceea ce este as
tăzi cel mai drag tuturor cetă
țenilor patriei noastre este 
partidul — forța conducătoare 
a națiunii noastre socialiste. 
De aceea și în acest an gindu- 
rile noastre, ale tuturor, se în
dreaptă spre partid, spre pa
ir it. spre popor, cărora le u- 
rim realizarea celor mai nobi
le dnrinți — de făurire a unei 
vieți îmbelșugate și fericite.de 
edificare a comunismului in 
România.

Urările adresate de copii.de 
pionierii patriei constituie și 
ele un simbol al prețuirii a tot 
ceea ce făurim ; ele reprezintă 
totodată un simbol al faptului 
că viitorul comunist al țării, 
al orinduirii noastre este tine
retul, este tot ceea ce consti
tuie viață, tinerețe. Iată de ce 
apreciez ca un simbol al tine
reții veșnice a patriei și po
porului nostru, al comunismu
lui, faptul că pionierii, copiii 
au fost cei care ne-au adresat 
astăzi această urare.

Intr-adevăr, putem fi mîn- 
dri de ceea ce am realizat in 
acest cincinal. Nu există ju
deț. oraș, comună, unde să nu 
se fi înălțat noi edificii indus
triale, agrare, școlare, cultu
rale, care au înfrumusețat pa
tria. au făcut ca viata poporu
lui român să devină mai îm
belșugată.

Facem un bilanț minunat, 
avem perspective minunate; 
putem, intr-adevăr, să privim 
cu încreuere viitorul de aur al 
patriei noastre socialiste. Ti
neretul a adus o contribuție 
activă alături de întregul po-

Pe străzile Bruxellesului, a . 
avut loc marți seara o demons
trație de protest împotriva sen
tințelor date în procesul de la 
Burgos. La mitingul care a ur- ■ 
mat au luat parte peste 1 500 de 
persoine. Ministerul Afacerilor 
Externe belgian a informat 5
guvernul a întreprins toaP • Are 1 
țiunile posibile care a- . ?’
fut fi eficiente Ce. * V

..... .« C__ -e
antrenorii și sportix mâni care au cucerit 
I la C.M. de handbal 
invenție a tînărului ii 
Marin Onea, de la 
mecarf * finr ''înaia. 
bre t
V^uiție tehnică A •» R.F.G., Franța, italia 
loc lucrările Plenarei al P.C.R
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j . • _ vea și *ența decizia g1 rari Consiliul de 
în privinț- 
cesul de

Mai multe sute de persoane 
s-au adunat marți în fața Con
sulatului spaniol din Geneva, 
în semn de protest față de con
damnarea la moarte a 6 dintre' 
patrioții basci judecați la Bur- j 
gos. La Lausanne, peste 2 j|

te.
ceri.' A 
‘arini K. 
militar di- u a 
patrioților b’’ 
mă similară, 
zuelei, Rata 
gener. ului 
pxdeaps- de
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. - ne- 
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ORIENTUL APROPIAT
• DECLARAȚIILE PURTĂTORULUI DE CUVÎNT AL

DEPARTAMENTULUI DE STAT •REUNIUNEA DE LA AMMAN
AMMAN — Bahi Ladgham, 

președintele Comitetului Supe
rior Arab, care are misiunea de 
a supraveghea aplicarea acor
durilor iordaniano-palestiniene, 
a înmînat guvernului iordanian 
și C.C. al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei un me
morandum privind activitatea 
desfășurată pînă acum de orga
nismul pe care îl conduce. El 
a prezentat, totodată, diferite 
propuneri referitoare la regle
mentarea diferendelor existente 
încă între organizațiile palesti
niene și guvernul de la Amman. , 
Memorandumul a fost examinat 
în cursul unei reuniuni desfă
șurate la Amman, la care au 
participat, aîături de Bahi Lad
gham, 
nian, 
Bakr, 
zației 
finei.

WASHINGTON - Robert 
McCloskey, purtătorul de cu- 
vint al Departamentului de Stat, 
a anunțat că secretarul de stat 
al S.U.A., William Rogers, inten
ționează să efectueze vizite in 
Egipt, Israel și alte țări din 
Orientul Apropiat „la o dată 
cînd se va aprecia că o aseme
nea călătorie ar fi utilă". 
McCloskey a precizat că aceas
tă vizită nu va avea loc înainte 
de reluarea negocierilor israelo- 
arabe de sub egida mediatoru
lui O.N.U., Gunnar Jarring. El 
a ținut să releve că vizita nu 
trebuie să fie interpretată drept 
o dorință a secretarului de stat 
de a media între cele două 
părți. In continuare, McCloskey 
a declarat că S.U.A. vor spri
jini o eventuală reluare a con
sultărilor în problema Orientu
lui Apropiat între ambasadorii 
celor patru mari puteri la 
O.N.U., paralel cu negocierile 
Jarring.
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nilor, sporirea capacității lor < 
creatoare. Evident, între be- < 
neficiarii principali ai acestei * 
vaste educații profesionale 
a muncii vor fi în primul 
rînd tinerii. Amplasarea judi
cioasă în teritoriu a forțelor 
de muncă solicitate de noile 
focare de producție creează 
condițiile optime pentru fruc
tificarea superioară a demo
grafiei, atât prin solicitările 
speciale ale profesiilor mo
derne cît și prin exigențele 
spirituale ale muncitorului 
unei astfel de industrii. Trans
format de necesități de dis
tribuire economică și trans
figurat prin nevoile spiritu
ale tot mai înalte ale celor 
ocupați în economie, orașul 
românesc devine gazda ge
neroasă a civilizației și cul
turii. Munca bazată pe teh
nica cea mai înaintată con
solidează transformarea ora
șului într-un focar al științei 
și al creației.

Industrializarea socialistă 
— căreia-i e străină dezvol
tarea ca scop în sine — va 
stimula dezvoltarea armoni
oasă a întregii societăți, va 
infuza spațiului rural, prin 
asigurarea unei moderne 
baze tehnico-științifice, ener
gii capabile să accelereze 
procesul de transformare 
profundă a existenței în sa
tul socialist contemporan. 
Creșterea numărului de ca
dre cu calificare medie și 
superioară va multiplica — 
dincolo de eficiența asigu
rată economiei rurale — 
fermenții spirituali ai satu
lui ; obligativitatea învăță- 
mîntului școlar de 10 ani în 
întreaga societate româ
nească va face din muncito
rul pămîntului un om cu un 
profil spiritual bogat, care 
știe să dea noi valori și în
trebuințări unor meserii tra
diționale, conștient de pers
pectiva extinderii fluxului 
industrial în spațiul econo
miei agrare.

Anul pe care-l începem de 
mîine — primul an din cei 
cinci ai programului pe care 
trebuie să-l îndeplinim cu 
exactitate de chibzuiți gos
podari — are semne bune și 
generoase. Pășim, cele două
zeci de milioane, pe sub ar
cul de cetini al noului on, 
anul de aniversare a glorio
sului semicentenar al Parti
dului Comunist Român. Este 
o aniversar» pe care o trăim 
cu o emoție adîncă, în care 
încrederea deplină în cuvîn
tul Jnsuflețitor al partidului 
se împletește cu recunoștința 
noastră. Pentru noi, tânăra 
generație a patriei, cel d» al 
IX-lea Congres al U.T.C. con
stituie un nou prilej de a ne 
exprima înaltul spirit revolu
ționar ce trebuie să-i carac
terizeze pe cei crescuți ca 
fii ai Partidului Comunist 
Român, ai României socia

liste.

primul ministru iorda- 
Wasfi Tall, și Ibrahim 
reprezentant al Organi- 

pentru Eliberarea Pales-

PROGRAMUL TV — 31 DEC. 
PROGRAMELE I și IINu faceți revelionul într-o

casă fără televizor /

De la ora 21,30 pînă la ora S,00
— Revelion TV ’71.

VINERI, 1 IANUARIE W71

• 13,00 — Anul nou, cu bucurie !
• îa.so — Caleidoscop muzical, 
oaia marilor interpreți români.
• n,00 — La muiți ani, năzdră
van,: • 15,00 — Concurs interna
țional oe schi. * 16,30 — Film ar
tistic. Stan și bran IN-FAR WEST
• 17,40 — La o ceașcă de calea...
• 18,10 — Film de aventuri. O- 
rașui papagalilor. • 18,5a — Cuba
— pe magistrala r-st-Vest. ■ 19,15
— Cmtece de voie buna. Selec-
țiuni din programul de revelion. 
’71 * 21,30 — Telejurnalul de 
» 20,00 — Divertisment muzical 
7i. » 21,30 — Telejurnalul de 
noapte. • 21,40 — Revelion in de
plasare. * 22,00 — Divertisment
muzical ’71 (continuare).

SIMBATA, 2 IANUARIE 1971 
PROGRAMUL 1
• 9,30 Matineu pentru copil * 

10,,5 Apoteoza bucuriei. Siniloma 
a iA-a in re minor • 12,00 Cînte- 
ce și jocuri populare romanești
• 12,30 Interlerențe lirice * 16,00 
Anul sportiv 1970 (I) * 17,00 Emi
siune in limba germana. Teatru 
TV. ,,i\u se știe niciodată" de G.B. 
Shaw • 18,15 „La mulți am. lete ! 
La muiți ani, băieți 1" • 19,15 1001 
de seri. Emisiune pentru cei mici
• 19,30 Telejurnalul de seară • 
ls,50 Performanțe tehnice româ
nești * 20,15 Momente vesele din 
programul de revelion • 21,15 
Film serial. „Incoruptibilii". Dra
goste de tata • 22,05 Telejurnalul 
de noapte • 22.15 Recital Anna 
Moffo * 23,05 Muzică de petre
cere.
PROGRAMUL II
• 20,00 Aplauzo pentru arta ro

manească * 20,30 Luceafărul — e- 
misiune de versuri * 20,45 Muzică 
ușoara (Reluări din programul de 
revelion) * 21,20 Buletin de știri
• 21,30 Film serial „Vidocq" (XII)
• 22,00 Festival pe gheață. înre
gistrare de ia Inzell (R.F.G.) * 
23,00 Tineri interpreți de romanțe.

DUMINICA, 3 IANUARIE 1971 
PROGRAMUL I
• 8.45 Gimnastica de dimineață

• 9,00 Matineu duminical pentru 
copii. Toate pinzele sus « 10,00 
Viața satului * 11,30 Amfiteatru 
muzical. Yehudi Menuhin * 12.00 
De strajă patriei * 12,30 In relua
re, la cererea telespectatorilor. 
Selecțiuni din gala UNICEF * 
13,00 Anul sportiv 1970 (II) • 
14,00 Emisiune în limba maghiară
• 16,00 Studioul „N“ * 18,00 Pe 
aripile rapsodiei • 19,00 1001 de - 
seri * 19,30 Telejurnalul de seară
• 20,00 Reportaj TV. Secretul Al
bei ca Zăpada ! * 20,20 Film ar
tistic : „Sărută-mă Kate" a 22,05 
Opereta vă invită * 22,30 Telejur
nalul de noapte c 22,45 Cîntece 
mai vechi și mai noi.

PROGRAMUL II
• 20,00 Lumea copiilor • 20,30 

stagiune lirică TV. Intilnire cu 
erou lui Puccini * 21,30 Buletin 
de știri » 21,35 Reluarea serialu
lui de sîmbătă seara 
rietăți pe peliculă.

Cu puține zile in urmă, intr-o după-amiazâ in care dumnea
voastră probabil puneați la punct ultimele amănunte ale petre
cerii de revelion, Televiziunea a avut lăudabila idee de a arăta 
citurva ziariști ceea ce ea însăși a pregătit pentru a păși în 
noul an așa cum ii stă omului bine și cum după tradiție se 
cuvine. Și astfel, in jurul orei 15 ne-am potrivit dispoziția pen
tru ultimul 21,30 al anului 1970 — ora la care va începe „Reve
lionul T.V. 1971" — micul ecran contrazicindu-ne in continuare 
ceasurile pînă spre miezul nopții, cind am văzut ultimul episod 
(al cincilea) din originala serie a Ceasului năzdrăvan*. După 
care cele trei crainice ale Televiziunii ne-au spus pentru ultima 
oară „La mulți ani !", iar numeroșii realizatori ai revelionului 
T.V. — „La revedere" și „Sperăm să vă fi plăcut"...

Nu știu ceilalți confrați ce vor fi gindit — și chiar dacă știu 
e dreptul lor s-o scrie sub semnătură — eu unui țin să vă 
sfătuiesc din capul locului ca în titlu : nu faceți revelionul 
intr-o casă fără televizor! Orice veți spune, sint totuși greu 
de aflat pentru o asemenea noapte convivi mai agreabil decit 
cintăreții, actorii, dansatorii, dar mai ales autorii de texte, 
regizorii, scenografii și coregrafii care de astă dată s-au ambi
ționat și in bună măsură au reușit să întreacă ceea ce gindeam 
pînă mai ieri despre ei. Listele de nume și titluri publicate deja 
spun totuși puțin despre ceea ce vi s-a pregătit — la urma 
urmei majoritatea numelor n-au lipsit nici de la ultimele reve- 
lioane T.V., din acest punct de vedere, al numelor, singurul 
progres fiind doar că unele lipsesc de această dată. Iată de ce 
— străduindu-mă nici să nu desconspir poantele și surprizele, 
nici să nu anticipez aprecierile pe care vi le voi propune post- 
festum — vă atrag atenția asupra unor momente care nu tre
buie pierdute ;

inimii

tivele Congresului al X-lea 
al P.C.R., nu se va îndrepta 
numai spre creșterea canti
tativă a industriei, ci se va 
fiune un deosebit occent pe 
aturrle calitative ale proce

sului de industrializare, pe 
modernizarea structurii pro
ducției, pe realizarea de pro
duse cu un înalt grad de teh
nicitate, care presupun o 
sporită complexitate a mun
cii.

Ce prefaceri va condiționa 
economia noastră multilate
ral dezvoltată în care in
vestiția de inteligență pe 
unitatea de produs va crește 
substanțial, asupra civilizației 
noastre, asupra fericirii omu
lui și nevoilor sale — fina
litate de înalt umanism a 
politicii de industrializare 
condusă de Partidul Comu
nist Român ?

Calificarea, recalificarea, 
policalificarea la care obligă 
o economie modernă înseam
nă lărgirea orizontului pro
fesional și spiritual al come-

» Farse T.V. cu Florin Piersic 
— comentator, de fapt, al unor 
secvențe filmate eu aparatul as
cuns, pe cit de năstrușnice și a-

muzante, pe atit de semnificati
ve pentru cotidienele noastre 
automatisme și răutăți (23.09).

• Să rîdem cu... — Toma Ca- 
ragiu și Marin Moraru ? Ion Lu
cian și Sandu Sticlaru ? Dem 
Rădulescu și Vasilica Tastaman? 
Toma Caragiu și -opirlele ? Puiu 
Călinescu ? Greu de ales. Deci, 
pîndiți-i toată noaptea. Și chiar 
veți ride !

• Calendarul «eleler fără nu
me — e tatugi n» calendar, 
chiar dacă respectivele stele 
(lansate in 1979) au prins intre 
timp să-și facă * nane, fi re
nume (21.53).

• Seara 
în noaptea Ae rewfia»? 
pentru că r. gr 
ce face un 
se execută!
Ceaikovski J

— chiar 
Dă.

. 3B rt închipuiți 
in tztnp ce 

5uarf«j» ltll de 
fcare acele 1—J).

• Tele-ri, 
noastre de 
cei mai ap 
prăștiate in!

• Revista cu 3 fete — Melania 
Cîrje, Liliana Tomescu și Stela 
Popescu (acompaniate, bineînțe
les) sint de ajuns pentru ca re
vista să nu mai aibă nevoie de 
stele. Deși, cum veți vedea, in 
revista lor mereu se voroește 
despre alte... stele (după miezul 
nopții, pînă la ora 1).

Revelion la telefon• _ ___ ,
r.ouă intilnire cu „echipa lui A- 
'.exandru Bocăneț" (adică : Flo
rian Pitiș, Dan Tufaru și Anda 
Călugăreanu, plus ansamblul de 
balet și cițiva invitați). Atenție, 
admiratori ai celebrilor Tom Jo
nes și Adamo! Idolii voștri știu 
să ridă ? (intre orele 3 și 4).

C. BUZDUGAN • 32,25 Va-
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu la Sesiunea Jubiliară a O.N.U.

se bucură România. Nu este 
vorba doar de o‘en*ia cu care 
a fost înconjuraH delegat □ 
din pc"*ea gczdeior. Am re
marcat. mc' ales, interesul deo
sebit al unui mc-e număr de 
participând la conferință de a 
cunoaște punctele de vedete 
ale deegc’e ramâne, de a ti
vea consultări și schimburi de 
păreri cu noi asuo-a modului 
de D*egă‘ ire și desfășurare a 
conferinței. Find feerie cpre- 
ciata experiența U.T.C. în c-gc- 
nizarea umor ase- eoea înfîî- 
niri. De o-riel, ^~zsc rotundâ* 
de 'a S-nogov a fost criota în 
numeroase intervenții ca un —-c- 
me-‘ important în dezvo ’c-ea 
colaborării <j:n**e o'gcn’zot» e 
de tinere* de diverse ore-tari 
oo-,:i’ce și omiteri inte—ot o->a- 
!e din statele europene.

— Ați avut contacta -ta-te- 
scn-e și în afara conferinței ?

— Aș me— o-.a fapta. ca mi- 
r stajl t:r.e-eta'u:, fa— ei si 
sânotâtii, Kâte S—ooe, în du
da ♦îmouu' limita* de ccradis
punea și c o-eior înaintata, o 
ținut sâ se in*-’-ecscă încă din 
prima zi a lucrărilor cu cee- 
gc a română, evocind vizite 
sa în Român a și trommrind și 
pe aceasta co e mji-jr'ri pen-

coloborării între popoare, ba
zata pe stimă, egalitate și res
pect reciproc. Ne sînt cunoscu
ta acțiunile pe cate le între
prinde țara dv. Ia Organizația 
Noțiunilor (Jniie, în cadru! di
verselor organisme jnternațio- 
na-le. Remarcăm, de fiecare da
tă, luciditatea poziției româ
nești*.

PETRE DRAGU ne plasează 
într-un decor insolit:

— Ajunsesem în provincia 
Hua B:nh, în districtul tbailor,o 
rc-ece ’:e ce »'■
■nătari ae tigri și pricepuți or- 
t’zc- care vâdesta în prezent 
o -emarccb’ ă știință o cultu
rii p-ezu'ui. Pe riul Xa (s-ar cu
veni poete să deschid o paran
teza pentru exotismul peisaju
lui, pentru tabloul tulburător ce
— s-o ’-ta’ set om vizitat o
— că ■ c-oce—'ac, cere iriga
plantațiile unui sat și îi asigura 
‘ -atei. Am găsit aco'o doi 
mundto* d n*-e care unul, ve- 
••-=- r _c--e :: a s’e
a - '945. Ar nd că sînt din Ro-

după c’teva fraze pli- 
-e ae câldurfi s sinceritate,
— -a vorbit cesp-e Porțile de 
Fer. Ex- u'mît: la căpătai lu
ate, t* «atenții lungi*, un viet-

desfâșura sub cupola circului 
construit de compatrioții noștri 
la Ulan Bator.

— Abia sosisem la Roma — 
își amintește LUCRETIA LUS
TIG. Ne-au trebuit cîteva mi
nute pentru a lăsa bagajele la 
pensiunea gozdă și apoi, por
nim, în grup, să explorăm o- 
rașul seara. Prima direcție, par
tea lui istorică — Capitoliul, 
Colosseumul, Forumurile... Vor
bim românește, evident, puțin 
cam gălăgios. Cei din jur — un 
grup de băieți și fete, studenți 
după aparențe — ne receptea
ză: muzicalitatea limbii le este 
cunoscută, apropiată. Sigur că 
intrăm în vorbă și la „de unde 
venim' în italiană, răspundem 
„din România”, în românește. 
Dialogul continuă fără dificul
tate — ne înțelegem. Și ne fa
ce plăcere să auzim rostit nu
mele București, Mamaia, Mon
golia, litoralului Mării Negre... 
în vecinătatea Columnei lui 
Troian. Combinăm din cuvintele 
frumos, bun, optimist, vesel — 
câ avem o capitală frumoasă, 
un popor din oameni buni, opti- 
misti, vesel\ Erau niște decla
rata spontane, stîrnite de întîl- 
nirec întimpiotoore cu un grup 
de tineri»

«Două nume care se rostesc 
împreună : România-Ceaușescus 
scria în titlul unei coresponden
ta din New York, EUGEN FLO- 

'CU.
■- avut, în acest an care 

sr: ’. -atisfacția de a face 
->ul de ziariști 

'e șeful sta- 
'-'1 în cea 

tainsâ

Fk.
cînd v 
mei mele te ta '
America cuv 
mă o relație du 
mele țării noastre » 
șefului statului, am făcu 
imperiul unei realități emu, 
nante pentru călătorul român, 
azi, indiferent de meridianul pe 
ccre-l poartă pașii : într-ade- 
văr, peste tot el constată că 
in oglinda politică a lumii con
temporane, aceste două nume 
„România — Ceaușescu" se 
rostesc alăturate cu consecven
ță. Tn prima clipă, la 
New-York, crezusem că aceas
tă rostire, acolo, era determi
nata de vizita în sine, dar după 
trei săptămîni, în ultima zi, în
tr-un taxi la Washington, șofe
rul negru care mă chestionase 
de unde sînt auzind numele Ro
mâniei a exclamat dintr-odată : 
„A ! România... Ceaușescu I". 
Dar oare nu aceeași semnifi
cativă legătură o făceau, în să
lile O.N.U., înalte personalități 
de stat sau culturale ale lumii ? 
Toate acestea m-au convins că 
o politică înțeleaptă așa cum 
este politica noastră internă și 
externă, se întruchipează plas
tic în numele celui ce direcțio- 
nează activitatea partidului, iar 
țara, luînd chipul politicii po
porului ei, își poartă numele 
prin lume însoțit de numele 
șefului statului, lată de ce la 
Reikjavik, în preajma Cercu
lui Polar, sosirea tovarășului 
Ceaușescu, simboliza pentru 
toți cei aflați acolo, pe aero
port, sosirea României ; la 
Montreal — la fel ; în Statele 
Unite — la fel... Și nu mă în
doiesc că în toate celelalte 
țări unde au avut loc ase- 
semenea înalte vizite în anul 
1970 — în Franța, Iugoslavia, 
Austria, Bulgaria, Maroc etc. în 
salutul cunoscut al șefului sta
tului nostru, milioanele de oa
meni din țările prietene au sa
lutat întregul nostru popor, a- 
cordînd României prestigiosul 
calificativ de țară demnă și 
mîndră, care muncește cu hăr
nicie știind să se facă respecta
tă și ascultată în corul mondi
al al națiunilor libere.

EUGENIU OBREA evocă un 
alt moment :

— Mă aflam la Budapesta, 
la Adunarea Federației Mon
diale a Tineretului Democrat. 
Era o ședință de dimineață, bo
gată în intervenții în cadrul 
dezbaterii generale. Reprezen
tantul libanez, care conducea 
lucrările a anunțat că pe a- 
dresa Adunării a sosit un me
saj din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. în vasta 
sală au răsunat aplauze puter
nice, apoi s-a așternut o liniș
te desăvîrșită, puțin obișnuită. 
Exponenții organizațiilor de ti
neret, reprezentate la Aduna
re, au ascultat cu un viu in
teres, cu o atenție încordată, 
mesajul care dădea o înaltă 
apreciere generației tinere ce 
se afirmă prin dinamism, com
bativitate, receptivitate față de 
transformările înnoitoare, ca 
o forță importantă a progre
sului. După aceea s-au făcut 
auzite, din nou, îndelungate a- 
plauze. In Sokan, conducăto
rul delegației cambodgiene, 
îmi spunea în prima pauză.: 
„Am ascultat cu multă atenție 
și deosebită satisfacție mesa
jul președintelui Ceaușescu. A- 
cest mesaj este încurajator 
pentru noi toți și mai ales pen
tru tinerii și popoarele care 
luptă pentru libertate și inde
pendență, împotriva imperia
lismului". De altfel, cu acest tî- 
năr cambodgian, medic la 
Pnom Penh. pe care evenimen
tele l-au obligat să-și abando
neze temporar profesiunea, am 
mai sfat de vorbă. „Iubim Ro
mânia pentru că este o țară a 
dreptății — îmi spunea într-o 
seară. Pentru un popor care în
dură nedreptatea și luptă, ca 
poporul meu, exemplul vostru, 
politica voastră justă, înseam
nă un inepuizabil izvor de spe
ranță și energie...".

VIORICA TANASESCU își a- 
mintește de o întîmplare pe
trecută la Helsinki, la Conferin
ța tineretului pentru securitate 
europeană.

— în prima zi a conferinței,

orteri ai 
deschid

„Scînteii tineretului" 
bloc notesurile:

jchidem împreună bloc-notesurile, răs- 
. însemnări făcute în grabă, la mii de ki- 

,ietri distanță de acest birou redacțional 
în care ne-am adunat într-o după-amiază de 
decembrie. Cîți kilometri am străbătut ? Im
posibil de calculat cu exactitate. Oricum, 
reporterii „Scînteii tineretului" au fost în 
acest an pe aproape toate continentele — 
din nordul scandinav pînă în vecinătatea 
imensităților sahariene, din colțuri frămîn- 
tate ale Asiei în care nu s-au stins încă ecou
rile bombelor și pînă în aglomerările urbane 
de pe coasta americană a Atlanticului. Multe 
din însemnările cu care bloc-notesurile 
noastre sînt încărcate s-au transformat de 
acum în reportaje ce au văzut lumina tipa
rului. Rămîn, totuși, fapte peste care uitarea 
nu se poate coborî, momente semnificative 
prin capacitatea lor de a desluși modul în 
care oamenii diferitelor meleaguri privesc 
România, o cunosc și o apreciază. Prestigiul 
românesc este o realitate concretă de care 
ne convingem pe toate meridianele. Este re

într-o pauză, s-a apropiat de 
noi un tînăr blond, care a în
trebat dacă reprezentăm dele
gația României. După ce s-a 
prezentat — era delegatul Ti
neretului Liberal din Norvegia 
— ne-a spus : Mulțumiri și 
felicitări României pentru po
litica ei externă".. Am în
țeles, firește, rațiunea felici
tărilor ce se adresau statului 
nostru, iar pe cea a mulțumi
rilor ne-a exprimat-o el ime
diat: „Vă mulțumesc pentru că 
o asemenea politică, atît de ra
țională și consecventă, dusă de 
o țară, ca întindere oarecum 
mică, dă speranțe, încredere și 
țării mele". Trebuie să mărtu
risesc că am fost grozav de 
mîndră și, în mod egal, emo
ționată: cred că n-am să-l uit 
multă vreme pe tînărul acesta 
necunoscut care venea dintr-o 
țară atît de îndepărtată de noi, 
care avea alte convingeri po
litice, dar aceeași mare dorin
ță de pace și nevoie de echi
tabilă cooperare.

— Cînd te-ai întors de la 
Helsinki ai povestit despre e- 
coul prezenței românești...

— Firește, în zilele care au 
urmat, am avut și alte prilejuri 
de satisfacții izvorîte din pre
țuirea arătată țării noastre și 
politicii ei, din recunoașterea 
efortului tineretului român pen
tru dezvoltarea unei largi co
operări în mișcarea internațio
nală de tineret. Reprezentantul 
nostru trebuia să vorbească în
tr-o seară — lucrările se desfă
șurau pînă aproape de miezul 
nopții; peste toți începuse să 
treacă o undă de oboseală. In 
sală, rumoare, tinerii discutau 
între ei — tot politică, cert tot 
politică, dar între ei — cînd a 
fost anunțat numele delegatu
lui și organizația : Uniunea Ti
neretului Comunist din Româ
nia. La auzul României în sală 
s-a așternut deodată liniștea. 
Toată adunarea a ascultat cu 
atenție concentrată poziția ti
nerilor români. Expunerea a 
fost — fapt unic la această 
conferință — întreruptă de a- 
plauze, care apoi au izbucnit 
unanim la sfîrșit. Au urmat fe
licitări, vă asigur pline de sin
ceră stimă, îh care descifram 
aprobarea principiilor politicii 
noastre, enunțate la acest for 
al tinerilor. Vorbitorii din alte 
țări s-au referit apoi adesea în 
cuvînful. lor la esența acestor 
principii, ca și la „masa rotun
dă" care a avut loc cu doi ani 
înainte în țara noastră, la Sna- 
gov. „Spiritul de la Snagov" a 
fost mereu menționat și invo
cat ca o necesitate de perpe
tuare atît a ambianței, cît și a 
esenței discuțiilor în problema 
securității europene...

ROMÂNIA ÎN LUME
zultatul unei opere constructive pe care har
nicul nostru popor și încercatul său partid 
comunist a realizat-o cu abnegație, ca și al 
unei politici externe caracterizată prin rea
lism, suplețe, consecvență și profundă princi
pialitate. Glasul României socialiste răsună 
cu o forță deosebită pentru că este glasul 
unui popor stăpîn pe destinele sale, al unui 
popor care a extras din zbuciumul trecutului 
înțelepciunea actelor prezente, al unui popor 
care prețuiește cum se cuvine independența, 
libertatea, pacea și progresul social. într-o 
lume care cunoaște adinei prefaceri și 
în care evenimentele se succed vertigi
nos, confruntînd umanitatea cu dificile 
probleme, România oferă exemplul unei 
țări conștientă de responsabilitățile ce-i 
revin, care joacă un rol activ pe sce
na mondială și care înțelege că doar 
căutarea răbdătoare a soluțiilor pașni
ce poate aduce reglementarea complica
telor dosare de pe ordinea de zi a vieții inter
naționale.

NEAGU UDROIU relatează :
— în acest decembrie am 

însoțit pe tovarășul Ion Iliescu, 
prim secretar al C.C. al U.Ț.C., 
ministru pentru problemele tine
retului, în călătoria pe care a 
întreprins-o în' Republica Arabă 
Unită și Tunisia. Schimburile de 
opinii cu personalitățile politice 
din cele două țări, întîlnirile cu 
tinerii egipteni și tunisieni, au 
prilejuit o mai bună cunoaștere 
reciprocă, întărirea legăturilor 
de prietenie. „Vizita ministrului 
român la Cairo a permis o mai 
profundă cunoaștere a politicii 
pozitive pe care o promovează 
România..." — ne spunea dl.

tru convorbirile și contactele 
fructuoase pe care le-a avuția 
București. Același interes pen
tru România l-am remarcat și 
la întîlnirile cu secretarul de 
stat din Ministerul tineretului, 
familiei si sănătății,- Heinz. 
Westphal, cu primarul orașului 
Munchen, Hans Jochen Vogel, 
cu președintele Consiliului fe
deral al tineretului, dr. Reifen- 
berger, precum și cu înalți 
funcționari de stat și reprezen
tanți ai presei prezenți la con
ferință, care au apreciat pozi
tiv politica de înțelegere și co
laborare promovată de Româ
nia pe plan internațional.

Pavilionul românesc la ediția 1970 a Tirgului internațional de lo 
Brno

Mohammed Abulez, ministrul 
tineretului din R.A.U. Interesul 
față de România, admirația față 
de realizările și politica ei, 
le-am remarcat și în Tunisia. 
Ziarele tunisiene au acordat 
un spațiu larg vizitei tovarășu
lui Ion Iliescu, publicînd infor
mații, comenta- ‘ și fotografii 
pe primele pag pnmindu-l pe 
reprezentante român, președin
tele Bourguiba a avut cu
vinte de s‘‘~ă s’ caldă prie
tenie la adrasa României. Am 
părăsit cele s:.: țări qrabe 
impresionat ce se* -entele de 
amiciție a oc'tesa patriei noas
tre, a genera* ei role tinere...

Este rindul lui BAZ1L ȘTEFAN 
să intervină :

— Ca membru ci deegației 
tineretului român Io recenta 
Conferință europeană a tine
retului de la Munchen am avut 
ocazia să constat - “--oase 
semne ale prestignAd de cc*e

IOAN TIMOFTE adaugă :
— La sfîrșitul lui noiembrie 

am participat la „săptămîna 
de studiu asupra dezarmării și 
căutării păcii", organizată la 
Elsinor, în Danemaroa. A fost 
o dezbatere vie, interesantă, pe 
probleme de actualitate, o dez
batere din care n-au lipsit în
fruntările de opinii. Atitudinea 
constructivă a României în a- 
bordarea aspectelor esențiale 
ale dezarmării, accentele puse 
pe necesitatea de a înlătura 
politica de forță, sub toate for
mele, afirmarea fermă a drep
tului popoarelor de a fi stăpî- 
ne pe destinele lor — au găsit 
o . rezonanță deosebită. Lars 
Christiansen, unul din conducă
torii Consiliului Tineretului Da
nez, mi-a declarat într-o con
vorbire : „Apreciem poziția Ro
mâniei, efortul ei continuu dea 
promova cauzei păcii, pentru 
făurirea unei lumi eliberată de 
povara înarmărilor, o lume a

namez trecut de tinerețe îmi ex
punea parametrii marii con
strucții ae pe Dunăre...

— Le-ai povestit tovarășilor 
de la Porțile de Fier ?

— Bineînțeles... Doresc să 
mai relatez o întîmplare, de as
tă dată de pe Mekong. Am 
traversat fluviul cu un bac pe 
care se aflau țărani din împre
jurimi, o zonă deseori inunda
tă de furia apelor. Ei au auzit 
de la însoțitorul meu că sînt 
român și apropiindu-se m-au 
rugat să le vorbesc despre i- 
nundațiile din România. Bacul 
a ajuns repede la destinație dar 
discuția am continuat-o perna! 
pentru că mi s-au pus multe 

^întrebări. De altfel, în Vietnam, 
pretutindeni, dar absolut pre
tutindeni, la toate întîlnirile 
pe care le-am avut — la Vinh 
(oraș puternic bombardat) cu 
țesătoarele de borangic, la Ha
noi, cu colegii de la ziarul de 
tineret, de la Hoa Binh, cu me- 
talurgiștii care pînă recent lu
craseră în ascunzișuri din gro
te — mi s-au exprimat senti
mente frățești față de Româ
nia, mulțumiri pentru ajutorul 
internaționalist pe care țara 
noastră l-a acordat și îl acor
dă poporului vietnamez...

MIRCEA TACCIU dorește să 
adauge:

— Un privilegiu al gazetă
riei, pentru care și merită să 
rabzi o meserie care nu te 
prea învață în ce constau di
ferențele dintre zi și noapte, e 
că te poartă, cîteodată, azi pe 
un continent și mîine pe altul. 
Călătoriile, în colțuri ale lumii 
oricît de îndepărtate de Româ
nia, dincolo de farmecul inevi
tabil al noutății, au încă o ca
litate — aceea de a putea a- 
dăuga mîndrței și demnității 
tale patriotice argumentul ime
diat al respectului cu care ți se 
spune „bine ai venit". La Phe
nian, unul din membrii condu
cerii organizației de tineret din 
Republica Populară Democrată 
Coreeană voia să știe dacă nu 
cumva mi se pare și mie că 
noile cartiere ale capitalei 
prietene au un timbru comun cu 
cele ale noastre. El ne fusese 
oaspete și concepția arhitectu
rală după care ni se înnoiește 
mereu orașul îl imprestanase. 
La Moscova, oameni simpli, ne- 
cunoscuți mie, călători în me
trou, mă băteau pe umăr și 
simțeau nevoia să-mi strîngă 
mîna doar așa, fiindcă eram 
român. Iar în îndepărtata Mon
golie, lingă munții Altai din ve
cinătatea deșertului Gobi, ca 
și la Darhan sau la Sarîngol, 
oamenii știau că menea festivi
tate a sărbătoririi semicentena
rului revoluției din 1921 se va

OVIDIU FAUN a străbătut 
6 000 km pe drumurile ultimu- 
iu război. 6 000 km presarăți 
cu amintiri ce se adresează 
conștiinței noilor generații.

— Mo*os‘afeta internaționa- 
lă a tneretu’ui „Drapelul victo
re ' a const tuit o sugestivă 
trecere în revista o locurilor și 
monumentelor egste de istoria 
răzbelului antifascist. Delegația 
t naratului român care a parti
cipat la ștafeta a avut deseori 
prilejul să întîlnească mărturii 
emoționante, de neuitat ale e- 
roicelor fapte de arme săvîrși- 
te de ostașii noștri în lupta 
pentru nimicirea armatelor lui 
Hitler. Deosebit de impresio
nantă a fost pentru noi solem
nitatea depunerii de coroane 
la Cimitirul central al ostașilor 
români căzuți în Cehoslovacia, 
aflat în localitatea Zvolen, la 
poalele Tatrei. Atunci, din mul
țimea localnicilor venîți să sa
lute pe solii tineretului din ță
rile socialiste care au luat par
te la ștafetă, s-a desprins, 
schiopătînd, un invalid — un 
bătrîn cu părul cărunt, unul 
dintre acei pafrioți care, în 
timpul ocupației fasciste, au 
luptat ca partizani în munții și 
pădurile Cehoslovaciei. Tn cu
vinte calde, sincere, el a ținut 
să exprime respectul și consi
derația pe care le păstrează 
militarilor români ce și-au văr
sat.sîngele pentru eliberarea 
țării prietene, să ne mărturi
sească simpatia și dragostea 
sa pentru tineretul și întregul 
popor român.

— Poate vă interesează să 
aflați opinii despre tinerii noș
tri care studiază peste hotare 
și care, în fond, sînt un fel de 
ambasadori oi tineretului nos
tru universitar ? — întreabă ’

ADRIAN VASILESCU
— Firește...
— îl voi cita pe M. S. Ba- 

rușko, prorector al Politehnicii 
din Harkov, cu care am avut 
plăcerea sâ stau de vorbă în 
cursul vizitei întreprinse în 
U.R.S.S. Distinsul profesor mi-a 
spus.: „Despre tinerii din Ro
mânia, pe care i-am cunoscut, 
am cea mai bună impresie. Și 
am cunoscut foarte mulfi. Pe 
unii, ca studenți ai Institutului 
politehnic din Harkov. Pe alții 
în cadrul schimburilor bilatera
le între institutul nostru și nu
meroase instituții științifice din 
România. Contacte strînse în 
probleme de învățămînt, științi
fice și culturale am stabilit cu 
institutele politehnice din Timi
șoara și lași. Cu Politehnica din 
Timișoara am organizat chiar 
și schimburi de specialiști și de 
publicații.. în acest context am 
avut prilejul să cunosc nume
roși tineri din România, să le 
admir înalta competență, inte
ligență, conștiinciozitate, spiri
tul de colegialitate. Este o plă
cere să ai asemenea colabora
tori".

VASILE CABULEA deschide 
dosarul sportiv :

— Să începem cu fotbalul î 
Să amintesc că un fotbalist ro
mân va avea o statuie pe no
ua „avenidă" din Ciudad de 
Mexico ce duce de la stadio
nul Azteca către centrul orașu
lui ? Să vă vorbesc despre mul
țimile care la Guadalajara 
scandau „Viva Romania" și ne 
încurajau frenetic ? Dați-mi 
voie, mai bine, să spun cîteva 
cuvinte despre... handbal. La 
Paris am trăit finala dramatică . 
a campionatului mondial, în
sala Porte d’lvry. Spectatorii 
îi aclamau pe băieții noștri 
aflați într-o dispută de o ten
siune fantastică. A doua zi zia
rele pariziene proclamau : „Ro
mânia — suverana handbalu
lui.' Iar „Le Monde', reținutul 
și. prestigiosul „Le Monde", a-. 
firma că „românii au redat 
strălucire și frumusețe handba
lului".

Șahistul FLORIN GHEOR
GHIU, redactor al „Scînteii ti
neretului, a participat în acest 
an la un turneu în Argentina t

— La încheierea turneului 
am dat mai multe simultane — 
la Buenos Aires, la municipa
litate, Ia clubul „Independien- 
te", în orașul Tucuman... De fi
ecare dată la sfîrșitul partide
lor partenerii se apropiau de 
mine și cu o cordialitate ce de
termina o spontană amiciție 
îmi puneau întrebări despre 
România. Cele mai diverse în
trebări : despre politică, des
pre cultură și, bineînțeles, des
pre șah. Deslușeam în aceste 
întrebări nu numai interesul fa
ță de o țară îndepărtată, ci și 
un sentiment de admirație, de 
încredere și simpatie...

Dialoguri realizate de
EUGENIU OBREA

Unde-i zăpada ? Adulții contrariați, copiii consternați, toți pri
vesc cimpurile sure, străzile cu asfalturi lucii, acoperișurile fără 
coroană, statuile fără cușmă. Ultimii romantici scriu poeme 
despre dreptul la zăpadă, economiștii cu profil agrar fac cal
cule privitoare la fertilitatea unei pături de zăpadă groasă de 
un centimetru pe metrul pătrat de ogor însămințat, școlarii ung 
cu grăsime tălpicele săniei coborîte din pod și lansează pe cont 
propriu nerăbdători, previziuni meteorologice optimiste pentru 
la noapte. Parlamentele iau vacanță, oamenii de stat închid do
sarele cu atite grave probleme încilcite și, ridieîndu-se de la 
masa de lucru, trecindu-și încet mîna peste umeri, se gindesc 
și ei, cu nostalgia dumitale și a mea la seînteietoarea zăpadă. 
Fiindcă în decembrie, ninsoarea trebuie să-și rostească discursul 
ei — mesaj despre normalitate, despre ritmuri străvechi și fi
rești, despre natură, care își vede de treabă.

Dar dacă în privința aceasta dorurile și așteptările oamenilor 
nu pot trece dincolo de doleanțe, în privința destinelor păcii 
și a liniștei celor trei miliarde și jumătate de păminteni, lucru
rile stau radical diferit. Cu sau fără zăpadă, cu sau fără zvon 
de clopote sărbătorești Ia hotarul anilor, lumea vrea să simtă 
deasupră-i trăinicia acoperișurilor lumii. In decembrie, mai mult, 
mai intens, mai solemn și mai dramatic decit oricind altundova, 
organisme internaționale cu un grad înalt de responsabilitate au 
făcut să răsune glasul rațiunii. La New-York, rezoluția adoptatâ.i 
cu zero voturi contra, in Comitetul Politic al O.N.U. cheamă! 
statele posesoare de arme nucleare să pună capăt tuturor exr 
riențelor și producerii de noi sisteme de astfel de arme def 
sive sau ofensive. La Berlin, Consfătuirea Comitetului Po 
Consultativ al statelor participante la Tratatul de la 
adoptă, in legătură cu situația din Indochina, Orientul Apro
piat și Africa, documente care subliniază ideea dreptului popoa
relor la independență, suveranitate, frontiere sigure și dezvol
tare pașnică. Din Stockholm, toți oamenii de bună voință de pe 
fața pămintului primesc apelul la solidaritate lansat de Confe
rința Mondială pentru Vietnam. Din Hiroșima pornește o decla
rație purtind sigiliul de foc al memoriei planetare, la înche
ierea Conferinței pentru pace convocată de cetățenii și savanții 
orașului peste care acum 25 de ani a explodat prima bombă 
atomică.

Ce altceva reprezintă toate aceste rezoluții, declarații, apeluri, 
decit cimentul apt să unească între ele „cărămizile", adică fap
tele, elementele concrete ale vieții internaționale ? în decembrie 
1970 semnarea tratatului cu privire la bazele normalizării rela
țiilor dintre R. P. Polonă și R. F. a Germaniei demonstrează că 
securitatea și încrederea se clădesc cărămidă cu cărămidă răb
dător, atent, continuu.

Pretutindeni lumea vrea punți, de la un capăt la celălalt e 
nevoie de punțile înțelegerii. Uneori ele iau aspectul inaugură
rii relațiilor diplomatice interstatale ; este cazul legăturilor Chi
nei Populare cu tot mai multe țări — in decembrie cu Etiopia 
— anul 1970 fiind exemplar în această privință. Alteori, punțile 
care servesc aceleiași cauze au aspecte precumpănitor econo- 
mico-comerciale ori tehnico-științifice : volumul schimburilor in- 
ter-germane in 1970 trece de 4 miliarde de mărci federale, Ita
lia și-a lansat primul satelit pe orbită cu ajutorul unei rachete 
americane, tehnica românească va participa pe baze echitabile la 
valorificarea bogățiilor naturale ale îndepărtatului Maroc, la
serul de fabricație franceză este experimentat pe suprafața lu
nară in zona pe care circulă vehiculul sovietic automat „Luno- 
hod '. s.a.m.d. Iar alteori, in împrejurări singulare, cînd ura 
elementelor naturii sau vitregia unei dictaturi se năpustesc asu
pra omului, punțile de care lumea are atîta nevoie se numesc, 
simplu, solidaritate. Este numele gestului cu care echipajul car-J 
goului .,Maramureș" i-a salvat, în Golful Bengal, la 300 km del 
țărm, pe eîțiva supraviețuitori din „ciclonul secolului". Și este] 
numele protestului care a ridicat Spania și lumea întreagă înj 
apărarea patrioților basci tîrîți de o înscenare juridică pină înl 
umbra plutonului de execuție. 3

Cu sau fără zăpadă, decembrie 1970 sclipește mai viu în mt9 
moria timpului tocmai datorită unor astfel de punți. Bineințelesa 
selecția este oricind susceptibilă de corectări, cronica fiind priifl

ASTĂZI, CÎND NE DESPĂRȚIM DE

excelență o rememorare de ordin personal a evenimentelor. în
tr-un spațiu foarte limitat, oricit de elastice ar fi conexiunile, 
oricit de lungi salturile de lăcustă ale ideii. întotdeauna rămin 
pe dinafară, necomentate, ori necomentale deajuns, o serie în-j 
treagă de evenimente și întîmplări care au polarizat atenția! 
unei însemnate categorii de cititori. Să fie cronicarul atît de in-| 
sensibil incit să ignore prezența lingă propriu-i umăr, a celoj 
aflați ca și el lingă televizor, ori în fața chioșcului de ziare 3 
Ar putea el să nu le simtă accelerîndu-li-se respirația cînd un-J 
deva in univers se consumă un lucru pasionant : trimiterea Iul 
Bonavena la podea de mănușa lui Cassius Clay în ruuda a 15-al 
instalarea lui Sir Francis Chicester pe bărcuța lui cu pîn:B 
pentru a trece din nou Atlanticul, atingerea solului venusian '.-ro 
către „Venus-7“ după 320.000.000 km — cel mai lung voiaj diJ 
istoria civilizației omenești. N-ar face mai bine cronicarul să 
scotocească prin știrile telex-ului și să înșire toate veștile lumii 
la rind, pe ață ?

Altădată, da, poate. Acum nu. Nu în decembrie. Nu astăzi, 
cînd ne despărțim cu decembrie și de 1970. Acum cele două
sprezece cronici mensuale își unesc secvențele și, proiectate ra
pid, cu viteză mărită, nu mai permit insistența pe detalii. Aces
tea se amestecă și se tulbură, acum. In așteptarea zăpezii și a 
celor 12 bătăi de ceas de la miezul nopții nu ne vom mai aminti 
decît cîteva lumini distincte.

Pe un mapamond politic care își caută echilibrul în mișcare, 
țara noastră s-a dovedit a fi în mod consecvent, cu o modestie 
din care n-au lipsit însă nici hotărîrea, nici demnitatea, nici 
clarviziunea, un factor constructiv. Mereu în hainele sale de 
lucru, neoprindu-se nici o clipă din orinduirea propriei sale 
gospodării, dornică să și-o înavuțească și s-o înfrumusețeze, 
România n-a uitat însă nici un moment — și a trăit atitea mo
mente grele in urcușul solstițiului de vară ! — să fie prezentă 
la marele concert al inteligenței și bunăvoinței internaționale. 
A venit aici cu inima deschisă și propuneri limpezi ; a știut 
să-și spună cuvintul, dar și atentă, să-i asculte pe alții rostin- 
du-și-1 pe al lor ; solii cei mai reprezentativi ai României, in 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, au făcut vizite priete
nești pe toate continentele lumii și, la rindul ei, țara noastră 
a primit, cu egală cinstire, oameni care țin cîrma popoarelor 
l°t\ Dincolo de mai buna cunoaștere reciprocă, rodul acestor 
călătorii a fost concretizat în instrumente concrete de cooperare 
politică, economică, culturală, tot atitea contribuții reale la 
întărirea păcii. Iar la tribuna Organizației Națiunilor Unite, 
glasul României, țară a păcii, exprimat de președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a fost ascultat cu interes și 
respect, pentru că aducea un punct de vedere lucid, responsa
bil. in probleme de crucială însemnătate. Cea mai recentă do
vadă în acest sens, este faptul că cele două propuneri româ
nești înscrise pe agenda de lucru a ultimei sesiuni a O.N.U. 
s-au bucurat de ralieri masive de coautori, iar rezoluțiile finale 
ale dezbaterilor respective au fost unanim adoptate.

1970 a văzut destul singe curgind pe fronturile de luptă din 
Asia și Africa, atacuri frontale și altele perfide, de aceeași esență 
imperialistă, aventuri militare directe și altele învăluind mai 
mult sau mai puțin abil, visul dominației coloniale. Dar 1970 
a văzut și restabilirea liniștii in Nigeria. De-a lungul Canalului 
de Suez fi-a ajuns Ia tăcerea armelor printr-un armistițiu de o 
jumătate de an ; e deocamdată numai o condiție a deliberării 
raționale, a dialogului înțelept pentru instaurarea păcii pe baze 
trainice — și omenirea nădăjduiește că această șansă nu va fi 
ratată. Anul se încheie trecînd asupra succesorului său speranța 
unor zile netulburate și in Indochina unde trei țări, singerînd 
eroic pentru libertatea lor, au dovedit tuturor că n-o vor ceda 
nimănui cu nici un preț, niciodată.

In 1970 lumea a văzut reeditindu-se, pe cu totul alt plan decît 
acela la chimiei, istoria pe care cu toții am studiat-o la școală 
sub titlul completării tabloului elementelor lui Mendeleev. Vă 
aduceți aminte ? Marele savant orînduise, pe criteriul greutății 
atomice a elementelor, pe acelea cunoscute în vremea sa, pre- 
văzind totodată, în baza legii periodicității, existența galiului, 
germaniului, cadmiului și a altor elemente, necunoscute in 
timpul vieții sale, dar descoperite ulterior și avind toate pro
prietățile presupuse de Mendeleev. Fie-mi îngăduită translația 
pe planul politic a acestui model de genialitate. Investirea in 
Chile a unui președinte de orientare net socialistă, dr. Allende, 
ajuns la putere prin mijloace exclusiv parlamentare, conforme 
cadrului instituțional existent în această țară latino-americană 
de tradiție democratică, este o strălucită confirmare a pătrun
derii cu care clasicii marxism-Ieninismului au întrevăzut, în 
diversitatea de căi pentru trecerea de la capitalism Ia socialism, 
și mijloacele pașnice, parlamentare.

Astăzi, cînd ne despărțim de 1970 o întrebare urcă spre supra
fața conștiinței : sintem oare mai aproape unii de alții, decît cu 
un an în urmă, simțim mai puternio răspunderea noastră co
muna, noi, toți aceia ce întîmpinăm ca părinți și cetățeni al 
lumii, apariția zilnică pe glob a 150 000 de noi născuți ? Jude
cind după multe aspecte negative sau de-a dreptul jalnice, nu. 
Dar dacă ne. amintim cu ce imensă înfiorare colectivă a putut 
urmări omenirea, pe deasupra oricăror frontiere, epopeea întoar
cerii echipajului lui „Apollo-13", sau cu ce ascuțit simț al jus
teței urmărim, umăr Ia umăr, în întunericul unei săli de cine
matograf, căile precare ale dreptății în „Z", opera lui Gavras, 
atunci putem fi optimiști. Să ne întoarcem privirile înseninata 
spre cimpurile sure, spre străzile cu asfalturi lucii, spre acope
rișurile fără coroană și spre statuile fără cușmă. Să invocăifl 
zapada. Dar să fim conștienți că albul ei, frumosul alb scinteo 
letor al zăpezii, e totuși, secundar. Primordial albă e liniștea 
păcii. Șa explicăm aceste lucruri și copiilor — vor înțelegea 
Deși, firește, pentru ei sania rămîne sanie, iar zurgălăii, zurd 
galai, adică farmece inimitabile, vrăji de neinlocuit.

Astăzi ne despărțim de decembrie
Astăzi ne despărțim de 1970
La mulți ani .'
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