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Din primele ore, 
din primele zile ale 
anului 1973 SUCCE
SE IN ÎNTRECEREA 

UTECISTÂ „Tineretul 
— factor activ în în- 
deplinirea cincinalu
lui înainte de termen'

tn Editura Politică a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU
CUViNTARE LA ȘEDINȚA 

JUBILIARĂ A MARII ADUNĂRI 
NAȚIONALE CONSACRATĂ CELEI 

DE-A XXV-A ANIVERSĂRI 
A PROCLAMĂRII REPUBLICII

29 decembrie 1972

NICOLAE CEAUSESCU•»
Emoționanta manifestare care a avut loc ieri la sediul 

C.C. al P.C.R. cu prilejul sărbătoririi Anului Nou

O URARE LA ÎMPLINIREA 
CĂREIA TINERETUL A FOST

Șl VA FI TOTDEAUNA 
UN ENTUZIAST PARTICIPANT

ln pragul Anului Nou, păs- 
trînd datina străbună, au pornit 
colindătorii. După obicei, copiii 
Capitalei au venit a ura. cu su
fletul plin de emoție, to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
celorlalți conducători ai parti
dului și statului, mulți ani, cu 
bucurie și sănătate, pentru feri
cirea întregului popor și pros
peritatea României socialiste.

Pe treptele intrării in sediul 
Comitetului Central al partidu
lui, micii colindători sînt Intîm- 
pinați cu dragoste de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu. Ion Gheor- 
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Florian Dă- 
nălache, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Constantin Băbălău, 
Petre Blajovici, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu, Aurel 
Duca, Mihai Gere, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion Stănescu, 
Ștefan Andrei, Ion Dincă.

Iată alaiul colindătorilor. Sînt

24b de copii, reprezentanți ai 
pionierilor și școlarilor bueu- 
reșteni. Imbrăcați în costume 
populare românești, maghiare, 
germane și aie celorlalte -ato
nalități ale patriei noastre, 
merglnd mină In miri. Intr-o 
strlnsă frăție. Ei alcătuiesc un 
tablou viu, al unei copi
lării fericite. oferite Ier, 
constructorilor de m&ne ei K- 
eialismului și comunismurul, de 
partid, de Întregul popor, nare-l 
ocrotesc cu grijă și dragoece 
părintească.

Alaiul se oprește în fata se
diului Comitetului Central al 
Partidului Comunist RotnAm în 
mijlocul lor, plugul bătrînest, 
dar tras de un tractor, gătit ea 
flori și beteală, după datină. Și. 
în jurul plugului, eoltr.dâtrm: 
cu tradiționalii brazi t—r>: oc
hiți, cu măști șl costum» alego
rice, vestiții căluți, urătorii cu 
bice, buhaie și clopoței.

în pocnete de bici, zumzet de 
buhaie și clinchet vesel de clo
poței, colindătorii recită ^Pba- 
gușorul* i
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ROMÂNIE,
ȚARĂ PLINA

DE BELȘUG

ȘI DE
nins puțin, 
nu ne mai
din cer un strop de zăpadă, un 
strop de puritate. Din fereastra 
mea văd într-o altă fereastră, 
în odincul zilnic al unei familii, 

rind de portocale aliniate pe pervaz, par- 
să apere casa de gerul de afară, cu re-

A zilele trecute, cînd 
așteptam. A căzut

un 
câ 
f’exul lor roșcat, tropical. Intre portocale, un 
ține cu mustăți de ciocolată a înfipt un dra
pel, un tricolor făcut de el din hîrtie, oprit 
intr-o fluturare cam țeapănă. E cea mai emo
ționantă vitrină sărbătorească pe care am 
văzut-o. Peste steag și portocale cade o um
bră de brad, așezat mai încolo, în întunericul

PETRU POPESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

L UMINÂ
ul-e pregătim să întoarcem 

tima filă a Calendarului 1972. 
La pragul final al unui an de 
împliniri și proiecte amplu de
finite, întregul tineret se află în 
stare de întrecere. Situație vi

tal optimă : scurgerii naturale a timpului îi 
asociem o atitudine critică, specific umană, 
dimensiunii astronomice a zilelor, săptămî- 
nilor și anilor îi adăugăm una omenească, 
realmente capabilă să comprime timpui, să-l 
prelucreze și să-l supună controlului.

Intrăm în noul an purtînd pe umeri 
nele unei nobile încrederi, dar și a 
înalte responsabilități, reafirmată încă o

sem- 
unei 
dată

ACULIN CAZACU

(Continuare ln pag. a ll-ai
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Președintele Consiliului de Stat, 
lîicolae Ceaușescu, cu soția.

va face o vizită
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, va face o vizi
tă neoficială în Iran, la invi-

neoficială in Iran
tația Maiestăților Lor Imperiale 
Mohammad Reza Pahlavi Ary- 
amehr, șahlnșah. și împărăteasa 
Farah Pahlavi Șahbanu. ai Ira
nului, în zilele de 12—13 ianua
rie 1973.

Primirea de către președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a șefilor misiunilor diplomatice

Președintele Cor.s_.ulu: de 
Stat ai Repubtini SoeăMMe 
România. tovarășul N.- -.ae 
Ceaușescu, fanpre-ucâ cu tova
rășii Ion Gheorghe Va^rer, 
președintele Consiliuijj âe Mi
niștri, Emil Bodaaras «1 Mima 
Constantinescu. viceoresedin»; 
ai - Consiliului de Stat, Ștefan 
Voitec. președintele Marii Adu
nări Naționale, a primit. ?1—.bâ
tă ia amiază, la Palatul Consi
liului de Stat, pe șefi: misiu
nilor diplomatice acreditați in 
România, care au orere-.- : fe
licitări cu prilejul Anului Nou. 
și aniversării unu: -fer: c? cat 
de la proclamarea Reo.hu:::.

Au luat parte Constantin 
Ștătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe ore- 
cum si adjuncți ai ministrului 
afacerilor externe.

Au prezentat felicitări amba
sadorii : R.P. Polone — Jaro
mir Ocheduszko, R.P Chineze 
— Cian Hai-fun. R.S.F. Iugo
slavia — Iso Njegovan, Dane
marcei — Torben Busck-Niel- 
sen, R.P. Bulgaria — Spas Gos- 
podov, R.D. Vietnam — Nguyen 
Dang Hanh, Olandei — P. V. 
Putman Cramer, R.S. Ceho-

sl?'»:e — Mmoslar Sulei-. Fl- 
vepe: — A. W. Ha—-ard. Repo- 
biicai Afrt-ta Centra» — Al
berto Sato. R. P. ALsania — Ni- 
fcoUa ProL. R r> Germane — 
dr Hacs Vpss, Stsedte: — Per 
Otto Rathsman. Uruzuayulu: _
Victor Pomes, Iranului — Sa- 
degh Sadryeh. Republicii Bu
rundi — Francois Kisuku-ume. 
I H.S.S. — V. I. Drcraenko. 
Chile — Homeru Julia, Perului
— Mariano Pagador Puentr. 
Republicii Vietnamului de Sud
— Lam Van Lex Cunei — Ni
colas Rodriguez. R.F. a —-- 
mei — Erwin Wickert. 7»:-
— Bokingi Embeyoio, Marii 
Britanii — D. R. Asb» R.A 
Egipt — Osman Assai, Franței
— Francis Les asseur. Inc.»- —
V- K. Abuja. Argentinei — J. C. 
, Gw>: — Aristo-te Phryaas, R. P. Mongole — 
Dendeviin Sarav. Pakistanului 
S.A.D. Buchar, Italiei — Anto
nine Restivo. Austriei — Wer
ner .Sautter. Venezueb»: — 
Juan Uslar Pietri. Japoniei — 
Masao Kanazawa ; insărânații 
cu afaceri ad-interim ai : Ira
kului — Salah Eddin L Al- 
Sheikhli, R.P.D. Coreene — Li 
Ho Zang, Turciei — Rasim

Penmen, Belgiei — Lionel 
ie Mey. Braziliei — Jadiel Fer
reira de Oliveira, S.U A. — 
Robert Martens, R.P. Ungare 
D — coș Vekaș. R.P. Congo — 
Bartheiemy M'Bouma; șeful 
Reprezentanței Consulare și Co 
merciale a Spaniei — Eduardo 
Casuso. «i Zeev Galmor, secre
tar I al Ambasadei Israelului.

Luind cuvintul In numeie 
corpului diolomatie și al său 
personaL ambasadorul Jaromir 
Ocheduszkx decanul In func
țiune al corpului diplomatic, a 
spus :

îmi revine deosebita cinste și 
plăcere de a vă prezenta dum
neavoastră. domnule președinte 
al Consiliului de Stat, membri
lor guvernului și, prin inter
mediul dumneavoastră, poporu
lui român — în numele Corpu
lui Diplomatic — cele mai bune 
urări.

Privind tn urmă anul ce se 
încheie în curînd. credem câ el 
a fost un an care a justi
ficat speranțe pentru viitor. 
Atmosfera de tensiune și de

(Continuare în pag. a lll-a)
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DUMITRU DUMITRESCU: Dacă la 
tinerețe faci legămînt 

trainic cu profesia 
nimic nu te mai poate

GHEORGHE TACHE: ...EfOU pOdte fi 
și acela care iși face 
conștiincios datoria 

ceas de ceas

1972—ultima oră

Maistrul strungar Dumitru 
Dumitrescu. II cunoaște oricine 
în Uzina de vagoane. II cunoaș
te tot municipiul Drobeta- 
Turnu Severin. Și, în nici un 
caz nu mai era nevoie de încă 
un reporter, pentru a fi cunos
cut întregii țări. Vorbesc, fi
rește, despre Eroul muncii so
cialiste Dumitru Dumitrescu.

Dialogul a pornit de la sine.
— Care este secretul erois

mului în muncă, l-am întrebat.
— Vezi ,unii sînt obișnuiți să 

pronunțe cuvîntul eroism nu
mai atunci cînd este vorba de 
oameni în situații excepționa
le : un gest decisiv intr-un 
război, o lansare către lună, 
salvarea unui alt om... Atunci 
se spune că se nasc eroi. Și 
chiar așa este. Republica, so
cialismul, au oferit cuvîntului 
eroism un sens fundamental 
deosebit.

— Adică a fost reinventat 
eroismul ?

— Atîta vreme cît muncitorii 
au devenit stăpinii muncii — 
și eroismul de care vorbim a 
fost reinventat.

— Care este diferența ?
— Eroismul în muncă nu este 

clipă sau gest unic și romantic. 
Este persistență, este o anumi
tă continuitate în timp, este 
muncă nobilă de zi cu zi.

Pentru Dumitru Dumitrescu, 
ceea ce atît de frumos numeș
te „muncă nobilă" se repetă, zi 
cu zi, de patruzeci și cinci de 
ani, de cînd lucrează în același 
loc : în uzină. Anii săi de mun
că înseamnă exact jumătate din 
viața uzinei, de cînd aici s-a 
auzit primul scrîșnet de metal 
și pînă azi, cînd numai una 
dintre laturile uzinei trece de 
doi kilometri în lungime.

— Și, ca să-mi duc ideea 
pînă la capăt, în muncă eroii 
nu se nasc, ci devin.

— Acesta este capătul ?
— Ei, dumneata ești tînăr. 

Nu crezi tot ce spun bătrînii.
„Bătrînul", „moșul", cum îi 

zic pe la colțuri, cu tainică ad
mirație, oamenii din secție — 
s-a pornit. Are, bag de seamă, 
multe de spus...

— Uite, ca să te conving. E- 
roismul în muncă se dovedește 
cu deosebire în momentele de 
cumpănă prin care trece orice 
uzină, fabrică sau atelier. Să 
nu-mi spui că nu există unde
va asemenea momente !

Nu zic nimic. Mă privește, se 
încruntă, apoi zîmbește. Și-i 
dă înainte.

— Uzina asta, cît o _ vezi de 
mare, înainte de război era un 
atelier în care vagoanele pe 
care le reparam erau de două 
ori mai înalte decît administra
ția. Acum, fabricăm vagoane în 
hale cît un transatlantic. Ce 
înseamnă asta ? Că la început 
am dus mina, noi toți, munci
torii,' și am reconstruit uzina. 
Muncă, nu glumă ! Apoi au ve
nit utilaje noi. Si iarăși țin-te 
muncă I Mai tîrziu, au venit 
alte utilaje, unele mai moder
ne si mai perfecționate decît 
celelalte. La fiecare nou în
ceput era greu. Si în tot acest 
timp, aici se căleau conștiințe 
muncitorești și comuniste, aici 
ardea focul continuu al erois- 
mu’m muncitoresc.

„Moșul" nu glumește si nici 
nu exagerează. Știm, mulți din
tre noi, că asa a fost. Asa este 
și acum :/ sarcinile și angaja
mentele pe care le avem de în
deplinit sînt mari, dar nu peste 
măsura efortului care ne stă in 
putere să îl depunem.

— Vorbeați, tovarășe Dumi
trescu, de etapele în care uzi
na și-a consolidat și dezvoltat 
personalitatea industrială. Cu 
ce v-au ajutat pe dumneavoas
tră, meseriaș vechi, aceste sal
turi ?

— Crezi că eu am rămas doar 
cu meseria pe care am furat-o 
de la meșter ? Să știi, cu fie
care sculă nouă am luat-o de 
la capăt. Eu înțeleg că cei 
care gîndesc si proiectează noi 
utilaje fac totul pentru ușura
rea muncii fiecăruia dintre noi.

opri din drum
Și această ușurare înseamnă 
neapărat mărirea productivită
ții. cum îi ziceți voi, ziariștii.

— Am aflat -că sînteți adese
ori invitat de tineri in mijlocul 
lor. Ce le spuneți, cu ocazia 
acestor întîlniri ?

— Este adevărat. Sînt multe 
ocaziile în care tinerii mă invi
tă să le vorbesc despre muncă. 
Dar, nu uita, sînt maistru la o 
secție care are nouăzeci la

sută din efectiv numai tineri. 
Niște copii, zău ! Trăiesc, deci, 
între ei ! Și întotdeauna le 
spun că tinerețea este o forță 
inestimabilă. capabilă de cele 
mai profunde eroice fapte de 
muncă. Dacă la vîrsta tinereții 
faci legămînt trainic cu propria 
profesie, nimic nu te mai poate 
opri din drum.

EMANUEL ISOPESCU

Are 42 de ani și este reglor 
la Uzina nr. 2 Brașov. Din 1950 
și pînă în prezent nu și-a pă
răsit profesiunea și nici secția 
în care a intrat cîndva ca u- 
cenic.

— Mie 'mi se pare că mo
dul in care v-ați descoperit 
vocația a fost cel puțin intere
sant.

— Interesant ? In ce sens ?
— In sensul că trecerea de 

la condiția de țăran „de prin 
părțile Buzăului", cum i-ați 
spus, la cea de muncitor s-a fă

cut foarte precis, șocant chiar.
— Am să vă povestesc atunci 

ceva : în urmă cu 22 de ani, 
într-o seară vine tata și-mi spu
ne (era ceferist, și, umblînd 
prin gările țării, intra repede In 
contact cu marile evenimente) : 
„Gheorghe, am citit în ziarul 
de ieri chemarea Comitetului 
Central pentru dezvoltarea in
dustriei grele". Atît mi-a zis. Eu 
am trecut munții și am venit 
aici la Brașov. Aveam 19 ani.

— Dar pînă atunci v-ați gin-

ÎN PRAGUL UNUI AN DE MUNCĂ

— Cînd vi s-a conferit înaltul 
titlu de „Erou al muncii socia
liste" ?

— Tot atunci, la 11 noiem
brie, cu ocazia sărbătoririi se
micentenarului uzinei. Era o zi 
frumoasă de toamnă iar in tă
cerea aceea de toamnă am auzit 
rostindu-ni-se numele. Eram 
eroi ai muncii socialiste. Eu și 
Gheorghe Tache.

— Dumneavoastră cum vi s-a 
părut clipa aceea, sau adunarea 
aceea la care ați luat parte ?

— Cred că am fost foarte 
emoționat. Voiam în orice caz 
să mulțumesc colegilor, voiam 
să mulțumesc conducerii de par
tid și de stat, dar n-am reușit 
să rostesc decît vreo două-trei 
cuvinte abia auzite. Și, sînt si
gur, voiam mult mai multe să 
spun.

Coltofean Nicolae, bărbat le 
47 de ani, maistru principal Ia 
Uzina nr. 2 Brașov este un om 
mic de statură dar de o mare 
bunătate sufletească și de 
un teribil bun simț. A con
versa cu el este o plăcere, 
un adevărat ritual al rostirii. 
Cuvintele se scurg alene, calm, 
cumpătat, într-o sonanță egală 
și purificată de orice inflexiune. 
Este o plăcere zic pentru că

NICOLAE COLTOFEAN: AflCWata ICriCifC
o găsești în corectitudine, respect

și conștiința că ești folositor țării
cele patruzeci de minute pe care 
le-am petrecut împreună mi-au 
creat certitudinea că eroii nu au 
fost niciodată niște frondeuri 
fardați cu orgoliu. Tăcerea lor 
spune mai mult decît orice vor
bire sacadată și latransă.

— Așadar, lucrați de 33 de ani 
în această uzină.

— Da, am venit ca ucenic în- 
tîi (asta era prin ’39 cînd se 
pregătea războiul, apoi, în 1942, 
am devenit frezor Contractul îl 
făcusem de fapt pentru patru 
ani. dar, datorită nevoii de forță 
de muncă m-au călfăluit cum 
s-ar zice, mai repede.

— După aceea ?
— După aceea am lucrat ca 

frezor pînă în anul 1953. cînd am 
fost promovat ca maistru. Stu
diile necesare mi le-am făcut la 
fără frecvență, iar din anul 1960 
sînt maistru principal.

— La aceeași secție ?
— La aceeași. Niciodată n-am 

părăsit-o
— Observ că ați avut și aveți 

o viață fără mari seisme. Mă 
refer la viata dumneavoastră 
profesională.

— Da, nu am avut parte de 
mari evenimente, cu excepția 
războiului. Dar asta mi-a fost 
de ajuns. Mi-am dorit să trec 
cît mai firesc in viață, cît mai 
normal.

— Și ați realizat această do
rință ?

— Da, mi-am realizat-o. Și 
sint fericit -pentru Că în fond 
fericirea tot pe asta se bazează : 
disciplină, corectitudine, respect 
și conștiința că ești folositor ță
rii, conștiința că liniștea și pa
cea țării sînt liniștea și pacea ta 
personală.

— Sînteți brașovean ?
— Nu, de lingă Brașov.
— Aveți mulți oameni „de lin

gă Brașov" care lucrează in sec
ția dumneavoastră ?

— Foarte mulți și în cea mai 
mare parte tineri.

— Cum sînt ca meseriași și ca 
oameni ?

— Buni, foarte buni. Eu zic că 
avem ce lăsa în urma noastră, 
noi ăștia de 47—50—55 de ani.

— Dumneavoastră cu ce vă 
puteți mîndri ?

— Că am lăsat in urma mea 
zeci de frezori, de strungari ; 
meseriași de prima mină. Unii 
dintre ei s-au dus mai departe : 
au făcut liceul, apoi politehnica; 
acum sînt ingineri, tot aici în 
uzină.

— Dați-ne dteva nume de 
elevi pe care i-ați îndrumat ne
mijlocit.

— Pădure Nicolae, Surugiu 
Minu, care a venit aici ca uce
nic sculer-matrițer apoi a făcut

liceul iar acum este student la 
institutul de subingineri. Un al
tul a fost Hothaz Ioan. A venit 
ca ■ucenic strungar la mine în 
secție ; acum este in ultimul an 
la politehnică. Dar mi-ar trebui 
o listă foarte lungă ca să-i pot 
aminti pe toți.

— Ce înseamnă a fi un peda
gog Ja locul de muncă? La urma 
urmJv ^înteți un pedagog ?

— După părerea mea. pedagog 
în adevăratul sens 1a cuvîntului 
numai aici poți fi. Nu vreau să 
zic că omul e ca o piesă pe 
care o strunjești la strung șl o 
taci oglindă. Tînărul este mult 
mai complex, uneori chiar con
tradictoriu. Dar ca pedagog tre
buie să-l Îndrumi ceas de ceas, 
să mănînci cu el, alături de el, 
să-ți schimbi pînă și hainele la 
vestiar. Cu alte cuvinte el tre
buie să simtă în fiecare clipă 
că ești alături de el.

— Care este după părerea 
dumneavoastră adevăratul con
ducător ?

— Omul-pedagog, omul-in- 
structor politic și profesional, 
omul atașat de cei pe care îi re
prezintă.

dit vreodată că veți ajunge la 
Brașov ?

— Da, m-am gîndit. Poate 
nu chiar la Brașov dar, oricum, 
doream să devin muncitor, să 
lucrez într-o uzină. Și, subli
niez, nu am și nici nu am a- 
vut vreodată orgoliul că am fost 
omul necesar. Insă eu, Gheorghe 
Tache, fac parte dintr-o gene
rație care a deschis România 
spre lume, dintr-o generație 
care era necesară.

— Care credeți că a fost ele
mentul cel mai important al ge
nerației voastre ?

— Entuziasmul. Mîncam ar- 
pacaș cu magiun zile în șir, 
purtam salopete, mantale și bo
cancii rămași de la nemții în 
retragere, dar am făcut cunos
cute țării Agnita-Botorca, Bum- 
bești-Livezenii și Salva-Vișeu.

— Spuneați de orgoliul celui 
care se crede necesar. Există el, 
oare, acest orgoliu ?

— Nu. nu există. Sau n-ar 
trebui să existe. Există, în 
schimb, mindria că ești undeva 
necesar.

— Dar cum poate descoperi 
cineva că intr-un loc anume el 
este necesar ?

— Asta depinde de el. De el 
și de ceilalți din jur. Uite, vor
bim atita de optimizarea pro
ducției, dar oare termenul a- 
cesta n-ar putea fi raportat și 
la fiecare dintre noi ?

— Cum adică ?
— încercind să dai totul aco

lo unde simți că ești necesar, 
acolo unde societatea are o a- 
cută nevoie de tine.

— Aveați 17 ani in momentul 
proclamării Republicii Ce dife
rență există intre tineretul de 
atunci și cel de astăzi ?

— înșiși noi care am fost ti
neri pe atunci ne-am schimbat 
foarte mult. Este un non-sens 
sa credem că sintem aceiași de 
acum 25 de ani Nu in sensul 
vîrstei, subliniez.

— De bună seamă că. o dată 
cu evoluția societății, și noțiu
nea de erou a căpătat alte va
lențe.

— Fără doar și poate. Dar 
ca să demonstrez această afir
mație am să vă explic cazul 
meu. In ziua de 11 noiembrie, 
anul acesta, cu ocazia semicen
tenarului uzinei noastre, mi s-a 
conferit titlul de „Erou al mun
cii socialiste". Pînă la această 
dată, vă spun sincer, erou pen
tru mine era doar acela care 
a dat dovadă de acte de bravu
ră, care a intervenit prompt în 
situații dificile, acela care, cu 
risctil vieții sale, salvează oa
meni și bunuri materiale. De
sigur că și acum cred in ase
menea fapte și le consider fap
te de eroism. Ele pot apare ori- 
cînd. Dar descopăr că erou 
poate fi și acela care și-a făcut 
conștiincios datoria vreme de 
zeci de ani, ceas de ceas, con
știent de aportul său. Erou poa
te fi și acela al cărui curaj și 
responsabilitate nu se manifes
tă doar în situații speciale, ci 
și în întreaga sa activitate de 
zi cu zi.

— Sînteți șef de echipă și 
reglor de profesie. In cele 
două decenii de activitate ați 
pregătit o bună parte din mun
citorii acestei uzine ; ce ne pu
teți spune despre ei ?

— Că, într-adevăr, cei mai 
mulți dintre ei au rămas aici 
în uzină. Unii au făcut și li
ceul seral, apoi facultatea, iar 
acum sînt cadre de nădejde în 
uzină. Alții au ajuns muncitori 
de înaltă calificare. Aș putea 
da și o cugetare înțeleaptă în 
acest sens : „A rămîne pe loc 
înseamnă, de fapt, a rămîne în 
urmă". Nu-mi aparține, am 
auzit-o cîndva din gura unui 
maistru, tot de aici din uzină.

— Cîți dintre oamenii din 
echipa dumneavoastră cred în 
acest adevăr ?

— Toți. Și fiecare dintrei ei 
este un posibil erou.

PAVEL PERFIL

Ministerul Construcțiilor industriale 
a îndeplinit, înainte de termen, planul producției de con
strucții montaj pe întreg anul 1972. Colectivele de muncitori, 
ingineri și tehnicieni de pe șantierele țării, antrenați în murea 
întrecere socialistă, au obținut o depășire valorică a planul i 
de peste 40 milioane lei. S-a asigurat astfel intrarea în func
țiune a peste 400 capacități de producție, din care o parte 
înainte de termenul planificat. Printre cele mai mari obiecti e 
industriale puse în funcțiune anul acesta se găsesc ; fabric'’e 
de acid sulfuric de la Năvodari și Valea Călugărească, de 
aparataj electric de la Titu și Timișoara, de calculatoare 
electronice din București, cite trei linii de ciment de 360 000 
tone fiecare Ia Combinatele de materiale de construcții Aleșd 
și Cîmpulung, precum și un mare număr de unități pentru in
dustriile ușoară și alimentară și obiective agrozootehnice.

Unitățile Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mușini Grele 

au realizat planul anual, la producția globală, înainte de ter
men. Aceste mari întreprinderi încheie bilanțul pe 1972 cu o 
depășire a planului de 1 la sută.

Cu acest prilej, conducerea ministerului a adresat o tele
gramă, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care reînnoiește anga
jamentul constructorilor de mașini grele de a munci în con
tinuare cu pasiune și dăruire deplină pentru realizarea pla- 
lui cincinal înainte de termen.

maria tănase: Omul se simte 

tînăr cîtă vreme se 
străduie să fie util

gheorghe maier: Fiecare

realizare trebuie socotită

ca un pas spre cea

care va urma
Stau de vorbă cu una din 

femeile României distinse în 
cursul anului care se încheie 
cu înaltul titlu de Erou al mun
cii socialiste. Pe o posibilă fișă 
sumară de identitate a interlo
cutoarei mele ar putea scrie 
cam așa: Maria Tănase, opera
toare chimistă la Combinatul 
chimic Făgăraș; vîrsta (un „a- 
mănunt", care așa cum vom 
vedea, nu contează... cel puțin 
în cazul de față); căsătorită ; 
un copil ; lucrează aici fără în
trerupere de 23 de ani. Eviden
țiată în întrecerea socialistă de 
nenumărate ori.

Sînt nevoit să mă opresc. în
cerc regretul acut pe care ți-I 
dă neputința cuvintelor de a 
surprinde în chip revelatoriu și 
definitiv întreaga frumusețe 
omenească a celui despre care 
vrei să scrii, pe care vrei să-l 
descoperi oamenilor. Și totuși...

O discuție despre tinerețe cu 
Maria Tănase nu are nevoie de 
nici un fel de pregătire preala
bilă. Replicile se ivesc și se 
deapănă firesc, punctate ici-colo 
de expresive „pete de culoare". 
Și este firesc să se întimple așa. 
Pentru că femeia din fața mea 
— a cărei adolescență s-a con

sumat generos cu mai bine de 
două decenii in urmă — a ră
mas, în ciuda trecerii anilor, tî- 
nără. Scurgerea timpului i-a 
jalonat numai faptele, fără să-i 
ofilească chipul. Și dacă o fi 
adevărat că ochii sînt oglinda 
sufletului, atunci cu siguranță că 
Maria Tănase are un suflet 
tînăr.

Omul se simte tînăr — ni se 
confesează ea — cîtă vreme se 
străduie să fie util țării. Mun
ca pentru binele oamenilor — 
aceasta ar fi, după părerea mea, 
izvorul eternei tinereți. Fără 
muncă, existența însăși devine 
un nonsens. Personal, cred că 
nici n-aș putea trăi fără să 
muncesc. De muncă se leagă 
toate marile împliniri și satis
facții ale vieții mele. De aceea, 
dacă tinerii de azi vor să ră- 
mînă mereu tineri, și dacă ac
ceptă de la mine o sugestie, i-aș 
sfătui să așeze munca mai pre
sus de orice. Și cinstea. Și ome
nia, la fel. Să-și raporteze la ele 
idealurile, faptele, întreaga exis
tență. De altfel, cei mai mulți 
chiar așa și fac. Tocmai de 
aceea îmi plac tinerii de azi. 
Crește o generație frumoasă, vi
guroasă, o generație capabilă de 
lucruri deosebite. Mă simt bine

printre acești tineri entuziaști, 
romantici și lucizi totodată.

Și cred că nici ei nu se simt 
stingheri lingă mine. Mă soco
tesc, cu alte cuvinte, de-a lor...

In aceeași secție cu mine lu
crează multe fete tinere și e in
teresant de observat că, deși 
aparținem unor generații diferi
te, relațiile dintre noi sînt din
tre cele mai bune, mai firești. 
Unele din fetele noastre — o 
spun, vă rog să mă credeți, fără 
nici o undă de orgoliu — mi-au 
mărturisit că încearcă să-mi se
mene. Le-am răspuns că asta 
n-ar fi cine știe ce realizare.

Ei, tinerii, reprezintă — și nu 
e o formulă, fără acoperire — 
viitorul țării. De aceea, ei tre
buie să privească mereu înainte. 
Nu cred, deci, că are rost să-și 
propună să ne imite pe noi, cei 
mai vîrstnici, ci mai degrabă să 
preia ce li se pare bun la noi și 
să încerce apoi să ne depășeas
că, să înfăptuiască pe pămîntul 
românesc acele lucruri minuna
te, la care poate astăzi noi nici 
'nu visăm.

In ce mă privește, sînt con
vinsă că chiar așa se va și în- 
timpla.

Pe Eroul muncii socialiste 
Gheorghe Maier ÎJ cunosc nu 
numai mecanicii din secția 16, 
unde lucrează, ci aproape toți 
oamenii din Combinatul chimic 
Făgăraș. Faptele de muncă ale 
acestui om care muncește aici 
de trei decenii (timp în care 
numai beneficiile realizate ca 
urmare a inovațiilor și raționa
lizărilor concepute de el însu
mează peste 11 milioane lei), 
i-au conferit un binemeritat 
prestigiu. Dar omul a rămas la 
fel de simplu, de modest. Și de 
tînăr.

— Dacă o fi adevărat că nu 
m-a părăsit tinerețea — ne 
mărturisește Eroul muncii so
cialiste Gheorghe Maier — a- 
poi să știți că numai munca-i 
de vină. Ea nu te lasă să îm- 
bătrînești. Iar dacă te menții 
tînăr poți realiza lucruri minu
nate. După părerea mea, chiar 
acesta este sensul tinereții — 
să creezi ceva, să dai mai mult 
pentru înflorirea patriei. Altfel, 
la ce bun să trăiești ?

Și mai este ceva, un lucru pe 
care-1 socotesc foarte impor
tant : a fi tinăr înseamnă a 
iubi viitorul, a vedea departe, 
a fi cu un pas înaintea tutu
ror, a răspunde într-adevăr cu 
tinerețe la ceea ce poporul te 
cheamă să înfăptuiești. A fi 
tînăr înseamnă să nu te împaci 
cu stagnarea. Fiecare realizare 
a tinereții trebuie să fie doar 
pasul pentru ceea ce va urma.

Anii mei tineri s-au scurs în 
alte vremuri. Și parcă și în alt 
loc, deși tot aici mă aflam și 
acum 30 de ani. Discut cîteoda- 
tă cu tinerii de la noi din 
secție. Și înțeleg că lor — ce
lor obișnuiți cu „Dieselele", cu 
transportoarele și electrostivui- 
toarele — le vine greu să-și re
prezinte acele vremuri în care 
aici, în Făgăraș, la fosta fabri
că „Nitramonia", se trăgeau va
goanele cu boii, iar utilajele se 
cărau cu „hei rup“-ul, cu man- 
gealîcul și granicul.

Tinerii noștri privesc înainte. 
Și e bine așa, deși parcă, pen

tru înțelegerea mai profundă a 
vieții, nu strică din cînd în 
cînd și cite o privire în urmă.

îmi place ce tineret crește 
in țara asta ! Pot spune că si 
eu am crescut sute de ucenici 
de la profesională. Mulți sînt 
azi oameni de toată isprava și 
mă bucur pentru ei.

Lor le-am spus — și oricui 
m-ar întreba care e secretul 
reușitei in viață i-aș spune a- 
celași lucru — sînt două condi
ții fundamentale : atașament 
față de idealurile poporului, ale 
clasei muncitoare, și dragoste de 
muncă. Sînt fericit să văd că 
tinerii de azi, între ei și flă
căul meu, se călăuzesc după 
aceste înalte principii. Ele le 
vor asigura deplina reușită. Ei 
vor izbuti să realizeze lucruri 
mai frumoase, mai durabile de
cît cele înfăptuite de generația 
noastră, vor duce mai departe 
ștafeta ei nevăzută.

DORU MOȚOC

ROMÂNIE, 
TARĂ PUNĂ 
DE BELȘUG 

Șl DE LUMINĂ
(Urmare din pag. I)

odăii. Dulce paradis domestic. Dulce patrie de familii și bucurii 
simple, dulce patrie de copii.

Curînd vine anul nou. Ca o trecere de pe un țărm pe altul, 
de la o clipă la alta, începe un ciclu, proaspăt și necunoscut. 
Iot cu o clipa sfirșește anul vechi, tot cu una începe cel nou, 
doua clipe la fel de scurte, și în seria egală a existenței două 
unități nedeosebite prin nimic. Sărbătoarea durează în fond 
nemăsurat de mult, față de adevăratul moment de trecere, 
instantaneu, imperceptibil. Sărbătoarea vrea să oprească tim
pul, dar timpul ii scapă. Și atîția oameni, pe tot întinsul Româ
niei, pregătesc deja anul celălalt, calculează, chibzuiesc, proiec- 
țeoză măsuri și acțiuni, materiale și fonduri, directive și so
luții care anul viitor vor căpăta ființă, se vor întîmpla, se vor 
desăvirși, și vor pătrunde in multe conștiințe ca ceva nou, cu 
totul neașteptat, cu totul spontan, cum și floarea țîșnește 
fără șă-și orate rădăcina. Intr-un sens, anul nou a 
si sosit, iar dacă ne gîndim la acțiuni și mai largi, la 
gesturi de perspectivă și mai îndelungată, el a și trecut. E 
un gind foarte util, acela că totul e o parte din intreg, și ritmul 
nu se oprește nici o clipă, iar în țesătura de cauze și efecte 
a vieții viitorul^ e intreg cuprins în prezent, nu e niciodată sur
prinzător, ci întotdeauna gîndit și așteptat.

Anul care trece sub ochii noștri a fost un intens an al mun
cii, și a dat ample dovezi ale continuității de care vorbeom. 
Strins în cursa cincinalului, ca un alergător într-un grup com
pact, așa sosește anul nou, alt an de muncă hotărîtoare. Lu
mina acestei munci aruncă deodată o rază de claritate și de 
concluzie, în trecut. Sînt douăzeci și cinci de ani care trec 
odată cu acesta. Nu e un sfîrșit de an, ci un sfîrșit o'e sfert 
de veac, și republica s-a înfăptuit simbolic la un caoăt ae 
ciclu, a început chiar cu începutul, așa cum peste un prea 
s-ar trece cu un singur pas drept. Lumina muncii arată deodată 
cum au fost toți acești douăzeci Și cinei de ani : anii efortului, 
ai sacrificiului, și ai conștiinței. Niciodată nu s-a muncit mai 
mult, și mai sacrificial, ..dar mai ales niciodată efortul și sacri- 
ficiul nu au fost din jsrțma clipă răsplătite cu limpedetr cunoaș
tere a scopului lor, cu responsabilitatea, cu mindria partici
pării conștiente. Fiecare an din cei douăzeci și cinci a sosit 
ca. a.- hou, respectînd tradiția, dar și ca un an cri repu
blicii noi, al unei conștiințe noi. Sfîrșitul sărbătoresc prin care 
trecem are toata forța tradiției, dar are mai ales forța noului.

Dar tocmai de aceea să ne gîndim mai bine că momente 
festiv nu înseamnă niciodată sfîrșit, ci început. Din sărbătoare 
în sărbătoare, ne uităm în trecut, întrebîndu-ne ce rămîne cu 
adevărat. Doar munca. Sărbătoarea e trecătoare, și bucuria 
festivă e trecătoare. Numai munca e eternă, și numai ea aduce 
bucuria durabilă. începe, sărbătorește, alt sfert de veac care 
va fi bogat în sărbători. Din ce se vor naște sărbătorile, di
ce își vor trage justificarea ? Din muncă.

An nou, cu argint nins pe ferestre, cu copil orbiți de daruri 
cu portocale, cu steag fluturat. Ești semnul că întinerim.

PETRU POPESCU

(Urmare din pag. I)
de la tribuna ședinței festive consacrată celei de a XXV-a c- ■ 
versări a Republicii. în cuvinte ce au pătruns adine în inima 
fiecărui tînăr, secretarul general al partidului sublinia că în
făptuirea programului de dezvoltare multilaterală a patriei so
cialiste este indisolubil legată de energia și elanul tinerei ge
nerații.

Hotărîrea Biroului C.C. al U.T.C. privind organizarea întrecerii 
între toate organizațiile tineretului comunist sub deviza „Tine
retul^- factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de ter
men" vine să declanșeze emoție și rivnă, să descopere și să 
fructifice resurse noi, să concretizeze în fapt răspunsul la în
demnurile secretarului general al partidului. Această competiție 
a cre?terii, menită să amplifice contribuția tinerilor la devenirea 
socialismului, instituie control și autocontrol în raport cu timpul, 
îi densifică paleta de semnificații, umplîndu-l cu note noi de 
creativitate și spor in eficiență.

Prin natura ei, o întrecere are ca triplă dominantă claritatea 
în obiective, suplețea în mijloace și rigoarea în criteriile de a- 
preciere. Ecoul larg al hotărîrii mă face să cred că startul este 
energic și cutezător, că vom fi martori ai unei reproducții lor- 
gite de hărnicie. Acțiunea este de masă, la altitudinea jude
cății supreme de eficiență și finalului premialității aspiră gru
puri mari de tineri, pentru care demararea în întrecere a coincis 
cu o operație firească de interiorizare a unui mesaj politic. 
Ceea ce impresionează intr-o asemenea împrejurare este ra
pida distribuție de roluri și competențe, proliferarea inițiative
lor și revitalizarea tradiționalei chemări' tinerești la întrecere. Se 
lansează o provocare majoră timpului și fondului de energie 
umană. Auzim, parcă, un viguros apel al tinereții care ne spune 
că se poate mai mult și mai bine în '73, că certificatul de iden
titate al acestui an va trebui să poarte, cît mai deslușit, mi
lioane de semnături tinere sub cuvîntul creație.

Este greu, desigur, să anticipez toate rutele angajării în 
cursa întrecerii. Sînt rute pe care inventivitatea în mișcare le 
va încrucișa și repartiza intr-o rețea de animație fertilă în toate 
județele țării. Știm însă că, oricum, cota de intensitate și în
cordare va fi ridicată, sporul de realitate la bilanț va fi puternic, 
iar însemnele datoriei revoluționare împlinite mai pregnante ca 
oricînd în articulațiile conștiinței.

Surmontarea momentelor critice, de cumpănă pe care Ie 
comportă orice întrecere, cu atît mai mult o întrecere de masă, 
va necesita o rapidă punere în mișcare a resorturilor organiza
torice. Finalitatea pozitivă a acțiunii este, aici, direct propor
țională cu precizia in organizare. O astfel de întrecere este un 
imens exercițiu responsabil de conștiință și de putere de deru
lare căruia blocajul permanent la supapele de scurgere a ino
vării și actului de forță mobilizatoare se impune cu necesitate 
imperioasă.

în cadrele propriei lor organizații, tinerii din cele mai diverse 
straturi profesionale văd astfel posibilitatea nemijlocită de a 
se afirma tot mai amplu, fără obstacol rigid sau deturnare de 
voință. Cîmpul dovezii de capacitate și putinței de a face este 
deschis spre orizont, în toate direcțiile.

Ideea majoră a intensificării proceselor prin care se ridică 
la cote tot mai înalte rata de participare a tineretului la con
strucția economică și socială a României deceniului 8 iși în
cearcă tăria, încă o dată, în frămîntarea întrecerii.

Acum, cînd ne aflăm în fluxul numărătorii inverse pentru naș
terea Anului Nou 1973, urărilor de sănătate și fericire în viață 
le integrăm un mesaj entuziast : La Mulți Ani, mii de contin
gente ale tinereții, deplin succes în marea noastră întrecere I

ACULIN CAZACU

I
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I MESAJE

adresate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU

• Colectivului de muncitori, tehnicieni și ingineri
de la Uzina metalurgică de metale 
neferoase Zlatna

Dragi tovarăși,

Doresc să vă mulțumesc in modul cel mai 
cordial pentru scrisoarea plină de căldură to
vărășească pe care mi-ați trimis-o și pentru 
invitația de a lua parte la sărbătorirea împli
nirii a 225 de ani de la crearea întreprinderii 
în care lucrați. Kegretînd că nu am posibilita
tea să vin în orașul dumneavoastră pentru a 
lua parte la aniversarea urinei, doresc să folo
sesc acest prilej pentru a vă adresa tuturor un 
cordial salut tovărășesc și cele mai calde feli
citări.

Apreciez contribuția pe care colectivul uzinei 
dumneavoastră — unitate industrială cu vechi 
și îndelungate tradiții muncitorești, revoluțio
nare — a adus-o în anii construcției socialiste
la înfăptuirea politicii partidului, de industria
lizare socialistă, de dezvoltare susținută a eco
nomiei naționale. Mă bucură că ați obținut an 
de an rezultate tot mai bune în îndeplinirea 

rcinilor de producție ce v-au revenit.
acest an, luptînd pentru a 

mentelor luate în întrecere.

ca și 
da viață anga- 

ați reușit să vă

realizați planul an Bal cn • Izaă înaicte 
termen, să sporiți simțitor prodnetiritatei mcn- 
cii. să obțineți importante ecwMom și beneficii 
peste plan. Nu mă Îndoiesc că neeste re mime

sfert de secol de la p ar lan»» a Fi pwbfirn. tor 
constitui pentru întregul cetartir al wrinri no 
puternic imbold de a ■nod ca leroeiaxze pen
tru a contribui, împreună cu re ir talie cotacnte 
de oameni ai muncii, ta ta line ai ta mărețul u. 
program trasat de Congresnl ai X-leu si de 
Conferința Națională a parudotai ta șederea 
accelerării dezvoltării ir—irr rwiak a țării 
ți ridicării nivelului de trai ai iatregaiaj ponor.

Sint încredințat, dragi țovarăsi, că veți face 
totul pentru ca și in viieer tacreprinderea duaa- 
neavoastră să se situeze ta primele rtaduri ata 
luptei pentru indep&airea si de pitirea nurl
iului. Vă doresc succese toc mm mari ta ac*zv>- 
tatea viitoare, multe satisăacța ta mancă si io 
viață, și — pentru că ne aflăm ta prearna 
lui 1973 — vă urez tuturor un An Nou fencn.

NICOLAE CEAUȘESCU

tehnicieni și ingineriColectivului de muncitori,
îngrășăminte azotoasede la Combinatul

din Tg. Mureș
Dragi tovarăși,
Doresc să vă mulțumesc călduros pentru te

legrama pe care mi-ați adresat-o și pentru in
vitația de a participa la sărbătorirea unui de
ceniu de la înființarea combinatului în care 
lucrați. Regretînd că nu pot lua parte personal 
Ia aniversarea întreprinderii dumneavoastră, 
doresc să vă adresez pe această cale, cele mai 
cordiale felicitări.

In cei zece ani de activitate. Combinatul de 
îngrășăminte azotoase Tg. Mureș — unitate mo
dernă a industriei noastre chimice, făurită in 
anii socialismului — a adus o contribuție im
portantă la dezvoltarea și chimizarea producției 
agricole, la realizarea politicii generale a parti
dului și statului de dezvoltare și modernizare 
a economiei naționale, de ridicare, pe această 
bază, a nivelului de trai al întregului popor. 
Muncind cu elan și abnegație, tinărul colecții 
al combinatului a reușit să-și îndeplinească an 
de ani, în condiții tot mai bune, sarcinile ce 
i-au revenit.

Sînt încredințat, dragi tovarăși, că bilanțul de 
realizări pe car.e îl faceți acum, la împlinirea unui 
deceniu de activitate a combinatului, va consti
tui pentru întregul colectiv un imbold de a 
munci cu și mai multă energie și pricepere

DECRET
privind conferirea „Ordinului 

Muncii" clasa I Uzinei Metalurgice 

de metale neferoase Zlatna,
județul

Pentru contribuția deose
bită adusă la dezvoltarea in
dustriei metalurgice de me
tal's neferoase și participarea 
adnvă a colectivului Uzinei 
nretalurgice de metale nefe
roase Zlatna la opera de con
struire a socialismului, cu 
prilejui împlinirii a 225 de 
ani de la înființare,

Consiliul de Stat al Re-

Alba
publici! Socialiste România 
decretează:

ARTICOL UNIC. — Se 
conferă ..Ordinul Mnnrii* 
clasa I Uzinei metalurgice 
de metale neferoase Zlatna. 
județul Alba.

Președintele
Consiliului de Stat.

NICOLAE CEAUSESCU

DECRET
privind conferirea titlului 

de „Erou al Muncii Socialiste"
Pentru merite deosebite 

în opera de construire a so
cialismului, cu prilejul ani
versării a 225 de ani de la 
înființarea Uzinei metalurgi
ce de metale neferoase Zlat
na. județul Alba,

Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România 
decretează:

ARTICOL UNIC. — Se

conferă titlul de ..Erou al 
Muncii Socialiste” și medalia 
de aur „Secera și Ciocanul* 
tovarășilor :

Tiberiu D. Auer — mai
stru metalurg ; Ștefan A. 
Zaharie — lăcătuș mecanic.

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

Adunări festive
Muncitorii, tehnicienii, maiș

trii și inginerii Combinatului de 
îngrășăminte chimice „Azomu- 
reș“, din Tg. Mureș, au sărbă
torit sîmbătă, sub semnul ani
versării unui sfert de veac de 
la proclamarea Republicii și al 
aprecierilor și sarcinilor însu- 
flețitoare cuprinse în mesajul 
adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu celor ce lucrează în 
această importantă unitate in
dustrială, împlinirea unui dece
niu de activitate.

Mesajul secretarului general 
al partidului a fost primit cu 
vie satisfacție de participants 
la festivitate, care, la rîndul lor, 
au adresat o telegramă C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune 
printre altele :

Alături de întregul popor, toți 
oamenii muncii din Combinat
— români, maghiari și germani
— înfrățiți în muncă își consacră 
capacitatea și energia creatoare 
înfăptuirii sarcinilor ce le revin 
din istoricele hotăriri ale Con
gresului al X-lea al Partidului 
și Conferinței Naționale.

Aplicînd în viață măsurile de 
o inestimabilă valoare pe care 
dumneavoastră, țpvarășe secre
tar general, le-ați expus la re

centa plenară a Comitetului 
Central al Partidului, întregul 
nostru colectiv este mobilizat 
pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor pe anul 1973, pentru 
realizarea cincinalului în patru 
ani și jumătate.

Dorim și cu acest prilej să ne 
exprimăm adeziunea totală și 
unanimă la politica înțeleaptă 
a Partidului Comunist Român, 
politică ce corespunde întru to
tul năzuințelor și intereselor 
noastre, cauzei socialismului și 
păcii în lume.

în cadrul festivității pentru 
merite deosebite în muncă, 147 
de muncitori, tehnicieni, maiștri, 
ingineri, proiectanți și construc
tori au fost decorați cu 
ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România.

Colectivul Uzinei metalurgice 
din Zlatna a sărbătorit simbătă 
împlinirea a 225 de ani de exis
tență. Bucuria prilejuită de un 
asemenea eveniment a fost în
tregită de atmosfera marii săr
bători a aniversării Republicii, 
de puternicul ecou pe care l-a 
avut în rîndul muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor — me
sajul adresat lor de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Primirea șefilor
9

(Vrr-~-« din psg. 1)
confruntări a cedat treptat lo
cul negocierilor. Răbdarea șl 
tratativele persistente. susținute 
In forumul instituțiilor inter- 
rațx>na>. contactele și negt- 
r.eriie bilaterale au contribuit 
la crearea unui climat stai bun 
în viata intemațicnală. Au fost 
semnate Înțelegeri. care pot 
mama m. ciment» hetăritoare ta 
□en>1 tarea relațiilor intema- 
țrttAle.

Pe rontinen tul eumoean s-a 
conturat, pentru tmu oa-â, 
oosmdrtatea eliminări: -rrly- 
tnhri mtutar șt cocmetzxrti 
pe prinrpxUe păcii, secnzitâpi 
ti cxaboeărti reciproc avanta- 
joaae. Este se dorit ca acestei 
derv ■citări pozitive a -y--— »—^ ■ 
iar de pe cocii-wr tul pover u să 
I se alăture asersul pczztlv șl 
ev—namtelce ți tu alte părți 
ale îjaii.

viețuirii Ir.tre pnpcare. pentru 
binele păcii și progresului.

Astăzi. 36 decembrie, a spus 
In continuare decanul corpului 
diplomatic, poporul român săr
bătorește un sfert de veac de 
la instaurarea Republicii. Cu a- 
cest prilej, doresc să transmit. 
In r.utneie Corpului Diplomatic, 
cordiale urări si expresii de 
simpatie poporalii romla și 
conducerii sale. Anul ce vine 
să aducă ree -zări noi la înfăp
tuirea sarcinilor in toate do
meniile de activitate; să se 
siringa ti mai mult relațiile In
tre țările noastre, pe care avem 
onoarea să le reprezentăm, și 
Repebiica Socialistă România. 
Vă doresc încă o dată, dom
nule președinte, durtmeavoast-ă 
ti familiei duameavoastră. cele 
mat bune urări de sănătate și 
succese In continuare.

— tme.e Consiliului de Stat 
st al guvernului, tovarășul 
Nsmlae Ceaușescu a mulțumit 
peutru cuvintele adresate po- 
pc rulai român cu urne ul nou- 
lui an ți a aniversări: Republi
cii.

Președintele ijtillllll de
Stat, teualtf conducători rumâni 
s-*u întrețmut cordial cu șefii 
mis:urul-tr diplomatite.

-a —nbeterea fntiiniriî, tova
rășul N imite Ceaușescu a urat 
tad o iată șefilor de misiuni 
dtplooaance multă Iertare și T-» 
tm-Ți am 7*. _---------

misiunilor diplomatice
Cuvlntul tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Domnule decan al corpului 

diplomatic.
Domnilor ambasadori. 
Domnilor reprezentanți ai ță

rilor respective in România

Doresc să mulțumesc în nu
mele meu. al Consiliului de Stat 
și guvernului pentru cuvintele 
adresate poporului român cu 
prilejul Noului An și cu pri
lejul aniversării Republicii So
cialiste România, precum și 
pentru felicitările pe care ni 
le-ați adresat.

Intr-adevăr, încheiem un an 
care poate rămine in istoria o- 
menirii ca anul care a marcat 
Începutul unei etape noi in via
ța internațională. In acest an 
s-au făcut pași însemnați pe 
calea destinderii și colaborării. 
Aceste rezultate sint urmarea 
unor ani întregi de discuții, de 
tratative, a faptului că popoare
le lumii sînt dornice de a mer
ge pe calea colaborării, de a-și 
asigura condiții de pace în ve
derea consacrării eforturilor 
dezvoltării economico-sociale și 
bunăstării. Fără nici o îndoială 
că pe toți ne bucură rezultatele

obținute in această direcție.
Așa cum cunoașteți. România, 

guvernul român s-au străduit 
să-și aducă contribuția la poli
tica de destindere și colabora
re. Trebuie să constat și cu a- 
cest prilej, cu satisfacție, că 
intre țara noastră și guvernele 
Pe care dumneavoastră le re- 
prezentați s-au dezvoltat relații 
rodnice de colaborare.

Ne bucură faptul că au în
ceput convorbirile în vederea 
pregătirii conferinței general- 
europene. Sperăm ca anul 1973 
să fie anul în care să aibă loc 
această conferință și să des
chidă calea unei Europe de 
colaborare egală între toate 
națiunile, de securitate și pace 
pentru toate popoarele.

Ne-am fi așteptat cu toții ca 
după pașii înregistrați pe calea 
destinderii să sărbătorim Noul 
An în condițiuni mai bune. Din 
păcate, trebuie să constatăm că 
va trebui să intrăm în Noul An 
îh condiții cind încă continuă 
actele militare* împotriva po
porului vietnamez. Sperăm că 
se vor relua tratativele de la 
Paris și se va ajunge la sem

narea acordului de încetare a 
războiului în Vietnam — așa 
cum sperăm ca anul 1973 să 
marcheze pași noi pe calea co
laborării și destinderii.

România este dornică — și vă 
rog să transmiteți aceasta gu
vernelor dumneavoastră — să 
acționeze cu toată fermitatea și 
convingerea pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare cu toa
te statele. Sperăm că relațiile 
dintre țara noastră și guverne
le țărilor dumneavoastră vor 
cunoaște o nouă dezvoltare în 
cursul anului viitor. Guvernul 
și poporul român vor face totul 
pentru a contribui Ia cauza co
laborării și păcii în lume.

Doresc să adresez popoarelor 
dumneavoastră cele mai bune 
urări de prosperitate și pace. 
Vă adresez dumneavoastră și 
familiilor dumneavoastră calde 
felicitări și urări de multă să
nătate, un an bun, un an de 
prosperitate și pace între po
poare.

Vă rog să transmiteți șefilor 
de state pe care îi reprezentați 
cele mai bune urări de Anul 
Nou I (Aplauze).

GIND
d’mu-t dro paf. D

Sutele de c? dai g as versurilor tar»
expruna trag ost»* i emite a roci, ir țârr. față 
de iubita, racer-cir — te*. arâsul Nxxtiae 
Ceausescu :

Noi, copiii, atic și mare. 
Ii inundem cite-o Doare 
Și-i aduceai ■afla».re 
Și-i urăm, ca fericire. 
Sănătos să fie-m nai. 
Patriei urciod mm! 
Noi promitem să-mâtăm 
Sfatul drept să i-l armăm 
Să ajungem fii de fruste 
Patriei, tot înainte !
Dar sunați din zurgălăi

DE RECUNOȘTINȚĂ
Să se-audă-n munți și văi I 
Cei dram bărbat al țării 
Este suflete îndemnării 
SI curajului fierbinte. 
Secretara! general.
.11 partidului stegar. 
Puni suflet și putere 
Unde patria il cere
S« poporul i! urmează 
Ca pe-e ae-azrecată rază. 
Ca pe-e inunâ ce bate 
Ca să fie in cetate 
Bacarie.
Hărnicie.
Seciabsm
Si rodnicie, 
să-i arăm ca bucurie 
Sănătos mereu să fie
Și să ne conducă faime
Pe drum iasor-.t și troauc : 
Pentru eL pentru popor
Și iuaniuă tuturor.

Griu-i des pe deal și-n vale, 
Tara crește, piinea crește, 
Timpul viitor vorbește. 
Luminos și bun și trainic 
Pentru tot poporul harnic 
Conferința Națională
Ne-a dat soare la iveală ; 
In patru ani și jumătate 
Cincinalul să devie
Mare vad cu apă vie. 
Pentru tot ce-i Românie I 
Ia pocniți cu biciu-n 
Și sunați din zurgălăi 
Pentru fala țării, măi

Alți colindători spun, pe 
mind năzuințele celor 
patria pe noi culmi i

boi

flăcăi.

rînd, versuri exprî- 
care mîine vor duce

Pentru bucurie, pentru veselie. 
Pentru timpul ce-o să vie 
Pentru socialista țară

. Ce-o serbăm în astă seară.

Colindătorii își Încheie, acum, urarea i

Intr-un dialog vâri. fetițe și băieți -ec.tâ ver- 
im .5». iac -izate aniversării Rep'i.

biirri etz minima trâxu acest., ever.iroer.: înti- 
pârxâ pe fețe:

Bepub.jcă SKvaltstă.
Anii tăi. de-an sfert de veac 
Sint clădiți cu nrg și drag 
In orașe sau ta sate — 
Ugine. rnmhmite.
Șantiere și ogoare
De ta mante pin'la mare. 
Sate uai. crase uoi.
R.dicace de erei.
Rmnăaie. țară piină 
De rodire și lumină,
De-sn sfert de veac tot sui.
Prin grija portidalui.
Către calmi nemaiarcate 
De miudrie și dreptate.
Pentru «per și fericire 
Pieptul nostru să respire! 
Bat ciorune, cresc furnale.

Știm că-n anul 2000 
Cei ce sintem azi copii 

Vom fi vajnici făurari
Sau constructori temerari 
Și vom spune : parcă ieri 
Am fost mici, dar pionieri ! 
De pe-acum privim spre mîine 
Curajoși, cum se cuvine, 
Căci partidul știe cum 
Să ne-arate-al țării drum 
Tot înainte, măiestrit. 
De partid, frumos, gîndit. 
Pentru-a noastră bucurie. 
Pentru rod și Românie, 
Pentru om, pentru partid, 
Pentru tot ce s-a clădit. 
Frunzuliță de salcim, 
Ce frumos cu toți trăim 
Și muncesc cu drag părinții 
Pentru țelul biruinții.
Mergem toți spre mai departe ! 
Drum spre 
Sîntem toți 
Comunismul 
Sintem toți 
Comunismul

Și partidul, călăuză mai departe,

comunism deschidem, 
aceeași forță, 
ne e torță 
aceeași carte, 
ni-i dreptate !

Drag partid.
Și scumpi conducători, 
Noi, pionierii, vajnici urători, 
Toți, cu drag ne bucurăm, 
C-am ajuns să vă urăm. 
Că v-am găsit sănătoși, 
Veseli, mîndri și frumoși. 
Acum credem că-i timpul cuvenit 
Să vă dorim an nou înflorit. 
Să fiți sănătoși, fericiți, fiecare, 
La inimă și la suflet numai floare, 
Să conduceți țara
Cum soarele luminează primăvara, 
Iar noi vă asigurăm
Că vom crește repede și vă urmăm. 
Că din grîu alt grîu răsare, 
Iar din comunist, alt comunist dă floare ! 
Țara crește. 
Griul crește,
Oțelul se înfrățește. 
Cimentul în cetate se clădește. 
Socialism se construiește, 
Viitorul înflorește.
Vrem ca anul care vine 
Să ne-aducă numai bine, 
Să urce uzinele, 
Rod să dea grădinile. 
Griul să fio greu și mare,. 
Să nu se vadă omul călare 7 
Noi orașe să răsară 
Ca grădina-n primăvară, 
Satele să înflorească, 
Partidul să ne trăiască 
Și conducătorii lui, 
Sufletul poporului,
La mulți ani, cu fericire, 
Țâra-n soare să respire !; 
La mulți ani, cu bucurie, 
Fericirea să ne fie, 
Să trăim, să biruim
Și în comunism să fim I

Mal mulți copii se apropie a- 
poi de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de ceilalți conducă
tori de partid și de stat și îi 
sorcovesc.

în timpul colindului,' «Umb
roși cetățeni ai Capitalei se o- 
presc șl iau parte la aceste cli
pe emoționante ale urărilor ex
primate conducătorilor partidu-

lui și statului nostru cu dra
goste, diii- toată inima, de copii.

Adresîrrdu-Se’ pionierilor și 
școlarilor prezenți, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU aspusi

Dragi copii.
Pionieri,
Doresc să vă mulțumesc, 

în numele tuturor tovarăși
lor din conducerea de partid 
și de stat, pentru urările Pe 
care le-ați adresat astăzi 
partidului, patriei noastre 
socialiste.

Intr-adevăr, voi creșteți în 
condiții noi. Aveți in fața 
voastră o minunată perspec
tivă și, fără îndoială, înde
plinirea programului elabo
rat de Conferința Națională, 
construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate 
și trecerea la comunism, vor 
face ca la a 50-a aniversare 
a Republicii, voi toți cei 
care vă găsiți aici, toți co

piii patriei noastre, să trăiți 
într-o nouă eră — era cons
trucției comuniste în Româ
nia. (Aplauze puternice).

Viața voastră, a copiilor, a 
tineretului patriei este din 
ce in ce mai bună. Partidul 
și guvernul fac totul pentru 
ca viața părinților voștri să 
fie tot mai îmbelșugată, co
pilăria voastră tot mai feri
cită.

Doresc să vă urez succese 
mari la învățătură. Trebuie 
să depuneți eforturi pentru 
a vă însuși cele mai moder
ne și mai noi cunoștințe în 
toate domeniile de activita
te, spre a deveni buni cons
tructori ai socialismului și 
comunismului, buni fii ai

patriei noastre socialiste. 
Trebuie să fiți oameni lumi
nați, să stăpiniți știința și 
cultura înaintată! . .

Iată de ce, Ta eforturile pe 
care le face întregul popor 
pentru a vă asigura vouă, 
întregului fineTet, condiții 
bune pentru învățătură, toți 
copiii trebuie să răspundă 
cu preocuparea de a învăța, 
învăța, învăța.

Știu că toți depun aceste 
eforturi, că cei mai mulți 
obțin note tot mai bune. 
Vouă, celor de față, vă urez 
să aveți numai 10 anul a- 
cesta. (Aplauze puternice).

Multă sănătate și fericire 
vouă și părinților voștri, tu
turor — „La mulți ani 1“ 
(Aplauze îndelungate, ovații)

Cu vii și puternice aplauze, 
cu însuflețire, micii urători, 
toți cei prezenți, primesc cu- 
vîntul secretarului general al 
partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,

ceilalți conducători de partid șl 
de stat, invită pe colindători în 
sediul Comitetului Central al 
partidului, unde li. se. oferă, po
trivit datinei, mere, covrigi, 
bomboane și nuci. Tovarășii

Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer se. fotogra
fiază împreună cu copiii. Aceste 
imagini, aceste momente deose
bite vor rămine amintiri scum
pe pentru pionierii și școlarii 
veniți cu colindul.
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„Tineretul — factor activ in

AȘA INȚELESEMJĂJIM 
IN PRIMELE RlNDURI

întrecerea inițiată Intre orga
nizațiile de tineret de către Bi
roul C.C. al U.T.C. vine, prin 
scopul pe care și-1 fixează, și în 
județul nostru să definească și 
să finalizeze precis participarea 
tinerilor la înfăptuirea cincina
lului înainte de termen. Ofe
rind, prin cadrul stabilit posi
bilități sporite de generalizare 
a inițiativelor tinerilor, entu
ziasta întrecere, am putea spu
ne că este și în județul Iași 
deja începută. Cum insă majo
ritatea salariaților industriei ie
șene o formează tinerii, con
siderăm că numai împlinirea 
răspunderilor organizatorice 
care revin organizațiilor U.T.C. 
de regulamentul întrecerii, n-ar 
fi suficientă, că întreaga activi
tate politico-educativă a aces
tora trebuie cu precădere orien
tată spre înfăptuirea scopului 
propus : transformarea întregu
lui tineret intr-un factor activ, 
dinamic și dinamizator al vie
ții economice și sociale.

Cîteva experiențe ale organi
zațiilor U.T.C. din întreprinde
rile ieșene între care „Ștafeta 
calității'* inițiată de organizația 
de tineret de la Fabrica de 
tricotaje „Moldova", pe struc
tura unei întreceri speciale 
pentru tineret, preluată mai a- 
poi și de alte organizații, ne-a 
atras deja atenția asupra spe
cificului acestei întreceri de care 
trebuie să țină seama neapărat. 
Doresc să spun că de această 
dată participănții la entuziasta 
competiție profesională fiind în 
exclusivitate tinerii, pregătirea 
acestora pentru atingerea scopu
lui final se constituie nu numai 
ca o condiție de cîștigare a în
trecerii, ci și ca o direcție prin
cipală a întregii activități a 
organizațiilor de tineret.

Un loc important în preocu
pările Biroului și Comitetului 
județean Iași al U.T.C. va fi a- 
tribuit generalizării unor ini
țiative care și-au dovedit trăi
nicia, precum și a unor expe
riențe pozitive care pot asigura 
condițiile desfășurării fructuoa
se a întrecerii. Va fi, de exem
plu, generalizată în toate uni

Exprimînd sentimentele pa
triotice ce animă pe toți ute- 
ciștii, obiectivele întrecerii în- 
mănunchiate sub deviza „Tine
retul — factor activ în îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen" au găsit teren fertil în 
preocupările Comitetului jude
țean Teleorman al U.T.C Con
cretețea obiectivelor, gradul lor 
înalt de adaptabilitate la condi
țiile de care dispunem dau un 
nou impuls activității ’ noastre 
politice și organizatorice, sti
mulează inițiativa și interesul 
tinerilor, le otientează precis 
eforturile către rezolvarea în cele 
mai bune condiții a sarcinilor 
ce le revin în producție, astfel 
îneît munca lor să reprezinte o 
contribuție reală la înfăptuirea 
planului cincinal înainte de ter
men. Obiectivele politice și eco
nomice stabilite sînt concrete, 
palpabile, ele exprimă angaja
mente proprii. care vor contri
bui la mobilizarea întregului 
tineret la o muncă tenace, en
tuziastă, responsabilă. Cu 20.9 
la sută vor spori în 1973 sarci
nile de producție ale industriei 
indetului -Teleorman. față de 
acest■’an. Firâse. deci, ca efor- 
tnrilef depuse pe-toate planurile 
de către organizațiile U.T.C. 
să vizeze nu numai îndeplini
rea. dar și depășirea acestui 
obiectiv. înt.rucît,. mai multe 
capacități noi .de producție vor 
intra . în exploatare, iar cele 
existente vor fi extinse, 6 500 
de tineri vor fi recrutați "și in
tegrați cursurilor de pregătire 
nrin ucenicie la locul de mun
că : brigada tineretului va con
stitui forma de acțiune .și or
ganizare în toate secțiile de 
producție ale industriei județu
lui. ' Se ' va ajunse astfel, ca 
r»tît în întreprinderile dxisțepte, 
mt șt în cadrul celor ce vor 
’"tra.în funcțiune, tineretul să 
ubă angajamente proprii, vizînd 
depășirea sarcinilor de produc
ție. îmbunătățirea calitativă a 
produselor, ieftinirea acestora. 
Un calcul estimativ conduce 
către o cifră : în 1973. prin 
mal buna organizare a locului 
de muncă, prin propunerea și 
aplicarea de inovații și raționa
lizări. prin mal buna folosire a 

tățile economice din industrie 
și transporturi și extinsă și în 
agricultura „luarea în păstrare 
socialistă a utilajelor și mijloa
celor de producție*. Rezultatele 
obținute In cei 5 ani care au 
trecut de la lansarea acestei

GHEORGHE MACOVEI,
prim-secretar al Comitetului județean Iași d V.TC.

OBIECTIVELE 
CONCRETE 
DAU FORȚĂ 
CAPACITĂȚII 

DE ACȚIUNE
Inițiative fiind mai mult decft 
o garanție a reușitei. Vor fi.de 
asemenea, extinse sau genera
lizate „Ștafeta întrecerii", lansa
tă de Fabrica de tricotaje, 
schimburile și brigăzile de pro
ducție și educație ale tineretu
lui care s-au dovedit deja uni
tăți profesionale capabile de re
zultate excepționale, in cazul 
Uzinei de prelucrarea maselor 
plastice și Uzinei metalurgice; 
brigăzile de tineri muncitori și 
ucenici care au grăbit integra
rea profesională a tinerilor la 

spațiilor de producție și a tim
pilor de lucru, valoarea pro
ducției realizată peste plan de 
către tineri să fie cel puțin e- 
gală cu salariile nominale ce Ie 
revin pe o lună de zile, iar va
loarea economiilor să fie de ci- 
teva milioane de lei. Tn a- 
cest scop, inițiativeie apărute 
anul acesta : „Procesul rebutu
rilor", „Putem produce mai 

PAUL MANOLE,
prim secretar al Comitetului județean Teleorman al V.T.C.

ENTUZIASMUL 
Șl HĂRNICIA 
AU UNITĂȚI 
DE MĂSURĂ 

EXACTE
mult, de calitate superioară, cu 
cheltuieli mai mici", „Minutul 
acuză, minutul felicită", „Mar
ca fabricii, mîndria fiecărui tî- 
năr", „Vitrina calității", „Mili
metrii în instanță" vor deveni 
instrumente de lucru eficiente 
la îndemîna organizațiilor 
U.T.C. De asemenea. în toate 
întreprinderile industriale ale 
județului vor fi înființate 
cercuri de economie concretă, 
la care vor fi mobilizați toți 
uteciștii ; în fiecare lună, la

Uzina mecanică „Xieolin*". la 
Fabrica de confecții, p.-ec-rm și 
bc-gările specializate de tineri 
din legumicultor* și aootennie. 
mal ales. în cad-ul oferit de 
intrecerea pe țară, odată cu 
mobilizarea Iztregrlji tineret 

pentru îndeplinirea scoc-ciul 
propus de azeasta. rom sti
mula o atmosferă de între
cere șl latre organizațiile 
U.T.C. dte cadrai nce-leiasi 
unități ecoGpmtre. Astfel de 
întreceri c-ganizate in and 
precedent; la Uzina Metalurgi
că. Fabrica „Țesătura*. Faertta 
de tricotaje. Fabrica de confec
ții. s-au soldat cu bune rezulta
te Mit in direcpa realizării și 
depășirii sarcinuor de plan, cit 
și in sensul osci evident spor 
calitativ al producției real zat 

adunarea generală va 6 prezen
tată o informare asupra modu
lui in care ș-au îndeplinit 
obiectivele — criterii ale între
cerii pe perioada trecută, vor 
fi dezbătute măsurile care să 
conducă la îmbunătățirea mun
cii in luna următoare.

Ca sector important tn econo
mia județului, agricultura a 
Intrat In atenția comitetului 

județean prin deosebit de cu
prinzătoare acțiuni uteciste. 
Faptul că în 1972 au fost depă
șite producțiile medii planifi
cate a condus la ideea for
mulării angajamentului ca anul 
viitor producțiile medii să înre
gistreze sporuri de cel puțin 10 
la sută la culturile vegetale de 
bază. In acest scop, toți tinerii 
cooperatori, mecanizatori și lu
crători din întreprinderile agri
cole de stat vor lucra în acord 
global, participînd cu toată pri-

de tineri, a integrărti acestora 
in normele procesului de pro- 
dncțîe și In nomele vieții 
munertorești- O sterpe spcrttă 
se va acorda acțiumloe educa
tive in sprijinul producției. Ur- 
mărindu-se in permanență re- 
zMtateie întrecerii. avindu-se 
deja ia are-oUe pulsul pertid- 
părt.' tnerCoc la prodtșcme. ac- 
tiv-.tatee organtzațsei U.T.C va 
C orientată realist in funcție 
de acesta, crearea unei optat; de 
masă a tinerilor ie raport cu ac- 
trr-.tatea productivă. cu ii-wi- 
p'ura i *■' T 1<1 între sectoarele 
de căpăti: ale vietn de organi
zație. Șt intr-o asemenea m- 
rect.e vom considera latre sar- 
emtie de bază ale organelor a- 
l-ese selectarea judicioasă a ce
lor tea: bene imț^trve. meto
de st faime edocatrr-politice cu 
■ directă asupra mer-
•ui-ar pratatțr. p atitudini: ti- 
aertjor fată de vptrile far

O emă •ev’eesee da ntli.Ut 
pe car* ci le-am prevăzut vi
sează In mod direct ereștere a 
ppomdm orța-.tzații'.ce U.T.C. 
la pregătirea și perfecționarea 
profesxxsală a tineretului. la 
intens;fScarea m: scări: de tDO- 
vațn. invenții ș: raționalizări, 
einburflor mginerilor g tehni- 
oemtor deja existente la Uzi- 
y*^ (5® r s Fabrica
de antxbwtiee urmind să li se 
adauge altele in curind. In a

mrâe s dezbaterile eu inova
tori. organizate piuă tn prezent

ne; Trecind tei “.’i mat la fixa
rea obiectivetar concrete ale în
trecerii to fiecare localitate și 
tentate economică. ne expri
mam coc -.ungerea că tinerii or- 
gzn raț.ei noastre județene vor 
desfășura permanent o muncă 
ten are și respposatătt, că însăși 
organizațiile U.T.C var ieși mai 
peter-nice șî ma: bine consolida
te din această întrecere care va 
raloriEea in mod sigur nu nu
mai capacitatea profesională a 
ttoeret-isi. ei și capacitatea po
litică a organizațiilor U.T.C.

eeoerea. entuziasmul și hărni
cia loc la materialtzarea In pro
ducție a eon dițiil-or economice 
si naturale de care se disuur.ea. 
Totodată. In zorele Crfn-eni. 
Călmățui-’l de Sus. Zimr.icea- 
Răzmiresti, uteciștii vor deschi
de șantier» locale pec.tru iriga
ții, amenailnd prto torțe pro
prii peste I 000 de hectare în
deosebi in oartea de nord a ju
dețului i Merer.!. Butoroaga. 
Bâbăița. Moșteni obiectivul 
muncii patriotice desfășurate de 
tineri fi va constitui combate
rea excesului de umiditate pe 
9 00d de hectare, iar tn ce pri
vește folosirea rațională și in
tensivă a pămlntului. sarcinile 
asumate de către tineri ore văd 
luarea In cultură a 87 de hec
tare prin defrișarea unor dru
muri și luarea In cultură a te
renurilor din perimetrul com
plexelor zootehnice ; cultivarea 
a circa 100 de hectare, supra
față ce rezultă prin Insămînța- 
rea celor cîțiva metri pătrați din 
jurul stîlpilor de înaltă tensiune 
și telefoane, suprafață care nu 
poate fi lucrată cu mașinile. Va 
fi generalizată inițiativa „culti
vării de către tineri a cel Duțin 
20 de hectare cu culturi furajere 
și însilozarea producției obținu
te", iar acțiunea de mecanizare 
a lucrărilor din zootehnie va fi 
extinsă în 13 cooperative agri
cole — valoarea economiilor ce 
se vor obține depășind 115 000 
de Iei. Uteciștii satelor vor 
deschide șantiere locale ale 
muncii patriotice în fiecare 
cooperativă agricolă unde se a- 
menajează bucătării furajere în 
sectoarele zootehnice, vor par
ticipa la executarea lucrărilor 
vizînd acțiunile de înfrumuse
țare a localităților.

La numai o săptămînă de la 
publicarea obiectivelor sinteti
zate în acțiunea „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen", 
în județul Teleorman un număr 
însemnat de organizații U.T.C. 
și-au formulat angajamente 
concrete în întrecerea la care 
ne angajăm cu toate forțele 
noastre.

• Pentru realizarea în bune condiții a planu
lui pe 1973 este necesar să se acorde o atenție 
deosebită îmbunătățirii aprovizionării tehnico- 
materiale a întreprinderilor și, odată cu aceas
ta, reducerii în continuare a normelor de con
sum.

• Pretutindeni, în toate unitățile de produc
ție și în toate ramurile economice trebuie ac
ționat hotărît pentru re
ducerea costurilor de 
producție și a cheltuie
lilor materiale.

• Avînd în vedere 
sarcinile deosebite pe 
care le prevede planul 
pe 1973, se impune ca 
peste tot să fie intensi
ficate eforturile pentru sporirea productivității 
muncii.

• Un obiectiv de prim ordin al tuturor co
lectivelor din întreprinderi, centrale industria
le, ministere trebuie să fie ridicarea calității 
produselor, îmbunătățirea în continuare și per
fecționarea parametrilor calitativi și a perfor
manțelor lor tehnice, corespunzător nivelului 
atins pe plan mondial.

• în toate unitățile de producție trebuie să 
se acționeze cu mai multă consecvență pentru 
modernizarea și reproiectarea produselor exis
tente, să se asigure respectarea strictă a teh
nologiilor și a documentației tehnice de fabri
cație, o înaltă disciplină tehnologică, o exigen

ță sporită și un control riguros în toate fazele 
procesului de producție.

• O condiție de bază pentru realizarea cu 
succes a importantelor sarcini cantitative și ca
litative pe care le prevede planul pe anul 1973 
este întărirea răspunderii fiecărui om al munl 
cii, indiferent de locul pe care îl ocupă în prr« 
cesul de producție, pentru buna gospodărire 9

DATORIILE
Fișe pentru agenda de lucru a fiecărui tinar

întreprinderilor, a tuturor mijloacelor de care 
dispunem.

• Una din prevederile de cea mai mare im
portanță ale cincinalului este dezvoltarea în 
continuare a unei agriculturi socialiste de mare 
randament, cu un nivel avansat de mecanizare 
și chimizare, în stare să asigure producții spori
te, o productivitate ridicată, la nivelul țărilor 
cu agricultură intensivă, să dea o contribuție 
tot mai mare la creșterea venitului național, la 
progresul general al societății noastre.

• Vor trebui îndeplinite cu spirit de răspun
dere măsurile luate pentru creșterea septetului,

Deviza sub care urmează să 
re desfășoare întrecerea inițiată 
de către Biroul C.C. al V.T.C. 
„Tineretul — factor activ în în- 
dep'mtrea cincinalului înainte de 
termen" exprimă de fapt linia de 
conduită pe care organizațiile 
noastre trebuie s-o imprime fie
cărui uteciri in etapa actuală. De 
aceea, vorbind în numele uteoiș
tilor de la Șantierul de construc
ții nr. 1 din cadrul Trustului de 
construcțH-montaj Mureș, îmi ex
prim adeziunea deplină față de 
oportunitatea amintitei inițiative 
avînd în vedere bineînțeles, 
scopul ei. Obiectivele întrecerii le 
cunoaștem deocamdată din pre
să. ele au fost dezbătute la nive
lul birourilor organizațiilor din 
șantierul nostru, urmînd să fie 
popularizate și să se dezbată in 
cadrul adunărilor generale, să fie 
însușite de către tineri, care, cu
noscând mai bme ca oricine si
tuația la punctele de lucru să 
vină cu propuneri concrete, efi
ciente. Experiență în această di
recție avem. Evidențiem activi
tatea brigăzii de producție con
dusă de loan Covrig, locțiitorul 
secretarului comitetului V.T.C. 
din șantier. O brigadă omogenă, 
plină de entuziasm și inițiativă, 
întreprinzătoare. Raportată la 
producție, munca lor se materia
lizează în depășirea lunară a 
normelor cu aproximativ 30 la 
sută. Printre inițiativele lansate 
de ei se numără aceea de a lucra 
două zile pe lună din materiale 
economisite, inițiativă care impli
că o mai mare responsabilitate în 
gospodărirea materialelor. Fără 
să adaug preocuparea permanentă 
pentru organizarea locului de 
muncă, pentru folosirea integrală 
a timpului de lucru, ei au parti
cipat, tocmai pentru a crea con

diții de împlini ie acestui dezi
derat, în orele libere, la încăr
carea și descărcarea cărămizilor, 
a prefabricatelor din beton. O 
inițiativă a lor care se desfășoară 
se intitulează „fiecare tînăr din

Ing. VASILIU NICOLAE,
secretar al comitetului V.T.C. de la Șantierul nr. 1 construcții 

din cadrul Trustului de construcții-montaj — Mureș.

ORGANIZAȚIA
NO ASTRA — 
0 RR1GADA 

OMOGENA, ÎNTRE

PRINZĂTOARE
brigadă, un muncitor policalifi- 
cat“. Pentru a spori interesul ute- 
ciștilor față de sarcinile de pro
ducție am organizat concursurile 
„cel mai hun zidar", „cel mai 
bun tâmplar", „cel mai bun mo
zaicar" și o întrecere între cele 5 

șantiere ale trustului. In ansam
blu vorbind, am obținut rezulta
te mulțumitoare. Ponderea tineri
lor precum și aportul lor în a- 
ceste brigăzi conturează o activi
tate satisfăcătoare, dar efortul lor.

oricît ar fi de mare, nu suplineș
te pe al celor încă neintegrați în 
viața colectivelor respective. De 
aceea, prin obiectivele întrecerii, 
modul în care e ea concepută 
vom realiza o nominalizare a 
sarcinilor pe fiecare tî > fr, și o 

evidențiere mai riguroasă a mo
dului în care și le îndeplinesc, 
lucru care pînă acum nu s-a fă
cut decît în mică măsură. O ac
țiune care ne-o propunem pentru 
viitor e antrenarea tinerilor mun
citori la activitatea de concepție 
și inovație. Eu lucrez la serviciul 
mecanizare. Împreună cu mine 
lucrează încă o grupă de tineri 
care au făcut unele raționalizări 
cu efect imediat în producție. As 
aminti introducerea unui nou 
sistem de ancorare a tronsoane
lor componente ale bobului de 
ridicat, prin care am obținut ri
dicarea materialelor la 50 m 
înălțime, operație necesară la 
construcția hotelului O.N.T., față 
de 30 m cit se putea ridica 
înainte ; construirea unei betonie
re de 1000 l capacitate care a 
intrat în probele tehnologice, un 
transportor de var cu bandă și 
racleți și altele. Această idee are 
Un suport material în faptul că 
majoritatea tinerilor din organi
zația noastră au un orizont teh
nic mai larg decit al unui ah- 
so’vent de școală profesională, ei 
fiind absolvenți, sau în curs de 
absolvire a unei școli din cadrul 
Grupului școlar de construcții. 
Beneficiind de experiența șantie
rului, ei poț gîndi la îmbunătă
țirea și perfecționarea executării 
unor obiective care la ora actuală 
se fac cu un efort suplimentar.

Ne-am propus să extindem nu
mărul brigăzilor de producție șl 
educație comunistă ale tineretu 
lui, să prezentăm la viitoarea con
ferință județeană pentru dare de 
seamă si alegeri, spre generaliza 
re, inițiativa noastră „Să muncim 
două zile ve lună cu materiale 
economisite" precum și aceea 
privitoare la calificarea și poli
calificarea tinerilor.

fi.de
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îndeplinirea cincinalului înainte de termen"

pentru asigurarea bazei furajere și folosirea ei 
rațională în vederea realizării unui 
produse agro-alimentare.

• O importanță deosebită pentru 
producției agricole are desfășurarea
mai bune condiții a acțiunii de extindere a iri
gațiilor, desecărilor și ameliorărilor funciare.

spor de

creșterea 
în cele

împotriva mentalităților și atitudinii înapoiate 
față de muncă, împotriva lipsei de grijă și răs
pundere față de avutul obștesc, a neglijenței, 
risipei, a deteriorării bunurilor și valorilor care 
aparțin societății și cu atît mai mult împotriva 
încercărilor de a sustrage părți din avutul în
tregului popor.

• Trebuie să facem

NOASTRE
Fișe pentru agenda de lucru a fiecărei organizații U.T.C.

— dacă mă pot expri
ma așa — ca în socie
tatea noastră socialistă 
să nu mai avem greieri, 
ca în fabulă, care să 
stea numai „să cinte și 
sâ joace", apelind la 
alții să le dea să mă- 
nînce. Să fie o societate 
de albine harnice în

care fiecare să contribuie cu capacitatea și cu
noștințele sale la edificarea generală a socia
lismului, atît pe plan material crt și spinteci, 
la bunăstarea întregii societăți.

Este necesar să se acorde cea mai mare atenție 
sporirii continue a eficienței investițiilor ce se 
fac în agricultură.

• Datoria de onoare, de cea mai înaltă răs
pundere, a fiecărui cetățean este de a face to
tul pentru dezvoltarea și înflorirea avuției na
ționale, a proprietății obștești, pentru apărarea 
bunurilor care aparțin poporului.

• Fiecare cetățean trebuie să-și îndeplineas
că în mod exemplar sarcinile, la locul său de 
muncă, făcîndu-și datoria cu devotament, fer
mitate și cinste față de popor, față de partid, 
față de patrie.

• Este necesar să se ia atitudine hotărîtă

I

Din cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU

t □ șsc r< • q ț u 3 u • oro o Aouftcfi
Naționc e consacră ce ei de-c 
XXV-o ar versori a proclamării Repu
blicii.

ZILNIC, PRIN EFOR
TURI PROPRII 85 KI
LOGRAME FIRE CAR- 

DATE PESTE PLAN
De la acest angajament a 

pornit inițiativa lansată de 
tinerele muncitoare din sec
ția ringuri a Unității 2 din 
cadrul Filaturii Românești 
de bumbac. Respectarea ar 
fi însemnat obținerea, peste 
plan, a 16 tone fire cardate 
pină la 31 decembrie 1972. 
La sfîrșitul lunii iulie însă 
bilanțul a fost de 450 kilo
grame fire obținute zilnic 
peste plan.

„FIECARE UTECIST — 
FRUNTAȘ IN PRO
DUCȚIE, MODEL TN 

COMPORTARE"
Afirmată cu. prilejul unei 

adunări generale deschise a 
organizației U.T.C. din secția 
locomotive Diesel electrice — 
montaj a Grupului de uzine 
Electroputere din Craiova, 
inițiativa urmărește consec
vent ca fiecare tînăr să aibă 
In permanență o sarcină con
cretă care să-1 sprijine în e- 
forttrrile perfecționării profe
sionale, ridicării nivelului 
politic și cultural.

CONȚIN

In mai puțin de 12 luni, pro
cesul milimetrilor organizat de 
Comitetul U.T.C. al uzinei s-a 
transformat intr-o amplă miș
care de masă pentru econo
misirea metalului care a cu
prins, de fapt, toți tinerii uzi
nei. Numai cele 60 de inovații 
realizate în primele luni ale a- 
nului au avut ca rezultat eco
nomisirea unei cantități de 
peste 1 500 tone de metal, ob
ținute prin redimensionarea 
normelor de consum. Recordul 
absolut al economiilor îl deține 
tinărul inginer Ludovic Dobrița, 
care a realizat, prin reproiecta- 
rea și tipizarea filtrelor, o e- 
conomie de 550 tone metal.

„POLICALIFICAREA — 
O NECESITATE, O DA- 
TC HE A FIECĂRUI Tî- 
NJ * CONSTRUCTOR"

Elaborată de către Comitetul 
U.T.C. de la Complexul hidro
energetic Someș, inițiativa vi
zează 200 de constructori. Prin 
policalificare se estimează creș
terea cu 30 la sută a randamen
tului unui constructor, 
nă cu ceilalți tovarăși 
că constructorii elevi 
șit să realizeze planul

împreu- 
de mun- 
au reu- 
anual in

Titlul
prin sine însuși, el concretizind

inițiat:

INIȚIA TIVELE
b_________________________________

A N UL UI 1972
numai 9 luni. Prin polxaLLca 
re electricienii, de pildă. vor f 
și mineri, aceștia. la rindu 
lor, iși vor însuși met 
mecanic, dulgherii vor 
și calificarea de zidari. O pri
mă serie formată din 600 d- ti
neri urmează deja de citeva luni 
cursurile de policalificare, re
zultatele obținute de către ei in 
producție demonstrând încă de 
pe acum, resursele existente de 
sporire a randamentului mun
cii.

„DOUĂ ZILE PE LUNA 
CU SCULE ECONOMI

SITE"
La Fabrica de scule Rișnov a- 

ceastă acțiune, inițiată de către 
organizația U.T.C., se consti
tuie intr-un îndemn mobilizator 
pentru întregul colectiv de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
privind realizarea cincinalului 
înainte de termen. Pină acum
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MINIMUM 2 200 LITRI 
DE LAPTE DE LA FIE
CARE
TĂ •
VITEI 

VACA FURAJA- 
CEL PUTIN 90 DE
DE LA 100 DE 

VACI

ei 31 lăt becto.itr: mai 
nit. De oria* : cu același con- 

btinut —

ț. producția pla- 
'.cată de la încă 100 de vaci.

„FIECARE ELEV AL 
SCOLII PROFESIONA
LE, FIECARE UCENIC, 
SĂ PRODUCĂ CU SASE 
LUNI MAI DEVREME LA 
NIVELUL UNUI MUNCI

TOR CALIFICAT"
Autorii inițiativei : uteciștii 

din secția mecanică a uzinei 
„Autobuzul* — București. Sco
pul ei : grăbirea ritmului de 
calificare ți completarea pe a- 
ceastă cale a necesarului forței 
de muncă. Rezultatele la 10 sep
tembrie 1972 ? Cei mai mulți 
dintre elevi și uteciști ating 
baremul propus, lucrează la ni
velul muncitorilor calificați nu 
cu șase luni ci cu zece luni mai 
devreme. Printre procedeele 
utilizate pentru a se ajunge la

ars.enea performanțe. verifi
carea periodică a cunoștințelor 

riale ale fiecărui tînăr in 
e către membrii biroului 
toți muncitori cu inaltă 

re. asistență tehnică ne- 
locită a maiștrilor. repar- 
rea pe mașini și locuri de 

muncă proprii. Inițiativa a cu
prins o mie de elevi și uce
nici.

ȘANTIERUL — OGLIN
DA MUNCII NOASTRE

Lansată de către uteciștii în
treprinderii de Construcții Hi
drotehnice din Constanța ini

țiativa iși propune ridicarea 
gradului de folosire-a utilaje
lor, atit prin exploatarea lor in
tensivă cit și prin efectuarea in 
cele mai bune condiții a lucră
rilor de reparații și întreținere, 
mărirea eforturilor pentru res
pectarea parametrilor de func
ționare in fiecare schimb, pen
tru prelungirea duratei de func
ționare a fiecărei categorii de 
utilaje — in medie cu un ciclu 
de reparații capitale — iar Ia 
mașinile de transport cu 25 la 
sută pentru cele de producție 
indigenă, cu 4 la sută pentru 
autobasculantele „Tatra", cu 12 
la sută pentru autobasculantele 
tip „Mercedes". Alte obiective: 
prin realizarea unei mai bune 
și judicioase depozitări a mate
rialelor să se economisească 
pină lâ sfîrșitul anului 50 tone 
ciment, 15 tone motorină, im
portante cantități de material 
exploziv și bitum, iar prin re
cuperarea deșeurilor și folosi
rea lor la confecționarea panou

rilor de schelă — economii în 
valoare de 50 mii lei.

SE POATE PRELUNGI 
VIATA TRACTOARE

LOR?
In cadrul unei consfătuiri a 

mecanizatorilor organizate de 
către Comitetul județean Olt al 
U.T.C. s-a conturat o inițiati
vă deosebită : MAȘINILE A- 
GRICOLE PROPUSE PENTRU 
CASARE SA LUCREZE INCA 
CEL PUȚIN DOI ANI!

Că acest lucru este posibil au 
dovedit-o mecanizatorii de la

S.M.A. Vișina unde, de cinci 
ani, se lucrează cu 46 de trac
toare care au vîrsta casării. Fo
losirea in continuare a celor 857 
tractoare propuse spre casare 
în județ în anul 1973 înseamnă 
asigurarea lucrărilor complete 
pe 52 000 hectare, adică obține
rea a peste 200 000 de tone de 
cereale și a unei economii în 
valoare de o sută milioane lei.

„REGISTRUL 
ECONOMIEI"

de 
pe 

side-

Concepută în iunie ■ a.c. 
către comitetul U.T.C. de 
platforma Combinatului 
rurgic din Galați, inițiativa in
titulată „Registrul economiei"
iși propune reducerea consu
murilor specifice, diminuarea
cheltuielilor materiale. Ea 
adresează tuturor tinerilor, 
la proiectant și cercetător, 

muncitorul care lucrează în ma
gazia de expediție a produselor. 
Fiecare tînăr — spun autorii 
inițiativei — sporinc’u-și efor
tul de gîndire poate să-și a- 
dtrcă o contribuție însemnată, 
fie prin proiectarea sau repro- 
iectarea unor produse, prin gă
sirea unor soluții mai econo
micoase în reducerea metalului 
în procesul de producție, fie 
prin îmbunătățirea tehnologiei 
de fabricație sau prin gospodă
rirea judicioasă a materiilor 
prime și materialelor. De no
tat că inițiativa oferă posibili
tatea unei evidențe la zi a re
zultatelor obținute, ceea ce in 
munca organelor U.T.C., a se

cretarilor de organizație, repre
zintă baza luării unor noi mă
suri in funcție de situațiile 
creare pe parcurs:

UN APARTAMENT DIN 
20 TENCUIT CU MATE
RIALE ECONOMISITE

a fost inițiativa ce- 
tineri zidari ai brigă-

Aceasta 
lor 25 de 
zii conduse de utecistul Vasile 
Gurzu de pe Șantierul 2 al 
Trustului de construcții din Ga
lați. Realispiul. propunerii a.fost 
dovedit cu prisosință' de către 
tinerii de la blocul V-2, 
s-au economisit, la cele 40 de 
apartamente, peste 27 
cubi de mortar, cantitate 
perioară celei care ar fi 
necesară tencuirii a încă 
apartamente noi.

unde

metri

adică o producție 
în valoare de

3 APARTAMENTE PE ZI 
CU O SINGURĂ MA

CARA I
Iată angajamentul tinerilor 

din brigada de constructori con
dusă de utecistul Marin Albu 
din cadrul șantierului nr. 2 al 
întreprinderii de construcții 
prefabricate din București. In 
acest fel. cele 72 de aparta
mente ale blocului U-4 au fost 
ridicate în numai 20 de zile în 
loc de 45, ceea ce a însemnat 
realizarea peste plan a 25 de a- 
partamente, 
suplimentară 
440 000 lei.
FIECARE INGINER Șl 
TEHNICIAN
• O CREAȚIE TEHNI

CĂ
• O ÎMBUNĂTĂȚIRE 

TEHNOLOGICĂ
în valoare cel puțin 

egală cu salariul său 
anual

Apărută în perimetrul uzinei • 
Electroprecizia din Săcele ini
țiativa și-a arătat din plin efi
ciența. Citeva date sint edifi
catoare în acest sens : față de 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut numărul inovațiilor 

«înregistrate in 9 luni a crescut 
de la 67 la 113 ; efectivul ino
vatorilor a sporit cu 10 la Sută; 
valoarea economiilor postcalcu- 
late este cu 500 000 lei mai mare 
decît în 1971 ; onorînd. obligația 
ce decurge din programul cer
cului de creație tehnico-științi- 
fică, inginerii și tehnicienii au 
acordat un ajutor mai mare 
muncitorilor inovatori,- numă
rul acestora dublindu-se ; au 
fost propuse și acceptate pen
tru prima oară în uzină cinci 
proiecte de invenții.
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NOTĂ. în mod delibe
rat am ales pentru ediția 
specială a curierului de 
astăzi cîteva scrisori care, 
punînd probleme de o 
acută importanță, solicită 
— firesc — răspunsuri 
sobre, lipsite (cum just se
siza un cititor avizat) „de 
acel condamnabil spirit ce 
se întrevede tocmai cînd 
ne așteptăm invers". Spre 
a evita pînă și cea mai in
fimă tentație de a văduvi 
răspunsurile de nota lor 
gravă, impusă — cum spu
neam — de acuitatea pro-

MARIN D., 17 ani, Buftea, Ilfov :

„Vă trimit acest text de muzică ușoară să-l predați dv. 
unui compozitor care credeți că e mai talentat, spre a 

face din el un tangou :
M-ai părăsit 
la, la, la, 
de ce nu te-ai gîndit 
că altul mai bun 
n-o să găsești pe drum. 
M-ai părăsit, 
la, la, la, 
și eu am suferit. 
Oare a mea suferință 
ai făcut-o cu știință ? 
Din cîte ființe gingașe 
am întîlnit prin orașe; 
numai pentru tine batista mea 
cad lacrimi din ea.
Iubirea nu este cum crezi tu, 
ea este un tabu.
Pe noi ne leagă iubirea, 
de ce atunci despărțirea ?

Deți n-am de ce să nu 
cred că acest minunat text 
îți aparține, totuși, parcă 
l-am mai auzit — și încă 
semnat de textieri bine 
cunoscuți. Dar, desigur, 
asta nu face decît să-i 
crească valoarea. Ca să nu 
stîrnesc însă invidii, nu-1 
voi preda cuiva anume. 
Citindu-1 în ziar, fii con
vins că mulți compozitori 
de muzică ușoară se vor 
bate pentru el. Se potri
vește atît de bine pentru 
un tangou, încît chiar eu, 
care sînt un profan, după 
prima lectură am apucat 
un scaun și am început să 
dansez prin casă în acest 
ritm pasionant. Cineva m-a 
întrebat dacă nu cumva 
mi-am pierdut mințile și 
am răspuns că încă nu; 
mai aștept pentru aceasta 
și muzica !

în mod colegial, mi-aș 
permite doar o mică ob
servație asupra textului, nu 
pentru că ar avea și lipsuri, 
ci pentru că — soarta 
noastră-i crudă ! — nimic 
nu-i perfect pe lume. Mi 
se par prea pline de certi
tudine versurile : „altul 
mai hun 1 tu n-o să găsești 
pe drum". Strecoară un 
pic de îndoială, prefă-te că 
nu ești tocmai sigur, adau
gă, eventual, ceva în genul 
ăsta : „Și dacă totuși gă-

AUREL G„ 22 de ani, Zimnicea :

,„Ce să fac dacă ea nu poate să-mi ierte greșelile 
trecute ?"

Spune-i că te mulțu- le ierte măcar pe cele vii- 
mești cu mai puțin : să ți toare.

ADRIANA P., elevă, .18 ani, București.

„Vreau să vă pun și eu cîteva întrebăm — e adevărat, 
cam intime — dar răspunzînd la ele nu satisfaceți numai 
curiozitatea mea, ci faceți un serviciu tuturor cititorilor 
acestei rubrici. Nu-i așa că nu mă refuzați ?“

Cum crezi că mi-aș pu
tea permite ? Mai cu sea
mă cînd e vorba să fac un 
serviciu tuturor cititorilor 
rubricii 1 îți stau la dispo
ziție 1

întrebare : „Și dv. ați 
suferit din iubire ?"

Răspuns: Imens. Și a- 
cum mi-e inima o rană pe 
care nici Timpul și nici 
ASCAR-ul n-au izbutit s-o 
cicatrizeze.

întrebare : „V-a părăsit 
vreo fată ?"

Răspuns : Toate, fără ex
cepție. 

blemelor în dezbatere, 
asigur cititorii că, redac- 
tînd rubrica de față, mi-am 
luat o serie de măsuri, 
printre care aș aminti : am 
revăzut emoționat filmul 
„Săgeata căpitanului Ion“, 
am ascultat electrizat ulti
ma emisiune „Magazinul 
femeilor", am recitit cu 
evlavie romanul „Ogoare 
noi", după care mi-am 
tras un glonte în cap, lă- 
sîndu-mi întreaga avere 
mobilă și imobilă lui 
Aristide Buhoiu.

CURIERUL NOSTRU' DE ANUL NOU

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IAȘI

sești, la Răcan său la Fe
tești, < fă-i vînt că e mai 
bine ' și întoarce-te la 
mine". Este o modestă su
gestie. în rest, numai cu
vinte de laudă. De-a drep
tul antologic mi s-a părut 
distihul : „numai pentru 
tine batista mea ! cad la
crimi din ea". Cit de sim
plu și totuși cît de răscoli
tor 1 Pun mîna în foc că o 
să mai aud de tine. Com
pozitorii de muzică ușoară, 
dar și radioul și televiziu
nea te vor primi cu bra
țele deschise. Succes și pe 
curînd un premiu la Festi
valul de la Mamaia !

întrebare: „Ați fost
vreodată gelos ?“

Răspuns : Numai o da
tă ? Aș putea spune că 
mi-am făcut din gelozie un 
ideal.

întrebare : „Cînd sînteți 
înșelat, vă răzbunați ?"

Răspuns : Crunt. Port în 
permanență la mine, pen
tru orice eventualitate, o 
sticlă cu Verde de Paris, 
un cuțit de bucătărie și o 
cutie cu sodă excelent 
calcinată.

întrebare : „Ați scris 
multe scrisori de dra
goste ?"

Răspuns : Vagoane 1
întrebare : „Ați plîns la 

vreun film de dragoste ?"
Răspuns : Plîng la toate 

filmele. Uneori și la com
pletări.

întrebare : „Care este 
cuplul dv. preferat ? Ro
meo și Julieta ? Hamlet 
și Ofelia ?, Felix și Oti- 
lia ?"

SILVIU R„ 18 ani, Bacău :

„Cînd plec într-o excursie, iau de pretutindeni cîte o 
amintire. Orice fleac contează pentru ca să-mi aducă 
aminte pe unde am fost. N-o să mă credeți dar de pe 
muntele Omul (2 507 m) am adus o cutie de conserve 
goală. E destul să mă uit la ea ca să-mi amintesc de 
acest impunător masiv al Caipaților noștri".

Doamne, cît de bine ne 
potrivim ! Așa-s și eu ! îmi 
spun : o excursie ține o zi, 
două, o săptămînă. Timpul 
Zboară repede. Trainice 
sînt numai amintirile. Așa 
că de peste tot am grijă 
să mă aprovizionez cu mici 
lucruri în stare să-mi de
clanșeze în suflet roman
tice amintiri. Azi mă mîn- 
dresc cu un sac plin cu 
potcoave, caiele, coji de 
ouă, sîmburi de măsline, 
capete de luminări, nas
turi, verighete, bucăți de 
schiuri și de schiori, mă 
rog, tot ce am găsit și eu 
prin peregrinările mele 
prin munți, prin văl, prin 

bodegi. în clipele de ră
gaz, desfac sacul și încep 
să-mi depăn amintirile. Un 
blacheu de la Grădiștea 
îmi readuce în memorie 
ruinele fostei Ulpia Traja- 
na Augusta, un căpăcel de

GELU B„ 24 de ani, 
Hîrlău, Iași :

Iți rămîn îndatorat pen
tru frumosul tablou pe 
care mi l-ai trimis, intitu
lat „Adolescent cu pești 
albaștri și ghitară". Ca

MARGARETA M„ Covasna.

„Dragă O.P.-I.,
sînt o tînără de 18 ani, dar dacă m-ați vedea cum arăt 
de plinii și de indignată mi-ați da mult mai mult. O 
prietenă a mea, L.F.. care așa cum o să vedeți nu me
rită s-o mai socotesc astfel, a pus la cale un compot 
(probabil • complot, n.r.) asupra mea. Știind că eu mă 
simpatizez cu S.L., un băiat brunet de 24 de ani, si plă- 
cîndu-i și ei acest S.L. (deși cînd o întrebam. îmi răspun
dea „fii serioasă, Margareto, n-am eu destui ?") vrea să 
mă compromită, punînd pe seama mea tot felul de 
intrigi, unele mai mari decît altele. La început eu m-am 
prefăcut că nu știu de unde emană aceste intrigi rău
voitoare și tot îi spuneam ei „dragă, nu știi fu cine vrea 
să mă strice pe mine cu S.L. ?“ iar ea se făcea niznai. 
Dar pe urmă n-am mai nutrit răbda si i-am spus în fată: 
„am aflat tot. tu ești1“ N-am bătut-o. nu i-am făcut 
nimic, cu toate că ea zice că i-am umblat în păr. dar 
eu nu obișnuiesc. asta, sînt o fire care nu așa rezolvă 
conflictele, ci prin discuții. Eu atît i-am spus : „am aflat 
tot, tu ești 1" si am adăugat că în aceste condiții trebuie 
să rupem legăturile de prietenie și nici pe stradă să nu 
ne mai salutăm. Ea a fost de acord și a plecat. Am 
crezut că totul s-a terminat cu bine, dar abia a început. 
Chiar în ziua aceea, pe seară, a venit simpaticul meu. 
S.L., la mine și m-a întrebat ce am eu cu L.F., ea este 
o fată bună și dacă eu sînt în stare să stric totul cu ea, 
atunci și el o să strice simpatia cu mine. Acuma vă în
treb pe dv. • pot eu în demnitatea mea să mă împac 
cu L.F. numai pentru ca să nu strice simpatia cu mine 
S.L. ? Aștept cu nerăbdare răspunsul dv. însă pînă 
atunci, ca să mă verificați, vă spun concluziile mele: 
1) Cu L.F. am rupt-o definitiv. 2) Trebuie s-o rup și cu

Răspuns : Năstase și Ți- 
riac.

întrebare: „Mai știți 
ceva de prima dv. iubită ?"

Răspuns : Absolut nimic 
pentru că mi-a devenit 
soție.

întrebare : „Acum de 
cine sînteți îndrăgostit ?"

Răspuns ■ Din lipsă de 
spațiu, închei aici.

muștar extra găsit sub ce
lebrul tei de la Copou 
mi-o evocă pe Veronica 
Micle (1850—1889). o sti
cluță goală de țuică bătrî- 
nă mă duce cu gîndul la 
tînăra care mi-a zîmbit 
atît de sfios la Toaca 
(vîrf în Ceahlău, 1911 m) 
ș.a.m.d. Dacă te-ar tenta, 
dragă Silviu, ți-aș propune 
unele schimburi de amin
tiri, evident, reciproc 
avantajoase. Aș fi gata, de 
pildă, să-ți ofer pentru cu
tia de conserve adusă de 
tine de pe Omul (2 507 m) 
un premolar găsit de mine 
la Mogoșoaia (mormîntul 
lui Scarlat Ghica, fiul lui

Grigore al II-lea Ghica, 
repausat la 13 martie 1757) 
plus o spiță de umbrelă 
descoperită la Podul Iloai- 
ei, pe malul Bahluiului 
(afluent al Jijiei). Varian
te. Aștept și provincia.

să-l înțeleg însă mai bine, 
spune-mi te rog dacă ele
fantul portocaliu din mij
loc e chiar un galoș sau 
trebuie să deduc din ase
mănarea lui cu o conopidă 
că este o meduză ?

S.L. Ceea ce îmi cere el este imposibil pentru o fată cit 
de cit. 3) Nu trebuie să plîng nici dacă S.L. și L.F. se 
vor simpatiza amîndoi. 4) Dacă îi întîlnesc împreună mă 
fac că nu-i văd, mă uit pe sus sau în altă parte. Eu cred 
că e cel mai cinstit așa și aștept și de la dv. aceleași 
sfaturi. în caz că nu mai aveți loc și pentru mine la 
rubrică, răspundeți-mi numai „da" sau „nu". Prin da o 
să înțeleg că e bine cum apreciez eu, prin nu, nu".

Da !

VALERIU A., 16 ani, Craiova :
„...și am invitație la un carnaval, dar nu-mi vine 

nici o idee în ce să mă costumez. M-am săturat de 
costum de mușchetar, de apaș, de bătrîn lup de mare. 
Mi-ar plăcea ceva mai original".

Actori, 
regizori, 
filme

Deși tu doar îmi descrii 
situația în care te afli și 
nu-mi ceri să te ajut cu 
vreo idee, dă-mi voie, din 
proprie inițiativă, să-ți în
tind totuși o mînă salva
toare.

Iată cîteva sugestii — 
îmbrățișeaz-o pe cea care 
ți se pare mai convenabilă.

Prima : deghizează-te
în Mannix. Cu procurarea 
hainelor n-o să ai dificul
tăți. Fără îndoială că ai și 
tu un costum sport; ur
mează doar să-ți deschei 
nasturele de sus al cămă
șii și să porți cravata cu 
nodul nițel lăsat pe piept, 
în privința secretarei, spu
ne că ai trimis-o în con
cediu la Miami, iar mași
na decapotabilă a încăput 
pe mîna celor de la

„Ciclop", astfel că n-ai 
șanse s-o revezi prea cu
rînd. îți lipești de colțul 
stîng al buzei un zîmbet 
care se numește „smile" și 
începi să te plimbi, cu un

A.A., profesor, București :
„Nu vi se pare, tov. curier — curier, adică un fel de 

funcționar inferior, cu studii medii neterminate, am ghi
cit ? — că dînd dreptate unui elev care critică un cadru 
didactic — aș zice chiar indiferent pentru ce — știrbiți 
prestigiul instituției care se cheamă școală ?" '

Nu, ni mi se pare, tov. 
profesor. Cîtuși de puțin. 
A publica în ziar plîngerea 
justificată a unui elev ea
rn este obligat să se tundă 
cu numărul zero — spu
neți dv. — „non erat his 
locus" ceea ce în traduce
re. înseamnă „nu era locul 
potrivit" iar dacă vă inte
resează această vorbă în
țeleaptă ne-a rămas de la 
Vergiliu". Da. mă intere
sează foarte mult, mai ales 
pentru că pe vremea cînd 
nu izbuteam eu să-mi terț 
min studiile elementare, 
pomenita vorbă aparținea 
lui Horatiu și, cu puțin e- 
fort, o puteți găsi și dv. 
în celebra sa „Artă poeti-

X.Y.Z...
Transcriu mai jos cîteva 

fraze reținute din diverse 
scrisori și pe care le-am 
notat pentru capacitatea 

„Minte-mă, iuhit-o. Se vor găsi destui care să-mi spu
nă adevărul". „Și dacă s-ar gîndi că ne-a despărțit toc
mai ce credeam că ne apropie...". „Stilul e omul. Dar 
omul cine-i ?" „Vorba aceea : dar ar ști să cânte, s-ar 
lăsa de pictură și, cum e prea vîrstnic pentru balet, s-ar 
apuca de scris". „Iubirile care se sfîrșesc trebuie numite 
altfel". „Din două rele aleg pe cea mai tînără I"

NOTĂ FINALĂ : Tutu-
ror corespondenților și 
cititorilor acestei rubrici 

umăr ușor aplecat, prin 
sală. Dacă vezi o fată mîn- 
cînd o prăjitură, te repezi 
la ea, îi smulgi lingurița, 
îi arunci farfuria pe fereas- 
tfă și-i spui îngrozit: „Nu 
mai mînca 1 Vrei să te 
otrăvești ? Nu știi că doc
torul acela, care e de fapt 
contabil și e mîna dreaptă 
a banditului cu chelie, 
vrea să te ucidă fiindcă 
sora ta, care de fapt e 
fratele tău, așteaptă să-l 
moștenească pe unchiul 
tău, care e de fapt bunica 
ta ?“ Apoi du-te la or
chestră, fă-1 K. O. pe 
toboșar, demască-1 pe saxo
fonist, șuierindu-i la ure
che că știi de unde și-a 
cumpărat muștiucul și fu- 
gărește-1 pe pianist pînă 
mărturisește unde își as
cunde becarii. Nu uita ca 
la sfîrșitul carnavalului să 
te apropii de aceeași fată, 
refăcută între timp după 
cele întîmplate, să aștepți 
să-ți surîdă recunoscătoa
re, iar tu să te retragi pu
țin invidios, puțin medita
tiv, puțin modest — din 
toate cîte puțin.

A doua : deghizează-te 
într-un cunoscut tele-cro- 
nicar de tenis. Vorbește 
tot timpul, nu da voie ni
mănui nici măcar să res
pire, spune în permanență 
„mingie" în loc de „min
ge", confundă în mod cu
rent voleul cu reverul, 
transmite rezultatele alan
dala. E imposibil să nu ai 
succes!

A treia: maschează-te în 
Teatrul pentru copii și ti
neret „Ion Creangă". E cel 
îiiai simplu. Nu trebuie să 
faci mai nimic.

că". Cum însă văd că îl 
stimați pe Vergiliu, vă ofer 
un citat — de astă dată 
strict autentic — dintr-una 
din „Eglogele" sale : „non 
omnia possumus omnes", 
adică în traducerea mea 
liberă (de prejudecăți 1) 
înseamnă „nu toți ne pri
cepem chiar la toate", așa 
cum e cazul cu dv. la li
teratura latină.

P.S. : N-ar fi tocmai 
necivilizat să-mi răspundeți 
Ia rindurile mele, multu- 
mindu-mi că nu v-am*dat 
numele întreg, nici cel al 
liceului la care predați. 
Am făcut-o pentru a nu 
vă știrbi prestigiul 1

lor de a se construi ca 
aforisme, (n-are importan
tă dacă cu voia sau fără 
voia celor care le-au ză
mislit).

— un sincer și afectuos

„LA MULȚI ANI 1"

Există promisiuni pentru 
un repertoriu cinematografic 
de calitate în 1973. Dintre 
filmele care vor rula, din 
cele aproape 150 de premie
re, vom aminti întîi pe cele 
românești. Trei ecranizări, 
trei debuturi în filmul artis
tic de lung metraj : după 
două povestiri de Ion Agîr- 
biceanu tinerii cineaști Dan 
Pița-Mircea Veroiu au reali
zat filmul NUNTA DE PIA
TRĂ, după piesa „Zestrea" 
de Paul Everac. filmul cu a- 
cețași titlu regizat de Letiția 
Popa iar după romanul OS
TROVUL LUPILOR de Pe
tru Luscalov un film cu tit
lul încă nefixat în regia Ge
tei Tarnovski.

Ciclul de filme inspirate 
de evenimentele sociaî-isto- 
rice de după 23 August 1944, 
început de regizorul Sergiu 
Nicolaescu și de scenariștii 
Titus Popovici și Petre Săl- 
cudeanu cu filmul de succes 
CU MÎINILE CURATE a 
fost continuat de Manole 
Marcus. Tot după scenarii 
semnate de cuplul de scena
riști sus amintiți au fost rea
lizate filmele CONTRA
PUNCT și FUGA. Geo Sai- 
zescu ne oferă un film cu 
Sebastian Papaiani în rolul 
principal, PĂCALĂ, după un 
scenariu de D. R. Popescu.

Malvina Urșianu a distri
buit în rolurile principale 
ale noului ei film TRECĂ
TOARELE IUBIRI doi din 
actorii prețuiți de publicul 
nostru încă de la filmul 
SERATA : Silvia Popovici 
și George Motoi.

Dintre filmele românești 
mai amintim si VERONICA. 
O SUTĂ LEI, ȘAPTE ZILE, 
DRAGOSTEA ÎNCEPE VI
NERI și BALADA realizate 
de Elisabeta Bostan, Mircea 
Săuean, Mircea Veroiu, Vir
gil Calotescu și Gheorghe 
Vitanidis.

Cinematografia italiană va 
fi prezentă pe ecranele 
noastre cu un film de Fre- 
derico Fellini, CLOVNII și 
cu filmul CLASA MUNCI
TOARE MERGE ÎN PARA
DIS, care a obținut la ulti
ma ediție a festivalului de 
la Cannes, „Marele Premiu", 
în rolul principal < Gianma- 
ria Volonte.

Studiourile sovietice vor 
fi prezentate de excelenta 
realizare a regizorului An
drei Tarkovski, ANDREI 
RUBLIOV și cu ultimele 
două serii ale epopeii ELI
BERAREA, regizată de Iuri 
Ozerov.

Filmul britanic va fi pre
zent cu două din producțiile

I

I

Spectacol festiv pe scena căminului cultural.

care au făcut parte din se
lecția recentei manifestări 
cinematografice „Zilele fil
mului britanic" : MARIA 
STUART — cu Vanessa 
Redgrave si Glenda Jacson 
— si RĂZBOIUL LUI 
MURPHY, cu Peter O’Toole 
în rolu] principal.

VĂ RECOMANDĂM DIN

TELEREVELIONUL 1973
...care va începe pe 31 decembrie la ora 21,30 fix și se va 

termina pe 1 ianuarie la ora 6,30 dimineața. Din telemara- 
tonul revelionului vă propunem să urmăriți deci : 35 MINUTE 
CU DEM. RĂDULESCU, SĂ RÎDEM CU AMZA PELEA, văzind 
cum NEA MARIN ÎNVAȚĂ JUDO si ce se întimplă cînd NEA 
MARIN ARE INVITAȚI DE REVELION.

N-a uitat nici televiziunea să realizeze și nu vom uita nici 
noi să vă amintim că programul cuprinde și o microrevistă 
muzical distractivă : STELA Șl STELELE, cu Stela Popescu și ... 
voci mai mult decit celebre : Rita Pavone, Juliette Greco, 
Sandy Shaw, Josephine Backer etc. etc. In plus, alături de 
populara actriță se vor afla Nicu Constantin, Horia Căciu- 
lescu și Ovid Teodorescu.

La o oră de vîrf, 1,56 si pînă la ora 3,00 programul poartă 
titlul TOATE GLUMELE DUC LA... TOMA. M ai este nevoie de 
alte recomandații ? Poate doar .de spus că Toma Caragiu 
e înconjurat de tripleta cîntărețelor Aura Urziceanu, Marina 
Voica și Anda Călugâreanu.

Vă asigurăm ca nu vor lipsi nici Margareta Pîstaru, Octa
vian Cotescu, nici Ștefan Bănică, nici Corina Chiriac și nici 
chiar Raquel Welch și Tom Jones.

T. S.

war
Margareta Pogonat în rolul 
principal din filmul „Ze

strea".

Un roman de mare circu
lație și un film, de mare suc
ces, deținătorul recordului 
de absolute încasări, PE A- 
RIPILE VINTULUI va fi 
pricipalul reprezentant al 
filmului nord-american.

TUDOR STĂNESCU

**
*
*
*

— Ce crezi, amicului nos
tru I se poate încredința un 
secret ?

— O, 
tru ani 
și soția
n-a aflat ,J

desigur ! Acum pa- 
i s-a mărit salariul 
lui nici acum încă

Doi americani discută :
— Sigur, dragă prietene, 

am o vilă Ia Hollywood cu 
trei piscine : prima conține 
apă rece, a doua — apă cal
dă și a treia — e goală.

— Apă rece și caldă înțe
leg dar de ce o piscină 
goală ?

— O să ie miri, dragă prie
tene, dar sint și oameni 
care... nu știu să înoate !

— Vreau să vă informez, 
domnule director, că ieri 
m-am insurat !

— Da ? Te felicit ! îi pre
țuiesc foarte mult pe salaria- 
ții însurați. Ei rămîn, de
seori, la birou, și după orer 
Ie de serviciu !

— De un an nu vorbesc cu 
soția mea.

— De ce ?
— Nu vreau s-o întrerup.

— la loc bătrâne! Nevas- 
tă-mea zice că ar fi timpul 
să caut societatea celor de 
vîrsta mea...

(desen de V. TIMOC)

— Dom-le, îmi spune Mi
tică, bunul și vechiul meu 
prieten, nu-ți face nici un pro
gram de Revelion, ești invita
tul meu. o să te distrezi gro
zav, am de toate, vii cu 
mina goală, n-am altă pre
tenție de la tine decit să 
ne distrezi, să fii vesel și 
să faci atmosferă. Te îmbraci 
frumos, și pe la zece ești 
la mine.

In seara respectivă mă 
îmbrac frumos și mă pre
zint la ușa lui Mitică. Sun 
și nu-mi răspunde nimeni. 
Stau un sfert de ceas pe 
scări, cu încă trei invitați, 
după care apare și el, cu 
niște sifoane goale-n brațe.

— Băieți, abia acum am 
făcut rost de sifoane, du- 
ceți-vă careva să le umpleți, 
dacă la sifonerie e închis în
cercați la un restaurant. Tu, 
îmi zice mie, dă o fugă la 
gară, la mesagerii, că mi-a 
venit o jumătate de porc de 
la țară, ia-l și adu-l să-l 
băgăm la cuptor.

Fug la gară, mă zbat ca 
o fiară pînă scot jumătatea 
de porc care nu era, de fapt, 
decît vreo cinci kile, caut 
vreme de un ceas un taxi, 
aduc carnea la Mitică, dar 
Mitică nu era acasă, uitase 
că i se terminase butelia de 
aragaz și fugise la un prieten 
să împrumute una. Cînd vine, 
mă ia în primire că de ce 
am întîrziat, să dau revede 
fuga după vin. Cum și de 
unde ? Simplu: are el o rudă 
în Ion Șulea care i-a adus 
o damigeană de la altă rudă 
din Buzău, să iau un taxi 

și să dau fuga pînă acolo. Mă 
urc în taxi (totul era pe ba
nii mei), caut adresa respec
tivă din Ion Șulea vreme de 
un ceas, pe la ora unu gă
sesc persoana respectivă, care 
persoană se scuză că a băut 
jumătate din damigeană, cre
zând că Mitică nu mai are 
nevoie de ea. Pe drum, în 
taxi, nu-mi pot stăpîni cu
riozitatea și trag un gît din

Revelion la Mitică
de ION BĂIEȘU

damigeană. Gest fatal: era 
să-mi vină rău, vinul avea un 
gust clasic de borș vechi. So
sesc acasă pe la ora două, cînd 
restul invitaților se uitau la 
programul televiziunii, aștep- 
tînd să se frigă porcul din 
cuptor. Intre timp, o femeie 
leșinase de foame. Mitică nu 
mă lasă să-mi trag sufletul, 
și-a adus aminte că nu are 
pîine, trebuie să fug la un 
restaurant ca să fac rost de 
niște franzele, dar să fie proas
pete. Și, dacă tot sînt pe drum 
să fac rost și de niște mură
turi, eventual niște gogonele, 
plus niște portocale pentru 
femei.

Fac și serviciul acesta, deși 
nu mi-a fost prea ușor, abia 
pe la trei și jumătate am reu
șit să conving o mătușă să-mi 
dea respectivele alimente, din 
rezerva ei. Cînd sosesc la Mi
tică, acesta se afla la masă cu 
invitații lui, mîncaseră deja 
porcul, fără pîine și murături, 
băuseră și vinul. Mie îmi ră
măsese un rest de șampanie, 
pe care n-am avut timp să-l 

dau pe gît, pentru că Mitică 
mi-a dat altă sarcină.

— Vezi femeia aceea din 
partea stingă a mesei, aia în 
verde ? E o verișoară de-a 
mea, a pățit săraca un necaz 
la cincizeci de ani, ocupă-te 
de ea: distreaz-o, danseaz-o. 
fă-o să uite.

Verișoara atît a așteptat: 
m-a luat la un vals care a du
rat o jumătate de ceas, m-a 
tîrît prin tot apartamentul ca 
pe o cîrpă de șters parche
tul, după care m-a lăsat 
să-mi revin nițel în timpul 
unui tangou languros, circa 
un sfert de ceas, pentru ca 
să mă lanseze apoi într-un 

dans modern și să mă des^ 
facă în bucăți. După ce 
m-am prăbușit pe un scaun, 
a venit lingă mine și a în
ceput să-mi povestească via
ța ei, cum a fost ea o minu
ne de copil și o splendoare 
de fată, cum n-a avut noroc 
niciodată, cum a rămas ne
măritată pînă la treizeci de 
ani și cum Mitică i-a găsit 
apoi un bărbat foarte sim

patic la prima vedere, dat 
care s-a dovedit un escroc 
sentimental care i-a desfiin
țat micile economii și ce bine 
ar fi, dacă noi ne-am înțe
lege și ne-am uni singurătă
țile, pentru că Mitică așa 
i-a spus, că eu aș fi interesat 
să fac un mariaj liniștit, cu 
o persoană serioasă. Incer- 
cînd s-o calmez și să-i dau 
în chip subtil de înțeles că 
din privința vîrstei, ar putea 
să-mi fie mamă, verișoara a 
sărit în sus ca arsă, a țipat 
că am jignit-o și l-a somat 
pe Mitică să mă poftească 
afară din casă. Am fost obli
gat să-i cer scuzele de rigoa

re, după care Mitică mi-a 
dat sarcina să distrez lumea, 
întrucît atmosfera cam lîn- 
cezea, adică să inventez ce
va, să spun glume și să fac 
șotii. Mi-am stors mintea, am 
zis niște bancuri cam vechi 
și cam seci, am mers într-un 
picior, am stat în miini, am 
făcut tumbe — nimic, ni
meni nu zîmbea. nimeni nu 
se distra. Chestia asta l-a 
scos din minți pe Mitică.

— Bine, mă, pentru ce 
te-am chemat eu aici ? Nici 
.măcar haz nu ai ? Nici măcar 
o glumă nu știi să spui ?

-— Scuză-mă, zic, nu sînt 
în formă...

— Nu ești în formă ? I 
După ce c-ai întîrziat cu car
nea și cu vinul și-ai venit 
cu pîinea și murăturile spre 
dimineață, mai ai și tupeu?! 
Hai, cară-te, că ne indispui!

Cînd mă îmbrăcam, amărît 
și umilit, vine la mine și-mi 
dă zece sifoane goale.

— la-le și du-le de unde 
le-am luat, să nu pleci cu 
mîna goală!

...Povestea asta nenorocită 
mi s-a întîmplat acum un 
an. Ieri primesc un telefon 
de la Mitică.

— Ce faci, măi, de Reve
lion ?

— Nimic, zic, stau acasă
— Foarte bine. Ai grijă și 

pregătește-te cum trebuie, că 
vin și eu la tine cu niște pri
eteni și rude. Dar să nu mă 
faci de rîs, ca atunci!

In clipa asta îmi fac ba
gajele. Fug în munți.
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CITITORII „SCÎNTEII TINERETULUI»

ȘI-AU fXPRIMAT OPINIIU
Cititorii Scînteii tineretului au fost rugați să-și ex-; 

prime opțiunile pentru cele două clasamente, ținînd' 
seama de următoarele criterii :— valoarea rezultatelor, a performanțelor dobîn-Jdite în competițiile interne și internaționale ale anu-’ lui 1972 ; :— progresul înregistrat în pregătirea, măiestria:sportivă ; ;— promovarea spiritului de fair-play în arena; sportivă și comportarea demnă în afara ei.

Ca niciodată, în miile de 
variante trimise de cititorii 
„Scînteii tineretului", ca răs
puns la ancheta noastră de 
Anul Nou privind cei mai 
buni 10 sportivi români ai 
anului, am întîlnit cu o ulu
itoare frecvență aceleași 
nume, sau aproape aceleași 
nume. Este adevărat, parti- 
cipanții la acest sondaj de 
opinie au avut repere de 
orientare revelatoare și 
convingătoare, furnizate In 
primul rind de Olimpiadă.

Procedînd la numărătoa
rea voturilor, în funcție de 
punctajul acumulat, favoriții 
cititorilor „Scînteii tineretu
lui" sînt In ordine : ILIE NASTASE ARGENTINA MENIS IVAN PATZAICHIN GHEORGHE BERCEANU NICOLAE MARTINESCU

M ER I Dl AN
• CEA DE-A 5-A EDIȚIE a campionatului mondial uni

versitar de handbal masculin, a continuat in mai multe 
orașe din Suedia, cu desfășurarea partidelor din turul doi. 
Iată rezultatele înregistrate :

GRUPA A : U.R.S.S.—Bulgaria 22—14 (11—5) ; Suedia—
/ Norvegia 24-7 (8—4) ; GRUPA B : R. F. a Germaniei- 

, f franța 23—13 (10—8) ; Spania—Belgia 31—9 (16—5) ; GRUPA 
: Cehoslovacia—Algeria 30—17 (14—9) ; Iugoslavia—Islanda 

^■—15 (11—7) ; GRUPA D : România—Italia 32—6 (17—1), 
^■jonia—Danemarca 22—15 (8—7).

CAMPIONATELE EUROPENE de haltere se vor des- 
^Kj.ura in anul 1973 in organizarea federației de specialitate 

Țr. Spania. întrecerile se vor disputa între 10 și 13 iunie, 
10 Paiatul Sporturilor din Madrid. La cea de-a 32-a ediție 
a acestei competiții și-au confirmat participarea peste 180 
de sportivi, reprezentind 30 de țări.

• CRONICARII DE FOTBAL din Bulgaria l-au desemnat 
drept cel mai bun fotbalist bulgar al anului 1972, pe Hristo 
Bonev, căpitanul echipei reprezentative și component al 
formației Lokomotiv Plovdiv. Bonev, care este și golgeterul 
campionatului, a totalizat 326 puncte.
.•.ÎN URMA UNEI ANCHETE Ia care au participat 171 de 

ziariști sportivi din Iugoslavia, Dușan Bajevici a fost decla
rat cel mai bun fotbalist iugoslav al anului 1972. Laureatul, 
care joacă atacant central la formația Velez Mostar, a în
trunit 114 puncte. Pe locul secund a fost clasat Jovan 
Acimovici (Steaua Roșie Belgrad).

« ÎN CADRUL ANTRENAMENTELOR echipei de schi a 
Austriei, care au Ioc la Zauchensee, în apropiere de 
Salzburg, cunoscuta campioană Annemarie Proell a fost 
accidentată. Proell a devenit indisponibilă pentru citeva 
zile.
• IN CADRUL celui de-al doilea tur al „Cupei campionilor 
europeni» la handbal masculin, echipa Lokomotiv Sofia a 
învins cu scorul de 30—24 (18—13) formația I.F.K. Helsinki 
(rinlanda). Partida retur se va disputa la 7 ianuarie la 
Sofia.

ION ȚIRIAC VALERIA BUF ANU GHEORGHE GRUIA

Cei mai buni 10 sportivi 
români ai anului 1972
1. ILIE NĂSTASE (tenis)
2. ARGENTINA MENIS 

(atletism)
3. IVAN PATZAICHIN (canoe)
4. GHEORGHE BERCEANU
5. N. MARTINESCU (lupte)

I 6. ION TIRIAC (tenis)
7. VALERIA BUFANU (atletism)
8. GHEORGHE GRUIA

(handbal) >
9. ELENA TRANDAFIR (popice)

10. FLORIN GHEORGHIU (șah' 
_______________________________ __J

COMPETIȚIILE ANULUI 1973_______ 1 . ____ J_________________________________

în anul 1973, an post-olimpic, 
dar premergător unei noi ediții 
a C.M. de fotbal — puncte de 
reper în calendarul marilor con
fruntări internaționale — se 
vor înregistra, după toate sem
nele, noi progrese, noi perfor
manțe. Sportul va rămîne una 
dintre activitățile cu o mare re
zonanță publică. Necesitatea de 
a sublinia . funcțiile sociale și 
pedagogice ale sportului, rolul 
crescind al acestuia in societa
tea modernă, a dus la ideea or
ganizării unei conferințe spor
tive europene (12—17 mai 1973, 
Viena).

Și in acest an la star
uri întrecerilor de schi, sanie, 
patinaj și hochei, care se vor 
în A'ia cu acele finale cuprin
se \ Festivalul sporturilor de 
ianJ^ își vor semna prezența, 
di«*iou. zeci de mii de tineri 
pa^onați după disciplinele cu
rajului și ale măiestriei.

Primăvara, sezonul crosurilor, 
ne aduce primele întreceri, pri
mele etape ale Crosului tinere
tului, care, an de an, înregis- 

i trează in jur de un milion de 
pârtiei panți.

în puncte de mare atracție, 
în prilejuri fericite de descope
rire ^jăunor talente veritabile.

se constituie, de asemenea, ce
lelalte competiții de masă ale 
tineretului : Pentatlonul atletic 
școlar, Concursul popular de 
șah, Cupa tineretului la sate, 
ediția de vară (la 7 discipline

DESPRE

ficile in preliminarii, dintre 
care se detașează dubla iatOnt- 
re cu fotbaliștii din R. D. Ger
mană, tenaci și ambițioși Dacă 
reușim calificarea, va £ încă c 
mare performanță pentru socce- 
rul românesc. Atletismul are 
drept puncte de virL anul aces
ta, „europenele** de sală (Olan
da, 11—12 martie) și „Cupa Eu
ropei» (Atena — iunie). După

din îugo- 
obiectrvul 
teri
■j au F-

LOCURI
UNDE SE NASC

MITURI ȘI VEDETE
sportive) și ediția de iarnă (la
5 discipline sportive).

Dintre marile confruntări in
ternaționale ale anului 1973, In 
care se vor înscrie, desigur și 
sportivii români. amintim :. .____________
Preliminariile C.M. de fotbal tr-o comportare
(iunie 1974 — R.F.G.). Repre
zentativa țării are de susținut, 
după un sezon mai slab — 
toamna lui 1972 — examene di-

un an 
rădice, 
succese, boxul 
prilejul să se reab: 
in fața propriilor suporteri. cit 
și :n arena internațională, prin- 

tn raport de 
tradiții, posibilități si valoarea 
pe care O are. la Campionatele 
europene de U Belrrad (1—9 
iunie), lr.tr-un fel tot de rea-

— Coniac P! Cîți anișori ai M
— Douăzeți și ținți...

(desen de V, TIMOC)

— Ei poftim, cică să fii punctual I

(desen de M. OPROIU)

marcat de succese spo- 
sau mai degrabă de in- 

romanesc are 
teze. atit

colori. Ir. 
»i mai n 
mondială 
tembrie). 
prilie) se 
tenis de 
tenisului

In pas cu tipizarea

(desen de M. OPRO1U)

— Pină în clipa de față puteam să jur că Moș 
Gerilă e băiat /

(desen de M. OPROIU)

Revelionul, după opinia mea — 
dacă vă interesează — n-ar în
semna nimic, n-ar avea nici un 
farmec, fără organizatorii de re- 
velioane ! Cine să ta anunțe in 
fiecare zi, de cum intri în de
cembrie : „măi, să nu uiți, se 
apropie revelionul !“ Cine să-ți 
reamintească apoi — atent la 
toate acele detalii pe care le 
cam pierzi din vedere : „măi. eu 
te rog să-ți notezi, evenimentul 
nostru, cade pe 31 !*. Veriîabil 
expert, „revelionistul* — in felul 
lui un maestru — te vizitează, in 
sfirșit, sau iți telefonează cam 
de trei ori pe zi pentru a-ți co
munica ,.ce-a mai decis intre 
timp», „ce-a mai imaginat", și 
ce alte „îndatoriri" minime îți 
revin, ca simplu participant.

Pe scurt, unii se tem de gripă, 
alții — că n-o să le fie gata cos
tumul sau că răvașele n-ar avea 
cuvenita........distanțare ierarhi»
ca* (acolo unde-i cazul), eu mă 
înfior, pur și simplu, la auzul 
acestor 8 cuvinte de-a dreptul 
tngrozitoare :

— Revelionul ? Nimic mal 
simplu ! Ți-1 organizez eu... — 
ceea ce îmi și declanșează, pe 
loc, un ritm absolut tahicardie.

A existat o vreme, se înțelege, 
cind mai Încercam să mă opun: 
Dragă, nu are sens ! Te-ai sur
menat deajuns ! După cinci re- 
velioane ai cheltuit atîta ener
gie, mai lasă și pe altul... Dar 
nu ! Protestele constituie pentru 
un veritabil organizator un im
bold, un nou prilej de devota
ment și entuziasm fără margini.

— Anul acesta, m-a asigurat 
ei. mă voi întrece pe mine ! Am 
o idee nouă !

— Poate să-1 amînăm... am 
sugerat eu, cu discreție.

— Va fi un revelion de po
mină !

- Ei. nu, că și celelalte, sin
cer vorbind...

- N-o să-1 mai uite nimeni, 
oriciț ar mai trăi.

Și ce-i adevărat, este adevă-

ELENA TRANDAFIR FLORIN GHEORGHIU

Șl O NAȚIONALĂ DE
FOTBAL ALCĂTUITĂ

DE SUPORTERI

acerta— Pe Ls»e- ;
cenjer putem»ce se katrie F 
CM- de hocbe*. pe- sSea’i 
Graz—Aurtrj — mArtzei ausde 

ciooianL ta rzo» 3. vor tă
cem să democstreze că x 
Roesăcta tKKbesu! te- ■
renoL Există un sport — esc*s- . 
mul — care trebuie să iasă fcz 1 
aaommat. Se va ratimpi» asta 
la ediua *73 a „Cursei Pâc:* ? 
Tn Jarereir. de foc- vor -tra 
reprezentanța noștri Ta rsatatie 
si polo (CM. CE.. întreceri
baleenăee etc.) la gimnastici I
(CE. și la fete și la băieți). As- 1 
teptăm să se exprime pe nCsa- i 
ra posibilităților și eocrfrri.'.oe 
create. Sp—rame mari r.e re- | 
zervă și C.M. și CE. de lupte . 
libere șx greo-romane de ur.de - 
niciodată sportivii noștri nu I 
s-au întors fără medalii și fără 
glorie. Același lucru se poate ; 
spune despre ..flotila romă- ' 
neaseă*. unde tradiția titlurilor i 
europene și mondiale (Tampere- 
Fînlanda — iulie) nu văd să Ce |

O întrecere de un fel deose
bit. unde este angajată firma 
sportului de performanță uni
versitar din România, poate fi 
considerată „Universiada- (au
gust — Moscova). Studenții 
sportivi români au înscris fnfc 
moașe tradiții la „jocurile mo® 
diale universitare".

rafi Cina revelioane au fost or
ganizate de acest entuziast in 
materie, de acest neîntrecut, de 
acest as... și n-am uitat pină 
astăzi nici unul !

La primul revelion am fost 
solicitat să rezolv problemele 
decorației, treabă care — sus-jos 
pe scară, de cel puțin o mie de 
ori! — m-a dus la acea stare

SMfaonaări. Aa^ei) NirWesrw- 
Ds ăe.^rte. aMovn wOJtr» 
a-a* foat «Bp*« wmăiorilor 
11 mostori cmc an dobindsi 
wț Ine ia •x**sasfie -* o mare 
Urmei ît yrtșj rată de 
^rze—reie" lor. Iste-i Portar :
Adamntim 'Stangai rofu) — 
Sscdcjs ’ Sitmfceaira 'Stema), 
Unsa Dmcmo', Boc (Rapid),
Deieaan Dtxwv mițlo-
osp : Dumitru (Steaua), R.

' Dotamo — ala-
naah Dembrovschi (S. C. 
Rsoiu , Dobrm F.C. Argeș), 
Dcnaitrache 'Domo1, Luces- 
ca Dmarao).

La 0 mare distanță in cla- 
sc-s-itul întocmit in funcție 
da msnirul de voturi expri
mate. se află Răducanu, Do- 
brăa, Velea, Vlad, Nae lo- 
neacn, Anca, Hajnal, Beldea- 
■u, Pescaru, Neagu, Iordă- 
net-cu, Aelenet, Roznai fi 
Mult eseu. Sporadic au mai 
apărut, in preferințele partici- 
panților la sondaj, Crețu, Vi
gil, Pantea, Florian Dumitres
cu, Dorrude, Năstase. Un ca
pitol aparte U constituie era-

ioeaarud Manca care l-a talo- 
aae îndeaproape. ca punctai, 
pe_ Dunutracne.

Ancheta pneind cei mai 
buni ^11“ tricolori ai anului 
pe posturi, a acut ți citeca 
curiozități. Bunăoară, intre 
participanți ânt foarte multe 
fete, cure-i cimosc pe fotba
liști nu nunwi pe numele mic, 
dar le știu bine chiar fi dimi
nutivele. Din comuna Dună
reni — Dolj (semnată de.L 
Popescu $tefan j» Berceanu 
Dumitru) ne sosețte „unspre- 
zecele“ cel mai original din 
care fac parte... trei olteni t 
Velea, Țarâlungă, Marcu. 
L'ntg dintre pasionații fotba
lului (Nicu Neagoe, Plenița — 
Dolj) ne-a făcut 18 formule de 
națională. Le-am înminat an
trenorului ' Angelo Niculescu 
să le studieze acum, în vacan
ța fotbaltstică. Elevul Tacea 
1. Marian (comuna C.A. Ro- 
setti — Buzău) ne prezintă, 
nici mai mult, nici mai puțin 
echipa clasei a V-a din care 
face fi el parte și care „n-a 
pierdut nici un meci", ne dă 
formația, marcatorii, rezulta
tele fi nu uită să ne spună că 
este golgeterul școlii fi că In
tr-un singur meci a marcat 3 
goluri, reușind un adevărat 
hat-trick... ~

Telegrame
Tov’arâșul ION GHEORGHE 

MAURER, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, a trimis 
tovarășului K1M IR, premierul 
Consiliului Administrativ al 
Republicii Populare Demo
crate Coreene, următoarea te
legramă :

Am deosebita plăcere de a 
vă adresa, în numele Consiliu
lui "'de Miniștri ăl Republicii 
Socialiste România și ■ al meu 
personal, cele mai cordiale 
felicitări cu prilejul alegerii 
dumneavoastră in înalta func
ție de premier al;,,„Consiliului 
Administrativ al. Republicii 
Populare Democrate. Coreene.

Mă folosesc de acest' prilej 
pentru a-mi exprimă convin
gerea că relațiile de prietenie 
•frățească și colaborare dintre 
țările și popoarele noastre vor 
cunoaște și - în viitor o dezvol
tare rodnică și vă urez din 
inimă succes în activitatea 

■ dumneavoastră ..consacrată dez
voltării și înflorii, continue a 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, căîizei" unificării paș
nice și independente a patriei.

Tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, a trimis 
Excelenței Sale Domnul Ka- 
kuei Tahaka, prini-ministru al 
Japoniei, următoarea telegramă!

învestirea dv. în funcția de 
prim-ministru al Japoniei îmi 
oferă plăcuta ocazie să transmit 

-Excelenței Voastre sincerele 
mele felicitări, . împreună cu 
cele, maj bune urări de succes 
în înaltă dv. misiune.

îmi exprim" convingerea că 
bunele relații ' existente între 
România și Japonia se vor 
dezvolta în viitor, în interesul 
ambelor noastre popoare, al 
cauzei păcii și- înțelegerii in
ternaționale.

CRONICĂ
Prin Decret al Consiliului de 

Stat, tovarășul Miron Constan- 
tinescu a fost numit in funcția 
de președinte al Consiliului 
Central de' Control Muncitoresc 
ai Activității Economice și So
ciale.

Tot prin Decret al Consiliului 
de Stat tovarășul Mjhai Mari
nescu se numește în funcția de 
prim-vicepreședinte, cu rang de 
ministru, al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al acti
vității Economice și Sociale.
SEMNAREA UNOR ACORDURI 
INTRE REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA Șl REPUBLICA 
DEMOCRATA VIETNAM

Intre 27 și 30 decembrie 1972, 
s-au desfășurat la București, 
lucrările primei sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale de 
colaborare economică și tehni- 
co-științifică dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Democrată Vietnam.

Delegația guvernamentală e- 
eonomică a Republicii Socialiste 
România, a fost condusă de 
Gheorghe Rădulescu. membru 
al Comitetului Executiv, al 
PrezULului. fermanent al 
a. P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, iar delega
ția guvernamentală economică a 
Republicii Democrate Vietnam 
de Le Tbanh Ngni, membru al 
Biroului Politic al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, 
viceprim-ministru al guvernu
lui.

In urma convorbirilor care 
s-au desfășurat Intr-o atmosfe
ră de caldă prietenie si deplină 
.înțelegere, în ziua de 30 decem
brie 1972, conducătorii celor 
două delegații guvernamentale 
au. semnat Protocolul primei 
sesiuni a Comisiei .mixte guver
namentale de colaborare eco
nomică tehnico-științifieă din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată 
Vietnam, precum șl acordurile 
cu privire la ajutorul economic 
-și militar pe care Republica So
cialistă România II acordă Re
publicii Democrate Vietnam în 
anul 1973.

Următorul număr 
al „SCÎNTEII TINE
RETULUI" apare pe 
data de 4 ianuarie 
1973.’

petrecerii — abia după orele 11 
(23) și pină am găsit un Getax, 
pină am nimerit... s-a și făcut 
dimineață.

De meniu voi aminti în trea
căt : fiecărui participant (ca fapt 
divers) ii revine obligația de a 
pregăti o anume 
culinară, 
după ce

„specialitate" 
drept pentru care — 

primim indicațiile or-

FRUMOASELE MELE
REVELIOANE

de DOREL DORIAN

care singurul lucru pe caretn
mi l-am dorit pe tot parcursul 
acelui revelion a fost să mă În
torc acasă, să dorm. La cel de al 
doilea revelion am avut obliga
ția să scriu o cronică amuzantă, 
în versuri, pe care am rescris-o 
la sugestia sa de cel puțin 30 de 
ori. mi-amintesc, și am termi
nat-o abia în anul următor. La 
al treilea revelion, cîștigînd în
crederea organizatorului nostru, 
am avut plăcuta îndatorire de 
a spune anecdote nostime și „de 
a crea antren", 
trist revelion... 
am răspuns de 
pentru care am 
televizoare, un 
două casetofoane și trei recep
toare Mamaia. La al Cincilea, 
cum v-am mai spus anterior, 
am aflat adresa — adică Tocul

A fost cel mai 
La al patrulea, 
muzică. drept 
reparat două 

magnetofon,

mulțumesc 
televi-

nu ii pedepsiți 

răspunde tatăl.
' 1 copiii,

Grupaj realizat 
de VASILE CABULEA

Cu două ore înainte de ple
care — dimineața — spre case, 
se trag concluziile : După cum 
vă dați seama, ne informează 
domnia sa, specialistul, revelio
nul nostru s-a întrecut pe sine. 
A fost ce) mai... Răvașele care 
v-au plăcut foarte mult, ați foșț 
scrise de mine. Vinurile au fost 
alese și ele de aceeași mină, 
precum ați bănuit, . presupun... 
La anul, cînd voi organiza, ur
mătorul, mă angajez în fața „dv., 
și vă promit etc. etc.

Anul acesta, însă, considerînd 
că l-am menajat mult prea mult, 
am hotărît să-i spunem fiecare 
in față, deschis, ce credem noi 
— fără nici o atenuare — des
pre revelioanele sale. Spre sur
priza noastră n-a protestat, nu 
s-a revoltat, nu a plîns.

— Bine, pe viitor organizați-1 
voi !

Noi ? Dar se înțelege că noi... 
Numai că eu, întîmplător sînt 
acum foarte prins... Colegul meu 
are și el, întîmplător. sarcini 
deosebite... Un al treilea prie
ten va fi, întimplător pe teren... 
Al patrulea are copilul bolnav... 
Al cincilea nu are experiență... 
Al șaselea, dacă n-ar fi avut o 
gripă virulentă...

Și, așa cum bănuiți. l-am ru
gat pe specialistul nostru să-1 
organizeze tot el. Nu ne-a res
pins, nu ne-a obligat să-i cerem 

ne-a atras 
nu uitați, 
am să vă

ganlzatorului nostru — trebuie 
să ne adunăm noi între noi, 
pentru a evita să aducem toți 
torturi de șocolată sau salată de 
boeuf. A fost și-un revelion, 
mi-amintesc. înaintea căruia 
n-am avut această prevedere șl scuze în public sci.

, doar atenția „Să 
cade pe 31 ! Restul 
transmit ulterior.

Nu, hotărît, eu mă 
cu revelionul oferit 
ziune.

— oricît a fost de amuzant ca 
situație — meniul, folosind un1 
eufemism, n-a fost foarte variat.

în privința desfășurării in sine 
a petrecerii, obligația noastră, a 
participanților, se reduce la a 
urmări cu atenție indicațiile 
marelui nostru expert. „Atențiu
ne — cind te voi bate pe umăr .
— o inviți la dans pe cutare...". 
Sau : „Hei ! să nu mai bei ni
mic, ai să conduci la plefeare 
mașina !“. Și, în sfirșit. cind ți-e 
lumea mai dragă: „Ai spus tu 
Un banc, prin 1967, -cel cu țcii- '’" 
nele... Hai. mai spune-1 odată !“.

Directorul unei școli ii con
voacă pe țațăl a doi copii 
foarte turbuienți și, după ce 
îi descrie conduita necores- 
punzătoare a acestora, îl. în
treabă :

— Acasă 
niciodată ?

— Nu! ■ ...
Nu-iĂi bat niciodată 
decît ea să ftiă. apăr.

■ă.............
între două prietene
— E adevărat că soțul tău 

pleacă deseori seara de a- 
casă ? - • < i

— Da, săracul ! Nu-i place 
să stea singur !

Soțul a găsit o scrisoare In 
cutie și vrea s-o deschidă :

— Ei ! — observă soția din 
bucătărie. Ai primit o scri
soare ?

— De ce ții neapărat 
știi ?

— Oh !.— exclamă ea. Cit 
de curios poți să fii ! .

■ă ' :
Un vapor face o‘ escală în- 

tr-un port. Toți membrii e- 
chipajuiui coboară, în gra
bă. pe useat, cu excepția unui 
matroz, care se plimbă, ne
liniștit. pe punte.

— Cum se face — îl în
treabă căpitanul — că si ră
mas Ia bord ? Ești cumva sin
gurul din echipaj care nu ai 
o iubită, în acest port ?

— Nu, căpitane, eu 
singurul carp am două 1.

ur.de


CU PRILEJUL ANIVERSĂRII

• Cu prilejul. celei de a 25-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii în România, la Clubul 
Uniunii scriitorilor bulgari din 
Sofia, a avut loc o seară literară 
consacrată creației românești.

• Ambasadorul Republicii So- 
cailiste România la Praga, Teo
dor Haș, a vorbit, vineri seara, 
la posturile de radio și televi
ziune din Praga despre însemnă
tatea istorică a proclamării Re
publicii.

• Ambasada română de Ia 
Ulan Bator a organizat o con
ferință de presă, în cadrul că
reia ambasadorul Traian Gîrba 
a vorbit despre realizările po
porului nostru și despre princi
palele aspecte ale politicii inter
ne și externe a României so
cialiste. A fost prezentat filmul 
„România, țara mea". care s-a 
bucurat de un frumos succes.

Au participat oficialități lo
cale, precum și corespondenți și 
atașați ai presei străine acredi
tați la Ulan Bator.

• Radioul și televiziunea aus
triacă au transmis, la 29 decem
brie, în emisiuni separate, inter
viul acordat de ministrul afaceri
lor externe, George Macovescu, 
cu care prilej au fost expuse 
concepțiile și propunerile guver
nului român în legătură cu con
ferința pentru securitate și cola
borare în Europa.

în cinstea aniversării, ziarul 
„Volksstimme“ a publicat la 30 
decembrie, un articol intitulat 
„România — de 25 de ani repu
blică". Arătînd că „Republica So
cialistă România poate să men
ționeze cu mîndrie uriașele cu-

întrevedere
Mao Tzedun—Nguyen 
Thi Binh

• PREȘEDINTELE MAO TZE
DUN a primit pe ministrul afa
cerilor externe al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, 
Nguyen Thi Binh, care între
prinde o vizită oficială și de 
prietenie în R. P. Chineză — a- 
nunță agenția China Nouă. Cu 
acest prilej, între președintele 
Mao Tzedun și Nguy’en Thi 
Binh a avut loc o convorbire. 
La întrevedere au asistat pre
mierul Ciu En-lai, ministrul a- 
facerilor externe, Ci Pîn-fei, și 
alte personalități chineze, pre
cum și membrii delegației 
care o însoțesc pe Nguyen Thi 
Binh în vizita sa oficială în R.P. 
Chineză.

« COMITETUL SUD-VIET- 
NAMEZ de luptă pentru eli
berarea patrioților a dat pu
blicității un comunicat in 
care acuză administrația sai- 
goneză că aplică un regim 
inuman de tortură la peste 
50 000 de deținuți patrioți în
temnițați în închisorile, Chi 
Hoa și Phu Guoc. Aceasiă 
acțiune, se spune în comuni
cat, este menită să lichideze 
drepturile și libertățile de
mocratice și să-i extermine 
pe toți patrioții. pe toate 
persoanele iubitoare de pace 
din Vietnamul de sud, care 
se opun politicii de oprimare 
a lui Nguyen Van Thieu. A- 
ceasta reprezintă, totodată, o 
violare a dorinței poporului 
sud-vietnamez pentru pace, 
independență, democrație și 
înțelegere națională.

Comunicatul arată că deți- 
nuții patrioți din închisoarea 
Chi Hoa se află de la 10 de
cembrie in greva foamei, 
pentru a protesta împotriva 
actelor brutale de reprimare 
a celor care se opun adminis
trației saigoneze.

REPUBLICII
ceriri obținute în cursul a numai 
două decenii și jumătate", arti
colul prezintă pe larg realizările 
poporului român în toate dome
niile de activitate.

• La sediul Consulatului ge
neral din Istanbul a avut loc o 
conferință de presă consacrată 
aniversării a 25 de ani de la 
proclamarea Republicii în Ro
mânia.

Ilie Tudor, consul general, a 
relevat realizările obținute de 
poporul român în ultimul sfert 
de veac în diverse domenii de 
activitate.

La conferința de presă au par
ticipat ziariști de la principalele 
publicații din Istanbul.
• în cadrul manifestărilor 

prilejuite de aniversarea a 25 
de ani de la proclamare,? repu
blicii, televiziunea iraniană a 
prezentat filmul documentar ro
mânesc „Ritmuri". Posturile de 
radio au transmis un program 
de muzică românească, precum 
și un amplu comentariu privind 
politica externă a României, 
realizările țării pe calea dezvol
tării sale economico-sociale.

• Sub titlul „Republica Socia
listă România la 25 de ani", săp- 
tămînalul marocan „Al Babane" 
publică ample materiale pnvind 
politica externă a țării noastre 
pentru pace și cooperare inter
națională, succesele înregistrate 
pe planul dezvoltării economice 
și progresul înregistrat în do
meniile social, cultural.

Subliniind caracterul activ și 
constructiv al politicii noastre 
externe, „Al Bajane" afirmă, în
tre altele: „Vizitele întreprinse de

• COMITETUL CONSTITU
ȚIONAL al Adunării Naționale a 
Pakistanului a aprobat proiectul 
noii constituții a țării și l-a îna
intat spre dezbatere și aprobare 
Parlamentului. Potrivit declara
ției ministrului informațiilor, 
Maulana Kausar Niazi, Aduna
rea Națională se va reuni Ia 31 
decembrie pentru a lua cunoștin
ță de conținutul proiectului de 
constituție, urmind ca documen
tul să fie adoptat in a doua ju
mătate a lunii ianuarie anul 
viitor, după sancționarea Iui de 
către comisiile Parlamentului.
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Truong Chinh 
la Moscova

• TRUONG CHINH, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, președintele Comite
tului Permanent al Adunării 
Naționale a R. D. Vietnam, aflat 
în vizită la Moscova, a avut o 
întîlnire cu Mihail Suslov, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., în cadrul că
reia s-a procedat la un schimb 
de păreri în probleme de inte
res comun, informează agenția 
TASS.

• GUVERNELE R. P. CHI
NEZE și REPUBLICII DAHO
MEY au hotărît să restabilească 
relațiile diplomatice la nivel de 
ambasadori, se arată în comuni
catul comun dat publicității la 
încheierea convorbirilor dintre 
ministrul chinez al afacerilor 

președintele Nicolae Ceaușescu 
în mai multe țări africane au a- 
dus o contribuție de cea mai 
mare importahță la dezvoltarea 
relațiilor cu aceste țări și cu 
mișcările africane de eliberare 
națională".

Posturile de radio și televiziu
ne din Maroc au difuzat mai 
multe emisiuni de muzică româ
nească și filme documentare 
consacrate culturii românești, cu 
ocazia sărbătoririi celei de-a 
25-a aniversări a proclamării re
publicii.

• în capitala Braziliei, a fost 
inaugurată o expoziție de artă 
populară românească, organizată 
sub patronajul Fundației cultu
rale a districtului federal.

La inaugurare au participat 
numeroase personalități ale vieții 
politice din capitala braziliană.

• Postul de radio național din 
Venezuela a transmis un pro
gram de muzică populară ro
mânească. Cu același prilej, am
basadorul extraordinar și pleni
potențiar al României în Vene
zuela, Octavian Bârbulescu, a 
vorbit Ia postul de radio națio
nal și radio Rumbos despre 
semnificația zilei de 30 Decem
brie 1947, precum și despre 
realizările obținute de țara 
noastră în anii construcției so
cialiste.

• Cu ocazia celei de-a 25-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii postul central de radio din 
Buenos Aires a prezentat o e- 
misiune dedicată acestui eve
niment.

Totodată, ziarul „La Opinion" 
publică o pagină intitulată „poe
zia română contemporană".

externe, Ci Pîn-fei, și omologul 
său, Michel Alladaye — infor
mează agenția China Nouă.

în cursul vizitei sale oficiale 
în R. P. Chineză, ministrul da- 
homeyan de externe a fost pri
mit de premierul Consiliului de 
Stat, Ciu En-lai. Convorbirea 
care a avut loc cu acest prilej 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială și de prietenie.

Un contraamiral 
argentinian asasinat

• CONTRAAMIRALUL AR
GENTINIAN Emilio Berisso, 
care deținuse pînă recent func
ția de șef al departamentului 
politic și strategic din Coman
damentul forțelor navale, a fost 
asasinat, într-o suburbie a ora
șului Buenos Aires, de un mem
bru al guerilelor urbane — a- 
nunță agențiile Reuter și France 
Presse.

• PREȘEDINTELE Consiliu
lui republican al Republicii A- 
rabe Yemen, Abdul Al Iriani, 
l-a însărcinat pe Kadhi Abdulah 
Ahmed Al Hagri, membru al a- 
celuiași organism, cu formarea 
unui nou guvern nord-yemenit, 
în urma demisiei fostului pre
mier Mohsen Al Aini. Noul ca
binet cuprinde 19 miniștri, din
tre care patru sînt nou numiți 
în funcție — Mohammed Ah
med Noman, vicepremier și mi
nistru al afacerilor externe, 
Ahmed Abdo Said, ministru de 
stat pentru problemele dezvol
tării, Mohammed Aii Al Akwah, 
ministru de interne, și Abdulah 
Al Omari, ministru pentru pro
blemele religioase — iar cei
lalți 15 au făcut parte din gu
vernul anterior.

Noul ministru de 
externe al Irlandei

• LA DUBLIN s-a anunțat că 
Brian Lenihan a fost numit in 
funcția de ministru al afacerilor 
externe al Republicii Irlanda. El 
îi succede în acest post lui Pa
trick Hillery, numit recent 
membru al Comisiei Pieței co
mune.

Negocierile confidențiale 
de la Paris dintre $.11. A. 
si R.D. Vietnam vor fi reluate J

R. D. VIETNAM. - O unitate antiaeriană din districtul Thac Ha care a dat lovituri puternice 
aviației americane

Situație critică
Operațiunile de ajuto

rare a sihistraților și de 
salvare a supraviețuitori
lor, îngropați sub dărî- 
măturile clădirilor dis
truse în capitala nicara- 
guaiană, în urma catastro
falului cutremur de la 24 
decembrie, continuă în 
ritm susținut.

Situația de la Managua și din 
localitățile învecinate continuă 
să rămînă critică, datorită mai 
ales lipsei mijloacelor de trans
port al alimentelor și medica
mentelor destinate sinistraților. 
Potrivit unui raport al delegației 
Ligii societăților de Cruce Ro
șie cu sediul la Geneva, pînă în 
prezent din Managua a fost eva
cuată 75 la sută din populația 
capitalei. Raportul menționează 
că de pe urma catastrofei seismi
ce au avut de suferit circa 
350 000 de persoane.

Agențiile de presă relatează că 
echipele de medici și persona
lul organizațiilor de Cruce Roșie

• FAIMOASELE ROCI de 
culoare roșie-portocalie, pe 
care astronauții americani 
Harrison Schmitt și Cernan 
le-au transportat pe Pămînt, 
după încheierea eu succes a 
misiunii „Apollo-17“ au fost 
supuse unui examen deta
liat.

Schmitt, care de profesie 
este geolog, a declarat vineri, 
într-o conferință de presă, 
că rocile respective sînt, pe 
Pămînt, mai sumbre și au o 
culoare mai puțin străluci
toare decît aveau pe Luna.

Specialiștii laboratorului 
lunar de la Houston, care 
au declarat că au nevoie în
că de mai multe săptămini 
pentru a ajunge la concluzii 
mai complete asupra compo
ziției rocilor de culoare ro
șie-portocalie, consideră, in 
momentul de față, că aceste 
roci sînt probabil de origine 
vulcanică și că ar putea a- 
vea o vîrstă de circa 500 mi
lioane ani.

la Managua
depun eforturi pentru localizarea 
unei posibile epidemii de febră 
tifoidă, mai ales în partea cen
trală a capitalei, „decretată re
giune contaminată".

Liga societăților de Cruce Ro
șie a anunțat, totodată, că pre
ședinții societății naționale de 
Cruce Roșie din țările Americii 
Centrale și zona Canalului Pana
ma s-au întrunit, vineri, pentru 
a pune Ia punct un plan de aju
torare a victimelor catastrofei 
seismice din Nicaragua.

NOTE DE DRUM

De mai bine de o jumătate de oră stăm 
în plin cîmp, adunați în jurul unei estrade 
improvizate, și ascultăm. Mulți dintre noi 
și-au pus pe cap pălării de paie, pentru a 
se adăposti cit de cit de soarele lui iulie, 
însă puținele gesturi și mișcări din rîndul 
ascultătorilor nu se explică prin reacția de 
apărare în fața căldurii prea mari, ci prin 
atenția cu care urmărim cuvintele rostite cu 
prilejul sosirii noastre. Sus, pe estradă, un 
activist de partid ne înfățișează, cu gesturi 
și cuvinte care se completează reciproc, 
construcția aflată în imediata noastră veci
nătate : școala secundară de tip rural din 
Veguitas.

Primirea care ni se făcuse aici, de către 
fetele brigadiere înșirate pe două rînduri, 
de cîntecele și aplauzele care le aduceau 
în obraji bucuria întilnirii, era fără îndoială 
un gest de mare noblețe sufletească. Ea 
răsplătea efortul altor constructori, al celor 
ce înălțaseră, la rîndul lor, o altă școală, 
în apropiere de Havana. Oaspeții făceau 
parte din brigada internațională „Julio 
Antonio Mella", al cărui nume se legase 
temeinic între timp de școala „Ceiba-7“, 
construită intr-un termen record : mai puțin 
de șase luni.

Era, așadar, cit se poate de firesc ca

Un grup de 18 membri demo- 
crați ai Camerei reprezentanți
lor a S.U.A. au adresat pre
ședintelui partidului, Robert 
Strauss, o scrisoare în care îi 
cer să convoace in sesiune ex
traordinară Comitetul Național 
Democrat, în vederea mobiliză
rii opiniei publice americane 
împotriva continuării bombar
damentelor asupra R.D. Viet
nam. într-o altă scrisoare, cei 
18 congresmeni solicită sprijinul 
speakerului Carl Albert pentru 
organizarea, înainte de deschi
derea oficială a sesiunii Con
gresului, a unei reuniuni a 
membrilor democrați ai came
rei, destinate condamnării bom
bardamentelor.

unor constructori de școală să li se ofere 
contactul plin de bunăvoință cu alte edifi
cii de același gen, din dorința de a li se 
prezenta mai larg efortul întregului popor 
cubanez în acest domeniu al construcției 
socialiste. Cu cîteva zile mai înainte, nu 
departe de Camaguey, vizitasem din nou 
o școală, cu profil agronomic și veterinar. 
Ne plimbasem pe coridoarele și prin sălile 
de clasă încă pătrunse de mirosul vopselei 
proaspete : intrasem în laboratoare și dor
mitoare, strecurîndu-ne printre paturile și 
dulapurile aduse abia de citeva ore ; atin
sesem faianța albastră și mozaicul din sălile 
de baie. Apoi plecasem cu convingerea că, 
intr-adevăr, totul era pregătit pentru a-i 
primi și a-i adăposti pe primii beneficiari 
care urmau s-o ia în stâpînire în septem
brie. însăși școala terminată de curînd de

Imagine din Havana

WASHINGTON 30 (Agerpres). 
Adjunctul purtătorului de cu- 
vînt al Casei Albe, Gerald 
L. Warren, a declarat că 
președintele Nixon a ordonat 
suspendarea bombardamentelor 
S.U.A. asupra R. D. Vietnam, Ia 
nord de paralela 20. Warren a 
declarat, de asemenea, că la 8 
ianuarie 1973 ar urma să fie re
luate convorbirile confidențiale 
de la Paris cu privire la Viet
nam.

Noi bombardamente 
asupra Hanoiului

Aviația americană a continuat 
să bombardeze teritoriul R. D. 
Vietnam. In noaptea de 29/30 
decembrie, ca și în zilele pre
cedente, avioane strategice ame
ricane de tipul „B-52“ au bom
bardat orașul Hanoi și alte lo
calități.

In legătură cu bombardamen
tele efectuate de aviația ameri
cană asupra unor regiuni dens 
populate ale R.D.V., Ministerul 
afacerilor externe al R. D. Viet
nam a dat publicității o decla
rație în care se arată că,-în ul
timele zece zile, avioanele ame
ricane au lansat asupra orașelor 
Hanoi și Haifong 50 000 de tone 
de bombe. De asemenea, unele 
bombardamente au fost execu

PARIS 30 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al delegației 
R. D. Vietnam la convorbirile 
de la Paris a confirmat că vor 
fi reluate negocierile confiden
țiale cu consilierul prezidențial 
Henry Kissinger. „Poziția noas
tră — a spus el — a fost întot
deauna aceea că, dacă Statele 
Unite doresc să ajungă la o so
luționare prin negocieri serioa
se, vor trebui să înceteze actele 
de escaladare și să renunțe la 
amenințarea cu forța".

tate pe timp de noapte, aductnd 
mari dstrugerl și moartea a mii 
de oameni din rîndurlle popu
lației civile.

Forțele apărării antiaeriene 
ale R. D. Vietnam au doborît 
77 de avioane americane, ir* 
siv 33 de bombardiere gre' 
tipul „B-52“.

In declarație se subli că
Statele Unite trebuie si te
ze escaladarea războiulu e- 
nunțe la încercările de a .. ■» 
tratativele de pe poziții de, for
ță, să semneze imediat acordul 
cu privire la încetarea războiu
lui și restabilirea păcii în Viet
nam. Aceasta corespunde atît 
intereselor poporului vietnamez 
cit și celui american.

ei, de cei aproape a sută de brigadieri 
veniți din 27 de țări ale lumii, (printre care 
și România), ca răspuns la o inițiativă lan
sată de F.M.T.D., se înscria organic in efor
tul general al Cubei de a-și făuri un irivă- 
țămînt corespunzător marilor sarcini econo
mice pe care și le propune. Acum, vizitele 
pe care membrii brigăzii le făceau intr-un 
loc sau altul le înlesneau cunoștința cu noi 
imagini ale aceluiași proces, ii îndemna 
să recunoască în fiecare nouă sală de 
clasă urmele propriei lor munci, făcindu-i 
să se simtă părtași nu doar la zidirea unei 
singure școli, ci la toate cele pe care la 
intîlneau.

Așa s-a întimplat și aici, la Veguitas. Dis
cuțiile înfiripate intre brigadierii de la 
„Ceiba-7“ și cei de aici au însemnat și 
explicații reciproce pe marginea aceleiași 
activități, desfășurată deja de unii, in curs 
de desfășurare pentru ceilalți. Salutul adus 
de două fete brigadiere a exprimat nu nu
mai mulțumirile adresate brigăzii internațio
nale pentru ritmul de muncă pe care îl 
impusese, ci și conștiința unui act de soli
daritate activă a tineretului lumii cu opera 
constructivă in care s-a angajat un întreg 
popor. „Viitoarele profesoare ale școlii lu
crează acum la înălțarea ei" - am aflat și 
le-am văzut, intr-adevăr, la lucru. „Copiii 
celor care lucrează acum aici vor invăța în 
această școală" — ni s-a mai spus și parcă 
vedeam și aceste generații de copii cum vin 
spre școală, dornici să învețe, să devină 
la rîndul lor oameni de nădejde ai țării. 
Pentru că, așa cum tot acolo ni s-a spus, 
„avem nevoie de oameni, de cadre pregă
tite. Vrem să facem totul pentru a ni le 
pregăti".

Ceea ce vedem acum și întilniser''1' ;e tot 
traseul călătoriei noastre devene-7 astfel 
argumentul suprem al strădaniei unui’„por 
conștient că drumul său spre civilize .e și 
progres trebuie să treacă firesc prin cul
tură.

D. MATALA

FILMELE pentru 1, 2 și 3 ianuarie

EXPLOZIA : rulează la Patria 
(orele 9; 12; 15; 18: 21), Luceafă
rul (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30; 
21), Favorit (orele 9,30; 12; 15,30; 
18; 20,30).

PERLA COROANEI : rulează la 
Lumina (orele 9;: 11,30; 1'4; 17; 20).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Scala 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

TAFFY ȘI VlNATORUL : rulea
ză la Central (orele 9,45; 11,45; 
.13.45; 15.45; 17.45).

OLIVER ; rulează la Central (ora 
19.45).

MINGEA : rulează la Central în 
ziua de 2 ianuarie (orele 9,45; 11,30: 
13.45: 16; 18.15).

UNCHIUL VANIA : rulează la 
Central (ora 20,30) în ziua de 2 
ianuarie.

HUGO ȘI JOSEFINA : rulează la 
Centra] în ziua de 3 ianuarie (o- 
rele 9.45; 11.30: 13,45: 16; 18,15).

SACCO ȘI VANZETTI : rulează 
la Central în ziua de 3 ianuarie 
(ora 20,30) / ,.

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Grivița (orele 
9: 12.30; 16; 19,30), Flamura (orele 
9: 12.30: .16:. 19.30).

SECFPX VÎNTUL SĂLBATIC • 
rulează la Fioreasca (orele 15,30; 
18: 20;30)T Giulești (orele 15.30: 18;
20.30).  Miorița (orele 10; 12,30; 15; 
17.30: 20).

JOE HILL : rulează la Capitol 
(orele 9: 11.15: 13,30: 16: 18.30; 21).

LEGENDA LUI RUSTAM : ru
lează la Festival (orele 9; 11,15; 
13.30: 16: 18,30; 20,45).

FILIERA : rulează la Sala Pa
latului (pe data de 3 ianua
rie orele 17.15: 20.15), Bucu
rești (orele 8,30; 11: 13.30: 16: 18,30; 
21). Feroviar (orele 9; 11.15; 13,30; 
15 45; 18.15: 20,45), Melodia (orele 
8.45: 11; 13,30; 16: 18,30: 20,45),
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15: 20.30). •

URSUL YOGI : rulează la Doi
na (orele 9.30: 11.30).

ALBĂ CA ZĂPADA : rulează la 
Doina (orele 13.45: 16; 18: 20,15).

DE-AȘ FI... HARAP ALB : ru
lează la Doina în ziua de 2 ianua
rie (orele 13,45; 16; 18; 20,15).

POVESTEA MICULUI COCO
ȘAT • rulează la Doina în ziua 
de 3 ianuarie (orele 13,45; 16; 18;
20,15).

CHILE ’71 : rulează la Timpuri 
Noi (ora 20,15).

CĂPITAN LA 15 ANI : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9,30—18.30 în 
continuare).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Timpuri Noi în zilele de 2 și 3 ia
nuarie (orele 9;30—18.30 în conti
nuare).

BARIERA : rulează la Bucegi 
(orele 15,45; 18; 20,15), Volga
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45).

MAREA EVADARE : rulează la 
Excelsior (orelâ 9,15; 11,45; 16;
19.30) , Gloria (orele 9; 12.30; 16;
19.30) .

CAPCANĂ PENTRU GENERAL: 
rulează la Dacia (orele 9; 11,15;
13,30: 16; 18,15; 20,30).

MICUL OM MARE : rulează la 
Aurora (orele 9: 11,30; 15.30; 18;
20.30) .

CU MÎINILE CURATE : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20.15) .

CAZUL MATTEI : rulează la 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20,15).

TMBLlNZIREA FOCULUI : ru
lează Ia Ferentari (orele 15,30; 19).

BULEVARDUL ROMULUI: rulea
ză la Buzești (orele 15,30; 18; 20.30).

SĂGEATA CĂPITANULUI ION : 
rulează la Cotroceili (orele 15,30; 
18; 20,15).

FATA CARE* VINDE FLORI : 
rulează la Pacea (orele 15,30; 18;
20.30) .

MAREA HOINĂREALA : rulează 
la Crîngași (orele 15.30; 18; 20,15), 
Munca (orele 15,30; 18; 20,15).

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVOLII : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) .

FRUMOS, ONEST, EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : rulează la Tomis 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30).

SFÎRȘITUL LIUBAVINILOR î 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 18;
20,15).

NĂSCUT LIBER : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18; 20;15).

GOYA : rulează la Rahova (o- 
rele 15,30; 19).

A FOST O DATĂ UN POLI
ȚIST : rulează la Lira (orele 15,30; 
18; 20,15).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Popular (orele 15,30; 18;
20,15).

BĂRBATUL CARE A VENIT 
DUPĂ BUNICA : rulează la Vi
ta n (orele 15,30; 18; 20,15).;

VACANȚĂ LA ROMA : rulează 
la Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

MANIA GRANDORII : rulează 
la Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

AGENTUL NR. 1 ; rulează la 
Laromet (orele 15.30: 17,30; 19,30).

sSfea/re
DUMINICĂ, 31 DECEMBRIE 1972

Opera Română ; BĂRBIERUL 
DIN SEVILLA — ora 19; Teatrul de 
Operetă : SE MĂRITA FETELE — 
ora 10,30; SOARELE LONDREI — 
ora 19; Teatrul Național „I. L. Ca
ragiale" (Sala Comedia) : OA
MENI ȘI ȘOARECI — ora 10,30; 
TRAVESTI — ora 20; (Sala Stu
dio) : IADUL ȘI PASĂREA — ora 
10,30; JOCUL DE-A VACANȚA — 
ora 20; Teatrul Mic : VICLENIILE 
LUI SCAPIN — ora 10,30; Teatrul 
Evreiesc de Stat : UN ȘIRAG DE 
PERLE — ora 19,30; Teatrul „Țăn
dărică" (Sala Victoria) : ȘORICE
LUL ȘI PĂPUȘĂ — ora 11; Teatrul 
,,C. Tănase“ (Sala (Savoy) : RE
VISTA ARE CUVÎNTUL — ora 11; 
Teatrul ,,Ion Creangă" : CELE 
DOUĂSPREZECE LUNI ALE A- 
NULUI — ora 10.

LUNI, 1 IANUARIE 1973

Teatrul Național „I.L. Caragia- 
le“ (Sala Comedia) : COANA CHI- 
RITA — ora 20; (Sala Studio) : 
IADUL ȘI PASĂREA — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : PLAY
STRINDBERG — ora 20; (Sala 
Studio) : VALENTIN ȘI VALEN
TINĂ — ora 20; Teatrul Evreiesc 
de Stat : UN ȘIRAG DE PERLE 
h- ora 19,30; Teatrul Giulești : 
COMEDIE CU OLTENI — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
REVISTA ARE CUVÎNTUL — ora 
19,30; (Sala Victoria) : TRĂSNITUL 
MEU DRAG — ora 19,30; Circul 
București : APRINDEȚI STELELE 
— orele 10 și 19,30.

MARȚI, 2 IANUARIE 1973

Opera Română : FLAUTUL FER
MECAT —. pLâ 18,30; Teatrul de 
Operetă : CONTESA MARITZA — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 

Caragiale" (Sala Comedia) : UN 
FLUTURE PE LAMPĂ—orele 15,30; 
și 20) ; (Sala Studio) : SĂ NU-ȚI 
FACI PRĂVĂLIE CU SCARĂ — 
ora 10,30; DESPRE UNELE LIP
SURI, NEAJUNSURI ȘI DEFI
CIENȚE ÎN DOMENIUL DRAGOS
TEI — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu
reanu) : D-ALE CARNAVALULUI
— ora 10; O SCRISOARE PIER
DUTĂ — ora 20; (Sala Studio) : 
VALENTIN ȘI VALENTINA — ora
10,30 și 20; Teatrul Evreiesc de 
Stat : CULORILE NEMURIRII — 
ora 19,30; Teatrul ,.C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : ADIO CHARLIE
— ora 10; BUNĂ SEARA, DOM
NULE WILDE — ora 16; OMUL 
CARE... — ora 20: (Sala Studio) : 
NOAPTEA NECHEMATA — ora 
10,30; GAIȚELE — ora 20; Teatrul 
de Comedie : PREȘUL — orele
10,30 și 20: Teatrul Mic': SIMFO
NIE PENTRU DESTINUL MEU — 
ora 19,30; Teatrul Giulești : CASA 
CARE A FUGIT PE UȘĂ — ora 10 
și 19.30; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : REVISTA ARE 
CUVÎNTUL — ora 11 (Sala Vic
toria) : TRĂSNITUL MEU, DRAG
— ora 19,30; Circul București : 
APRINDEȚI STELELE — ora 19.30.

MIERCURI, 3 IANUARIE 1973

Opera Română : PRINȚ ȘI 
CERȘETOR — ora 18,30; Teatrul 
de Operetă : SE MĂRITĂ FETELE
— ora 10,30; CONTELE DE 
LUXEMBURG — ora 19.30: Tea
trul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : DULCEA PASA
RE A TINEREȚII — ora 15: (Sala 
Studio) : JOCUL DE-A VACANȚA
— ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
D-ALE CARNAVALULUI — ora 
20; (Sala Studio) : VALENTIN ȘI 
VALENTINA — ora 10 (cedat) si 
ora 20 : Teatrul „C I. Nottara" 
(Sala Studio) : SCHIMBUL — ora 
20: Teatrul de Comedie : PREȘUL
— ora 20; Teatrul Mic : VICLENI
ILE LUI SCAPIN — ora 19,30: 
Teatrul Giulești : FREDDY — ora

.19,30; Teatrul ,.C. Tănase" (Sala 
Savoy) : REVISTA ARE CUVÎN
TUL — ora 19,30: Teatrul „Ion 
Vasllescu" : FII CUMINTE, CRIS-

TOFOR — ora 19,30; Circul Bucu
rești : MOȘ GERILĂ — ora 10; 
APRINDEȚI STELELE — ora 
19,30.

DUMINICA, 31 DECEMBRIE 1972

PROGRAMUL I
8,30 Deschiderea emisiunii. Cra

vatele roșii. 10,00 Viața satului. 
11,10 Mari muzicieni la București. 
Oaspeți ai orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii : Carlo Zecchi, 
Mayumi Fujikawa. Hans Richter 
Haasel, Igor Markevitch. 12,00 De 
strajă patriei. 12,30 Emisiune în 
limba maghiară. „360 de gra
de". 14,00 Un an în perspectivă — 
reportaj anchetă. 14,30 In studio 
tenorul Ludovic Spiess. 14,45 Dese
ne animate „Wallygator" — pre
mieră pe țară. 15,15 În studio ba
lerinii Ileana Iliescu și Marinei 
Ștefănescu. 15,30 Film serial pentru 
tineret : „Pierduți în spațiu", epi
sodul X „Colecționarul" (I). 16,20
„A trăit o secundă mai mult" — 
anul 1972 este mai lung cu o se
cundă — reportaj. 16,30 România 
’72 — film de montaj realizat de 
Paul Anghel. 17,15 Avanpremiera 
Revelionului. 17,45 închiderea emi
siunii.

PROGRAMUL II
12,30 Succese ale „Promenadei 

duminicale". Formații de muzică 
ușoară în studio : orchestra Radio
televiziunii, dirijată de Sile Dini- 
cu. orchestra Electrecord, dirijată 
de Alex. Imre, orchestra Teatru
lui „C. Tănase", dirijată de Gelu 
Solomonescu. Antologie comică. 
Invicibilul Mighty Mouse. Cîntă 
Joaquin Gasa. Pagini muzicale ce
lebre cu Elena Cernei, Dan Iordă- 
chescu, Teodora Lucaciu, Valentin 
Teodorian. Vedete pe micul ecran: 
Sylvie Vartan. Ornella Vannoni, 
Gianni Morandi, Milva și ansam
blul coregrafic „Bruno Camforo". 
14,00 Slăvim Republica. Spectacol 
omagial dedicat celei de a XXV-a 
aniversări a proclamării Republi
cii.

PROGRAMELE I și II

21,00 PROGRAM SPECIAL 
DE REVELION. De la ora 
0,20 - Emisiuni speciale de 
Revelion — pe programele I 
și II, separate. închiderea e- 
misiunii, in jurul orei 6,30.

LUNI, 1 IANUARIE 1973

PROGRAMUL I
10,00 Deschiderea emisiunii. Re

velionul copiilor. 12,00 La mulți ani 
cu bucurie ! Spectacol muzical- 
coregrafic realizat cu concursul 
ansamblului „Rapsodia română". 
13,00 Anul sportiv 1972 (I). 14,00 
Dacă aseară n-ați urmărit televi
zorul, vă oferim azi : Muzică 
ușoară : cu : Marina Voica, Stela 
Enache, Doina Badea, Mihai Con
stantinescu, Anca Agemolu. Muzică 
populară cu : îrina Loghin, Beno- 
ne Sinulescu, Maria Butaciu. 
Anecdote. O întîlnire cu Nea Ma
rin, interpretat de Amza Pellea. 
Obiceiuri de Anul Nou și un ma
raton muzical-umoristic intitulat : 
„Revelion fără televizor" dar cu 
bem Rădulescu și invitații. săi : 
Jean Constantin. Margareta 
Pîsiaru, Mihaela Mihai, Doina și 
Cornel Patrichi. Sile Dinicu, corul 
și orchestra Radioteleviziunii ro
mâne. Cîntece de petrecere. 15.50 
„Stan și Bran în țara jucăriilor". 
17,00 Gala U.N.I.C.E.F. 18,00 Pro
gram dedicat Zilei naționale a Re
publicii Cuba. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 Reportaj TV: 
Reîntîlnire cu eroii reportajelor 
noastre. 20.20 Gheorghe Zamfir și 
formația sa într-un concert orga
nizat de Radioteleviziune la Ate
neul Român. 21,00 Film artistic- 
„Bomba". în rolul principal. Fer- 
nandel. 21.50 Dacă aseară n-ați ur
mărit televizorul, vă oferim azi : 
..Toate glumele duc la... Toma". 
Cu : Tom a Caragiu. Paul Sava, 
An da Călugăreanu. Marina Voica, 
Aura Urziceanu, Sile Dinicu, Ma- 
riela Petrescu, Marieta Luca, A- 
dina Popescu. Constantin Băltăre- 
tu. 22,50 Telejurnal. 23.00 „Du-mă 
acasă măi tramvai". Romanțe si 
cîntece de petrecere cu Luigi Io- 
nescu, Lizeta Chirculescu, Ana 

Toma, Maria Pietraru, Olga Stă- 
nescu, Ștefan 1 Lăzărescu, Ileana 
Sărăroiu, Tudor Heica, Mariana 
Negruzzi, Fărâmiță Lambru.

PROGRAMUL II
20,00 Spectacol de balet pe ghea

ță cu Peggy Fleming. 20,40 Carna- 
valuL operetei. își dau concursul : 
Cleopatra Melidoneanu, Cornel 
Rusu, Tamara Buciuceanu, Vali 
Niculescu, Doru Teodorescu, Car
men Hanganu, Vasile Pop, Fio
rin Diaconescu, Gabriel Gheorghiu, 
Bimbo Mărculescu, Emil Rotundu, 
Bojidar Petrov. 21,30 Romanțe cu 
Eugenia Moldoveanu și Lucian Ma
rinescu — soliști ai Operei Ro
mâne. Acompaniază o formație 
instrumentală, dirijor Jean Lucaci. 
22,00 Dans și muzică de pretutin
deni.

MARȚI, 2 IANUARIE 1973 

PROGRAMUL I
10,00 Cîntec și joc pionieresc din 

întreaga țară. 10,15 Telecinemateca 
pentru copii : „Dirijabilul furat". 
11,45 Concertul orchestrei „Bucu
rești" (Interviziune). Solist și di
rijor Ion Voicu. 12,25 Cîntec drag 
moldovenesc. In studio ansamblul 
„Doina Moldovei" din Iași. 12,50 
Desene animate. 13,00 Anui spor
tiv 1972 (II). 14,00 Muzică populară.
14.30 Salutul Vienei în 3/4 — Con
certul Filarmonicii și Operei din 
Viena cu prilejul Anului Nou. 
15,00 Promenada — ediție specială.
15.30 Aventuri în epoca de piatră.
15,55 în noaptea de Revelion de 
Nell Cobar. 16,00 Moment coregra#- 
fie cu Rodica Simion și Ion Tu- 
gearu. 16,10 Muzică populară. 16.25 
Canzonissima — emisiune de va
rietăți primită din partea Televi
ziunii italiene 16,55 Invincibilul 
Mighty Mouse. 17,00 Un scriitor : 
Ion Băieșu. Un actor : Ovidiu 
Schumacher. 17,10 întîlnire cu El
vis Presley. 17,30 Dacă în noaptea 
de Revelion n-ați urmărit televizo
rul, vă oferim azi : „Stela și ste
lele". Cu Stela Popescu. Invitați : 
Nicu Constantin, Sanda Toma, 
Ovid Teodorescu, Horia Căciules- 
cu, Mihai Constantinescu, Aurelian 
Andreescu. Au mai colaborat *. 
Nicușor Constantinescu, Aurel Fe
lea, Ștefan Chiriță. 18,25 Cîntă or
chestra Cornel Popescu. își dă 
concursul un grup de balerini de 
la Opera Română. 18,40 „O zi din 
viața lui Pluto" — premieră pe 
țară. 19,30 Telejurnal. 20,00 Timpul, 
nesfîrșit al Hunedoarei. 20,20 Film 
artistic : ,,Wichita". Regia G.
Turner. în rolul principal Joe 

MacCrea. 21,30 Ninge la varietăți 
— spectacol cu public. 50 Tele
jurnal.

PROGRAMUL II

20,00 Muzică ușoră c ’•
Mihai, Corina Chiiiac,' w
gan. Timpul chitarelor 
țiile „Phoenix" și „Rc 
gru“. Intermezzo m 
Raquel Welch și invitatul 
Jones. 21,00 Concert sin. 
popular susținut de orchestra s. 
fonică a Radioteleviziunii. în pr^ 
gram : Rapsodia a Il-a în Re ma
jor de George Enescu ; Concertul 
pentru violoncel și orchestră de 
Saint-Saens. Solist Matislav Ros- 
tropovici ; Simfonia a V-a de L.V. 
Beethoven. 22,00 Panoramic știin
țific. 22,15 Telerama : „întîlnire Ia 
miezul nopții", film muzical-dis- 
tractiv — o producție a Televiziu
nii din Riga.

MIERCURI, 3 IANUARIE 1973 

PROGRAMUL I
9.00 Deschiderea emisiuni’. Telex. 

9.05 Bucureștiul necunoscut. 9,25 
Prietenii lui Așchiuță. întîmplare 
din noaptea Anului Nou. Scenetă 
de Alecu Popovici. 9,50 Avanpre
mieră^ 10,00 Curs de limba france
ză. Lecția a 36-a. 10,30 Spectacol 
prezentat de Ansamblul „Rapsodia 
Română". 11,30 Panoramic științi
fic. Efectul Bazgan. 11,45 Carnava
lul operetei. 12.25 Telerama. 12,50 
Telejurnal. 13.00 Desene animate. 
13.15 Matineu de vacanță : Ceasul 
căpitanului Enrico. 17,30 Deschi
derea emisiunii de după-amiază. 
Curs de limba germană. Lecția a 
35-a. 18,00 întrebări și răsnunsuri. 
18.25 Pentru sănătatea dv. 18,35 
Publicitate. 18.45 Muzica — emi
siune de actualitate muzicală. 19.00 
Timp si anotimp în agricultură. 
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20.00 Oameni și fapte. 20,10 Tele
cinemateca : ..Domnul". Regla :
Jean-Paul Le Chanois. Cu : Jean 
Gabîn. Liseiotte Pulver. Mireille 
Dare. 22.00 Cîntă orchestra ETecfre- 
cord. 22.15 Teleglob : Imagini din 
R.P. Bulgaria. 22,30 „24 de bre"-

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : Um
berto Nobile (IV). „învingătorii 
Arcticei". 20,25 România în lume. 
20.55 Agenda. 21.05 Luminile ram
pei. Tineri interpreți. 21,45 Cărți Si 
idei. „Sociologia și știința condu
cerii" (Editura Academiei). 22.10 
Roman foileton : „Elizabeth R“ 
„Mîndria Angliei (I).
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