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Te ne trăiască patria, partidul, poporul! ÎN NUMĂRUL 

DE AZI

O străveche și totuși mereu 
nouă datină, vestind înnoirea a- 
nilor, face înconjurul pămîn- 
tului românesc. E Plugușorul, 
în al cărui vers dinamic șl op
timist regăsim, de fiecare dată, 
alte prospețiml Izvorîte din 
realitățile vieții noastre.

Cu aceeași profundă emoție și 
bucurie s-au oprit, sîmbătă di
mineața, mesagerii colindători
lor din București în fața sediu

lui Comitetului Central al par
tidului, pentru a transmite, din 
adîncul inimii, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți 
conducători de partid și de stat, 
strămoșeștile urări de sănătate, 
fericire, ani mulți de rodnicie 
spre binele țării și al poporului, 
gîndurile lor curate și recunoș
tința lor fierbinte pentru grija 
părintească cu care Partidul Co

munist Român le înconjoară 
prezentul și viitorul.

La intrarea în sediu, micii co
lindători sînt întîmpinați cu 
dragoste și căldură de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil. Gheorghe P?-na, 
Gheorghe Radulescu, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Gheorghe Cioa

ră, Lina Ciobanu, Florian Dănă- 
lache, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekaș, Petre Lupu, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec, Chivu 
Stoica, Constantin Băbălău, 
Cornel Burtică, Mihal Dalea, 
Mihai Gere, Magdalena Filipaș, 
Vasile Patilineț, Ion Pățan,

Sînt de față Ion Traian Ște- 
fănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru proble

mele tineretului, Virgillu Radu- 
lian, președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionie
rilor, și Constantin Boștinâ, 
președintele Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România.

Sutele de colindători, băieți șl 
fete, școlari și pionieri, tineri 
muncitori, studenți, înveșmîn- 
tați în minunate costume 
populare din toate zone

le țării, ca șl în straiele ce
rute de datina Plugușorulul, al
cătuiesc un pitoresc alai, repre- 
zentîndu-1 pe toți copiii țării, 
întregul nostru tineret, alai care 
aduce aici tradiționale obiceiuri 
de Anul Nou de pe toate 
plaiurile țării, bucuria marilor 
realizări ale anului pe care îl în
cheiem și optimismul viitoarelor 
înfăptuiri pe care le prefigurea
ză noul an.

Asistăm la o cuceritoare săr
bătoare folclorică. Cu sensibili
tate și vioiciune sînt redate da
tini specifice care exprimă cu 
pregnanță, optimismul poporu
lui nostru, dragostea sa de mun
că și de viață, geniul său artis
tic creator. în jurul plugului șl 
al carului, împodobite cu brazi, 
cu eșarfe, cu steluțe de zăpadă

(Continuare în pag. a III-a)

• Sarcini ți perspec
tive în cîteva im
portante domenii 
de activitate: 
SEMNELE NOI 
ALE NOULUI AN

(Pagina II,)

• Felicitări pe a- 
dresa celor ce-ți 
onorează vîrsta, 
profesia, idealul : 
ACEȘTI TINERI 
SPUN CĂ NU 
ȘI-AU FĂCUT DE- 
CTT DATORIA. 
Da, DAR ȘI-O RAC 
TOTDEAUNA CU 
CINSTE
(Paginii^ IV și V)

• Umor, răvașe, sor
cove și caricaturi: 

O DATĂ IN AN 
E... ANUL NOU

(Pagina VI)

• ROMANIA ÎN LU
ME, înaltul pres
tigiu al unei poli
tici realiste

(Pagina VIII)
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A. I. ZĂINESCU

'S-av,ji de rouă drumul, ora, cumpenei», paiul, 
Tlmpu-nfr&find cum roții grturile-n ței, 
Cu nețfîrțite, calde plini sâ batâ ceasul, 
Sâ se progâtoascâ-un lung ți limpede cules.

întotdeauna ochii sâ aleagâ sori 
$1 sori sâ se alcătuiască peste frunte 
Gnd de lumini, urcajl de subsiori, 
Pârefi a fi ți sînteți ca un munte.

Mult mai frumoți ți tineri, rind pe rlnd, 
Viața-nspicatâ fie-vă, de rouă 
Cu anul nou, primiți străluminind, 
Cu anui nou ți dragostea lui nouă.

Vă fie vețnie casa ca un grind 
Și pragul ca un arbore, de soare 
O, fie-vâ o scoică urma de argint, 
Să se trezească dulci ți stelele in mare.

Primit! eu^qpuț nou, soli» 
De înflorire Iar precum un vist
Cinstite gazde mari, prieteni, sâ vă fie 
Pururi cinstită casa, pragul pururea deschis.

Președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a primit pe șefii misiunilor diplomatice

LA MULȚI ANI!
< Tuturor cititorilor, 

întregului tineret 
al patriei

„Scînteia tineretului" H 

urează

LA MULȚI ANI!

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănes
cu, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, 
a primit sîmbătă la amiază pe 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditațl în România, care au 
prezentat felicitări cu prilejul 
Anului Nou șl al aniversării a 
20 de ani de la proclamarea 
republicii.

Au luat parte Constantin 
Stătescu. secretarul Consiliului 
de Stat, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
precum șl adjunctl ai minis
trului afacerilor externe.

I n 111 n 1 r e a președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu repre
zentanții la București a nu
meroase state are loc la înche
ierea unui an bogat în eveni
mente ale vieții internaționale, 
an în care politica externă a 
României, al cărei strălucit 
mesager a fost conducătorul 
partidului și statului nostru, 
s-a afirmat din nou printr-o 
contribuție activă, eficientă la 
normalizarea climatului în lu
me, la întărirea cursului nou 
spre destindere și conlucrare 
prietenească între toate po
poarele, pentru înfăptuirea 1- 
dealurilor de pace, libertate și 
progres ale întregii umanități. 
Politica internațională a Ro
mâniei a pus în relief aportul 
hotărîtor al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea linii-

(Continuare în pag. a III-a)

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Tovarăși, domnilor ambasadori,
Aș dori, In numele Consiliu

lui de Stat, al guvernului și al 
meu personal, să vă mulțu
mesc pentru cuvintele și felici
tările adresate poporului ro
mân și nouă cu prilejul Zilei 
Republicii și al Noului An.

Încheiem un an plin de eve
nimente, în care s-au produs 
multe schimbări pe plan inter
național, s-au obținut succese 
pe calea unei mai bune cola
borări între o serie de state, 
pe calea destinderii în viața 
internațională.

In același timp, au avut loc 
evenimente care au pus în grav 
pericol pacea omenirii, precum 
și acțiuni care au dus la încor
dare într-o serie de zone ale 
lumii — ceea ce denotă că tre
buie făcut încă mult pentru ca 
pașii spre destindere să se 
poată consolida, pentru a se 
putea vorbi de succese traini
ce pe calea unei colaborări și 
destinderi reale.

In ce o privește, România s-a 
străduit să dezvolte relațiile 
sale de colaborare și prietenie 
cu țările pe care dumneavoas
tră le reprezentați aici. Aș pu
tea spune că s-au obținut pași 
însemnați pe calea dezvoltării 
relațiilor României cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de o- 
rînduire socială. Am acționat 
și acționăm în această direcție, 
convinși că numai o largă cola
borare internațională, pe baza 
deplinei egalități în drepturi în
tre toate statele, indiferent de 
mărimea lor sau orînduirea lor 
socială, poate contribui la rea

lizarea unei lumi mai drepte și 
mai bune.

La dezvoltarea relațiilor 
noastre de colaborare, fiecare 
dintre dumneavoastră ați adus 
o contribuție însemnată, mili- 
tînd pentru extinderea legătu
rilor dintre România și statele 
dumneavoastră. De aceea, aș 
dori să vă mulțumesc tuturor 
pentru felul în care ați acțio
nat în vederea dezvoltării re
lațiilor dintre țările noastre.

începem un nou an cu multe 
perspective bune, dar și cu 
multe probleme de soluționat. 
Am dori să exprimăm speranța 
poporului român — și știu că 
aceasta este speranța tuturor 
popoarelor — ca anul 1974 să 
înregistreze noi pași pe calea 
colaborării între națiuni, a so
luționării problemelor care 
preocupă astăzi omenirea, prin
tre care și realizarea unei păci 
drepte și juste în Orientul Mij
lociu, lichidarea unor focare de 
încordare și consolidarea des
tinderii și colaborării interna
ționale. Am dori să se extindă 
și să se afirme mai puternic 
principiile egalității, respectului 
independenței și suveranității, 
neamestecului în treburile in
terne, respectarea dreptului fie
cărui popor de a-și organiza 
viața așa cum o dorește. A- 
cestea fiind singurele principii 
care pot asigura o colaborare 
trainică între națiuni, o lume 
mai dreaptă și mai bună.

Soluționarea marilor proble
me care preocupă lumea con
temporană impune participarea, 
cu drepturi egale, la viața in

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

In fine, nu aș putea să nu 
exprim și cu acest prilej preo
cuparea României pentru întă
rirea Organizației Națiunilor 
Unite, a celorla+țe organisme 
internaționale care sînt chema
te să joace un rol tot mai im
portant în soluționarea marilor 
probleme internaționale, în a- 
sigurarea unei colaborări trai
nice între toate națiunile lumii.

Aș dori, în încheiere, să ex
prim încă o dată dorința po
porului român de a dezvolta 
colaborarea cu popoarele pe 
care dumneavoastră le repre
zentați, cu toate popoarele lu- 
mii, de a se face totul pentru 
înfăptuirea securității europene 
în anul care vine, pentru rea
lizarea unei largi colaborări in
ternaționale.

Vă rog să transmiteți șefilor 
statelor și guvernelor țărilor 
dumneavoastră cele mai bune 
urări cu prilejul Anului Nou, 
iar popoarelor dumneavoastră, 
multă prosperitate și fericire !

Vă doresc dumneavoastră, fa
miliilor dumneavoastră un an 
nou cît mai fericit, succese în 
activitatea viitoare consacrată 
dezvoltării colaborării dintre 
țările și popoarele noastre. 
(Aplauze)
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prin a-

industrie

de re- 
penitru 
a pro-

ANUL 1974 VA FI UN AN DE NOI REALI 
ZĂRI IN TOATE DOMENIILE DE ACTIVITATE, 
UN AN DE ÎNFLORIRE A PATRIEI, DE NOI 
PROGRESE PE CALEA FĂURIRII SOCIETĂȚII 
SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE 
DE AFIRMARE A El PE PLAN INTERNAȚlO 
NAL PRINTR-O POLITICA DE PACE Șl COLA 
BORARE CU TOATE NAȚIUNILE LUMII.

NICOLAE CEAUSESCU

Oprindu-ne azi atenția asu
pra rezultatelor înregistrate 
de industrie în 1973 tre
buie să menționăm că în a- 
ceastă perioadă s-a obținut o 
producție „de vîrf", al cărui 
nivel este mai mare decît cel 
atins în întreg intervalul de 
timp 1956—1960, data de 31 
decembrie marcînd depășirea 
prevederilor inițiale ale primi
lor trei ani ai cincinalului la 
indicatorul producția indus
trială cu circa 15 miliarde de 
lei. De reținut că acest succes 
•-a datorat cu precădere creș
terii susținute a productivită
ții muncii — cu 9,6 la sută 
mai mare în 1973 față de 1972, 
aportului adus de intrarea în 
funcțiune a încă 420 noi capa
cități productive, așezării în 
mai mare măsură a întregii 
activități sub semnul organi
zării științifice.

Așadar, pentru industrie, 
anul 1973 a reprezentat un an 
pe parcursul căruia au fost 
consolidați pilonii trainici de 
susținere a treptei următoare 
de dezvoltare, obiectivele pla
nului pe 1974 corespunzînd pe 
deplin orientărilor fundamen
tale stabilite de Congresul al 
X-4ea și Conferința Națională. 
In această ordine de idei se 
cere precizat că anul care va 
începe va fi caracterizat nu 
numai prin cel mai înalt ritm 
de creștere din ultimele două 
decenii, cu 16,7 la sută supe
rior celui realizat în 1973, dar 
și prin prevederi noi ce re
flectă saltul calitativ pe care 
trebuie să-1 facă această ramu
ră în vederea consolidării ro
lului ei de ramură conducă
toare a economiei naționale. 
Ne referim îndeosebi la acele 
prevederi ce vizează îmbună
tățirea și modernizarea în a- 
dîncime a structurii sale, creș
terea ponderii electrotehnicii, 
electronicii, a producției de 
oțeluri speciale, de mașini- 
unelte, mijloace de automati
zare în totalul industriei, la 
aplicarea riguroasă a măsuri
lor elaborate de partid privind 
economisirea și raționalizarea 
consumurilor de energie elec
trică și combustibili, la utila
rea corespunzătoare a tuturor 
suprafețelor construite în ve
derea creșterii susținute a 
gradului de folosire a capaci
tăților existente. Cît de im
portante sînt pentru noi toți 
aplicarea acestor măsuri este 
lesne de calculat fie și dacă o 
avem în vedere doar pe ulti
ma enumerată. Căci numai în 
industria constructoare de ma
șini, de pildă, înzestrarea co
respunzătoare cu mașini, in
stalații și utilaje a unei su
prafețe deja construite de 
1 000 mp, permite, la nivelul 
unui an, obținerea unei pro
ducții suplimentare de 15—20 
milioane lei și tot aici pentru 
un ipor de producție de un 
miliard lei sînt necesare fon
duri de economii de două ori 
mai mici decît în cazul con
strucției și dotării unor noi în
treprinderi. Ou alte cuvinte, 
eficiență sporită cu cheltuieli 
minime, deziderat pentru a- 
tlngerea căruia în planul pe 
1974, plan elaborat cu consul
tarea largă a maselor de oa
meni ai muncii, sînt precizate 
și alte căi și metode noi din
tre care amintim defalcarea 
sarcinilor anuale pe ramuri și

subnamuiri, stabilirea de sar
cini directe din planul națio
nal unic pentru centralele in
dustriale, identificarea 
surse suplimentare 
creșterea mai rapidă 
ductivității muncii.

Este neîndoielnic că 
plicarea în fapt a prevederi
lor înscrise în planul anului 
1974, prevederi laborios fun
damentate. se creează condiții 
optime pentru continuitatea 
procesului dinamic de dezvol
tare a industriei și economiei 
naționale în ansamblu.

GHEORGHE GRIDRIGAN

INDUSTRIA 
UȘOARĂ

Industria ușoară se găsește în 
pragul Noului An 1974 în fața 
unor sarcini deosebite atât prin 
complexitatea lor pentru între
prinderile producătoare cît și 
prin aportul substanțial pe care 
trebuie să-l realizeze în fon
dul de mărfuri ce urmează a 
fi pus la dispoziția cumpărăto
rilor interni ca și acel ’ desti
nat exportului. Semnificativ în 
acest sens e faptul că în cel de al 
4-lea an al cincinalului vom a- 
Sista la o creștere a valorii pro
ducției globale de 1’7,3 La sută 
față de 1973, ritm de creștere 
nemaiatins pînă în prezent în 
industria ușoară, producția de 
realizat trebuind să in.deplln.eas-

INDUSTRIA
METALURGICĂ

Cîteva date ale planului eco
nomic cu care se va confrun
ta in 1974 industria metalurgică 
sînt semnificative pentru ilus
trarea modului în care noi fur
nizorii de metal ai economiei na
ționale înțelegem în cel de al 
30-lea an de la Eliberare să ne 
aducem contribuția la grăbirea 
procesului de înnoire și moder
nizare pe care-1 traversează 
cu pași repezi România socia
listă. Să reținem, așadar, că 
în scopul asigurării cît mai de
pline a construcției de mașini 
cu sortimentele necesare pentru 
impulsionarea producției, pen
tru așezarea ei în și mai mare

ENERGIE 
ELECTRICĂ

în. anul 1974 activitatea ener- 
getidenilor din cadrul Ministe
rului Energiei Electrice va 
fi puternic marcată de recenta 
hotărîre a Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. privind ra
ționala folosire a energiei elec
trice și termice, reducerea con
sumurilor specifice de combus
tibili și a consumurilor tehnolo
gice de energie.

Dînd expresie înaltei sarcini 
patriotice de utilizare rațională 
și cu spirit gospodăresc a im
portantelor cantități de combus
tibili pe care le consumă cen
tralele termo-electrice am în
treprins un ansamblu de mă
suri care se încadrează în co
ordonatele generale ale sarci-

Ing. ION BAZAC
adjunct al ministrului industriei ușoare

că o serie de indici calitativi din 
care menționăm ca „premiere 
absolute" 643 asimilări de produ
se — covoare din fire filamen- 
tare/ încălțăminte cu tălpi in
jectate, tacîmuri inox argintate, 
vehicule pentru copii cu carose
rii din mase plastice, articole 
din cristal, diverse articole de 
îmbrăcăminte țesute și tricotate 
etc. 229 procese tehnologice — 
obținerea fibrelor textile din 
tulpinile inului de ulei, fabrica
rea stofelor pentru costume prin 
tricotare în loc de țesere, textile 
nețesute, ca și alte tehnologii 
moderne.

Vreau să adaug, de asemenea, 
că pentru transpunerea în via
ță a hotărîrilor recentei Plena
re comune a C.C. al P.C.R. și 
Consiliului Suprem al Dezvol-' 
tării Economice și Sociale con-

SEMNELE NOI
■' f •* ta

t?/-

ALE NOULUI AN
• Tn anul viitor se va produce cu 51 la tută mal multe îngrâșâminte decît în 1973, de două 
ori mai multe fire ți fibre sintetice, cu 35 la sutâ mase plastice ți rășini, cu 25 la sutâ 
lacuri ți vopsele, cu 42 la sutâ produse din materiale plastice. • Industria de mațini grele 
va înregistra o creștere a producției de 19,7 la sutâ, cel mai înalt ritm realizat pînâ In 
prezent. • Numârul studenților, al doctoranzilor ți al celor care urmeazâ o formâ de 
învâțâmînt postliceal este de 100 la 10 000 locuitori, o In 1974 se vor executa amenajări 
pentru irigații pe 117 600 hectare, lucrări de desecări pe 232 000 hectare, iucrâri pentru 
combaterea eroziunii solului pe 142 300 hectare. • Agricultura va primi 14 350 tractoare, 
4 000 combine autopropulsate ți 1 348 000 tone îngrâșâminte chimice substanță activă.
• Anul 1974 prevede creșterea forței de muncâ ocupate în industrie ți alte ramuri cu încă 
230 000 de persoane. • Se prevede o crețtere cu 41,3 la sutâ a volumului comerțului exterior.
• Cel mai mic salariu al muncitorilor calificați este prevâzut sâ creascâ de la 1 040 lei la 
1 244 lei lunar. • Veniturile reale totale ale populației vor ajunge In 1974 la 229 miliarde 
lei, cu circa 20 miliarde lei mai mult decîtîn 1973. în 1974 valoarea produselor Industriei 
electrotehnice șl electronice va fi de 27 miliarde lei, cea a mașinilor unelte pentru 
ațchierea metalelor 2,5 miliarde lei, a construcțiilor navale 3,7 miliarde le). • Se prevede 
construirea a 114 000 apartamente fizice, aproape 50.000 locuri In câminele pentru tine
ret, 26 000 locuri în crețe, 15 000 locuri In grâ dinițe de copii.

sumurile de combustibil 
cunoaște o reducere de 6 la su
tă — ceea ce reprezintă o eco
nomie de 1,6 tone, cele de ener
gie electrică de 9 la sută — e- 
chlvalînd cu 2,3 Mwh la un mi
lion lei producție industrială, iar 
cheltuielile materiale se vor di
minua cu circa 23 lei la fiecare 
1 000 de lei valoarea producției 
marfă. Ca o ultimă informație 
țin să precizez că în anul vii
tor, consecința firească a preo
cupărilor destinate creșterii e- 
ficiențel economice a activită
ții pe care o desfășurăm, bene
ficiile vor înregistra o creștere 
cu 44 la sută superioară reali
zărilor preliminate din 1973.

AGRICULTURĂ iNVĂȚĂMÎNT
ION STANCIU,

adjunct al ministrului agriculturii, industriei alimentare fi apelor

Ing. ȘTEFAN CONSTANTINESCU,
adjunct al ministrului industriei metalurgice

măsură sub semnul eficienței, 
începînd cu data de 1 ianuarie 
și continuînd pînă la 31 de
cembrie, ampliflcînd și finalizînd 
căutările destinate îmbunătăți
rii structurale și calitative a 
producției metalurgice vom pu
tea livra beneficiarilor o canti
tate de oțeluri aliate cu 19 la su
tă mai mare decît realizările 
preliminate din 1973, în același 
timp producția de oțeluri car
bon de calitate, slab aliate și 
aliate ajungînd să dețină 43,3 
Ia sută din totalul laminatelor 
pline. La acestea se cer 
coroborate, de asemenea, preo
cupările vizind majorarea de 

. 3 ori a producției de țevi din
oțel inoxidabil, mărirea pînă la 
49 la sută a ponderii laminate
lor plate în totalul producției

de laminate ca și atingerea unul 
nivel superior cu 20,5 la sută 
a țevilor trase La rece, față de 
realizările preliminate ale anu
lui pe care-1 încheiem. Cît de 
oportune sînt toate măsurile ce 
vor fi luate în scopul măririi 
vitezei de asimilare a noului 
tehnic, a îmbunătățirii structu
rale și calitative a producției in
dustriei metalurgice, măsuri din 
care am enumerat doar cîteva, 
este lesne de Înțeles dacă voi 
aminti că în 1974 o tonă de oțel 
va avea o valoare mai mare 
cu 135 lei decît în 1973 și astfel 
eficiența economică, nu numai 
* activității desfășurate de că
tre noi ci și a constructorilor 
de mașini, v*  avea de cîștigat.

Ing. GHEORGHE STOICA,
adjunct al ministrului energiei electrice

nllor trasata de conducerea de 
partid și de stat, măsuri dintre 
care pot cita : urmărirea și re
alizarea arderii cu preponderen
ță * combustibililor inferiori și 
în special a lignitului in centra
lele termo-electrice, in paralel 
cu reducerea consumurilor de 
combustibili lichizi și gazoși 
(păcură, gaze naturale fi de 
•otndă).

—- propunem,- -de -; asernenea» ■
ca funcționarea la parametrii op
timi * instalațiilor să constituie 
o preocupare cotidiană pentru 
întreg personalul de exploata
re a centralelor șl rețelelor e- 
lectrice precum și la nivelul 
sistemului energetic național. 
Țin să precizez că prin măsuri
le ce se vor lua în anul 1974 se 
vor obține importante economii

de energie electrică și combus
tibili față de 1973. Consumul 
propriu tehnologic pentru pro
ducerea, transportul șl distribu
ția energiei electrice va fi redus 
cu ciroa 370 milioane Kwh. Prin 
reducerea consumului specific 
de combustibili pentru produce
rea energiei electrice se vor e- 
oonomisl circa 150 mii tone 
combustibili,, convenționali.

Printre noutățile anului 1974 
se află și cea de introducere și 
cultivare a unul spirit nou, de 
Înaltă responsabilitate, la în
tregul personal care produce, 
transportă șl distribuie energia 
electrică șl termică, in scopul a- 
plicării întocmai a sarcinilor de 
economisire a combustibililor, 
a energiei electrice ori termice.

CARTE
„Anul literar care a trecut ne-*  

adus multe cărți de real- inte
res, multe cărți de succes la 
public. Planurile editoriale ne 
promit și pe 1974 un an bogat. 
Nu vor li-psi dintre numele 
poeților care vor tipări cărți de 
poezie numele lui Eugen Jebe- 
leanu,. Nichita Stănescu, Geo 
Dumitrescu, Marin Sorescu. Nu 
vor lipsi numele unor prozatori 
ca Titus Popovici, Fănuș Nea- 
gu, Eugen Barbu, Petru Popes
cu, Augustin Buzura. Planurile 
pline de nume și titluri nu 
spun însă nimic despre însem
nătatea anului 1974, an aniver
sar deoarece se împlinesc 30 de 
ani de la eliberarea României 
de sub dominația fascistă. Cum 
privesc editurile evenimentul ? 
Întrebarea am adresat-o Cărții 
românești, editură, care, între 
altele, s-a dovedit 'foarte deschi
să creatorilor tineri. Cinci din 
premiile U.T.C. sînt acordate 
unor cărți apărute aici. .Anul 
editorial în care intrăm, ne 
spune Mihai Gafița, redactorul- 
,șef al Editurii Cartea româneas
că, e unul și important și greu. 
Cerințele mări adresate litera
turii sînt sporite de exigențele 
unor evenimente în planul vie
ții naționale cărora trebuie să 
le răspundem nu doar urmînd 
cursul fir^șc de evoluție aj ac
tivității âbmenithui nostru. Ex
periența celorlalte momente a-

Mi se pare firesc să te în
trebi : ce trebuie să fac înce
pînd de mîine ? Iar agriculto
rii țării răspund, putând apela 
la cifre concludente. Pe cîteva 
le amintesc.

Avem de realizat 18,5 mili
oane tone de cereale, ceea ce 
înseamnă cota record de pînă 
acum. Avem ca sarcină crește
rea substanțială a efectivelor 
de animale și declanșarea la 
scara întregii țări a acțiunii 
de selecție ; sporirea produc
țiilor zootehnice în general și 
îndeosebi a celei de carne. La 
carnea de porc, spre exem
plu, este prevăzut ca livrări
le către stat să crească de 3,5 
ori față de 1973.

Ne-am fixat ca obiectiv 
crearea condițiilor de irigații 
pe o suprafață de 1 450 000 
hectare, cu Aproape trei sute 
de mii de hectare mai mult 
decît în anul pe care-1 înche
iem peste cîteva ore.

Vor fi deschise noi șantiere 
în vederea prevenirii inunda
țiilor în bazinele rîurilor din 
Transilvania și Moldova, iar 
pentru îmbunătățirea pajiș
tilor sînt alocate fonduri în
sumând peste șase sute mili
oane lei și o sută de mii tone 
îngrășăminte chimice.

Direcționăm sumele necesa
re către realizarea a peste o 
sută de ferme zootehnice de 
tip industrial.

Avem ca obiectiv de înda-

plinit crearea de acumulări în 
agricultură, superioare cu pes
te cinci miliarde de lei esti
mărilor din 1973.

Vom folosi cea mai mare 
cantitate de îngrășăminte chi
mice din istoria agriculturii 
țării : cu mult peste o sută de 
kilograme, în medie, la hec
tar teren agricol din sectorul 
unităților agricole socialiste.

Prin dotări, practic va fi re
zolvată problema recoltării 
mecanizate a majorității cul
turilor de suprafață.

Valoarea producției globale 
în agricultură va cunoaște o 
creștere de 21 la sută față de 
1973, ca 
accentul 
ral i zarea 
lor de
realizarea unei raționale rota
ții a culturilor, optimizarea 
nevoilor de hrană a plantelor 
prin fertilizări și irigații.

Volumul lucrărilor de plan
tare a pomilor fructiferi și a 
viței de vie va depăși conside
rabil realizările acestui an.

în cooperativele agricole va 
fi generalizat calculul prețu
lui de cost.

Și nu am amintit decît o 
parte din obiectivele ce ni 
le-am fixat pentru 1974, la a 
căror materializare sînt che
mați toți aceia, al căror loc de 
muncă este ogorul. Implicit, 
deci, și cei peste un milion de 
tineri ai satelor.

factori determinanți, 
punîndu-se pe gene- 
în cultură a soiiuri- 
mare productivitate,

Avem, aici, ca un preambul*  
o sumară biografie cu care în
vățământul nostru intră în anul 
1974. In configurația acestei pa
gini, ele, aceste cifre, nu fac de
cît să reexprime politica pro
fund comunistă, umanistă, a 
partidului nostru. Viitorul gene
rației tinere se dlădește integral 
în școală, pe treptele învătămîn- 
tului. întrucît, ea, această școală, 
a devenit, precum a con
ceput-o omul de stat, condu
cătorul de partid, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, principal 
factor de cultură și izvor de 
civilizație în România, azi.

E tonic să știi că țara ta, odi
nioară recordmană a analfabe
tismului, a ajuns numai în trei 
decenii de dreaptă orânduire, să 
fie recunoscută ca parteneră a 
țărilor celor mai avansate din 
lume, în ceea ce privește sis
temul de instruire și educare a 
tinerei generații. Argumentele 
care-i dau dreptul la o aseme
nea situare se constituie din : 
amploarea pe care a luat-o în
vățământul nostru, izbutind să 
cuprindă în rețeaua sa peste 
patru milioane și jumătate de 
tineri ; ridicarea numărului de 
ani obligatoriu a fi petrecuți în 
școală, învățînd, — la zece ; asi
gurarea gratuității manualelor ; 
o dezvoltare și o diversificare 
mai judicioasă a învățământului 
liceal, tehnic și profesional; 
străduința de a realiza un învă
țământ mai eficient, cu finaliza
re pe toate treptele sale ; mo
dul cum s-au impus în viața 
școlii superioare structurile mo
deme armonizînd intr-un tot 
învățământul cu producțda și 
cercetarea.

Firesc este să ne 
va aduce nou anul 
ța școlii românești, 
trebuie căutat la

întrebăm ce 
1974 In via-

Răspunsul 
sursă,

mai autorizată, acolo unde

CU L TURĂK.U L 1 w X

Orice an nou este așteptat cu curiozitate și speranța, orice 
an care vine promite noutăți. Mișcarea noastrâ culturala, 
mișcarea noastrâ artisticâ își dâ măsura posibilității și valorilor 
ei în fiecare an. De la an la an se așteaptă tot mai mult 
de la instituțiile de cultură, de la oameni care au inițiativa 
gestului cultural și artistic, de la literați și artiști. Sfîrșitul 
anului 1973 a coincis cu deschiderea Teatrului Național din 
București a cărui veche clădire a fost bombardată de ger
mani în râzboiul trecut. Naționalul românesc, a cărui tradiție 
artisticâ este una dintre cele mai prestigioase, dintre cîte avem,

are acum o casa noua. Condițiile ce se oferă literalilor, artiș
tilor, oamenilor de cultura sînt în plin proces de prefacere, 
de ameliorare. Impozanta clădire a Naționalului bucureștean 
este din acest punct de vedere un simbol. Ce semne are noul 
an, anul „care vine" ? Ce ne spun cei angajați direct în miș
carea artisticâ, în procesul lansării câtre public a cârții, a 
filmului, a spectacolului ? Ne răspund cîțiva din reprezen
tanții fenomenului cultural care s-au ilustrat edificator în anul 
1973.

niversale de pînă acum șl ceea 
oe s-a păstrat din literatura lor 
ne este rit se poate de conclu
dentă. Dar dincolo de acest ca
dru aniversar, festiv, devenit 
acum cel normal in climatul și 
cadrul nostru de existență, tre
buie să întâmpinăm acele influ
ențe de altă natură care pot, în
duri fundamental scrisul și ti
păritul cărților.

Cei de la Cartea românească 
ne propunem să ne aflăm în 
continuare, dar cu mai multă 
eficiență, în primul eșalon al 
vieții editoriale care să facă 
față acestor cerințe pentru a

■ asigura literaturii actuale pro
gresul firesc al drumului ei".

FBEM
Mai multe filme decît în anii 

trecuți. Cu acest bilanț cantita
tiv se încheie anul 1973 pentru 
cinematografia română. Mai 
multe filme de actualitate. Iată 
alt semn pozitiv al anului care 
a trecut. Semnalăm totodată și 
prezenta unor regizori tineri 
dotați incontestabil și chiar ex
trem de promițători. Dan Pita, 
unul din tinerii regizori remar
cați la critica de specialitate 
ne-a făcut cunoscute cîteva din 
gîndurile lui despre film : „Ani 
lucrat un serial de televiziune 
alături de Radu Gabrea și

Al. Tatos, serial scris de Eu
gen Barbu și inspirat de lupta 
partidului în ilegalitate .O ex
periență ' nouă pentru mine, 
după documentarul Apa ca un 
bivol negru și filmul Nunta de 
piatră care era o ecranizare și 
un bun exercițiu profesional. 
Sperăm că telespectatorii vor 
aprecia noul serial românesc 
de televiziune Un august în 
flăcări. Sînt atras în continuare 
de mai multe proiecte. Unul 
mai vechi, dar care își are a- 
tracția lui este un film despre 
atât de interesanta personalitate 
a haiducului Pantelimon, o figu
ră legendară a începutului nos
tru de secol. Dar filmul de

actualitate rămâne o permanen
tă chemare. De altfel dorința 
celor mai tineri regizori se în
dreaptă cu precădere către fil
mul de actualitate. Am început 
să lucrez filmul Filip cel bun 
după un scenariu de C. Stoiriu, 
la casa de filme condusă de 
Eugen Mândrie, care pune un 
accent binevenit P® filmul de 
actualitate. Dorința niai
importantă pentru anul 1974 
este ca pe lingă alte precauții 
pe care le iau casele de filme 
să fie și aceea de a avea in ve
dere proiectele și propunerile 
regizorilor, realizatorii direcți și 
decisivi ai filmului".

este formulat exact, fundamen
tat științific: în documentele 
de partid care stabilesc jaloane
le drumului evolutiv al învăță
mântului raportat indisolubil la 
evoluția societății pe care o 
slujește. Documentele Congre
sului al X-lea și ale Conferinței 
Naționale ale partidului și, mai 
recent, hotărîrea program ela
borată de plenara din iunie 
a.c. a partidului —- sinteză a 
contribuției secretarului general 
al partidului la așezarea mal 
bună a învățământului pentru 
mulți ani de aci înainte — 6e 
constituie intr-o adevărată carte 
de căpătâi a școlii. Din cartea 
aceasta se relevă capitolul anu
lui 1974 reprezentând o nouă ve
rigă. o nouă treaptă pe scara 
evolutivă a învățăimîntului nos
tru. Și evoluția urmează con
secvent atingerea unor teluri 
fundamentale : Școala Româ
niei să devină tot mai bine con
solidată, incit să poată pregăti 
temeinic generația tânără pentru 
muncă și viață în accepțiune*  
epocii contemporane; Țara 
noastră să aibă un învățămînt 
cu ferestrele larg deschise spre 
nou, receptiv la transformările 
dinamice ale societății, dîndu-i 
acesteia un capital uman care 
să dețină acumulări ce pot fi 
rapid și cu folos investite în 
dezvoltarea vieții economice $1 
sociale. a producției, în pro
gresul științei și tehnicii. Un în
vățământ pentru Azi, dar, capa
bil-să lanseze cadrele care sâ 
lucreze la acel Mîme ăl Socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

Concluziv și concludent pen
tru modul cum se parcurge tra
seul perfecționării învățământu
lui este, fără doar și poate, ur
mătorul fapt, detașat din multa 
altele : în 1974 se va generaliza 
învățămîntul liceal, pe prima sa 
treaptă, un pas spre generaliza
rea liceului, act oare se va În
făptui în 1980.

Tinerii noștri vor face, așa
dar. mal multă șooală, începând 
cu anul 1974 vor fi cu toții li
ceeni. Iar liceul, pe prima sa 
treaptă, este gândit să le de*  
mai bună învățătură, mai soli
dă formație profesională, antici
pare trainică la pregătirea ce 
va urm*  pentru * intra in 
viață.

Putem desprinde de aici do
minanta anului 1974, însoțită de 
activitatea susținută de a con
solida realitățile de azi, din în- 
vățămint Mergem cu pași si
guri spre o școală cu mai mare 
stabilitate, dar și cu mare mo
bilitate, capabilă să poată re
cepta prin antenele sale comen
zile transformărilor revoluționa
re ale deceniului opt din seco
lul al XX-lea.

TEATRU
Ne adresăm unuia din acto

rii care au jucat din plin în 
stagiunea trecută unul din cei 
care a evoluat aproape seară de 
seară în fața unui public neo
bosit, Ștefan Radoff, de la Tea
trul „C. I. Nottara".

„A? vrea să-mi exprim satis
facția pe care mi-a dat-o întâl
nirea cu un rol ca cel din pie
sa Paradisul. Mai aștept de la 
anul viitor și rezultatul unei 
încercări dificile : rolul Polonius 
din Hamlet jucat înainte de a 
avea virata potrivită rolului- Ce 
doresc anului teatral viitor ? O 
stagiune cu multe piese și pre
miere bune Ceea ce ne lipseș
te sînt piesele adecvate mo
mentului si forțelor noastre ar
tistice. Am avut în 1973 bucu
ria de a descoperi un regizor 
tânăr, pe Dan Miicu, care mi-a 
oferit un interesant și promiță
tor etalon al posibilităților noii 
generații de regizori. Realizarea 
plenar a acestei generații este 
poate unul din semnele amtiui 
viitor. N-aș vrea să închei fără 
a spune nimic despre public. 
Am întâlnit un public entuziast 
și cald. Dacă găsim calea către 
sufletul și înțelegerea lui, pu
blicul e alături de noi. Cred că 
publicul stagiunii viitoare nu-1 
va dezminți pe cel al stagiunii 
prezente".
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Primiți, după datină, cu Plugușorul, la sediul Comitetului Central al partidului,
cei mai tineri cetățeni ai țării au adresat conducătorilor de partid și de stat

tradiționala urare de An Nou

Să ne trăiască patria, partidul, poporul!
(Urmare din vae,. I)

și flori, stau grupați urători cu 
bice, cu buhai și clopoței, co
lindători cp sorcova.

Cu fețele îmbujorate, colin
dătorii își1 încep urarea. în poc
netul bicelor, în vuietul buha
iului și clinchetul cristalin 
clopoțeilor' :

al

Aho, aho. copii șl frați 
De la Dunăre-n Carpați, 
Mici și mari, din toată țara 
Ca florile primăvara 
ia opriți-l cu mindrie 
plugul din țărina vie, 
din noroc și bunăstare 
cit îi patria de mare, 
Opriți plugul chiar în prag 
La partidul nostru drag, 
Să cintăm.
Să tragem brazdă
La cea mai iubită gazdă.
Noi sintem tinere vlăstare ale 

socialistei Românii
Și-aducem în caldă urare 
Gîndurile copilăriei, glndurile 

tinereții 
Visurile noastre, focuri vii ; 
— Orașele șt satele țării ne-au 

spus 9 
Partidului, fiilor săi cei mai buni 
Să le duceți urarea noastră 

curată 
In plugușor coborit din străbuni 
Către clipa de azi, minunată 
Indreptați-vă proaspătul val 
Către Comitetul nostru Central 
Căci acolo într-un pridvor, 
lntr-un pridvor de istorie, de dor 

și de viitor
V-așteaptă ai României iubiți 

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

conducătorii lui, 
Pentru tovarășul Nicolae

Ceaușescu, 
Urați măi flăcăi mâi 1

din obiceiuri «trăbune. cu sen
surile noi irvorîte din evul socia
list al patriei și poporului nostru. 
Alaiul colindătorilor Iși îndreap
tă apoi ffîndurile sl urările spre 
noul an. spre marile lui sarcini 
și orizonturi care-și așteaptă îm
plinirea prin munca întregului 
popor, spre binele țării, pentru 
triumful socialismului și comu
nismului pe pămîntul nostru 
strămoșesc ;
Frumoase datini și obiceiuri 
Ne stau trecutului adeverire și 

temeiuri
Dar mai frumos, mai proaspăt 

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

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

unsprezece
Cind prin partid
Poporul pe line se întrece.
Se întrec. laolaltă, cu părinții >< 

frații lor, pionierii: 
Anul ttnir care vine 
L-așteptăm cum se cuvine 
Pregătiți si-i facă fală 
Tot ce-i pionier sau școala s 
Sfert de secol pe sub soare 
A pionierlei floare 
Se-mplinește în aurind 
Visurile lumintnd 
El, Partidul ni-i părinte, 
Ne-a-nvățat „Tot incinte" 
Noi slntem copiii lui 
Feți-frumoși ai veacului.

Se întrec tineri, schimbul 
mîine al constructorilor de 
tăzi ai socialismului ;
Noi, tineretul țării și viitorul ei 
Muncim, zidim pe vaste șantiere 
Alături de-ntreg neamul 

românesc 
Dăm viață comunistelor idei. 
Cinstim prin munca noastră 

entuziaste vremi — 
Ecouri de brigadă, Bumbești și 

Livezeni
Si ne-amlntim c-a fost frumos 

și a fost greu, 
La Agnita. Botorca, la Salva- 

Vișeu 
Adăugăm la glasul împlinirii 
Mal înainte a acestui ’
Angajamentul

de 
as-

9
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în urările pe care le rostesc 
apoi, micii colindători, se fac in- 
terpreții simțămintelor de dra
goste și stimă, de înaltă prețuire 
și mîndrie pe care întregul 
nostru popor le nutrește, în a- 
cest prag de an nou față 
partid și de conducătorii « 
față de patrie și de drumul 
glorios parcuri în Istorie;

de 
săi, 

L ei

Noi venim din orașe și sate 
Din toi, de peste iot și din 

toate. 
Din Moldova cea dulce și

primitoare 
Venim semeți, frumoși, de-a-n- 

eălare 
Dinspre Mușatinl, cu Ștefan cel 

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

aur și cărbune, 
Cu obiceiurile noastre străbune. 
Venim din Dobrogea, Oltenia și 

Bărăgan, 
Unde crește astăzi griul in lan 
Cu paiul ca trestia, 
Și drept eum e sabia,
Cu boabe bogate pe care le-am 

adus mărturie 
fi le aruncăm spre

dumneavoastră eu noroc să 
vă fie, 

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

și înflorire. 
Pe noi din ținuturi dt nord ne 

aduc, lumina

Da-a fi, cum

cincinal 
de faptă, 
conștiință 

utecista 
chemare 

în frontul muncii 
creatoare**.

nostru 
și 

spune

„Factor-activ
Iar noi, studenții și elevii țării, 

solemn, făgăduim
Ca-n amfiteatre, școli, 

laboratoare
Entuziaști, hotărîrile Plenarei 

din iunie să-ndeplinim
Prin timpuri și spații 
Mereu înfrățite generații, 
Care au fost, slnt și rămîn, 
Rezervele de aur ale Partidului 

Comunist Romăn.

Mulțumind partidului și secre
tarului său general pentru dra
gostea și grija cu care stnt în
conjurați, oolindătorii se anga
jează în numele tuturor copiilor 
și tineretului țării să fie demni 
de această încredere :

Vd făgăduim
Că vom munci mereu uniți

fericiți să ne trdiți.

Din Maramureș, din Oaș, din frățește
Bucovina, Iubind pămîntul acesta, fierbinte

De la Dome, dt la Obcini, după 'și adine
cum știți. Noi toți, români, maghiari,

$1 vi urăm, conducători iubiți germani și alte neamuri
și cinstiți Ca-n brazii din Carpați unite

Intru mulți ani sănătoși și ramuri
Sub steagul roșu, avintat in zbor 
Sub mlndrul nostru tricolor.Prin fața alaiului se succed 

vesttțil căluți moldoveni, capra 
și ursul, atîtea și atîtea datini 
moștenite din străbuni.

In corul țărănesc al colindă
torilor sînt reprezentate simbo
lic cele 12 luni ale anului, fie
care cu semnificațiile coborîte

Cu aceleași gîndurl și simță
minte pornite din inimi curate 
își 
Ne

Iar

încheie colindătorii .urarea î 
întoarcem fiecare unde ni-e 

zarea 
dumneavoastră noi vă urăm 

plecînd

Toi ce poate fi mai frumos pe 
pămint,

Tot ce poate pe lume mai 
frumos să existe 

Spre înflorirea patriei noastre 
socialiste

Să ne trilți, iubiți conducători 
Cu țara, pentru țari in era 

vitejească
Prin care va bate inima 

comunistă și românească.
Tovarășe Ceaușescu. să ne trăiți 
Ci ați purtat a patriei noastre

. ■ lumini
Prin Europa șl Asta
Prin Africa, prin America de 

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

glasul țării in lume
Prin el șl conducătorii lui, 
Făurind pămlntului românesc 

brav renume,
Incit vești frumoase despre 

România călătoresc
Astăzi pe tot globul pămlntesc.

Un grup de copii se apropie 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
do tovarășa Elena Ceaușescu, de 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
de ceilalți conducători, sorco- 
vlndu-i in cor după tradiționalul 
obicei î

Conducătorii săi, tovarășul 
Ceaușescu să ne trăiască I 

Numeroși cetățeni ai Capita
lei se opresc și iau parte la 
emoționantul colind al copiilor

șl tineretului din fața sediului 
Comitetului Central al Partidu
lui.

Pocnetele bicelor, clinchetul 
clopoțeilor, urările oolindători-

lor au încetat Pentru dteva 
clipe se așterne liniștea. Colin
dătorii trăieso din nou clipe 
deosebite atunci cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ia cuvîntut

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragi prieteni pionieri |i 
tineri.

urările adresate 
de înflorire și 

a patriei noastre

stat, 
po- 

dez- 
so-

încă 
in

Sorcova, vesela 
Am venit să vă urăm
Să trăifi,
Să-nfloriți
Tineri, sănătoși să fiți
Ca merii,
Ca perii
In mijlocul primăverii
Toți conducătorii să ne trăiască 
Patria s-o înflorească 
Iar dumneavoastră
Tovarășe Ceaușescu vă mulțu

mim 
sănătosSl vă dorim si fiți 

Plin de lumină,
Și bucurie omenească
Gazde dragi, conducători prea- 

cinstiți. 
La anul cind se va ivi săr
bătoarea
Iarăși vi vom sorcovi cu 

urarea. 
Plnd atunci, urătorii noștri

dau onorul 
In dulce ca mierea limbă

românească 
Si ne trăiască Partidul, Patria, 

Poporul

Dorim s& vă mulțumim pen
tru urarea adresată Comitetu
lui Central, conducerii de 
pentru 
porului 
voi tare 
cialiste.

într-adevăr, încheiem 
un an cu bune rezultate 
dezvoltarea economică și so
cială a României — un an în 
care tineretul, copiii au con
tribuit și el la tot ceea ce s-a 
înfăptuit. Ei au depus eforturi 
pentru a învăța, pentru a-și 
însuși știința și cultura îna
intată, pentru a se pregăti să 
devină demni urmași ai părin
ților lor, buni fii ai patriei 
socialiste, constructori destoi
nici ai socialismului șl comu
nismului în România. (Aplauze).

Intrăm Intr-un an în care 
patria noastră va face noi 
pași înainte pe calea dezvol
tării multilaterale, ridicîndu-se 
pe culmi tot mai înalte de 
progres și civilizație. Fiecare 
cetățean al României are 
multe de făcut pentru reali
zarea programului elaborat de 
partid. Voi, dragi pionieri, 
dragi tineri, aveți în fața voas
tră un nou an minunat, care 
vă va oferi multe bucurii. 
Sper că fiecare dintre voi, 
muncind șl învățînd, se va 
bucura din plin de tot ceea ce

se va înfăptui in țara noastră. 
Viața voastră, a părinților 
voștri, a întregului popor va 
deveni mereu mai bună, mai 
îmbelșugată. îmi exprim con
vingerea că, în școli și facul
tăți. în munca de zi cu zi, fie
care pionier, copil, tînăr va 
face totul pentru a-și însuși 
cît mai multe cunoștințe — 
aceasta deschizîndu-le căi 
nebănuite de a participa la 
viața socială, de a se 
in toate domeniile de 
tate.

Anul 1974 va fi un 
noi realizări în toate 
niile de activitate, un 
înflorire a patriei, 
progrese pe calea făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, de afirmare a ei 
pe plan internațional printr-o 
politică de pace și colaborare 
cu toate națiunile lumii.

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

Să învățațl. să învătaiî și

afirma 
activi-

an de 
dome- 
an de 

de noi

Iar să învățațl, să faceți totul 
pentru a fi demni urmași al 
gloriosului nostru partid, ai 
părinților voștri — construc
tori ai societății celei mai îna
intate — pentru ca patria 
noastră, România, să trăiască 
veșnic sub soarele strălucitor 
al socialismului și comunis
mului 1 (Aplauze puternice).

Vă urez la mulțl ani, multă 
fericire, vouă și părinților 
voștri ! Multă sănătate între
gului nostru popor 1 (Aplauze 
prelungite, urale).

★
Ropote de aplauze, urale pu

ternice însoțesc cuvintele tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pi
onierii și școlarii prezenți la a- 
ceastă tradițională întîlnire 
manifestîndu-și încă o dată dra
gostea lor nețărmurită față de 
partid și față de secretarul său 
general.

Micii colindători sînt apoi in
vitați de către conducătorii par
tidului în sediul Comitetului 
Central unde, ca la orice casă 
românească, sînt răsplătiți cu 
daruri, după datina străbună. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
se fotografiază împreună cu pio
nierii, tinerii muncitori și stu- 
denți, Imagini care vor constitui, 
peste ani, dovezi grăitoare ale 
grijii și atenției cu care par
tidul înconjoară, în toate mo
mentele vieții, tînăra generație. 
Apoi, întregul alai al colindă
torilor intonează tradiționalul 
„Mulți ani trăiască !“

lor directoare șl înfăptuirea in 
practică a activității țări! 
noastre consacrate soluționă
rii unor probleme majore ale 
contemporaneității, consolidă
rii tendințelor pozitive în via
ța internațională, în «copul a- 
«igurării păcii și securității în 
lume.

Multe din țările pe care le 
reprezintă șefii misiunilor di
plomatice prezenți la această 
întîlnire, au fost vizitate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in cursul anului sau tn anii 
precedenți.

Intîlnirile și schimburile de 
vederi avute cu această ocazie 
și în alte împrejurări, cu con
ducători de state, șefi de gu
verne, cu alte personalități ale 
vieții politice, economice și 
culturale, declarațiile solem
ne comune, tratatele și con
vențiile încheiate, au determi
nat adîncirea relațiilor de prie
tenie și intensificarea legătu
rilor pe multiple planuri al» 
României cu un însemnat nu
măr de țări, au marcat afirma
rea toi mai pregnantă a prin
cipiilor raporturilor noi între 
state, au stimulat activ cursul 
spre destindere în lume.

Pentru a prezenta felicitări 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat, celorlalți conducători de 
stat ai României au venit am
basadorii : R.S.F. Iugoslavia — 
Iso Njegovan, Danemarcei — 
Torben Busck-Nielsen, R. P. 
Bulgaria — Spas Gospodov, 
R.D. Vietnam — Nguyen Dang 
Hanh, Olandei — P.V. Putman 
Cramer, R.S. Cehoslovace — 
Miroslav Sulek, R.P. Albania
— Nikolla Proti, R.D, Germa
ne — dr. Hans Voss, U.R.S.S.
— V.I. Drozdenko, Republicii 
Vietnamului de Sud — Lam 
Van Luu, Cubei — Nicolas 
Rodriguez Astiazaraln, R.F. 
Germania — Erwin Wickert, 
Marii Britanii — Derick Ros- 
slyn Ashe, R.A. Egipt — Os
man Assal, Indoneziei — Mur- 
salin D.M., Franței — Francis 
Levasseur, Indiei — V.K. A- 
huja, Argentinei — J.C.M. Bel- 
tramino, Finlandei — Penttl 
Martin Suomela, Republicii 
Elene — Aristote Phrydas, 
Pakistanului — S.A.D. Buk
hari, Italiei — Antonino Resti- 
vo, R.P. Congo — Eugene Ger
main Mankou, R.P.D. Coreene
— Li Min Su, Israelului —
— Yohanan Cohen, Republicii 
Gabon — Jean-Firmin Ngon- 
det, Marocului — Maati Jorio, 
Peru — Enrique E. Laroza, 
R.P. Chineze — Li Tin-ciuan, 
Republicii Africa Centrală — 
Jean-Claude Mandaba, Ira
kului — Ahmed Hussein Al- 
Samarrale, Suediei — Curt 
Leijon. R.P. Mongole — Giam- 
byn Niamaa, R.P. Polone — 
Wladyslaw Wojtasik, ministrul 
plenipotențiar al Braziliei — 
Federico Carlos Carnauba, 
însărcinați! cu afaceri a.i. ai :

Foto ; Agerpree

In ultimele zile ale anului

Noi capacități industriale 
au început să producă

Un omagiu tradițional

Vești de pe șantiere și din unități economice, sosite în 
ultimele zile ale anului, anunță intrarea în circuitul eco
nomic a unor noi capacități de producție.
• La 30 decembrie, la Galați, la Întreprinderea de meca

nică navală a fost inaugurată, cu trei luni de zile înainte de 
termen, prima capacitate a secției de construcții metalice 
navale. Aici, se vor realiza macarale navale pentru toate ti
purile de nave fabricate în țară, precum și capace pentru 
gurile de magazii ale navelor maritime. Ceea ce va duce 
la un spor de producție de 50 milioane lei prevăzut a 
se realiza, comparativ cu anul 1973, de întreprinderea me
canică navală gălățeană.

Manifestînd deosebită grijă față de cel ce muncesc aici, 
odată cu inaugurarea noii secții a fost dat în folosință și un 
cămin cu 339 locuri pentru muncitori nefamiliști.

Din Slatina aflăm că la întreprinderea de prelucrare a 
aluminiului a intrat în funcțiune prima din cele două li
nii tehnologice ale secției de cabluri electrice de forță.

Noul obiectiv, cu o capacitate anuală de 10 000 km ca
bluri electrice de forță și 5 000 tone sîrmă trefilată, va 
produce un bogat sortiment de cabluri electrice armate șl 
nearmate, cu izolație de pvc, destinate transportului e- 
nergiei electrice de la sursă la mașinile și agregatele uni
tăților industriale consumatoare. Dealtfel, încă în perioa
da probelor tehnologice au fost obținuți primii 100 km de 
asemenea cabluri, dintre care 25 km au și fost li
vrați Trustului de construcții industriale din Constanța.

Tot la Galați, la Șantierul naval a fost dată în exploa
tare o stație de acetilenă, care va satisface integral ne
cesitățile întreprinderii.

O valoroasă instalație, concepută, proiectată și realizată 
de specialiștii din Pitești, a intrat în funcțiune la unita
tea forestieră de exploatare și transport din Stîlpeni. Este 
vorba de prima platformă de preindustrializare mecani
zată a lemnului brut,, din ramura economiei noastre fo
restiere. Ea este destinată exploatării și preindustrializării 
arborilor cu coronament, asigurînd, în aceste operații, o 
creștere a productivității muncii de 30 la sută.

• Odată cu ultimul șut al 
acestui an, vestita brigadă de 
mineri condusă de Petru Mo- 
raru, de la Leșu Ursului, în
cheie anul 1973 cu un strălu
cit bilanț de realizări. Men- 
ținlnd de-a lungul celor 
douăsprezece luni de activi
tate în subteran un înalt 
ritm de productivitate, orta
cii au reușit să înscrie ade
vărate recorduri de înainta
re, onorîndu-și integral sar
cinile de plan pe primii pa
tru ani ai cincinalului.

Cele din urmă tone de mi
nereu scoase la suprafață în 
cursul zilei de sîmbătă sînt 
în contul primei jumătăți a 
lunii ianuarie 1975. Depășiri
le înregistrate pînă acum se 
cifrează la 25 960 tone.

Avînd la bază acest impor
tant avans cîștigat în com
petiția cu timpul, minerii 
din brigada lui Petru Mora- 
ru s-au angajat ca în cinstea 
celei de-a treizecea aniver
sări a eliberării patriei să 
raporteze îndeplinirea între
gului plan cincinal.

Mexicului— Ricardo Calderon 
Villaverde, Republicii Chile
— Julio Rlethmuller, Repun 
bllcll Arabe Siriene — Muh- 
aer Sayadi, Republicii Zair —• 
Zitu di Nenkoti, Republicii De
mocratice Sudan — El Rashe
ed Khldir, Regatului Cambod- 
glei — Ngo Taing Tykea, Bel
giei — Lionel de Mey, R.P,' 
Ungare — Eomokos Vekss, 
Venezuelel — Hernanl Escobar 
Cabrera, Iranului — Yahle 
Motamed-Vazlrl, Elveției — 
P.A. Troendie, Turciei — Ra
sim Fenmen, Austriei — dr. 
Tassilo Ogrlnz, Japoniei — Ye» 
suhlro Hamada, șeful Repre
zentanței Consulare șl Comer
ciale a Spaniei — Pio de lo« 
Casare, y de Illana, directorul 
Centrului de Informare al 
O.N.U. — Sayed Abbas Che- 
did, și Reprezentantul P.N.U.D.
— B.R. Devarajan.

Luînd cuvîntul în 
corpului diplomatic, 
dorul Iso Njegovan, 
corpului diplomatic,

Stimate Domnule Președinte. 
Cu ocazia celei de-a 26-a 

aniversări a proclamării Re
publicii și a Anului Nou, am 
deosebita onoare și plăcere ca 
In numele corpului diplomatic 
din București să vă transmit 
cele mai cordiale felicitări și 
cele mai bune urări dumnea
voastră, Consiliului de Stat, 
guvernului și poporului Repu
blicii Socialiste România.

Dorința noastră este ca nou! 
an, 1974, să fie un an al păcii, 
al Întăririi colaborări! șl înțe
legerii intre popoare și țări, al 
unei atmosfere de destindere 
in relațiile internaționale — 
an care am dori să aducă oa
menilor o viață In care să fie 
mai plini de încredere in ziua 
de miine.

In anul care a trecut .-a pu
tut remarca contribuția impor
tantă a Republicii " 
România și, in mod 
contribuția 
personală, ___ r
președinte, la promovarea co
laborării și coexistenței inter
naționale, Ia destinderea În
cordării și dezvoltarea priete
niei, a stimei și respectului re
ciproc intre popoare și state.

Sintem de asemenea mar
tori ai unor realizări semnifi
cative pe care harnicul popor 
român și conducerea sa le ob
țin in toate domeniile de ac
tivitate și în dezvoltarea mul
tilaterală a țării lor.

Noi, cei aflați aici in cali
tate de reprezentanți ai țări
lor noastre, ne bucurăm de 
succesele pe care le înregis
trează. atît pe plan intern cit 
și extern. Republica Socialis
tă România, țară a cărei ospi
talitate proverbială i-am cu
noscut-o. Aceste succese con
stituie o parte inseparabilă a 
aspirațiilor generale ale lumii 
contemporane spre bunăstare, 
spre o viață mai fericită a 
tuturor oamenilor și spre în
făptuirea idealurilor nobile ale 
păcii și prosperității.

Permiteți, stimate domnule 
președinte, să vă urez încă o 
dată, dumneavoastră, stimatei 
dumneavoastră familii și cola
boratorilor multă sănătate 
fericire.

La mulți ani !
In numele Consiliului 

Stat, al guvernului și al 
personal, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a mulțumit pen
tru felicitări, pentru bunele u- 
rări adresate poporului romăn. 
Alocuțiunea rostită cu acest 
prilej de șeful statului nostru 
a fost viu aplaudată de toți 
cei prezenți.

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

diplomatice.
o cupă de șampa- 
tovarășul Nicolae 
reprezentanții nu- 
țări prezenți la a-

numele 
ambasa- 
decanul 
a spus :

Socialiste 
special, 

dumneavoastră 
stimate domnule

și

de
său

(Agerpres)

misiunilor
Ciocnind 

nie cu 
Ceaușescu, 
meroaselor 
ceasta întîlnire i-au transmis 
felicitări cu prilejul Anului 
Nou din partea șefilor statelor 
și guvernelor respective, urări 
de noi succese în activitatea ce 
0 desfășoară în fruntea statu
lui român, și în viața politică 
internațională. In timpul 
cestor cordiale convorbiri au 
fost evocate vizitele făcute de 
președintele Nicolae Ceaușescu 
în numeroase țări, influența 
majoră a convorbirilor la ni
vel înalt avute cu acest prilej 
atît pentru dezvoltarea relați
ilor bilaterale cît și pentru 
promovarea cursului destin
derii în lume, păcii, înțelege
rii șl cooperării între țâri și 
popoare.

La încheierea primirii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a u- 
rat încă o dată șefilor misiu
nilor diplomatice multă feri- 
oir, și „La mulți ani 1“.

a-



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 4 LUNI 31 DECEMBRIE 1973

CELOR MAI CONSECVENȚI CITITORI Al NOȘTRI

LOCATARELOR CĂMINULUI „ARGESEANA"

ti tineri spun căi
„SCÎNTEIA TINERETULUI" VĂ FELICITĂ SI VĂ UREAZĂ LA MULTI ANI!

f ORGANIZAȚIEI UT. C. BUCUREȘTI

La început, pe Marin Bănică l-am sus
pectat de falsă modestie. îmi fusese reco
mandat de Comitetul județean Ilfov al

DA,PRIMA FELICITARE ------- >
încheiem, așadar, și acest an — treaptă a mersului nostru înainte — 

munții s-au ridicat cu o clipă, parcă, mai sus, cîmpurile au săgetat lin de sub 
brazde și pe cer s-au auzit spice, în orologii secundele se preschimbă în pîini și 
bat în timpanele văzduhului mii, nesfîrșite lumini. Se încheie viața unui an des
pre care putem spune că a fost bogată, cu multe satisfacții care încunună brațe 
și frunți în efort. în oglinzi limpezi se păstrează chipuri, nume și fapte care 
dau durată însuși timpului și fac din bilanțul nostru obișnuit un act frumos de 
sărbătoare. Economic, am mai adăugat la imaginea țării noi dimensiuni și relie
furi noi în care-și găsesc expresie ingeniozitatea șj puterea continuă de autode- 
pășire, vocația de a construi și crea. Politic, în tot ce s-a clădit, avem satisfacția 
consecvenței aplicării principiilor și normelor partidului și statului a anga
jării în tot ce se edifică și se numește om, în tot ce slujește conștiinței înainta
te și progresului, păcii și cooperării. Anul nou care vine, secunda acestui *n  
care se aude, moștenesc pe cel ce-I încheiem și se desfășoară sub semne de 
bun augur pentru noi toți. Va fl un an plin, un an fierbinte, un an jubileu. Cu 
cel mai înalt ritm, fiindcă stă în puterea noastră, stă în puterea brațele min
ții șl Inimii noastre. Tineri, sau de orice vîrstă, aceiași, angajați intr-o bătălie

care să ne apropie de ceasul împlinirii a ceea ce ne-am propus : cincinalul îna- / 
inte de termen. /

Pentru anul care se încheie, așadar, pentru toate bucuriile, frumusețile și în- J 
făptuirile Iui, să ne felicităm. Prima fe licitare se cuvine țării, partidului, con- 
ducerii noastre de partid și de stat, gîn-durile noastre cele mai bune, acum și în 
clipa dintre ani, tuturor celor ce ni-s dragi, secretarului general al partidului > 
în preajma căruia e familia însăși a națiunii noastre socialiste, respiră, trăiește, ]► 
veghează și trudește însăși marea noastră familie. Pentru anul care se încheie. > 

Pentru anul care vine, prima urare partidului, conducerii noastre de partid ? 
și de stat, sentimentele noastre cele mai curate, acum și la cumpăna dintre ani, ? 
tuturor celor ce ni-s apropiațl și-i iubim, secretarului general ai partidului, grijii \ 
șl dragostei lui de țară ; multă sănătate, fericire, viață lungă, viață rodnică. Vîrsta S 
noastră, a tinerilor, emană de la marea forță de muncă și de gîndire a partidu- < > 
Iul, a celui ce la drmă se află și tnmănun chează destinele și nu pregetă a lucra e- < [ 
fectiv pentru ele, dîndu-le o dimensiune istorică. Probăm viitorul cu însuși acest 
prezent încărcat de rîvnă și tinerețe, de patos și luciditate. Urarea „La mulți ani" ] ► 

e cartea de vizită pe care s-o semnăm cu inima. /

Cu mîinile modelăm 
metalul; cu vorbele — 
oamenii !

„Toate dispozitivele cu care mane
vrăm metalul sînt doar prelungiri ale 
mîinilor noastre. Cu mîinile modelăm 
metalul incandescent ; ca pe lut I De- 
asta zicem noi, forjorii, că forja e o 
artă și că trebuie talent ca s-o deprinzi". 
Sînt primele vorbe pe care le-am auzit 
de la maistrul forjor Hristache Anto- 
nache, de la „23 August", în chiar cli
pa cind l-am cunoscut. Erau vorbe cu 
suflet, adresate unui grup de ucenici, 
strînși în jurul forjei, numai ochi și 
urechi. Ascultînd sfaturile celui pentru 
care acum aproape un sfert de veac, 
forja a devenit „dragoste de-o viață", 
am înțeles prin ce „vrăji*  maistrul a 
reușit să atragă nenumărați tineri spre 
o meserie frumoasă, dar aspră. Pentru 
modul în care i-a format pe cei mai 
buni forjori ai uzinei (N. Iancu, C. Tîn- 
jeală, T. Sișiaru, C. Ciobanu ș.a.), pen
tru sfaturile pe care le dă zilnic învă
țăceilor săi de azi, pentru grija purtată 
organizației U.T.C.-forjă, de care răs
punde din partea organizației de 
partid, ti adresăm cele mai calde feli
citări Eroului Muncii Socialiste, Hrista- 
che Antonache !

Celui mal bun 
fasonator mecanic 
din Europa

Lucrează în frumoasele păduri de la 
poalele Pietrei Craiului La sectorul de ex
ploatare Rișnov. Intli a cîștigat titlul de 
campion național tn Întrecerea tăietorilor 
„mecanizați" din pădurile noastre, apoi, 
în septembrie 1973, s-a dovedit din nou 
cel mai bun, de data aceasta la concursul 
european care a avut loc la Piatra Neamț. 
Asemenea succese remarcabile le-a obți
nut la vîrsta de 24 de ani, doar după doi 
ani de practică cu fierăstrăul mecanic de 
tip „Retezat", de fabricație românească. 
Cu toate acestea nu a încetat să întrebe 
și să se sfătuiască permanent cu fasona- 
toril mai cu experiență, deoarece consi
deră că mai are încă multe de învățat. 
La rîndul său, îi învață pe cei mal tineri, 
nețînînd secrete nici unul din... „secretele 
succesului său neobișnuit. Că toți oamenii 
vorbesc numai cu cuvinte de laudă, de la 
directorul întreprinderii și pînă la ultimul 
rămpuitor, este foarte firesc. Gîndurilor lor 
bune adăugăm felicitările șl urările noas
tre tînărului comunist Teodor Pelin.

O strîngere de mină 
pentru un activist

Colectivul ziarului nostru urează 
celej mai mari organizații U.T.C. din 
țară, organizației U.T.C. a Capitalei, 
să Ii ofere cit mai multe asemenea 
prilejuri. Numărul de 300 000 de 
membri la care a ajuns tn prag 
de An Nou, cu trei luni mai devre
me decît exprima angajamentul asu

r>Ș.;fPENTRU INIȚIATIVE, PENTRU OȚEL, 
gfe' ' . PENTRU TINEREȚE '

Pentru inițiative fiindcă cei 12 000 de 
tineri de pe Platforma Combinatului side
rurgic din Galati au știut să le dea viață, 
să le afirme cu putere, să împlinească 
prin ele o activitate bogată. Rodul acestor 
inițiative in acțiunea de economisire a ma
teriilor prime și a materialelor : peste 15 
milioane lei.

Pentru oțel fiindcă au știut să călău
zească minereul spre împliniri «uperioare.

Patriei mai mult oțel — Jură- 
mînt de tînăr îndrăgostit Sî au reușit 

U.T.C. ca cel mai bun activist. Mal mult, 
colegii săi de muncă, mi-1 caracterizaseră 
tn cuvinte alese, incit cu greu aș mai fi 
găsit ceva să-i reproșez. Iar acum, cind 
stau de vorbă cu el, îl observ cum se 
ascunde după cuvinte desemnînd modes
tia cu orice preț.

— Nu aș vrea să fiu înțeles greșit, 
insistă el. Mă bucur că. Comitetul jude
țean U.T.C. a găsit de cuviință să-mi ono
reze mie spațiul pe care „Scînteia tinere
tului" îl rezervă cu acest prilej unui ac
tivist, că tinerii din activul U.T.C. au 
vorbit frumos despre mine. Desigur, pro
babil puse într-o balanță riguroasă, cali
tățile mele au c anume greutate. La an
gajarea mea totală în munca de activist 
se adaugă însă un coeficient în plus de 
calitate care se datorește colegilor mei de 
muncă, tinerilor activiști, uteciștilor din 
organizațiile în rîndul cărora îmi desfășor 
activitatea. De aceea, cu modestia cuve
nită, cinstită, adevărată v-aș propune ca 
felicitările ce mi le adresați astăzi să 
revină în egală măsură colegilor mei. ac
tiviștilor. Uniunii noastre a Tinerilor 
Comuniști.

Ceea ce și facem.

Țesătoare, secretar 
U. T. C., instructoare 
de pionieri

Cînd ne-am cunoscut aveai numai două 
luni vechime într-o activitate căreia sin
gură te-ai oferit. Acum, dacă nu ne în
șelăm, împlinești un an. E o aniversare 
pentru care poți primi o telegramă, ală
turi de plugușorul pe care, nu ne îndoim, 
ți-1 vor cinta copiii din detașamentul cla
sei a V-a A al Școlii generale din Afu
mați, unde-ți faci „pionieri*"  în munca 
de instructor. Ne întrebam însă cum 
izbutești să integrezi în personalita
tea ta, in activitatea și bugetul tău 
de timp atîtea feluri de a fi : bună pro
fesionistă — țesătoare — bună secretară 
U.T.C. intr-o comună cu multe suflete de 
uteciștl și un iubit instructor.

Ne-al convins cum : fiindcă peste tot ești 
aceeași : Maria Vlad. încît nu ne rămlne 
decît să-ți dorim să nu uiți propriile-ți 
cuvinte : „viitorul comunei sînt uteciștii, 
iar viitorii uteciștl sînt pionierii de astăzi 
— pe care cine altcineva să-i ajute să 
devină comuniști decît noi, tinerii comu
niști ?“

Pentru a treia 
oară brigadier pe un 
șantier al tineretului

Te-am întîlnit, în vara anului 1969, pe 
șantierul de irigații Calafat-Băilești. Ve- 
nispi să te califici. Cu sprijinul colectivu
lui, visul ți s-a împlinit. Și de trei ani lu
crezi „ca om de bază" pe șantiere. 
După încheierea lucrărilor pe șantierul 
unde te-ai calificat, ai semnat ștatul de 
salarii în zona nisipurilor zburătoare din 
stingă Jiului, iar acum participi la rea
lizarea unui alt important obiectiv hi- 

mat de conferința municipală din ia
nuarie 1973, este un semn de bun 
augur. Și cum Întotdeauna cantitatea 
este premisa calității, îi urăm cule
gerea rodului în cît mai scurt timp ; 
celor mai tineri uteciștl integrare de
plină șl cît mal multe satisfacții de 
pe urma dobîndirii noii calități de 
uteclst

Împreună cu maiștrii lor, ca ziua și 
noaptea să dea țării peste plan mai mult 
de 60 000 tone de oțel.

Pentru tinerețe fiindcă neobosită este 
arderea lor interioară, setea de fapte 
mari și de idei luminoase. în 1973 spo- 
rindu-și rîndurile cu 1 500 de tineri, fie
care organizație a devenit mai puternică, 
fiecare s-a afirmat ca un colectiv unit, 
dinamic, capabil să îndeplinească tot mai 
complexe sarcini economice sau de orga
nizație. J 

droamelioratlv din «udul Olteniei: siste
mul de irigații Cetate — Gallcea Mare. 
Ești apreciat pentru hărnicie, seriozitate, 
devotament și perseverență, iar uteciștii 
te-au ales secretarul organizației din ca
drul lotului Moreni-Cetate și, totodată, 
comandant de detașament pe cel de-al 
optulea Șantier național al tineretului din 
domeniul Îmbunătățirilor funciare. Vor
bind despre tine, cineva spunea : „e o- 
mul a cărui muncă dintr-un an echivalea
ză cu un tren încărcat cu porumb". Cu 
alte cuvinte ceea ce faci tu într-un an 
înseamnă amenajarea pentru irigații a 
unei suprafețe de teren al cărei spor de 
recoltă asigurat încarcă un tren... Și. nu
mai aici, la actualul tău loc de muncă al 
participat la amplasarea a 45 de antene și 
la executarea a patru stații de pompare.

Cu acest bilanț — pentru că oricum în
seamnă un bilanț — închei un an de 
muncă, iar gîndului pe care ni l-ai încre
dințat „ca în 1974 să realizezi mult mai 
mult și mai bine*  îl adăugăm urarea 
noastră de noroc și succes deplin 1 Ție, 
Marin Popa, și tuturor celor aproape o mie 
de brigadieri din Șantierul național, al ti
neretului Cetate-Galicea ; ție și tuturor 
purtătorilor uniformei de brigadier de pe 
șantierele naționale ale tineretului din 
țară.

Atestări anticipate la 
titlul de matematician

Se pare că rîndurile acestea trebuie să 
le expediem la Constanța, deși adresan
tul este student la Matematică, în Bucu
rești. Probabil, însă, că se află în vacan
ță. la părinți, după succesul dobîndit la 
sesiunea de examene din cel de-al doi
lea an de studenție. Ti știm de pe vre
mea cînd era într-a X-a, la Constanța, 
cînd a început să fie „elev olimpic", deci 
de cinci ani. De atîția ani de cînd adună 
cu pasiunea marilor colecționari, atestări 
anticipate la titlul de Matematician. Deo
camdată, în această vară, l-a obținut pe 
cel de tînăr matematician, lăsîndu-și nu
mele (împreună cu un politehnist, Vale- 
riu Breazu), înscris în cartea de onoare a 
Balcaniadei tinerilor matematicieni, or
ganizată la Atena, ca premiant întîl.

Ce-țl dorești Alexandru Dimca, ca să-ți 
dorim și noi ? Ca și colegii și dascălii tăi, 
te-am însoțit de fiecare dată, la toate 
concursurile : șl cînd ai fost în Polonia, 
șl la Bratislava și, mal recent, la Timi
șoara. la concursul studențesc „Tralan 
Lalescu", cu gîndul că vei cîștiga. Ți-am 
căutat mereu numele, nerăbdători, prin
tre premianți. Șl l-am găsit de flecare 
dată. Am vrea să-1 găsim și în, 74...

O certitudine sportivă 
intre paralelele anilor

Gimnastica este unul dintre aporturile 
în elita căruia este cel mai greu de pă
truns. După șapte ani de activi
tate asiduă, supusă atîtor priva
țiuni, când zilnic rămânea ore în 
șir în lumea paralelelor, a bîmel, să 
execute mișcări atît de precise, atît de ri
guroase, Alina Goreac a reușit să devină 
o mare campioană șl să producă, toamna 
aceasta, marea surpriză, la campionatele 
europene de la Londra. Ascensiunea pină 
în vîrful ierarhiei — a fost finalistă la toate 
cele patru aparate, la țrei dintre ele — 
— bîmă (argint), paralele șl sol (bronz) 
obțlnînd medalii — precum și locul IV la 

individual compus — este încununarea 
firească a propriei sîrgulnțe, a strădaniei 
antrenorului său, de cizelam r>*nă  la rafi
nament a mișcărilor și gr i ținutei 
și expresivității.

Supercampionul
Nu știm de ce, dar încercînd t scriem, 

să vorbii.i despre Ilie Năstaâe, sivercam- 
plonul nostru, sîntem constrîn^i să ne în
trebăm ce-am mal putea scrie sau spune 
în plus ? A fost epuizată o întreagă co
lecție de metafore și figuri de stil. De 
fiecare dată victoriile lui sînt uluitoare. 
Și anul acesta din 41 de turnee la care a 
participat, a cîștigat, într-o manieră de 
mare maestru, 17. tn rest a fost finalist 
sau semifinalist. Partidele lui Ilie Năstase 
despre care mereu se spune că sînt a- 
devărate lecții de tenis, spontanei
tatea, inventivitatea, improvizația, dez
involtura și bucuria cu care făurește 
victoria de fiecare dată, au uimit lu
mea, au cucerit inimile spectatorilor de 
pretutindeni. Ilie Năstase. cel mai mare 
„ambasador" al sportului românesc, des
pre care, în urma marilor succese din 
acest an, un comentator spunea că „este 
arta și talentul puse în slujba tenisului" 
sau „avem în față un campion al lumii cu 
adevărat miraculos" — ori un altul — 
„avem în față un incomparabil as al ta- 
chetei" și, în sfîrșit, „începe o nouă eră 
în tenis, cea a lui Ilie Năstase..." este, 
înainte de toate, românul Ilie Năstase, 
iar în acest ceas al bilanțului ce-am 
putea face decît să-i mulțumim, sincer, 
din inimă, pentru bucuriile și satisfacții
le, pentru emoțiile pe care ni le dăruiește 
cu fiecare victorie a sa și să-i urăm să 
rămînă în Olimpul sportului alb cîți mal 
mulți ani...

3 OOO 000 
de Km in avion...

Pentru Florie*  Savu, însoțitoare de bord 
la TAROM, anul 1973 a fost un an al 
bilanțului bogat. în urmă cu trei luni a 
fost primită în rîndurile membrilor Par
tidului Comunist Român, ca urmare a 
activității depuse în comitetul U.T.C., a 
cărei membră este, ca urmare a conștiin
ciozității, spiritului matur și responsabil 
cu care își îndeplinește sarcinile de ser
viciu. Și încă un fapt : pe carnetul de 
zbor al tinerei însoțitoare de bord figu
rează un record personal — 3 milioane 
de kilometri (da, trei milioane) efectuați 
cu aeronavele românești. Pentru toate a- 
cestea, dar mai ales pentru dăruirea cu 
care își exercită profesiunea, îi adresăm 
caldele noastre felicitări și urarea ca anul 
1974 să-i aducă noi satisfacții.

în fiecare săptămînă 
o scrisoare...

Numele lui Vaslle Caburgan, lăcătuș 
electromecanic la întreprinderea județeană 
de gospodărie comunală și locativă Galați, 
este cunoscut cititorilor noștri din nume
roasele corespondențe trimise ziarului. în 
ultima scrisoare adresată redacției ne-a 
povestit o bucurie personală : a fost pri
mit în rîndurile membrilor P.C.R., ceea 
ce arată că este nu numai un corespon
dent voluntar foarte activ, ci și un mun
citor foarte bun.

Folosim prilejul pentru a mulțumi, atît 
lui Vasile Caburgan cît și tuturor cores
pondenților noștri, prieteni statornici ai 

I ziarului, urîndu-le un an nou fericit, plin 
de bucurii și satisfacții.

Să fiți cei mal buni
în calitatea noastră de organizatori ai 

concursului „Pentru cea mai bună clasă 
a anului școlar", trebuie să fim imparți
ali. Altminteri poate am fi trecut în ban
ca suporterilor voștri, a celor 32 de elevi 
ai anului III B al Liceului din Găiești. 
Dar pentru că nu putem „ține" numai cu 
voi, vă urăm multe, foarte multe idei și 
inițiative, bune însoțitoare a celei care 
a transformat liceul vostru, organizația 
U.T.C. a acestuia într-o echipă care a 
pornit de la startul anului școlar 1973 cu 
ambiția să ajungă la finele lui, în 1974, 
în formație compactă. Va fi de-a june ca,

Campion național 
la arături

Pentru pasiune, cu care te-ai dăruit 
meseriei — colegii te stimează. Pentru că 
tractorul ?1 mașinii, agricole nu mal au 
secrete pentru tine — colegii te solicită. 
Pentru competenta profesională, dovedită 
in calitatea lucrărilor executate — colegii 
1,1 raportează propriile rezultate la ale 
tale, iar cooperatorii te solicită ,1 te aș
teaptă Bă realizezi ceea ce este mal difi
cil. Pentru cinstea, sinceritatea, spiritul 
critic ,1 autocritic de care faci dovadă — 
colegii se străduiesc să te imite. Pentru 
că, cel mal ttnăr participant fiind, ai ciș- 
tigat concursul republican de arătură, de
venind primul campion national — Între
gul detașament de mecanizatori ai tării 
te cunosc ,i te apreciază. Ești un meca
nizator sirgvlndos — o dovadă fiind și 
faptul că anul acesta ai realizat aproape 
două planuri, toate lucrările fiind recep
ționate cu calificativ maxim, iar trac
torul șl mașinile agricole cu care ai lu
crat n-au necesitat nici o reparație tn 
atelierele unității. Al o bibliotecă, acasă, 
tnveti la liceu ; ești gospodar tn ograda 
ta tn curtea sediului secției de mecani
zare șl in ctmpla cu holde a cooperativei 
agricole. Ești un adevărat om...

Pentru toate dte le-am aflat despre 
tine, tovarășe uteclst Constantin Cărbune, 
primește considerația noastră odată eu 
urarea, ca 1974 să-tl aducă bucurii și mal 
mari.

La mulți ani, 
tovarășe caporal I

Succesele obținute în 1973, în ridicarea 
măiestriei ostășești, l-au adus caporalului 
Florea Gheorghe înaltul titlu de „Militar 
de frunte" și promovarea în funcția de 
comandant de tanc. Echipajul, al cărui co
mandant este, a obținut aceeași înaltă

Felicităm pe toate locatarele căminului 
pentru tineret al fabricii de stofe „Ar
geșana", pentru cucerirea celui de al doi
lea loc întîi, consecutiv, in întrecerea or
ganizată de comitetul județean Argeș, al 
U.T.C. Le felicităm pe aceste tinere mun
citoare pentru spiritul gospodăresc de 
care au dat dovadă, pentru eforturile 
lor, comune de de a se simți „ca acasă". 
Pentru că acesta este „secretul*  cu care

Printre primii care vor citi și acest 
număr al ziarului nostru se numără 
și tinerii cooperatori, mecanizatori, 
elevi șl cadre didactice din comuna 
Mihai Bravu, județul Ilfov și sîn- 
tem bucuroși că poștașul care în 
fiecare zi duce aici 277 de exem
plare ale ziarului „Scînteia tineretu- 

dintre cel mal buni I
tn final, din aceutl lupți echitabili 
colegiali „pentru cei mal buni din ■coa
lă'' și „cel mal buni din țari”, ai n do- 
blndtt clștigul propui : aprofundarea prin 
tnvițituri, prin munci, prin activitatea 
de organizație a lecției de etici despre 
ce tnseamni „a tril și a munci în chip 
comunist" — generic care vă patronează 
Întrecerea In școală. Dovediți coechipieri
lor din școală șl din țară că stntețl un 
colectiv de tineri comuniști cere luațl din 
anii de școală tot ceea ce vă di, și incă 
ceva pe deasupra ț prin efort propriu, 
prin depășirea orarului de școală — În
velind, căutînd, muncind.

distincție ostășească. In sfîrșit, subunitate*  
din care face parte caporalul Flore*  
Gheorghe și echipajul său este o 
„Subunitate de frunte". Un titlu de mîn- 
drie pentru toți cei ce poartă haina mili
tară, pentru gradul înalt al pregătirii de 
luptă și politică a armatei noastre popu
lare. Le transmitem felicitări din toată 
inima și urări de noi succese. Și pentru 
că, peste cîteva zile, caporalul uteclst Flo- 
rea Gheorghe va împlini 22 de ani, du
blăm urarea noastră : La mulți ani, to
varășe caporal I

Primește aplauzele 
noastre sincere I

Pentru tînăra și dăruita actriță MARIA
NA MIHUȚ, anul 1973 a însemnat o strfc*  
lucită afirmare. Două roluri interpre
tate de ea în această stagiune au Întru
nit aprecierile elogioase ale publicului și 
criticii de specialitate. Primul este cel dlîl 
admirabilul spectacol cu piesa lui D. R. 
Popescu „Acești îngeri triști*,  la Tele
viziune. Cel de al doilea, în piesa „Va
lentin și Valentina" de Roscin, la Teatrul 
„LUCIA STURDZA BULANDRA". Amîn- 
două erau piese cu tineri, despre tineri, 
pentru tineri. Pe care tinerii le-au *-  
plaudat cu căldură.

La cumpăna de aur dintre ani, aplau
zele noastre sincere pentru MARIANA 
MIHUȚ.

Un as 
al volanului

Poate că unii dintre noi, cînd treburile 
ne-au purtat prin județul Argeș, am că
lătorit, fără să știm, în autobuzul condus 
de „cel mai bun șofer al țării". Benone 
Mitu, conducător auto la autobaza 10 
călători din Cîmpulung Muscel, este unul 
dintre acei oameni, căruia zilnic pasagerii 
îi încredințează bunul cel mai de preț — 
viața lor. Deși tînăr, Benone Mitu merită

fetele de la „Argeșana" au cîștigat între
cerea — faptul că atmosfera plăcută și 
intimă care domnește în toate camerele 
și coridoarele căminului, nu este rodul 
muncii unui grup de entuziaste, ci al tu
turor locatarelor căminului. Drept, care 
le rugăm să primească, cu toate, felicită
rile noastre, însoțite și de urarea de a 
rămîne în continuare „locatarele celui 
mai frumos cămin din județ" I

lui" va duce de această dată și fe
licitările colectivului ziarului lor 
preferat. Prin intermediul celor 277 
de abonați ai „Scînteii tineretului“ 
adresăm felicitările noastre tuturor 
celor 312 tineri ai comunei Mihai 
Bravu pe care îi dorim în 1974 și 
colaboratori apropiați.
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banca de elev în cea de student !

din

9
,iy'-

ce se numește 
ca-n tenis : un 
acesta la Mos- 
elevi matemati- 
în 1972, pe vre-

fai- 
fată

Elena Antal Francisc, 
noapte a anului, pri- 

urările care „dese-

aliniem șl pe Mihai 
Monciu-Sudinski care 
de reportaj Miorița 
stele și Caractere au 
— de ce nu ? — șl

aducă noi succese în muncă și în viața 
personală și, evident, să-și păstreze 
titlul !

soare I
mîndria satului. De ce ? Pentru că

„O fată ambițioasă...44

.SCÎNTEIA TINERETULUI" VĂ FELICITĂ SI VĂ UREAZĂ LA MULTI ANI!

Hsy foeol «fecît ctatorta
Hristacne Antonacha

Marin Popa Alexandru Dlmci

Marin Iliescu Virginia Bond

pe deplin această încredere : de 7 ani nu 
are nici o singură abatere de la regulile 
circulației pe drumurile publice. Ii urăm, 
ca la sfîrșitul lui 1974 să aniverseze 8. ani 
fără abateri ’ Să realizeze și să depășeas
că economiile de combustibil pe care și 
le-a propus și, desigur, să-și mențină ti
tlul cucerit in luptă dreaptă la concursul 
cu., numai 60 000 de concurenți „Stăpân 
pe volan" !

Despre Maria Ștefan, tînăra născută 
acum 23 de ani in comuna Alunici, ju
dețul Prahova, se spune că este „o fată 
ambițioasă, care nu se mulțumește cu 
puțin". Felul in care a muncit și a în
vățat pînă acum, confirmă pe deplin 
spusele celor care o cunosc. Maria a 
absolvit în 1966 școala profesională de 
comerț, dar nu s-a lăsat pînă n-a obți
nut și diploma de bacalaureat. S-a stră
duit să devină o lucrătoare exemplară 
în domeniul comerțului și a fost nu
mită, în ciuda virstei, șefă de unitate 
la un magazin din Ploiești. In 1970 și-a 
măsurat pentru prim*  oară puterile în 
cadrul concursului pe țară pentru lucră
torii din comerț, „Mercur" și... a cucerit 
locul intîi, in sectorul alimentar, „Acci
dentul" din 1971, cînd, la același concurs, 
a ocupat „doar" locul trei, i-a prilejuit 
un moment de reflecție, urmat de d 
muncă asiduă timp de 2 ani — în 1973 
* cîștigat din nou primul loc tntr-o 
competiție cu 10.000 de particlpanți ! 
Ce-i putem dori acum, La început de 
*n, decît să cîștige cît mai multe locuri 
întîi și să nu-și desmintă niciodată * * 
ma, atît de greu de cucerit, de 
harnică, ambițioasă, corectă.

Ppartă cu cinste 
haina militară

Prima promoție de ofițeri femei 
cadrul armatei noastre populare numără 
în rîndurile sale tinere uteciste ce poartă 
cu cinste haina militară. Intre ele se află 
și sublocotenentul Gabriela Mora.ru. In 
scurtul răstimp care a trecut de la înce
putul activității în rîndul armatei — mun
cind cu pasiune și dăruire, bucurîndu-se 
de îndrumarea permanentă și competentă 
a comandanților — a reușit să se facă 
iubită și apreciată de studentele pe care 
le instruiește. Așa se și explică rezulta
tele foarte bune obținute în activitatea pe 
care o desfășoară. Felicitînd-o pentru 
succesele obținute, îl îndeplinim dorința 
de a face aceeași urare, prin intermediul 
ziarului, tuturor ofițerilor și subofițerilor 
femei din armata noastră.

Debut cinematografic
Un debut cinematografic meritând a- 

plauze și felicitări, cel al tinerilor regi
zori Dan Pița și Mircea Veroiu care au 
ecranizat două povestiri de Ion Agîrbi- 
ceanu, „Fefeleaga" și „Nunta" reunite sub 
titlul „Nunta de aur".

■ Numele lor era cunoscut încă de pe ge
nericul filmului documentar de lung me
traj „Apa ca un bivol negru", emoționant 
reportaj cinematografic despre calamită
țile din primăvara anului 1970. Filmul 
reprezenta primul lor contact cu marele 
public după absolvirea secției regie-film 
a Institutului de artă teatrală și cinema
tografie „I. L. Caragiale", dar nu era 
și prima lor realizare. încă în 1969 Dan 
Pița participa la Kdzed-Ungaria la un 
Festival internațional al tinerilor ci
neaști din țările socialiste cu o schiță ci
nematografică, „După amiază banală", 
pentru care a obținut o diplomă de 
onoare.

Succesul obținut cu „Nunta de piatră" 
îi recomandă încă de la începutul acti
vității lor ca cineaști stăpîni pe mijloa- 
ceP*  artei filmului. Ii așteptăm s-o con
ți î...

Uit titlu 
care onorează

Are 19 ani și niște ochi care rid în- 
tr-una ! Trebuie s-o urmărești cum se 
învîrte ageră printre ringurile filaturii 
de la „Libertatea" Sibiu, cum prinde 
firele cu degetele ei lungi și nervoase, 
cum privește scrutător mașinile și, mai 
ales, să vezi nămeții de fire lungi și 
mătăsoase „toarse" de ea, ca să înțe
legi cum a putut Elena Ungureanu, la 
anii săi puțini, să fie proclamată „cea 
mai bună filatoare a țării", Ia concursul 
„Mâini măiestre".

Dar, ceea ce este mai important pen
tru Elena este faptul că ea a înțeles 
că la această vîrstă, foarte tânără, cu
cerirea unui titlu atât de prețios consti
tuie, desigur, un prilej de mîndrie, dar 

' ascunde și primejdia de a se lăsa pur
tată pe brațele înșelătoare ale automul- 
țumirii. Elena Ungureanu a înțeles a- 
cest lucru și organizația U.T.C. din care 
face parte a ajutat-o să-1 înțeleagă. 
„Cea mai bună filatoare a țării" a rămas 
aceeași fată silitoare și modestă, aceeași 
asiduă cititoare a cărții tehnice, aceeași 
utecistă activă. Ii urăm ca anul 1974 să-l

TINERILOR ACTORI PREZENȚI PE 
SCENELE TEATRELOR DIN TARĂ

Cei mai tineri actori de la TEATRUL 
DE NORD din SATU MARE, Doina Fă- 
gădarj, Carmen Petrescu, Mariana Mii- 
ler, hi,ii Miiler. Ștefan Hagima, Alexan
dru Ba an, Petre Băcioiu, distribuiți în 
..Inimă rece“, adaptare după W. Hauff, în 
montana profesorei Zoe Anghel Stanca, 
„Clavij.0". de Goethe, și în premiera 
„Bună seara, domnule Wilde“, sînt aștep
tați în noul an de spectacole interesante, 
cu roluri generoase.

Maria Munteanu, Ion Anestîn, Emili***  
an Belcin, proaspeți absolvenți ai I.A.T.C. 
au jucat anul acesta pentru prima oară 
pe o scenă profesionistă la TEATRUL DE 
STAT DIN REȘIȚA în „Vikingii" de Pe
tru Vintilă. Aportul lor considerabil, prin 
creații de autentică sinceritate, aport re-

Muncind și-a câștigai 
stima și prețuirea 
ostașilor și ofițerilor

Activist al Uniunii Tineretului Comu
nist, intr-o unitate a trupelor Ministeru
lui de Interne, locotenentul Iliescu Marin 
trăiește satisfacția datoriei împlinite. 
Unitatea în care locotenentul Iliescu 
Marin lucrează a obținut, prin efortul co
mandanților, al organizațiilor de partid și 
U.T.C., înaltul titlu de „Unitate de frunte“. 
Acum întreaga activitate este concentrată 
în direcția menținerii acestui titlu, pentru 
realizarea unor noi pași în Vederea per
fecționării continue, a creșterii perma
nente a gradului pregătirii de luptă și 
politice a unității. Muncind cu pasiune și 
dăruire, îndeplinindu-și cu responsabili
tate îndatoririle, mobilizînd în jurul său 
întregul efectiv al ostașilor și ofițerilor 
uteciști, tînărul activist și-a cîștigat stima 
și prețuirea comandanților și militarilor 
din unitate.

Ne alăturăm opiniei întregului său co
lectiv de muncă, transmițîndu-i sincerele 
noastre felicitări și urarea să obțină noi 
succese în muncă.

La înălțime, 1,90...
Una dintre atletele noastre care poate 

să facă un bilanț strălucit la încheierea 
anului sportiv este s&ritoarea la înălți
me Virginia Bonci-Ioan. Ea are 21 de ani, 
este studentă în anul III la Institutul de 
educație fizică și sport, s-a căsătorit acum 
doi ani cu atletul Șerban loan șl el spor
tiv de performanță și, fericită întâmpla
re, săritor la înălțime. Anul acesta, în 
decurs de numai opt zile, tînăra atletă a 
realizat un salt spectaculos în proba, poa
te cea mai grea, cea mai capricioasă din 
atletism. După ce la sfîrșitul lui august, 
la Moscova, a cucerit titlul suprem la 
Jocurile Mondiale Universitare, cu 1.84 m, 
după numai opt zile la Balcaniada atle
tică de la Atena, concurînd alături de 
recordmena mondială, bulgăroaica Ior- 
daka Blagoeva, românca Virginia Bonei 
trece peste ștacheta înălțată la 1.90 m, 
cucerește titlul balcanic și realizează acea 
superbă performanță, care coincide cu 
un valoros record personal și cu a treia 
performanță mondială a anului. Așadar, 
un an fructuos, încheiat cu strălucite per
formanțe atletice. Dar rezultatele bune 
n-au venit de la sine. Atleta a muncit 
mult și pentru condiția fizică, dar mai 
ales pentru perfecționarea tehnicii să
riturii. Gînduri, promisiuni, obiective 
pentru viitor ? „Să absolv cu bine insti
tutul și să devin în ‘74 recordmena și 
campioana lumii". Succes 1

Urare pentru 
anii viitori

Ioana Roman Chiță. O tînără căreia, la 
23 de ani i s-au încredințat răspunderile 
deosebite pe care le comportă funcția .de 
secretară a comitetului. U.T.C. al Fabri
cii de confecții din Curtea- de Argeș. 
Acum, după un an de zile de activitate, 
se află odată cu întreaga organizație la 
ora bilanțului. Am ascultat-o spunînd că 
nu s-au străduit degeaba — se referea la • 
fetele din organizație — pentru că între
prinderea a reușit să depășească dificul
tățile de la un moment dat și să termi
ne anul cu planul integral îndeplinit. 
Credeam că exagerează puțin în ceea ce 
privește contribuția organizației la a- 
ceste rezultate și i-am spus-o. „Dar, mal 
mult de jumătate din muncitoare, sîntem 
uteciste — .
rile noastre, _
desfășurate săptămîni la rînd, 
uteclștii, 
obiectiv 
ti vi ta tea, 
angajate, 
ehiar cu ------  . .

In ceea ce privește bilanțul personal, 
am notat : anul acesta a fost aleasă în 
comitetele județene de partid și U.T.C. ; 
a fost aleasă și membră a Biroului Co
mitetului orășenesc al U.T.C. și, în sfir- 
șit, dar nu în ultimul rînd ca importan
ță, s-a căsătorit. Un bilanț bogat garan
tând viitoarele succese ale lui 1974. Sîn
tem convinși și noi că le va dobîndi.

a răspuns. Și apoi întrece- 
concursurile profesionale 

cu toți 
direct în producție, avînd ca 

calitatea, disciplina și produc- 
educarea și Integrarea noilor 

toate acestea n-au contribuit 
nimic

La panoul de onoare 
al generației de elevi

Poate că Adrian Ocneanu, elev la Li
ceul „Mihai Viteazul" din București, bă
iat modest, silitor și... sclipitor s-ar putea 
supăra că, la o distanță de trei săptămîni 
numele și fotografia îi apar în ziar. A- 
tunci, la întîia apariție, era prezentat 
drept concurent, împreună cu clasa sa, 
anul IV—SM, la concursul ziarului, pro
pus pentru panoul de onoare al acestei 
întreceri. Dar el — știind ori nu, fiind 
mîndru ori nu — se află de multă vreme 

marcat și în ordinea omogenității cu res
tul distribuției, recomandă talentul aces
tor actori și pentru viitoarele reprezenta
ții. Astfel, în curînd, Maria Munteanu, 
Elena Albu, Emilian Belcin și Ion Anes- 
tin, adică toți cei patru absolvenți repar
tizați la Reșița, vor juca sub conducerea 
regizorală a unui tînăr director de scenă, 
Ion Rada, în „Coboară iarnă" de Ander
son.

Succesul actualei stagiuni la TEATRUL 
DE STAT DIN PETROȘANI — „Cornada" 
de Alfonso Sastre. Adrian Lupu, a bene
ficiat de aportul grupei de absolvenți 
care s-au prezentat toamna aceasta în 
corpore la Petroșani : Lavinia Jemna, 
Dan Aciobăniței, Florin Pretorian, Vlad 
Vasiliu, Cristian Drăgulăncscu. 

la panoul de onoare al generației de elevi 
din care face parte. A încheia, deci, 
ultimul an de liceu adăugind în 
palmaresul „trofeelor1* un nou pre
miu la Olimpiada internațională a e- 
levilor, este, parcă, un drept ; ne gîndim 
că are de partea sa ceea 
„avantajul Ocneanu" — 
premiu doi obținut anul 
cova, în confruntarea cu 
cieni din 16 țări, după ce, 
mea cînd nici n-avea drept de concurent 
la o olimpiadă internațională, fiind într-a 
X-a, aducea școlii noastre un alt premiu, 
la fizică. îi ținem școlărește pumnii, pen
tru o nouă ofensivă a inteligenței la o- 
limpiada din acest an, și pentru trecerea 
sa din

La mai mult
Este

• o fată harnică, pricepută, respectuoasă 
cu toți oamenii, care e prima cînd • vorba 
de făcut ceva mai greu. Pentru că organi
zația U.T.C. a cărei secretară este s-a 
Impus prin rezultatele obținute în *cest  
an, prin spiritul da inițiativă. Ea este

230 000 de participant! 
la 4 600 acțiuni turistice

Cum i-ar putea măsura, oara, în cifre 
cantitative, imensa cantitate de cunoș
tințe, de imagini despre patrie, de emo
ții și satisfacții înmagazinate în memoria 
și conștiința tinerilor turiști care călăto
resc pretutindeni în țară în cadrul unor 
acțiuni organizate, să zicem, de o agenție 
B.T.T. ? Nici un computer n-ar fi în atare 
să ne dea măsura exactă a valorii unor 
activități de acest gen. Dar termeni de 
comparație, elocvenți, nu ne-au rămas 
decît tot cifrele care exprimă fidel reali
zările. Prin urmare, Agenția B.T.T. Bucu
rești încheie un bilanț la fel de expresiv 
și de semnificativ. Cele mai mari investi
ții — după cum ne asigură vicepreședin
tele Constantin Pană — le-a făcut în în
drumarea și întrajutorarea cercurilor de 
turism să organizeze ele însele activități 
turistice pentru membrii lor. Așa s-a a- 
juns ca să sporească considerabil numă
rul lor : de la 176 în primul trimestru, la 
391 în prezent, totalizînd peste 30 000 de

sufletul organizației. De Elena Jingan, de 
la cooperativa agricolă de producție 
Pietroasa, județul Buzău, au aflat sătenii 
din multe așezări depărtate ale județului. 
Isprava oare i-a creat renumele — reali
zarea, de către brigada pe care o 
conduce, pe suprafața de vie pe care a 
avut-o în acord global, a unei producții 
de aproape 20 000 kilograme struguri la 
hectar. Cum în fiecare broboană de stru
gure e strînsă și o bucățică de soare, îi 
urăm tinerei cooperatoare și mai mult 
soare în 1974, și o felicităm totodată pen
tru tot ce a realizat.

Reporteri și reportaje
Reportajul nu e o specie moartă ! Ne-o 

arată aproape săptămînal reportajele scri
se cu prospețime și vervă în paginile re
vistei Luceafărul scriitoarele Gabriela 
Melinescu și Sânziana Pop. Neobosite și 
Inspirate ele întrețin ideea unui repor
taj sensibil și sustras rețetelor. Alături 
de ele, în aceeași campanie de reînnobilare 
a reportajului, îi 
Pelin și Alexandru 
prin volumele lor 
nu s-a născut lingă 
arătat cititorilor și 
scriitorilor că reportajul nu e o specie 
moartă și că talentul și convingerea pot 
să reabiliteze o literatură care-și pier- 
du-se cititorii. îi felicităm cu prilejul a-*  
cestul sfîrșit de an.

Elevul 
inventator

„Acum o lună, cu ocazia ^participării 
mele la sesiunea inter-județeană de co
municări tehnico-științifice găzduită de 
orașul Sibiu, am prezentat pentru prima 
dată un aparat conceput și realizat în 
întregime de mine. Eram mezinul sesiunii, 
singurul elev. între ceilalți 40 de partici
pant! — ingineri și tehnicienri. Sincer să 
fiu, în această conjunctură nu mă aștep
tam să plec de la concurs cu vreo dis- 
ticție. Cu atît mai mare mi-a fost bucuria 
cînd inovația mea — releul electronic de 
timp, cu aplicații în energetică, în teh
nica fotografică, la iluminat — a primit 
o mențiune. Dinstincția aceasta m-a bu
curat mult, dar m-a și ambiționat. Anul 
viitor vreau să obțin un premiu".

Cuvintele îl aparțin lut Nlcolae Paștlu, 
elev In anul IV «1 Liceului energetic din 
Sibiu. Nouă nu ne rămîne 
urăm mult succes I

membri. Dacă vom efl*  ei la flecare 
■flrșit de «ăptămlnă, trenuri și autocare, 
purtau în alai și veselie, cîte 5 000 de ti
neri bucureștenl pe drumurile de frumu
seți ale țării, avem un argument pentru 
a afirma că Agenția B.T.T. București s-a 
impus ca un principal organizator al ex
cursiilor și drumețiilor. Așa s-a ajuns la 
o cifră impresionantă a circulației turisti
ce : peste 230 000 de particlpanți la cele 
peste 4 600 de diferite acțiuni. Din acest 
noian mal desprindem două lucruri : cir
ca 8 000 de elevi și studenți au luat parte 
la excursii tematice, de documentare și 
orientare profesională ; peste 10 000 de 
tineri au petrecut zile fericite în tabere 
de odihnă, în serii de cîte 6—12 zile. Șl 
o premieră : „Turul României Socialiste" 
(9 zile) pentru prima oară ! In anul în 
care pășim asemenea acțiuni vor fi gene
ralizate. Așa stând lucrurile se poata vor
bi despre educație prin turism.

Fata de pe
muntele înalt

Elena Ungureanu

Adrian Ocneanu Elena Jlngan Gabriela Melinescu Alina Goreae

700 de oferte din 71 de țări
îmi imaginez pe 

în cea de a 365-a 
mind și expediind 
nează" în eter beteala unui pom de Anul
Nou cu vîrful și ramurile „etajate" pe 
toate cotele de lucru ale unui munte. 
Pentru că ea. este segmentul permanent de 
legătură, atunci cînd telefonul devine 
inexistent. Aici, într-unul din cele mai 
Izolate locuri de activitate, la răscrucea 
viscolelor, unde posibilitatea comunicării 
directe se oprește iama sub avalanșe, 
cineva este prezent 24 de ore din 24, gata 
oricînd la datorie, trăind și făcîndu-i și 
pe ceilalți să trăiască toate evenimentele 
marelui șantier. Este tînăra Elena Marla 
Antal Francisc, model de conștiinciozitate, 
al cărui curaj bărbătesc, afirmat cu deo
sebire în perioadele dificile traversate de 
intemperii și calamități, j-a adus un bun 
renume, consfințit prin acordarea, în a- 
cest an, a Medaliei Muncii.

Maria ștefan

De patru ani încoace bunul renume al 
constructorilor români este purtat în lume 
de Antrepriza Română de Construcții 
Montaj — A.R.C.O.M. — prin cele mai di
verse obiective economice, social-culturale 
și proiecte, realizate la un nivel tehnic 
exemplar. Numărul cererilor de ofertă 
(peste 700) din 71 de țări, unele cu un 
grad puternic de industrializare, (pînă în 
prezent s-au încheiat peste 170 de con
tracte în 21 de țări), este revelator. Ono
rarea contractelor economice conform 
clauzelor stabilite cu beneficiarii, precum 
și calitatea remarcabilă a execuției au 
făcut din A.R.C.O.M. un partener solici
tat cu prioritate. Stau mărturie lucrările 
de construcții la centrul turistic Weissen- 
hauser-strad, hotelul „Maritim" — Tra- 
vemOnde, spitalele de la Friedrichafen, 
Rotenburg șl Oberviechtach, blocurile de 
locuințe din Berlin, localurile școlilor din 
Heppenheim, Asslar, Karlsruhe, Hadamar, 
Solingen (toate din R.F. Germania) ; ter
mocentrala (aflată în curs de execuție) 
și clinica urologică din Praga, complexul 
hotelier de la Chrudim (R.S. Cehoslova
cia), la Fabrica de ciment de la Um 
Quasrr (Irak), școala de la Barce (Libia) ; 
lucrări de instalații montaj în numeroase 
orașe ale R.F.G. și Austriei (pavilioane 
administrative, săli de sport, hoteluri șl

despre 
deosebite ale muncitorilor, teh- 
și inginerilor români, parte din 
Ne face plăcere să-i amintim 
aducem tot atîtea felicitări lor

complexe aanatoriale, cămine studențești, 
blocuri de apartamente, instalații chimice 
etc) ; proiecte pentru firme cu renume 
din R.F.G., Austria, R.S. Cehoslovacă, 
Congo-Brazaville, Zair. Sînt doar citeva 
exemple din numeroasele obiective care 
au determinat afirmarea pe plan interna
țional a constructorilor români, distinși 
cu două premii de mare prestigiu, la Ge
neva și la Madrid.

In scurta perioadă de activitate volu
mul lucrărilor executate de A.R.C.O.M. a 
sporit de 25 de ori, anul acesta pătrun
zând pe noi piețe, cum ar fi Franța ș 
Liban. Aceste sumare date vorbesc de b 
sine despre competența profesională, spi
ritul de organizare și disciplină, 
eforturile 
nicienilor 
ei tineri, 
aici și să 
și colectivelor în care activează, pe ingi
nerii Teodor Cătănescu, Constantin Con- 
stantinescu (aflați în R.F.G.), și Dan 
Enea (în Irak), pe sudorul Marin Dimi- 
trof (acum în Austria), pe betonișfii 
Nlcolae Aldea și Constantin Pan duru, 
dulgherul Tudor Safta, mozaicarul Nicolae 
Barbu, zidarul Umberto Delnegro. taian- 
țarul Alexandru Bolda șl șoferul Stelian 
Tudorache (toți în R.S.C.).

Mora.ru
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UMOR

De-ale lui
Uf ! Bine v-am găsit, dragii 

moțului! Ce vă uitați așa la 
mine ? Da, aint chiar eu, Moș 
Gerilă. Am venit cu daruri 
pentru tineri și pentru xiar. 
Cam tîrziu ? E drept, au mai 
rămas doar cinci minute pînă 
la miezul nopții dar, — ce să-i 
faci ? — anul ăsta n-am mai 
putut veni cu racheta. Penuria, 
de ! Noroc cu băieții de la 
Tarom. Foarte drăguți. Nici nu 
știu cînd m-am trezit la Oto- 
penL

Așaaa !... am ajuns în centru. 
$.i ce mi-am zis eu : de-aiei o 
să iau un taxi din alea cu iti
nerar fix, pînă la Universitate. 
(Cu 105 aș fi ajuns abia la 
anu’). Am așteptat eu. a.m aș
teptat, au trecut trei sferturi de 
oră și nimic. Pînă cind un 
puști cim, care pornise de unul 
singur cu plugușorul, m-a acos
tat scurt :

— Matale ce aștepți moșule ?
— Păi, un taxi „doi".
— He. he, să fii sănătos !, a 

rlâ el. Nu mai circulă demult
— Cum nu mai circulă ?
— Uite așa, nu mai circulă 

nici unul, nici doi, nici trei.
— De unde știi, ?
— Păi matale nu citeeti „Fla>- 

eăra“?
— Ba da !
— N-ai citit că tanti Viorica 

Ciorbagiu a stat de vorbă cu 
nenea Teiușanu, cel mai mare 
șef al I.T.B.-ului ?

— Nu ! $i ce i-a apus nenea T
— I-a spus că le-a desființat.
— De ee ?
— Secret.
— E, hai spune-mi »i mie.
— Moșule, nu eu tin secret. 

Nenea Teiușanu. A zis că e se
cret și că nu poate apune ni
mic...

Ce era să fac ? Am mai aș
teptat o jumătate de oră pînă 
a venit un 68, că ăsta e cursă 
rapidă. M-am suit și am ajuns 
lntr-un tîrziu la Eva. Nu, nu 
soția lui toar’șu Adam. La Eva, 
la magazin. Da, peste drum de 
Teatrul „Nottara", lingă chioș
cul ăla de difuzare a presei, 
care e întotdeauna Închis. Nu
mai că acolo era un polei ne
maipomenit, era să-mi rup gî- 
tul. nu alta E „teritoriu de 
atat“, nu sînt locatari să cure
țe. Noroc că s-a nimerit prin

Moș Gerilă
preajmă un băiat simpatic, mi 
se pare că lucrează la dumnea
voastră, la „Scînteia tineretu
lui",. — un băiat solid, înalt, 
Tudor Stănescu mi se pare că-1 
cheamă — așa, și m-a susținut 
el, pin-am trecut strada. Am 
ajuns în Piața Cosmonauților si 
l-am luat pe 31. Minune : era 
aproape gol. Sigur că șoferul 
s-a minunat văzîndu-mă, i-am 
împărțit ceva daruri și am a- 
juns în cele din urmă la Casa 
Scîn/teii. Numai că jos m-a o- 
prit portarul.

— Dumneavoastră ?
— Păi, am venit, zic eu.
— Văd că ai venit, ce-ai în 

sa c ?
— Vești proaspete, daruri, 

cărți...
— Cărți ?
— Da, cărți.
— Din combinat T
— Nu știu.
— Cum nu știi, zice. De unde 

le ai ?
— Or fi și din combinat.
— Buletinul !
I-am dat buletinul, l-a exa

minat cu atenție, l-am auzit si
labisind numele : Ge-ri-lă, Moș. 
Apoi s-a luminat.

— De ce nu spui domn’e ? Te 
ții de chestii d-astea. Du-te re
pede sus, că te-așteaptă oame
nii cu pagina gata.

Dar am mai pierdut și aici un 
sfert de oră, la lift. Că niște 
tovarășe de la etajul IV țineau 
ușa deschisă ca ®ă aducă un coș 
de la parter.

Da’ pînă la urmă tot am ve
nit Am venit să vă aduc da
ruri și să vă pun în temă. Ti
nerii despre care scrieți sînt 
grozavi, pe onoarea mea. Pe 
unde am trecut numai lucruri 
frumoase am auzit despre ei. 
Muncesc. Dacă-or ține-o tot 
așa, înseamnă că în vară ne 
veselim iar. Că pășim în ’75. 
Poate atunci o să vă aduc și 
vouă în ziar ceva mai multă 
tinerețe și ceva mai multă fan
tezie și poate și niște zimbete 
din stoc supranormativ. Că doar 
sinteți tineri, nu ? Dar ce să 
mai lungim vorba, la anul și la 
multi ani! .

NOTĂ : Rubrica acea
sta apare la 31 decembrie. 
Semnatarul ei vă roagă 
s-o citiți chiar azi, în ul
tima zi a anului, mai exact 
în momentul de relaxare

dintre bilanț și visuri. 
Din punctul de vedere al 
lui o.p.-i., atît scrisorile 
cît și răspunsurile de față 
sînt un nevinovat „joc 
de-a vacanța"...

ADELA M., 17 ani, elevă, Rîmnicu-Vîlcea:
„...poate că Moș Gerilă ar putea să-mi aducă multe 

bucurii... dar mai pot, la vîrsta mea, să mai cred în 
el — dv. mai credeți în el

MOȘ GERILĂ
P. conf. M. TUDOR

to tneoput pSr.o eă-i faM bunii.
N«iS rulam, tn nopfil» cu

Robiți de febra dragostei subtilă... 
Dar vai, curînd o intrigă
Ne*a  tulburat. Eu am râ'ma’s acasâ.
Ea drept la bar s-a dus. A stat la 
Cerînd apoi nu știu ce băutură... 
Pornise — era clar.— spre aven- 
Nu i-am mai cumpărat haină de nurcă. 
A plîns amar. Și ne certarăm 
Dar nu s-a potolit. Atunci, pe seară 
l-am tras, cum se cuvine, o pa-

Ne-am despărjit apoi. Ce tragedie I 
Ședeam în casă can-tro 
Tn suflet c-e nevindecată rană.
„Adio dezmierdări, amor, to- & 
Așa gîndeam. Venea revelionul 
Și frigul greu îmi sfîșia 
Mă zvîrcoleam ca peștele în plasă 
Dar seara fata a venit a-
Eram de-acum- iarăși împreună. 
Ne sărutam sub razele de (£

De atunci trăim mereu o sărbătoare 
Și sîntem cei mai fericiji sub £O“

T. VlLCEANU

Sincer, eu aș mai putea 
să cred în moș Gerilă. Cu 
o condiție : ca și pe el 
să-1 emoționeze, măcar cît 
de cît, naivitatea mea.

Sînt gata, în ce mă pri
vește, să nu-i contest în 
nici un fel existența, să 
mă prefac că nu-i observ 
barba de vată, ridurile 
desenate cu creionul de 
machiaj, praful de nafta
lină de pe umerii man
tiei, numărul de inventar 
de pe carîmbii cizmelor. 
Din păcate, însă, ar fi să 
mă hazardez într-un act 
gratuit. Naivitatea mea, 
sfînta sau mimata mea 
naivitate, îl lasă rece. Să 
nu se supere, dar, pe a- 
locuri, dintr-un superb 
mit, bătrînul a devenit un 
funcționar insensibil. Recu
nosc că franchețea mea 
e brutală, dar, crede-ină, 
e pe deplin justifioată de 
comportarea sa față de 
mine.

M-am hotărît, ieri, să-l 
reîntîlnesc. Desigur, nu 
mă puteam prezenta în 
fața lui, așa, om trecut de 
prima tinerețe, cu început 
de chelie și sfîrșit de ro
mantism, în hainele mele 
sobre, cu zîmbetul meu 
satisfăcut (de scriitor fără 
mari datorii la Fondul li
terar), cu convingerea mea 
că, să zicem, fideismul 
este o concepție falsă 
care neagă sau limi
tează capacitatea rațiunii 
de a cunoaște realitatea. 
Voiam să evit o impietate 
și am făcut totul în acest 
sens. M-am tuns chilug la 
nea Gică (frizer și, în o- 
rele libere, selecționer 
unic al echipei reprezen
tative de fotbal), am pi
tit într-un buzunar arșice
le și în altul bănuții dă- 
ruiți de mama ca să-mi 
cumpăr roșcove, am as
cuns în căptușeala căciu
lii carnetul de note (ca să 
nu-1 dibuie tata și să vadă 
că iar am rămas corijent 
la matematică), mi-am 
lipit de buze (cu pap) su- 
rîsul împrumutat de la dl. 
Chaplin și sub pleoape, 
(cu pelicanol) o lacrimă 
dăruită de dl. De Amicis... 
mă rog, am făcut tot ce 
a fost omenește posibil ca 
să apar în fața lui Moș 
Gerilă așa cum se cuvine, 
plecînd apoi cu tramva
iul, la a doua, să-l reîntîl
nesc.

L-am găsit undeva, pe 
Lipscani, și am încercat o 
cruntă deziluzie. în loc 
să stea de vorbă cu mine, 
să-mi dăruiască o poză 
colorată de cinci bani, să 
mă sărute pe frunte și să 
mă sfătuiască să fiu cu
minte, să-mi ascult părin
ții și să nu trag cu praștia 
în vrăbii, el făcea recla
mă nu știu cărui maga
zin. Era un funcționar 
comercial ca oricare altul. 
De ce, Moș Gerilă, l-am 
întrebat, de ce-ți închipui 
că pe copilul din mine 
îl interesau sortimentele 
de lînă și bumbac, ghete
le cu tălpi de cauciuc și 
fețe de piele sintetică,

bluzele de toate mărimile 
și culorile, pantalonii de 
tergal neșifonabil și șose
tele supraelastice ? De ce 
în jurul tău miroase a 
țuică fiartă și a mici ? 
Unde ai ascuns parfumul 
de vanilie, merele trase 
prin zahăr, turta dulce cu 
oglinjoară ? De ce n-ai în
credere în mine că mai 
pot să fiu sau să mă pre
fac copil ? De ce n-ai în-

de civilizația Terrei ? Zău, 
Moș Gerilă, i-am mai spus, 
nu chiar cu totul se poate 
face negoț și nu orice ne
goț trebuie să primească 
oblăduirea ta. Am întîlnit, 
într-o singură dimineață, 
duzini de Moși Gerilă 
vînzători de loz în plic, 
de ciorapi, pe Lipscani, 
birjari și fotografi, pe uli
țele „Orășelului copiilor".

Și m-am întors acasă 
trist.

Și mama nu mi-a des
chis pumnul și n-a ob
servat cît de econom sînt, 
găsind intact bănuțul pen
tru roșcove.

Și nimeni nu mi-a ce
rut carnetul de note.

Și dl. Chaplin a îmbă- 
trînit de cînd face filme 
cu contese.

altora, aiurea, le-o face 
tot mai acut simțită o 
lume care nu e a lor, care 
nu mai poate fi a nimă
nui. Ne plac ori nu ne 
plac cuvintele mari, dar, 
aici și acum, trebuie spus 
că ne-am simțit mai mult 
ca oricînd aproape, recu- 
noseîndu-ne gîndul comun 
după țelul comun. Cînd 
presupun că am fost sin
guri, am în vedere sensul 
care învestește cuvîntul cu 
atributele creației, sensul 
cel mai nobil pe care poa
te să-1 aibă o stare de 
concentrare, de meditație, 
de viziune. Nu știu — am 
mai spus-o — dacă e a- 
devărat că fiecare moare 
singur, însă sînt convins 
că fiecare se dăruiește 
singur. In noaptea reve

Afrodita din spuma mă
rii, noaptea asta s-a năs
cut din străvechiul „Tha- 
lasa !“, din tot ce e din
colo de noi, de clipa pre
zentă, de descoperire și 
uimire, noaptea asta s-a 
născut din planuri și vise, 
din tot ce ascunde cel 
mai sclipitor și mai ame
țitor dintre cuvinte — cu
vîntul viitor. Să privim 
înainte, să privim în noi 
(ceea ce e cam totuna pe 
aici, unde omul își înfru
musețează propriul destin) 
și să ne spunem „La mulți 
ani!“ cu sentimentul — 
dealtfel în întregime nor
mal — că am fost nascuți 
să fim fericiți și merită 
să trăim pentru a ne îm
plini ursita.

Sînt, cele de mai sus,

credere în copii, că mai
sînt copii, că nu chiar pe 
toți i-au maturizat peste 
noapte concursurile de 
cunoștințe enciclopedice, 
dorința de a deveni ciber- 
neticieni și cîntecele des
pre responsabilitatea pe 
care, la patru ani și șase 
luni, o porți pe umeri față

Și dl. De Amicis e un 
sentimental demodat.

Și eu am trecut de pri
ma tinerețe, o să trec și 
de a doua sau poate n-o 
să mai trec. Oricum, copil 
nu mă prea lași să mai 
fiu, Moș Gerilă.

Și, zău, încă o dată 
zău, mai am resurse...

lionului să ne dăruim îm
preună bucuriei de a 
crea.

Am fost...
Dar să lăsăm timpul tre

cut al verbului. Precum

doar cîteva sugestii de 
petrecere a revelionului. 
Numărul lor e infinit. Dar, 
sînt sigur că ați observat, 
infinitul e o chestiune de 
pură apreciere...

ani, învățătoare, jud.. Har-

SORCOVE CO... CÎNTEC

Sorcova gestionarilor către 
cel din echipa de control

Sorcova, vesela
Sâ trâiți să-mbâtrinifi
Pe Ia noi tâ nu veniji
Și de-o fi vreun inventar
Sâ ne anunțați, măcar, 
Ca să știm cum merge treaba
Și să nu veniți degeaba
Ci să plecați mulțumiți.
La mulți (b) ani ți... să trăiți 1

Sorcova I.T.B.-uiul 
către călători

Sorcova, vesela 
Să trăiți și să-nfloriți 
Mereu să călătoriți 
împinși, înghiontiți în spate 
Că sportul e sănătate 
Iar de vreți și performanțe 
Nu vă temeți ae distanțe 
Că vă ducem unde vreți 
Pe fete și pe băieți 
La anu' și la mulți ani I 
(Că tot nouă ne dați bani).

Sorcova „Naționalei’* 
de fotbal către suporteri
Sorcova vesela 
Să trăiți să-ntineri(i 
Și tot lingă noi să fiți 
(Că noi v-am îmbătrînlt) 
Dar de-acuma s-a sfîrșit 
Cu necazul și cu chinul 
Cu ghinionul și cu... vinul 
Și-o să-i batem p»-ăi din B, 
De n-o să cădem în G

UN GRUP DE TINERI, I.P.R.S.P., Băneasa:
„...în final, așteptăm de la dv. o sugestie în legătură 

cu felul în care să ne petrecem revelionul (..)".

IUL1A VARDAR, 21 de
ghita :

„Odată cu vacanța aceasta, prima mea promoție de 
elevi, elevii din clasa întîia, au devenit „cineva" — sînt 
în mare parte alfabetizați. Să vă mai vorbesc despre 
bucuria mea

Am buzunarele pline 
de sugestii. Mă dau afa
ră din casă sugestiile. De 
ce le-aș ține numai pen
tru mine ?

Așadar...
Am fost deștepți și in- 

teligenți tot anul. Haideți 
să ne dăm în petic, acum, 
de revelion, și să excla
măm într-un glas cu dom
nul Gîgă: „Noaptea a- 
ceasta e cea mai lungă 
zi!“.

Am fost treji tot anul. 
Haideți, în noaptea a- 
ceasta, să ne îmbătăm. 
Nu neapărat cu vin. La 
drept vorbind, prin locu
rile noastre, nu-i chiar 
nevoie de o sărbătoare ca 
să bem un șpriț în plus. 
Cinstim (și ne cinstim) și 
în unele zile de lucru. Să 
ne îmbătăm cu cîteva pa
hare de visuri. Noi, băie
ții, bărbații, să visăm, de 
exemplu, că sîntem fru
moși și iubiți, că nimeni 
nu ne-a înșelat vreodată 
și n-are motiv s-o facă. 
Dv., fetele, femeile, sîn- 
teți libere să visați același 
lucru, schimbînd, pentru 
a evita divergențele cu 
gramatica, doar genul 
substantivelor „frumos" și 
„iubit", iar cuvîntul fide
litate să vi-1 imaginați

nu numai scris cu ma
juscule, dar și atît de 
masculin, îneît să-1 și ve
deți expus simbolic în vi
trina magazinului „Adam", 
între o cravată ultimul 
strigăt și o sticluță cu la
vandă triplă.

Am fost, fiecare la 
rostul lui, harnici tot 
anul. E ceva cu care ne 
mîndrim, merită să ne 
mîndrim, deși nimic mai 
obișnuit prin locurile noa
stre decît omul harnic. 
Estș, cred eu, în noaptea 
aceasta, un bun prilej să 
spunem (ori să repetăm) 
că mîndria noastră n-are 
nimic infatuat, ba că, în
tr-un fel, e rudă chiar cu 
modestia. Iertați-mi fraza 
prea școlărească, însă hăr
nicia noastră are ceva de 
Făt-Frumos care crește 
într-un an cît alții în zece, 
dar modești, vorbim des
pre noi în zece cît alții 
într-unul. Nu e cazul în 
noaptea aceasta I

Să presupunem că am 
fost un an întreg singuri. 
Vreau să nu mă înțelegeți 
greșit: nu mă refer la în
singurare, la acea retra
gere în propria piele, cu 
gîndul numai la propriul 
suflet. Nefiind picat din 
Lună, nu mă refer nici la 
starea de izolare pe care

Da, sînt gata să vă as
cult și o viață întreagă I 
Și, totodată, îmi trece 
prin minte o mică șotie. 
Mă gîndesc că abia cu 
cîteva luni în urmă elevii 
dv. nu erau decît niște 
bieți neștiutori de carte. 
E momentul s-o spun că 
se mai întâmplă ca și în
tr-un stat socialist ca al 
nostru, unii să nu fi avut 
ani de zile condiții de 
studii și totuși nimeni să 
nu se alarmeze. E cazul 
elevilor dv. Șase ani în- 
cheiați n-au avut condiții 
pentru a învăța carte. Vic
time ale unor condiții 
grele — obligați să se joa
ce, obligați să se bronze
ze în coloniile de la mare, 
obligați să se fortifice la 
munte, obligați să vadă 
spectacole de păpuși și 
filme, să răsfoiască albu
me cu poze etc., etc. — 
au fost nevoiți să lase al
fabetizarea pe ultimul 
.plan.

Azi, la sfîrșitul primu
lui trimestru din viața 
lor de elevi, știu să soco
tească — și nu pe degete, 
și nu pe bețigașe și bile, 
ci din cap, adică din acea 
parte a corpului care are 
o bărbie, (uneori pătată 
de magiun), un nas, (une
ori cîrn), și doi ochi, (tot
deauna) cei mai frumoși

din lume, ca în romanță, 
deasupra cărora stă trea
ză o frunte lată ca o pa
gină de caiet — știu să

scrie „Maria are un măr", 
dar, doamne, ce măr ne
maipomenit are Maria 1 
Aveți dreptate : foștii dv. 
analfabeți au devenit „ci
neva". Nu mă sfiesc să-i 
firetisesc cu un „bravo" 
din toată inima și să le 
urez „la mai mare I". Dar, 
lăsînd șotiile la o parte, 
dați-mi voie să vă felicit 
și pe dv. Pentru că dv. 
i-ați făcut „cineva". Știu 
că nu v-a fost ușor. N-am 
fost niciodată învățător, 
dar după cîte îmi dau 
seama, cea dintîi greutate 
de care v-ați ciocnit a 
fost să-i convingeți pe 
micii analfabeți să renun
țe la cîteva importante 
certitudini cu care au ve
nit în ghiozdanul celor 
șase ani de acasă. Una, 
din domeniul matemati
cii, ar fi aceea că, deși 
după toate aparențele, doi 
elefanți și cu doi elefanți, 
fiind foarte mari, ar tre
bui să facă cel puțin o 
sută de elefanți, totuși, a- 
dunîndu-i, rezultatul e tot 
patru, așa cum patru fac 
și două veverițe adunate 
cu două veverițe, animale 
mult mai mici, incompa
rabil mai mici (și mai 
roșcate) decît elefanții I 
Alta, ținînd de domeniul 
învățatului citirii, ar fi că 
bunicul citește ziarul nu 
pentru că poartă oche
lari... Și multe altele, poa
te cele mai multe, din 
sfera, să-i spunem, a „edu
cației cetățenești". Dacă 
cu cîteva luni în urmă, 
plimbîndu-se cu trotineta, 
oricare dintre ei avea cer
titudinea că Pămîntul nu 
se va cutremura dacă el 
va investiga o nară cu 
vîrful degetului, acum, ca 
școlar, un asemenea gest 
e inadmisibil și poate pro
voca seisme îngrozitoare. 
Să ai 21 de ani și să ți 
se încredințeze o aseme
nea operă, mi se pare cu 
totul și cu totul emoțio
nant (citiți, ca în poveste: 
de aur I).

Dar să vă mai dau pu
țin cuvîntul, să mai citez 
măcar cîteva fraze din 
scrisoarea dv. :

— La alcătuirea progra
melor, să ne amintim, cu 
multă grijă, care ne erau pre
ferințele ; illo tempore...

— Povestește-mi, bătrtne, 
din aventurile tinereții I

V. TIMOC ,

TINERI POEȚI
■ Florica Mitroi:

MUMULIȚA
’ Ai, mumulița vedenie efemeră 
ISupt singe inofensiv și grav

Lupi lătrînd la o himeră 
Cu sex nebunatic și bolnav. 
Mumulițe multe și hirsute 

I Plingîndu-și amintirile amare 
I Șl căutîndu-și urmele pierdute 
IPrin nisipurile de la Goicea Mare.

Roșii șerpi se răsucesc in privire. 
Ascunzindu-și chipul curat

I Și mă privesc inocenți, cu uimire, 
I Gînditori ca un volum premiat.

„Ultima oră de clasă de la sfîrșitul trimestrului întîi 
s-a prefăcut într-o mică serbare. S-a cîntat, s-au spus 
poezii. Îmi priveam copiii de parcă și eu mă miram de 
dezinvoltura lor, de siguranța cu care se mișcă, recită, 
citesc (...). Mi-a părut rău că n-am avut un aparat de 
fotografiat să-i „trag în poză" în prima zi de școala. 
Aș fi vrut să le arăt fotografia cu treizeci și două de 
mutrișoare speriate și să-i întreb dacă se mai recunosc. 
Am păstrat însă și le-am arătat primele lor caiete. 
Cele dintîi foi cu liniuțe drepte și aplecate, cu cer- 
culețe și puncte. Nici cea mai grozavă glumă, nici 
giumbușlucurile celui mai formidabil clown nu i-ar 
fi înveselit atît. Au rîs atît de molipsitor, incit mă aștep
tam din clipă în clipă să hohotească și tabla, și ca
tedra, și florile din fereastră. Bineînțeles, motivul 
acestui rîs a fost că nici unul nu voia să-și recu
noască paternitatea acelor semne lipsite de sens. Nu, 
nu ei puteau fi autorii liniuțelor și semnelor tremurate. 
Ei doar știu să scrie. Probabil, și-au zis că am vrut 
să-i păcălesc (...). La sfîrșitul acestei ultime ore, o fe- 

a recitat: „Școala azi s-a terminat / în vacanță 
am plecat. / Ne întoarcem sănătoși, I mai harnici și 
mai voioși /". Vă rog, tovarășe redactor, nu vă grăbiți 
să acuzați acest text de lipsă de poezie. Poate părea 
așa doar la prima vedere. Dar gîndiți-vă că n-au tre
cut decît trei luni de cînd aceeași fetiță nu 
măcar „pisicuță, pis, pis, pis".' Recunoașteți că 
timp s-a .străbătut un drum

[ — Moș Gerilă e grăbit l t

tiță

(...Ă

—- Tot cu biberonul ?
M. OPROIU

știa nici 
în acest

Recunosc emoționat și 
mă întreb. Cît o mai fi 
pînă la „Luceafărul ?".

Notă finală; Tuturor 
corespondenților și citito
rilor acestei rubrici — un 
cald și tandru „La mulți 
ani I"

Cînd te lași de bomboane, 

cumpară-ți țigări
Luă cutia cu bomboane ,,Cip“ 

din buzunar și o așeză cu gra
vitate pe masă drept la mijloc 
lingă scrumieră. Trase ușor de 
partea dreaptă a gulerului că
mășii. și își săltă, scurt, umerii 
hainei. A sosit momentul — va 
trăi marea cotitură — se va 
lăsa de fumat. Și proba de foc 
o va trece chiar aici în cafenea.

Cintări din ochi conținutul 
cutiei eu bomboane rotunde — 
„antidotul" — zicîndu-și că sînt 
suficiente pentru ziua întreagă, 
între timp ospătarul așează dis
cret pe masă, cafeaua. Lîngă 
linguriță tronează două pachețe
le cu zahăr, dar n-o să le des
facă, fiindcă va lua „Cip“. Cu 
degetul mare și arătător răsu
cește capacul ținînd inelarul pe 
restul cutiei. Cedînd brusc ca
pacul face să sară bobițe colo

rate pe cristalul mesei. Ca un 
ropot scurt de grindină. Ospăta
rul se întoarce din drum. „Așa 
sînt cutiile astea. Totdeauna ai 
surprize..."

Tresărind privi în jur. Cîțiva 
observaseră — două fete zim- 
beau. Ei și ! Adună în palma 
stingă bobițele, le răstoarnă în 
scrumieră și trase cutia mai a- 
proape. Va lua două — astea 
galbene. Le pipăi cu limba, le 
mută între măselele din stînga, 
în dreapta, apoi luă toată cutia 
și o mirosi. Mda, nu miros scîr- 
bos a tutun... Mai prinse două 
între dinții din fată și le ronțăi, 
își aminti și de primele două : 
le înghiți. Privi din nou în jur. 
Ei și, n-au decît să fumeze. 
Mai apucă cîteva bobite dar una 
îi scăpă pe masă. O urmări cu 
interes, cum se rostogolește;

încetini la margine și căzu în 
covorul roșu. Mirosi încă o dată 
cutia șl jucă in palme cinci 
bobit® : trei galbene, una verde 
și una roșie. Sorbi din cafea, 
tuși, și se gîndi că ar trage mă
car un fum. Ce fum, ce țigare, 
nimic ! O pauză, asta îmi tre
buie și începu să citească afișe
le de deasupra barului. Se uită 
și la candelabrele care coborau 
din plafon. Inspirat decorator... 
oare e fumător ? Ei asta-i bună, 
ce, sînt obsedat ? ! Prinse cu 
trei degete mai ’multe „CIP“-uri 
și le azvîrli furios în gură. își 
dădu seama că sînt prea multe 
dar, prea tirziu. Dacă le-ar ron
țăi ar face mult zgomot, să le 
arunce nu poate. Rămase cu 
gura gtrînsă, a ciudă. Un minut, 
două, nouă, pînă cînd în sfîrșit 
bobițele colorate începură a se 
topi. Simți o dulceață neplăcu
tă, ca o leșie. Se uită la ca
feaua rece și se hotărî brusc 
a doua oară : ceru ospătarului 
încă o cafea și o țigară ; fiind
că scrumiera era ocupată cu bo
bite colorate primul scrum îl 
scutură direct în capacul de la 
„CIP".

VICTOR CONSTANTINESCU

— Tăticule, barem mi-ai 
adus ceva de la pachet ?

— Și ce te uiți așa ? Alte 
globuri a spus că n-are.

O. COVACI

CUM AR SCRI
Emil Brumaru :

MIRESME
Miresmele în suflet le adun : 
vagi adieri de leuștean, de izmă, 
de crin, de tămiioasă, de tutun, 
de gros ciorap, nescos de mult din 

cisniă, 
și iar îmi zboară gîndul la Arthur, 
mă împresoară o lumină calmă, 
verze și napi dansează împrejur, 
și viitorul mi-1 ghicesc în palmă : 
mă văd ajuns medic primar și domn, 
cum mi-a prezis odată nenea

Anghel. 
Coboară-n mine pacea și mi-e somn 
și liniștea miroase a sparanghel.

Ileana Mălâncioiu:

PASĂREA TĂIATĂ
Sare rața mută-n bătătură 
Decapitată ca Maria Antoaneta 
Miroase a frunză de răsură
Oare ce gîndește baba Vela ?
Țîșnește singe roșu din gîtlej 
Simt un berbec parcă lovindu-mi 

sternul
Gitul se răsucește ca un vrej 
Probabil că acesta e infernul.
Rața a decedat. Mă ia cu frig
Cum, doamne, o să-mi potolesc 

aleanul ?
O duc ia doamna Candrea și o frig, 
Și-o să mănînc apoi, clin ca tot anul.

E El
Dumitru M. Ion

ȘARJE PRIETENEȘTI

xluie munții de vis 
colul stirnit din senin 
trec pe Argeș in sus căprioare 
le, căprioarele negre...
Eu, vînător, le urmăresc stins 
cu privirea 
pînă le înghite depărtarea. 
Am hotărît
voi încheia cu vină

Smaranda Jelescu:

DESIGUR..:
Desigur, totdeauna marea...
Chiar și în clipele cele mai cumsecade, 
Totdeauna fetele acelea,
Lipsite de liniște...
(Să nu se creadă din pricina asta
Că ar fj — doamne ferește I — sonore).
Fetele acelea, care văd
Cum li se desprind de pe trup
Fîșiile albastre, ucise, ale luminii, 
Dacă nu cumva sînt la „Internațional" 
La Mamaia,
în camere cufundate complet în

întuneric.

de DORU MOȚOC

Dorin Tudoran

LAMENTO
E iarnă, prieteni, 
Atît e de iarnă, 
Că parcă ne-am afla la motelul 
„Capela"
Din Rîmnicu Vîlcea,
Intr-o seară de cincisprezece
După a cincisprezecea ședință 

a cenaclului „Flacăra",
Cîntînd „Florile dalbe"...
Dar acum sîntem iarăși în Capitală — 
Ou sont Ies nexges d’antan ? — 
Prieteni atît e de iarnă, 
Că parcă-mi vine 
Să-mi bag iarăși demisia.

I
I
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tefam Andrei. »e- 
nitetului Central al 
Comunist Român, 

.ivitația Comitetului 
. Partidului Comunist 

-nia, a făcut o vizită în 
tară, s-a înapoiat în

Aia. .
sosire, pe aeroportul Oto- 

peni, se aflau tovarășul Cornel 
Burtică, membru supleant al 
Comitetului. Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., acti
viști de partid

★
La plecarea din Tokio, pe 

aeroportul internațional Hane- 
da, tovarășul Ștefan Andrei a 
fost salutat de Mitsuhiro Ka- 
neko. membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.J., al Prezidiului 
Permanent al C.C., șef adjunct 
al Secretariatului. Tomio Niishi- 
zawa. membru al Prezidiului 
C.C., al Prezidiului Permanent 
al C.C., Hiroshi Kikunami, mem
bru supleant al C.C.. locțiitor 
al șefului Secției internaționale.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Tokio, Nioolae Fi- 
narfu, membri ai ambasadei.

★
In drum spre patrie, tovarășul 

Ștefan Andrei a făcut o escală 
la Moscova, unde a avut, sâm
bătă, la sediul C.C. al P.C.U.S., 
o intîlnire prietenească cu K. F. 
Katusev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

Delegația extraordinară româ
nă, condusă de Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, care a participat la 
funeraliile fostului președinte șl 
frlm-ministru al Turciei, Ismet 

nttnfl, s-a Înapoiat in țară.

Locuitorii satului Berchlsești 
din Județul Sucaava, au sărbă- 

. tori duminică împlinirea a 
c£n* *i  secole de existență, ates
tată. documentar, a așezării lor.

• După 48 de ore de între
ceri, în curea, ciclistâ de șase 
sile, care ee desfășoară pe velo
dromul acoperit din K61n, con
duce perechea Dieter Kemper 
(R.F. Germania) — Graham 
Gilmore (Australia) cu 72 de 
puncte. Ii urmează, la un tur, 
cuplurile Patrick Sercu (Bel
gia) — Wilfried Peffgen (R.F. 
Germania) și Leo Duyndam 
(Olanda) — Udo Hempel (R.P. 
Germania). Elvețienii Louie 
Pfen-ninger și Erich Spohn, «pe- 
cdaliftl în astfel de curse, m 
află pe locul 11.

• Fostul luptător american 
Chris Taylor, un adevărat „co
los" în greutate de aproape 200 
kg, * semnat un contract de 
profesionist, urm î nd să-și facă 
debutul în luptele de ,,catch",• 
Chris Taylor, medaliat cu bronz 
la Jocurile Olimpice de la Miin- 
ch-en, îl va întil-ni în meciul de 
debut pe francezul Rene Gou
let, care are o greutate infe
rioară cu... 75 kg.

Evenimentul a fost cinstit 
printr-o emoționantă adunare 
populară, în prezența a nu
meroși fll ai satului, a repre
zentanților organelor locale de 
partid șl de «tat fi a numeroși 
fa vi tați.

Participant!! la adunare au a- 
dresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune;

„Ca urmași vrednici ai stră
moșilor, strămoșilor noștri, cară 
•u pus piatra de temelie a a- 
cestei așezări, în anii de legen
dară gloria a epocii lui Ștefan 
cel Mare, noi, locuitorii Berciil- 
seștiului de azi, purtînd în 
Inimi bucuria împlinirilor epo
cii socialiste pe care o trăim, vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nioolae Ceaușescu, că vom face 
totul ca șl satul nostru să înflo
rească în pas cu marile trans
formări ale țării, așa cum dum
neavoastră ne povățulți mereu.

Primiți, mult stimate tovară
șe Ceaușescu, acum în această 
fericită zi a vieții noastre, la 
sfîrșitul unul an de rodnic 
bilanț pentru suceveni și în pra
gul noului an, urarea de multă 
sănătate și putere de muncă 
pentru” a conduce și mai depar
te, cu clarviziune și energie, 
destinele scumpei noastre pa
trii".

Duminică au oontlnuat să se 
desfășoare în centre urbane și 
rurale din țară diverse manifes
tări cultural-artistlce dedicate 
celei de-a 26-a aniversări a zi
lei de 30 Decembrie — ziua 
proclamării Republicii.

în Capitală, Casa d« cultură a 
sect -ului 4 a găzduit recitalul 
mi -d-llterar „Republicii — 
v 4. și muzica", iar la Stu- 
d»>.. .-club, ansamblul „Doina" 
al Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C. a prezentat spec- 
taoolul folcloric „Pe plaiuri 
românești".

La Palatul culturii din muni
cipiul Pitești a fost prezentat 
un recital de muzică și versuri 
patriotice, la Casa de cultură 
din Costești a avut loc o expu
nere despre semnificația eveni
mentului sărbătorit, iar la în
treprinderea mecanică Muscel și 
Casa de cultură a sindicatelor 
din Cîmpulung s-a desfășurat 
simpozionul „Te slăvim, Repu
blică", după care formații ale 
artiștilor amatori au prezentat 
programe de cîntece și dansuri 
populare.

URMĂTORUL NU
MĂR AL ZIARULUI 
NOSTRU VA APARE 

JOI 3 IANUARIE 
1974

PREMIILE C.C. AL U.T.C. 
PENTRU LITERATURĂ

PE ANUL 1973
Sîmbătă s-au înmînat premiile atribuite neretului Comunist pentru literatură pe 

de către Comitetul Central al Uniunii Ti- anul 1973 :

PREMIUL PENTRU POEZIE

ILEANA MALANCIOIU NICOLAE DRAGOȘRICHARD WAGNER

Premiul pentru poezie : ILEA
NA MALANCIOIU — pentru 
volumul „Poezii", editura „Car
tea Românească" ; RICHARD 
WAGNER — pentru volumul 
„Klartext" (Un cuvînt limpede), 
editura „Albatros" ; NICOLAE 
DRAGOȘ — pentru volumul 
„Zăpezi fără întoarcere", editu
ra „Cartea Românească".

Premiul pentru proză 1 
GHEORGHE SCHWARTZ — 
pentru romanul „Martorul", edi
tura „Facla", GYORFFI KAL
MAN — pentru volumul de nu
vele „Csendes Helkoznapok*  
(Zile liniștite), editura „Krite- 
rion".

Premiul pentru eritlcă : MI
HAI UNGHEANU — pentru vo
lumul „Pădurea de simboluri", 
editura „Cartea Românească".

Premiul pentru reportaj : MI
HAI PELIN — pentru volumul 
„Miorița nu s-a născut lingă 
stele", editura „Scrisul Româ
nesc" ; ALEXANDRU MONCIU 
SUDINSKI — pentru volumul 
„Caractere", editura „Cartea 
Românească".

PREMIUL 
PENTRU 
CRITICĂ

MIHAI UNGHEAMU

SPORT
A

PREMIUL PENTRU PROZĂ

GHEORGHE SCHWARTZ GYONFFI KALMAN

PREMIUL PENTRU 
REPORTAJ

MIHAI PELIN ALEXANDRU-MONCIU
SUDINSKI

„In 1974, vom face mai mult sport, 
iar sportul se va face mai bine* 1

ne asigură tovarășul general locotenent MARIN DRAGNEA,
a2 Conri/toZui Național paniru Eduoațit Fizică ți Sport.

Sportul, în zilele noastre, a 
eăpătaț tot mai mult proporții
le unui fenomen social. Desigur 
aceasta pentru că prin valen
țele sale educative și formati
ve, contribuie la dezvoltarea ar
monioasă, multilaterală a tine
relor generații, iar’prin succe
sele internaționale — La con
solidarea prestigiului țării pe 
continent și în lume. Condusă 
și îndrumată permanent de par
tid, mișcarea sportivă din țara 
noastră îșl propune ca In anul 
ce vine să se înscrie cu reali
zări care să exprime talentul, 
vitalitatea recunoscută a tinere
tului nostru, resursele de dez
voltare ale sportului românesc. 

Patrimoniul sportiv se va îm
bogăți în *74  ou cîteva obiective 
pe măsura epocii de împliniri 
pe care o trăim. In Capitală va 
intra în funcțiune cea mai mare 
sală de sport din țara noastră 
— 6 000-8 000 locuri — o construc
ție monumentală, cu o funcțio
nalitate polivalentă, în jurul că
reia printr-o serie de amena
jări aferente se va dezvolta, în 
viitor, un mare centru sportiv. 
Faptul e important și din alt 
punct de vedere, și anume, că 
vom avea posibilitatea să găz
duim aici campionate mondiale 
și europene de anvergură. Ne 
străduim să îmbunătățim zes
trea sportivă și a județelor, ln-

Pentru orice eventualitate
REVELION CU I.T.B.-UL

Avem toate motivele să schimbăm semnul întrebării într-o 
invitație plăcută. Deoarece ambianța sărbătorească a Anului 
Nou, strădania cu care ne ajută toate serviciile culturale și 
publice specializate să ne simțim bine împreună, ne oferă 
premise nelimitate.

REVELION LA TV.
alt fel de vorbe despre sarmale,De obicei, deci și acum, pre

sa a fost Invitată pe Dorobanți, 
la sediul Rad io tele viziuni! 
române, să vizioneze în avan
premieră absolută programul de 
revelion. De revelion TV...

L-am văzut și...
— Ce ne recomandați, totuși, 

din program ? L-am întrebat pe 
Tudor Vornicu, redactorul șef al 
emisiunilor de varietăți, căruia 
îi revine plăcuta sarcină să se 
ocupe, dacă nu numai de reve
lionul domniei sale, cel puțin 
de al nostru.

— E bine, nu totul I
— Cum nu totul, cînd dv vă 

ocupați de toată emisiunea ?
— Tocmai de aia 1
— Deci...
— Deci, momentul CĂRĂBUȘ 

’74 sau REVISTA GĂSITĂ.
— De ce ?
— Eu nu o spun, se va vedea. 

Spune-o dumneata, care al 
văzut-o.

— Eu n-am curajul 1...
— Eu am curajul să fiu în

trebat după ce a fost văzută...
Șl totuși, cîteva secrete din 

programul revelionului TV 1974 
pot deveni „semi-secrete". Adi
că : nu va lipsi nea Mărln. Și 
dacă nu lipsește nea Mărln, nu 
vor lipsi nici întlmplărlle lui 
Sucă. Plus tradiționalele vorbe 
de haz, vorbele cu tîlc, plus

DACĂ AJI UITAT CEVA
DIN MENIUL REVELIONULUI...

...mal aveți vreme să comple- 
tați lista pînă în „ceasul al 
doisprezecelea". Unitățile co
merciale din Capitală vă stau 
l>a dispoziție, bogat aprovizionate 
și cu ușile deschise pînă la orele 
înaintate ale ultimei seri din 
acest an. Fără excepție, maga
zinele alimentare șl nealimen
tara, chiar și cele care au liber 
în această zi din săptftmlnă, 
vor lucra normat Funcționează 
continuu, între orele 6—21, ma
gazinele alimentar generale, 
(băcăniile, unitățile de mezeluri - 
brinzeturi, produse lactate, ca
fea, dulciuri, delicatese, came) 
și cele nealimentare intre 7—22, 
deservite în două schimburi de 
lucrători. In rest, în unității*

ORELE- PÎINII
E bine să fiți prevăzători 1 

...Chiar dacă contați pe... men
ținerea siluetei oaspeților, apro- 
vizionați-vă cu pîine. Magazinele 
vor funcționa neîntrerupt între 
orele 5,30—21 (cele cu două 
schimburi de lucrători) și între 
6—10 și 16—20 (cele cu un sin
gur schimb).

tr-un mod cit mal echitabil. 
Așa, bunăoară, vor fi date In 
folosință două săli de spori — 
cu dte 2 000 de locuri — la 
Craiova și Brașov, de asemenea 
puțind fi folosite pentru prac
ticarea mal multor sporturi. La 
Tulcea, Vaslui și Tg. Jiu, locali
tăți care lipseau pînă de crurînd 
din geografia sportivă a țării, 
se vor construi săli de sport a 
căror oapacitate va fi de cîte 
1 000 de locuri, cu funcționalita
te, la fel, polivalentă. La Brăila, 
se va termina un stadion cu 
20 000 de locuri, la Complexul 
sportiv „23 August" din Capi
tală vor intra In circuitul ex
ploatării un grup de săli pen

zaibăr, nașa Reta...
LA BALUL FULGILOR DE 

NEA, un fel de colaborare plină 
de umor, cu eroii serialului „Ce 
vrăji a mai făcut nevasta mea", 
Dem. Rădulescu și Melania 
Cîrje vor avea ca invitați, pe 
lîngă fel de fel de „vaci" și de 
„prezențe", pe Toma Caragiu și 
chiar pe Julie Andrews.

Pentru cine nu-1 iubește pe 
Ion Băieșu (pesemne că există 
și o asemenea categorie da tele
spectatori, deși e greu de cre
zut), anunțăm că el nu va lipsi 
din noaptea Anului Nou. Dar 
nu va fi prezent cu ceva vesel 
ci cu, o mărturisim după ce am 
văzut-o, o „puternică" dramă 
pasională, cu un titlu original : 
ÎNDRĂGOSTIȚII.

Bineînțeles, nu va lipsi nici 
un text satiric de Teodor Ma- 
zilu și nici, după cum nu va 
lipsi nici ora 12 noaptea, nici fix 
la ora 6 dimineața, închiderea 
programului. Cu reluările de ri
goare, a doua zi, a treia, peste 
un an, peste doi...

Cum p® artiști îl veți vedea, 
vă propunem să nu-1 uitați pe 
cei care semnează realizarea 
programului : Dan Mihăiescu, 
Grigor® Pop, Octavian Sava, 
Tudor Vornicu, Tudor Mărăscu, 
Petre Bokor...

similare, cu un schimb de lucră
tori, ultimele ore de servire a 
publicului sînt în mod normal, 
între 16—20 (alimentare, carne, 
legume și fructe, băcănii, me- 
zeluri-brînzeturi), 16,30—19 (pro
duse lactate, cafea-dulciurl, de
pozite de vînzare a vinului). La 
un vin oricît de bun se consumă 
și sifon.

Vă reamintim orele de um
plere a sifoanelor j 7,30—13 j 
15—20.

SĂNĂTATE NON-STOP
Nu dorim să aveți dureri de cap, nici de măsea, de stomac 

sau... etc. Pentru orice situație neplăcută de acest fel vă in
dicăm cîteva adrese. In afara programului normal al farma
ciilor, pînă La 21,30 în zilele de 31 decembrie și 1 ianuarie 
funcționează non-stop... permanentele nr. 2, 5, 9, 20, 22, 47, 69, 
70, 93 și drogheria de pe peronul Gării de Nord. In zilele de 
1 și 2 ianuarie 40 de unități farmaceutice sînt deschise între 
9,30—20,30. Zi și noapte vă stau la dispoziție serviciile de 
gardă ale spitalelor de adulți și copii. Pentru urgențe sto
matologice s-a asigurat prin gardă suplimentară, între orele 
8—20, asistențe la Policlinica Colentina, Spitalul „Gh. Mari
nescu", centrele de stomatologie din strada Avrig, Baba 
Novac, Splaiul Independenței, la Policlinica Pajura. La Poli
clinica Colentina vă stau la dispoziție serviciile de gardă 
unice pe Capitală (O.R.L., oftalmologie, stomatologie).

tru jocuri sportive, la Ploiești 
un patinoar artificial, La Reșița 
și Pitești grupuri de săli de 
pregătire pentru box, lupte, hal
tere. Va fi. betonată, în întregi
me, pîrtia de bob de la Si
naia, se va moderniza și extin
de Arena de tenis Progresul, 
sporindu-i-se capacitatea de la 
2 000 la 6 000 de locuri. Acestea 
sînt doar cîteva puncte de re
per, ca să nu mai vorbesc de 
amplele proiecte de moderniza
re a bazei materiale a fotbalu
lui și atletismului.

Un progres real, ea o conse
cință a preocupării pentru dez
voltarea bazelor sportive sim
ple, va cunoaște sportul de 
masă. In anul ’74 se vor mate
rializa obiectivele înscrise în 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și spor
tului. Două acțiuni cu oaracter 
republican, Cupa Tineretului, 
care a debutat la începutul lu
nii decembrie, și Complexul 
„Sport și Sănătate" vor avea 
menirea să cuprindă într-o ac
tivitate de educație fizică toată 
populația țării. Sportul pentru 
toți va fi în mal mare măsură 
o realitate. Aceste acțiuni pro

Nu o luați drept urare. 
Vrem să ajungeți din vreme 
la locul propus. Dacă veți 
întirzia, totuși, I.T.B. s-a gîn- 
dit să vă sprijine, cel puțin 
acum la un an o dată. Prin 
mărirea duratei de circulație 
a vehiculelor, retragerea la 
depourl și autobaze cu o 
cursă mal tîrzlu (ultimele vor 
intra în depou la ora 1,45), 
suplimentarea numărului 
autobuzelor de noapte cu 
circa 20 la sută, începînd cu 
orele 23 Taxlmetrele au fost

PRUDENȚA-
tehnicA

Verificați-vă aparatele radio, 
televizoarele, magnetofoanele. 
Petrecere fără... „lăutari" nu se 
poate, spune o vorbă. Dacă vă 
trebuie piese de schimb, maga
zinele de profil sînt deschise 
numai intre orele 9—17.

ATENȚIE, 
FUMĂTORI T

...Știm că plăcerea conversației 
și a petrecerii îndelungate esțe 
direct proporțională cu consu
mul de tutun. Sîntețl totuși 
avantajați de programul de lu
cru al tutungeriilor. Dacă nu 
v-ați completat Îndeajuns pro
viziile pînă la orele 20, orien- 
tați-vă spre cele care funcțio
nează neîntrerupt între 6—22, 
amplasate în cartierul dumnea
voastră.

EXCEPȚII
Magazinele din hale șl 

piețe vor funcționa continuu 
între orele 6—20 cu pauză de 
masă, prin rotație, Iar unitățile 
prestatoare de servicii după 
programul normal.

Numai centrele de pîine, des
facerea laptelui și umplerea si
foanelor sînt deschise pe 1 
Ianuarie 1974 și numai între 
orele 7—10.

movează formele de mișcare 
simple, larg accesibile care să 
se desfășoare, cu precădere, în 
aer liber. Vor căpăta o amploa
re deosebită practicarea atletis
mului, gimnasticii, Înotului, pa
tinajului, schiului, pentru care 
se vor organiza centre de ini
țiere, apoi mersul pe bicicletă, 
excursiile. Toate aceste activi
tăți se preconizează să fie or
ganizate la nivelul clasei, fa
cultății, atelierului, secției, sec
torului de producție sau uni
tății agricole .Noi vedem între 
activitatea de masă și sportul 
de performanță o strînsă legă
tură. Două părți ale unui în
treg. Ele formează un edificiu, 
La bază situîndu-se, evident, 
sportul de masă, care oferă po
sibilitatea evidențierii talentelor 
autentice și de aici a unei per
manente selecții, continuată cu 
instruirea pentru abordarea per
formanței.

De pe această platformă ne 
permitem să privim cu încre
dere și performanța. Cum se 
știe, anul 1974 va fi acel prag 
hotărîtor tn care pregătirile 
pentru viitoarea ediție a J.O. 
Montreal *76,  desfășurate la 
toate disciplinele sportive, la

repartizate pe stațiile spe
cializate, avînd în vedere în
tărirea punctelor din Piața 
Universității și la restauran
tele și casele de cultură unde 
se organizează sărbătoarea 
revelionului. Parcul de ve
hicule pentru transport măr
furi va lucra conform co
menzilor beneficiarului. 
I.T.B. ne asigură de prompti
tudine, indiclndu-ne și tele
foanele la care ne putem 
adresa î 12 09 06, 12 03 86,
12 02 48.

TELEFOANE
LA CARE

NU VĂ DORIM 
SĂ APELAȚI

13 42 77 și 1513 32 (dispece
ratul central pentru televi
zoare), 15 5110 și 14 61 80 (In
tervenții pentru deblocări de 
uși, reparații frigidere, ara
gazuri și mașini de încălzit, 
asigurate de unitățile „Me- 
talocasnica",), 119171 (Ci
clop), 1418 58 (dispeceratul 
de intervenții pentru insta
lații sanitare și electrice).

VREME 

PROPICE 

DRUMEȚIILOR
Bucuria plecării In excursiile 

de revelion vă distrage, poate, 
pe unii dintre dumneavoastră, 
de la respectarea unor reco
mandări Vă reamintim și vă 
lăsăm să decideți, cîteva date 
sumare despre starea vremii, 
așa cum ne-o comunică Insti
tutul meteorologic. Vremea se 
menține Intr-o ușoară răcire, 
cu cerul mal mult noroc. Vor 
cădea precipitații temporare, 
sub formă de ploi și burniță, 
neînsemnate cantitativ. Vîntul 
va sufla slab, pînă la potrivit. 
Temperaturile maxime vor 
oscila între zero și plus 10 
grade,, far minimele între —8 
șl +2 gratie. Mai sînt pasibile 
formări de ceață. Iubitorilor 
de schi le indicăm drumețiile, 
deoarece ninsorile ce se vor 
semnala vor fi slabe, iar stra
turile de zăpadă existente (la 
Sinaia 8 cm, la Poiana Brașov 
aproape topit, la Predeal, 30— 
33 cm) sînt necorespunzătoare 
acestui sport.

un înalt nivel științific, după 
cele mai moderne metode de 
antrenament, trebuie să între- 
gistreze un salt calitativ sub
stanțial, astfel ca loturile țării 
noastre să poată cunoaște o pri
mă cristalizare. Stă în puterea 
minunaților noștri sportivi, a 
tehnicienilor, antrenorilor și pro
fesorilor de specialitate să asi
gure un conținut cit mai bogat 
acestei activități de mare răs
pundere, să-ș*  aducă aportul ca
lificat la îndeplinirea unui ase
menea deziderat important. Cu 
regretul de a nu putea parti
cipa la Turneul final al C.M. 
de fotbal — vom face, însă, to
tul, pentru construcția unei e- 
chipe naționale capabilă să na 
ofere satisfacții în viitoarele 
campionate, european și mon
dial — ne vom concentra aten
ția pentru reprezentarea presti
gioasă a sportului românesc la 
celelalte competiții internațio
nale de anvergură ale anului î 
noua ediție a Cupei Davis, C.M. 
de handbal masculin, campio
natele europene de box, lupte, 
atletisn etc Cum lesne se poa
te desluși din succinta mea pre
zentare. anul sportiv ’74 se a- 
nunță bogat, fructuos.

[guienia
LUNI, 31 DECEMBRIE 1973

VERONICA SE ÎNTOARCE : Pa
tria (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15;
20.30) . Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15), Modern (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30).

JOE kidd : scala (orele 9; 11,15; 
13,45; 16,15; 18.45; 21.15), București 
(orele 8,45; 10.45; 12.45; 14.45; 16,45; 
19; 21), Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13.45; 16; 18.15; 20,30).

MARELE VALS : Luceafărul
(orele 9,30; 11,30; 14.30; 17.30; 20.30), 
Capitol (orele 8,30; 11,30; 14,30;
17,30; 20.30). Flamura (orele 9;
12,30; 16; 19.30).

FAPT DIVERS ÎN PRIMA PA
GINA : Festival (orele. 9; 11.15; 
13.30: 16; 18,30; 20,45).

VERONICA : Doina (orele 9,11; 
11,30; 14,15; 16.30; 19; 21)

HAIDUCII : Timpuri Noi (orele 
9.15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20 30). 
MISIUNEA SECRETA A MAIO
RULUI COOK : Victoria (orele 9; 
11,15: 13,30; 16; 18.15; 20,30). Gri- 
vița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30) . Aurora (orele 9; 11,15; 13.30; 
15.45; 18: 20,15).

ANATOMIA DRAGOSTEI I Bu- 
cegi (orele 16; 18; 20).

ÎNTÎMPLARI CU COSA NOS
TRA : Melodia (orele 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,30; 20.45), Excelsior (orele 9; 
11.15; 13.30; 16; 18,15; 20.30).

MULT ZGOMOT PENTRU NI
MIC : Unirea (orele 16; 18; 20).

BLOW-UP: Central (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18.30; 21).

100 DE LEI i Lira (orele 16; 
18: 20).

TORINO NEGRU ! Volga (orele 

9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15), Fla
căra (orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

UIMITOARELE AVENTURI ALE 
LUI ROBINSON CRUSOE ; Mun
ca (orele 16; 18) 20).

FATA DIN ISTANBUL : Buzeștl 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30),  Giulești (orele 15.30; 18; 
20,15).

EVADAREA î Drumul Sării (o- 
rele 15.30; 18; 20,15).

CU CĂRȚILE PE FAȚĂ ? Lumi
na (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45)

CEA DIN URMĂ ZI s Vitan (ore
le 15.30; 17,45; 20).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII s înfrățirea 
(orele 15.30; 18; 20,15).

OMUL DE DINCOLO S Cosmo» 
(orele 18; 20.15).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL X 
Cosmos (ora 15,30).

BUNA SEARA, DOAMNĂ 
CAMPBELL : Dacia (orele 8.30; 11; 
13.30; 16; 18,30; 21), Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,15).

ANCHETA POȘTAȘILOR î Crfn- 
gași (orele 16; 18; 20).

ULTIMELE ȘASE MINUTE : Co- 
troceni (orele 15.30; 18; 20,15), 
Popular (orele 15.30; 18; 20,15).

VIFORNIȚA i Rahova (orele
15,30; 18; 20.15).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM X 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15).

GENERALUL DOARME ÎN PI
CIOARE : Floreasca (orele 15.30; 
18; 20,15).

OMUL DIN LA MANCHA î Arta 
(orele 15,30; 18; 20.30).

LOVE STORY : Pacea (orele 
15,30; 18; 20.15).

COWBOY : Moșilor (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18.15; 20,30)

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL c Progresul (orele 15,30; 18; 
20,15).

adio
LUNI, 31 DECEMBRIE 1973 
PROGRAMUL III

9,00 Știri ; 9,05 „Incognito" — 
program de varietăți muzicale;
9,55 Melodia zilei. ..Toate drumu
rile țării" de Camelia Dăscălescu ; 
10.00 Clubul adolescenților ; 11.00
Cronica Ideilor ; 11,10 Profil pe 
portativ — Gherase Dendrino ;
11,30 Geografie folclorică ; 12.00
Invitație în fonotecă ; 12,55 Melo
dia zilei ; 13,00 închiderea emi
siunii de dimineață ; 17,00 Știrile 
după-amiezii ; 17,05 Alo, Radio 1 
— muzică ușoară la cererea as
cultătorilor ; 18.00 Șapte zile, șap
te arte. Literatură ; 18,10 Piese 
pentru vioară de Sarasate ; 18.30 
Album de operă ; 18.55 Melodia 
zilei ; 19,00 Radiojurnal ; 19.15 Ro
manțe ; 19,30 Piese celebre de es
tradă ; 20,00 Program comun
III III „Revelionul 1974-.
MARȚI, 1 IANUARIE 1974 
PROGRAMUL III

9.00 Varietăți muzicale ; 9,55 Me
lodia zilei. .,Viața-i frumoasă" de 
Petre Mihăescu ; 10.00 Profil pe 
portativ. Marcel Budală ; 10.20
Invitație în fonotecă : 11.00 Ciu- 
bul-cluburilor ; 13,00 închiderea e- 
mlslunli de dimineață ; 17,00 Ști
rile după-amiezii ; 17,05 Alo, Ra

dio ! — muzică ușoară la cererea 
ascultătorilor; 18,00 Concert de 
muzică populară ; 18,30 Opereta 
„Frumoasa mea doamnă" de Loe
we (selecțiuni) ; 18.55 Melodia zi
lei ; 19.00 Muzică simfonică ; 19.30 
Știri ; 19.35 Mari cîntăreți de ope
ră ; 20.00 Radio-super-top — Mu
zică populară ; 21,00 Creații ale 
tinerilor ndștrl compozitori ; 21.40 
Romanțe șl cîntece de petrecere ; 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic. Sport ; 22,15 Muzică ușoa
ră orchestrală ; 22,30 Melodia zi
lei ; 22,35 Fragmente din opera 
,.Lakme" de Delibes ; 23.05 Vede
te ale muzicii ușoare ; 23.55—24.00 
Ultimele știri.
MIERCURI. 2 IANUARIE 1974 
PROGRAMUL III

9.00 Știri ; 9,05 „Incognito- — 
program de varietăți muzicale ;
9.55 Melodia zilei. „Braț la braț
cu anii mei" de Sergiu Malagam- 
ba ; 10,00 Meridian club ; 11.00
Geografie folclorică : Mehedinți ;
11,30 Program de zarzuele ; 12.00
Tranzistor melodii ; 12,55 Melo
dia zilei ; 13.00 închiderea emi
siunii de dimineață ; 17.00 Știrile 
după-amiezii.; 17.05 Alo, Radio ! 
— muzică ușoară la cererea as
cultătorilor ; 18,00 Concertul nr. 1 
în si bemol minor pentru pian 
și orchestră de Ceaikovski ; 18,39 
Seară lirică. „La șezătoare" de 
Tiberiu Brediceanu (fragmente) ;
18.55 Melodia zilei : ’9.00 Five 

o’clock la... șapt® seara ? întîlnî- 
re cu personajele lui Caragiaie 
într-un divertisment muzical ; 
21.00 Romanțele inimii ; 21,30 Mu
zică simfonică ; 22,00 Radiojurnal 
Buletin meteorologic. Sport ; 22,15 
Pagini alese din muzica corală ;
23.30 Melodia zilei ; 22,35 Vedete 
ale muzicii ușoare ; 23.20 Jazz-ca- 
leidoscop ; 23,55—24.00 Ultimele 
știri.

LUNI. 31 DECEMBRIE 1973

Opera Română : LILIACUL — 
ora 19; Teatrul Evreiesc de Stat: 
O SEARĂ VESELA (premieră) — 
ora 19,30; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : LA SAVOY. BO
EMA — ora 19.30; Circul ..Glo
bus" : CIRCUL BUSCH ROLAND
— orele 10 șl 19.30.

MARȚI, 1 IANUARIE 1974

Teatrul de Operetă : SÎNGE 
VIENEZ. — ora 19,30; Teatrul Na
țional ,.I. L. Caragiaie" (Sala din 
Bd. Bălcescu) : COANA CHIRIȚA
— ora 19.30; (Sala Comedia) : PĂ
RINȚII TERIBILI — ora 20; Tea
trul „Lucia Sțurdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : PLAY
STRINDBERG — ora 20; (Sala 

Studio) : VALENTIN ȘI VALEN
TINA — ora 20; Teatrul Giulești : 
COMEDIE CU OLTENI — ora 
19,30; Teatrul Evreiesc' de Stat : 
O SEARA VESELĂ — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy): 
LA SAVOY. BOEMA — ora 19 30; 
(Sala Victoria) : VINO SA NE 
VEZI DISEARÂ — ora 19,30: Circul 
,.Globus" : CIRCUL BUSCH RO
LAND — orele 16 și 19.30.

MIERCURI, 2 IANUARIE 1974

Opera Română : SEARA VTE- 
NEZA — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă ; SECRETUL LUI MAR
CO POLO — ora 10,30; SUZANA
— ora 19,30; Teatrul Național 
..I. L. Caragiaie" (Sala din Bd. 
Bălcescu) : SIMFONIA PATETICA
— ora 19.30; (Sala Comedia) : 
TREI FRAȚI GEMENI VENE- 
ȚIENI — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 10 ; CEI ȘASE 
ora 19.30; (Sala Studio) : BĂRBAȚI 
FĂRĂ NEVESTE — ora 10.30; 
HOTELUL ASTENICILOR — ora 
20; Teatrul de Comedie : PREȘUL
— ora 10.30; NICNIC — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala Schitu Măgureanu) : JOC 
DE PISICI — ora 10; CASA DE 
MODE — ora 15; ANUNȚUL LA 
MICA PUBLICITATE — ora 20; 
(Sala Studio) : VALENTIN ȘI 
VALENTINA — ora 10; NOILE 
SUFERINȚE ALE TÎNARULUI 

„W- — orele 15 șl 20; Teatrul 
Mtc : A OPTA MINUNE - ora 
10.30; PHILADELPHIA. EȘTI A 
MEA ! — ora 19.30; Teatrul Ciu
lești ; LIOLA — ora 19.30: Tea
trul Evreiesc de Stat : O SEARA 
VESELA — ora 19,30; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : LA 
SAVOY. BOEMA — ora 19.30; 
(Sala Victoria) : VTNO SA NE 
VEZI DISEARA — ora 19,30; Tea
trul „Țăndărică" (Sala Victoria) : 
O POVESTE CU CÎNTEC — ora 
11: (Sala Academia) : RAI ȘI NĂ
TĂRĂI — ora 11; Ansamblul 
„Rapsodia Română" : CONCERT 
DE MUZICĂ POPULARA ROMA
NEASCĂ — ora 19.30; Circul
Globus" : CIRCUL BUSCH RO

LAND — orele 16 și 19.30.
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20,30 — Telejurnal ; 20.45 — Cîn
tece și jocuri populare ; 21.00—6.00 
— PROGRAM SPECIAL DE 
REVELION

MARȚI, 1 IANUARIE 1974

PROGRAMUL I

10,00 — Carnavalul copiilor; 
11.05 — Film serial. Daktari :
11,30 — „O cunună-i țara întrea
gă". Spectacol de cîntece și dan
suri populare ; 12.15 — La .Mulți 
Ani cu bucurie ; 12,35 — Premiere 
’74. Concert de muzică ușoară 
românească : 13,10 Selecțiuni .din 
programul de revelion ; 16.00 Lu
mea copiilor. Bing-bang ; 16.45 —

Cîntece de viată nouă ; 17.10 —
Anul sportiv 1973 (partea I) : 18 10 
Gala UNICEF 1973 , 1S.45 - Rap
sodie de iarnă : 19,10 1001 de
seri ; 19.30 — Telejurnal ; zO.OO 
Cîntecul săptămînii ; ..De 30 de 
ori. La Mulți Ani !“ de Geoige 
Grigoriu ; Z0.05 — Reportaj TV. 
Bătălia pentru lumină ; 20.25 — 
Publicitate : 2t».3O Balul fulgilor de 
nea ; 21.25 Seara televiziunii cu
baneze ; 22,09 — Telejurnal ; 22.10 
Intîiul . trandafir... seara de ro
manțe

PROGRAMUL II

18.00 — Seară televiziunii cuba
neze. Film artistic : Povestiri des
pre revoluție.

MIERCURI. 2 IANUARIE 1974

10,30 — Film artistic pentru co
pii. Singur pe lume : 11,50 — Co
piii ciută : 12,00 — Un zîmbet in 
’/« , 13.00 — Selecțiuni din pro
gramul de revelion ; 15.10 — Sur
prize în... arenă : 15.35 — Anul 
sportiv 1973 (partea a II-a) : 16.35
— Pagini de umor : Aventuri în
epoca de piatră : 17.00 — Țara 
noastră, mîndră floare (I). Con
cert de muzică populară : 18 00
— Caleidoscop științific ; 18.25 — 
Gala maeștrilor : 19.00 — Debut 
•74 ; 19.15 - Publicitate . 19,20 — 
1001 de seri ; 19,30 — Telejurnal ; 
20,00 — Cîntecul săptămînii : 20,05
— Baladă pentru acest pămînt : 
„Babele" : 20.20 •— Film artistic 
serial : Columbo (II). Premieră pe 
țară . 2135 — Cărăbuș ’74 sau re
vista eăsită : 22,30 — Telejurnal.

PROGRAMUL II
20 00 — Seară de operetă. Pa

ganini de Franz Lehar.



ROMÂNIA IN LUME de peste lio.
ÎNALTUL prestigiu al unei politici realiste /„Un pămînt pentru oameni 

trăind în pace“
ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUI FEDERAȚIEI 

MONDIALE A ORAȘELOR ÎNFRĂȚITE
Acum, cînd pășim peste gra

nița pe care timpul în scurge
rea sa infinita o marchează 
neostenit, încercam sâ adunam 
pe albul colii de hîrtie eveni
mentele semnificative ale anu
lui ce ne părăsește. A fost un 
an bogat în evenimente consu
mate pe toate continentele - 
unele născute logic, dintr-o 
succesiune previzibilă, aitele 
purtînd amprenta surprizei. Ele 
evidențiază trăsăturile unei 
lumi complexe, care cunoaște 
profunde prefaceri și înnoiri și 
în care se afirmă cu putere 
tendințe pozitive, generatoare 
de pptimism, procese irever
sibile care denotă hotărîrea 
popoarelor de a-și impune 
voința de pace și progres so
cial, de a fi singurele stăpîne 
ale destinului lor.

Prezența României socialiste 
în viața internațională _s-a ca
racterizat și în 1973 prin con
secvența orientărilor ei, prin 
luciditatea opțiunilor, prin di
namismul activității desfășu
rate.

P
olitica externă ro
mânească a trecut 
cu un desăvirșit 
succes examenul 
realităților, viața, 
țursul evenimente

lor demonstrind pe deplin juste
țea ei. Spiritul de inițiativă pro
priu acestei politici se asociază, 
inseparabil, cu sentimentul unei 
înalte răspunderi față de soarta 
păcii, cu conștiința faptului vă 
fiecare țară, indiferent de di
mensiunile el, este datoare să-și 
aducă, statornic, contribuția la 
înălțarea edificiului unui viitor 
pașnic al umanității. România 
militează perseverent pentru a- 
dincirea continuă a prieteniei și 
alianței frățești cu toate statele 
socialiste. pentru dezvoltarea 
cooperării multilaterale cu sta
tele care au pășit pe calea dez
voltării independente, pentru 
extinderea relațiilor de colabo
rare cu toate țările lumii, fără 
deosebire de orînduire social- 
poiitică, în spiritul coexistenței 
pașnice. Politica României so
cialiste — care nu are un ca
racter conjunctural, ci se înte
meiază pe orientările funda
mentale stabilite de partid — a 
dobîndit un remarcabil prestigiu 
internațional. Numele țării noa
stre și cel al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sînt rostite cu res
pect, înaltă prețuire, sinceră ad
mirație. în cuvîntările unor 
personalități oficiale de deose
bită importanță ca și în mani
festările opiniei publice, pe con
tinente din cele mai diferite, 
din Pakistan pînă în Cuba, dîn 
S.U.A. pină in Maroc, am regă
sit aceeași caldă șl emoționantă

simpatie față de România șl de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și 
in acest an, în vecinătatea An- 
zilor ca și a Rhinului, sub soa
rele fierbinte al Asiei sau în 
peisajul nord-american, sute și 
sute de mii de oameni l-au a- 
claniat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în misiunile sale de 
pace și înțelegere internaționa
lă, au aclamat pe înaltul sol al 
unui popor care, făurind o soț 
cielate nouă, mai bună și mai 
dreaptă, contribuie, în același 
timp, într-o manieră eficientă Ia 
însănătoșirea climatului mon
dial. Pe bună dreptate Sangoul^

ne românești, al dinamicii acti
vități a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Țara noastră acționează per
severent pentru așezarea pe 
baze noi a raporturilor dintre 
state, pentru democratizarea a- 
cestor raporturi, pentru afir
marea principiilor de justiție și 
legalitate care trebuie să că
lăuzească toate statele în rela
țiile dintre ele — principiile 
suveranității și independenței 
naționale, egalității depline în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne, nerecurgerii la 
forță sau la amenințarea cu

trainic sistem de securitate eu
ropeană. 1973 a însemnat anul 
unor pași remarcabili în această 
direcție, anul în care s-a reali
zat un vechi deziderat al opiniei 
publice de pe continent : înce
perea conferinței general-euro- 
pene. Dialogul angajat la Hel
sinki și Geneva reprezintă un 
proces pozitiv în curs de des
fășurare, care a evidențiat lar
ga audiență a ideii securității 
europene, concepută ca un sistem 
ferm de angajamente liber con
simțite, clare și precise din par
tea tuturor statelor, însoțite de 
măsuri concrete capabile să o-

Lamizana, președintele Repu
blicii Volta Superioară. sublima; 
„Avînd o viziune politică cura
joasă, în slujba interesului ge
neral, a independenței naționa
le, a cooperării, fără nici o imix
tiune, și a păcii. România be
neficiază de o excepțională a- 
tenție internațională. Ea și-a 
cîștigat dreptul la prietenie și 
respect din partea tuturor po
poarelor dornice de libertate, de 
demnitate și pace". Iar președin
tele Nixon spunea referindu-se 
la șeful statului român: „Distin
sul nostru oaspete, dintre toți 
oamenii de stat din lume, a j”. • 
cat unul din cele mai însemna
te roluri ale unui om le stat de 
pe glob prin faptul că a văzul 
ansamblul problemelor mondia
le cu care sîntem confruntați și 
nu numai pe acelea care impli
cau propria sa țară... El a dat 
dovadă de înțelepciune și înțe
legere și a contribuit enorm la 
deschiderea unor dialoguri, 
care, altfel, ar fi rămas, poate, 
închise pentru totdeauna". Sînt 
cuvinte care, completînd înalte
le aprecieri rostite de alte per
sonalități ale vieții internațio
nale. dau o imagine a puterni
cului răsunet al politicii exter

forța, avantajului reciproc și 
respectului mutual, principii in
dispensabile pentru asigurarea 
dezvoltării libere, de-sine-stă- 
tătoare, in conformitate cu voin
ța și interesele proprii ale fie
cărei națiuni, pentru o fertilă 
conlucrare internațională. Docu
mentele comune semnate de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu 
conducătorii unui important nu
măr de state din Europa, Afri
ca, Asia, America Latină și de 
Nord au o semnificație politică 
majoră, depășind cadrul legătu
rilor bilaterale și înscriindu-se 
ca o prețioasă contribuție la 
afirmarea normelor noi, demo
cratice, de relații interstatale. 
Comentînd recenta declarație 
comună româno-americană zia
rul „Washington Post" scria că 
documentul „cuprinde virtual- 
mente toate acele principii și li
nii fundamentale promovate cu 
consecvență de politica externă 
a României, inclusiv principiul 
suveranității și integrității teri
toriale a tuturor statelor".

Ca țară europeană care a cu
noscut urgiile războiului. Româ
nia este vital interesată în a- 
profundarea destinderii pe con
tinentul nostru, in făurirea unui

fere tuturor țărilor garanții de
pline că se află Ia adăpost de 
orice acte de agresiune sau 
imixtiuni și se pot dezvolta li
ber, potrivit intereselor și voin
ței lor. Succesele certe ale dia
logului european sînt, fără în
doială, legate și de aportul con
structiv al României, de realis
mul propunerilor ei, de spiritul 
de inițiativă manifestat în toa
te fazele.

Glasul României s-a făcut au
zit, din nou, viguros la O.N.U. 
și în alte organisme internațio
nale. în marile probleme cu 
care umanitatea este confrun
tată, probleme aduse în dezba
terea acestor foruri, țara noastră 
a avansat sugestii și propuneri 
valoroase, rezultate din propria 
experiență istorică, ca- și dinir-o 
profundă înțelegere a imperati
velor contemporane. La fiecare 
din dezbaterile esențiale — de 
la cele privind dezarmarea și 
lichidarea ultimelor rămășițe 
ale colonialismului la complexul 
dosar al subdezvoltării — Româ
nia a fost prezentă activ, adu- 
cînd o contribuție larg remarca
tă. O coordonată esențială a po
liticii noastre o reprezintă afir
marea practică, în toate împre

jurările, a solidarității depline 
cu popoarele care luptă pentru 
dobîndirea libertății, cu țările 
care parcurg dificilul drum al 
consolidării independenței na
ționale.

Cu mîndrie trebuie să subli
niem faptul că țara noastră a 
depus eforturi stăruitoare pen
tru eliminarea focarelor de răz
boi, pentru înlăturarea surselor 
de tensiune, pentru găsirea răb
dătoare a unor soluții politice 
în situațiile conflictuale.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată problemei creșterii ro
lului O.N.U. în menținerea și 
întărirea păcii și securității in
ternaționale.

La capitolul O.N.U. se cuvine 
să reamintim preocuparea per
manentă a României pentru a- 
bordarea in acest cadru a pro
blemelor generației tinere. Do
cumentul adoptat în acest an — 
„Acțiunea concertată la nivel 
național și internațional pentru 
a răspunde nevoilor și aspira
țiilor tineretului și a promova 
participarea sa Ia dezvoltarea 
națională și internațională" — 
completează un șir de propu
neri pe care țara noastră le-a 
prezentat la O.N.U., pentru a a- 
trage atenția comunității inter
naționale asupra problemelor 
stringente ale tineretului 
uriașă forță a contemporanei
tății.

Se scrie mult în lume despre 
România și politica ei. Parcur- 
gînd coloanele de gazetă sau 
paginile de carte înregistrezi 
frecvent constatarea că Româ
nia oferă un strălucit exemplu 
în privința faptului că nu di
mensiunile unei țări determină 
rolul ei in viața internațională, 
ci capacitatea de a promova 
consecvent o orientare justă, în 
concordanță cu cerințele dezvol
tării istorice, de a desfășura o 
"activitate dinamică. Schimbă
rile de substanță produse pe a- 
rena mondială demonstrează că 
problemele cardinale ale pre
zentului nu-și pot afla o regle
mentare viabilă decît prin con
lucrarea egală în drepturi șl 
prin acțiunea tuturor statelor —• 
mari, mijlocii și mici. După cum 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „înfăptuirea unei po
litici noi în viața internațională, 
de egalitate, de respect nu poa
te ii decît rezultatul acțiunii 
unite a tuturor statelor, a tu
turor popoarelor...". Prin în
treaga ei activitate internațio
nală, România slujește interese
le vitale ale cauzei păcii și so
cialismului, ale luptei pentru 
făurirea unei lumi în care fie
care națiune să se dezvolte a- 
vind certitudinea viitorului său, 
garanția libertății de a-și alege 
calea dorită, o lume a unei coo
perări rodnice, în interesul tu
turor popoarelor de pe încerca
ta noastră planetă.

EUGENIU OBREA

Cel de-al VIII-Iea Con
gres al Federației mon
diale a orașelor înfrățite, 
desfășurat la Dakar 
deviza „Un pămînt 
tru oameni trăind 
pace", și-a încheiat 
crările.

Delegații din 30 de țări 
lumii participant! la congres 
examinat principalele aspecte 
privind extinderea colaborării

sub 
pen- 

în 
Iu-

a.le
au

• După cum anunță agen
da T.AS.S., guvernele 
U.R.S.S. și Turciei au ajuns 
la o înțelegere privind re- 
demarcarea frontierei de stat 
sovieto-turce. Redemarcarea 
frontierei sovieto-turce — a- 
rată, în continuare, agenția 
— a devenit necesară dato
rită faptului, că, în anii care 
au 
în 
râ 
ză 
demarcarea din 1926 nu co
respundeau cerințelor tehnice 
contemporane. Comisia co
mună sovieto-turcă pentru 
redemarcarea graniței de 
stat, formată în conformitate 
cu protocolul din 1967, de la 
Ankara, și-a început activita
tea în 1969 și și-a încheiat-o 
în decembrie 1973. Ca rezul
tat al lucrărilor, la 29 de
cembrie 1973, președinții ce
lor două delegații au sem
nat, la Ankara, un protocol 
care descrie traseul frontie
rei de stat sovieto-turce, o 
hartă a frontierei și alte do
cumente.

trecut de la demarcare, 
avut loc unele schimbări 
cursul rîurilor de frontie- 
și, de asemenea, din cau- 
că documentele privind

U.T.C. ȘI U.A.S.C.R.

ac-
și

Un bilanf rodnic care ilustrează o 
tivitate dinamică ; în 1973, U.T.C. 
U.A.S.C.R., militînd consecvent în spiri
tul politicii partidului și statului nostru, 
și-au afirmat rolul activ în mișcarea in
ternațională de tineret și studenți, au 
adîncit relațiile de colaborare cu tinere
tul tuturor țărilor socialiste, cu tineretul 
din țările ce au pășit pe drumul dezvol
tării independente ca și cu tineretul ce 
poartă încă lupta pentru dobîndirea li
bertății, au întărit solidaritatea cu for
țele revoluționare, democratice și pro
gresiste ale tineretului de pretutindeni, 
au adus o prestigioasă contribuție la a- 
profundarea dialogului angajat între 
cele mai diverse forțe politice ale gene
rației tinere a lumii pe platforma luptei 
împotriva imperialismului, colonialis- 

lonialismului, pentru adîn-
împotriva 
mului și neoco 
cirea cursului destinderii în viața inter
națională, pentru independență națio
nală, democrație, pace și progres social.
• Un obiectiv central în activitatea internațională 

a U.T.C. și U.A.S.C.R. il reprezintă amplificarea și a- 
profundarea legăturilor de prietenie și colaborare cu 
organizațiile de tineret și studenți din toate țările socia
liste frățești. Aceste legături au cunoscut în 1973 un 
curs ascendent, diversificindu-se formele cooperării, 
rea!izindu-se numeroase schimburi de delegații, 
tîlniri. consultări, contacte, seminarii 
ment semnificativ în această direcție l-a 

a întîlnirii i _ 
țări socialiste cu 

în rîndurile tineretului

in- 
etc. Un mo- 

constituit 
organizații- 

pri- 
nitin-

organizarea la București 
lor de tineret din unele 
vire la activitatea 
citoresc, la care au luat parte delegații ale Uniu
nii Tineretului Comunist Dimitrovist din R. P. Bul
garia, Uniunii Socialiste a Tineretului din R. S. Ceho
slovacă. Uniunii Tineretului Muncitor Socialist 
R.P.D. Coreeană, Uniunii Tinerilor Comuniști 
Cuba, Tineretului Liber German din R. D. Germană, 
Uniunii Tineretului Revoluționar din R.P. Mongolă, 
Federației Uniunilor Socialiste ale Tineretului din 
R. P. Polonă. U.T.C din Republica Socialistă România, 
Uniunii Tineretului Comunist din R. P. Ungară, 
Uniuni? Tineretului Comunist Leninist din U.R.S.S., 
Uniunii Tineretului Muncitor „Ho Și Min" din R.D. Viet
nam. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, primind pe partici
panții la întîlnire, sublinia : „noi considerăm că strînsa 
colaborare intre organizațiile de tineret din țările noas
tre are o mare importanță. Fără îndoială, concepem a- 
ceastă colaborare pe bază de schimb de experiență, 
pornind de la faptul că fiecare organizație trebuie să 
înfăptuiască neabătut politica partidului său comunist, 
să țină seama și să se identifice pe deplin cu năzuin
țele poporului său și, totodată, cu năzuințele spre so

din 
din

cialism șl comunism ale popoarelor noastre și, aș pu
tea spune, ale întregii omeniri. în acest spirit ne pre
ocupăm noi de organizația de tineret, de educarea 
tineretului, în acest spirit dorim ca relațiile dintre 
organizațiile de tineret din țărle noastre să se dez
volte și în viitor !“

în acest an s-au desfășurat întîlnlrl la graniță între 
membri ai Birourilor C.C. r! U.T.C. din România și 
C.C. al U.T.C.D, din Bulgaria, precum și între mem
bri ai Biroului C.C. al U.T.C. din România și al Pre
zidiului Uniunii Tineretului din Iugoslavia. în Româ
nia s-a organizat un seminar bilateral între U.T.C. și 
U.T.C.L. din U.R.S.S. pe tema : „Participarea tinere
tului la construirea socialismului și comunismului". 
Deiegațil ale U.T.C. au vizitat R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, Cuba, R.D. Germană, R.P. Mongolă, R.P. 
Polonă. R. P. Ungară. U.R.S.S. La invitația U.T.C. 
ne-au vizitat tara oaspeți din R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, Cuba, R.P.D. Coreeană, R. D. Germană, 
R.S.F. Iugoslavia, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, R. P. 
Ungară, U.R.S.S., R. D. Vietnam.
• Consecvent solidar cu generația tînără, cu popoa

rele angajate în lupta pentru dobîndirea libertății, 
pentru înlăturarea oricăror forme de dominație și a- 
suprire. pentru consolidarea independenței statelor ce 
au pășit pe calea unei dezvoltări de sine stătătoare, 
U.T.C. și U.A.S.C.R. intensifică legăturile de cooperare 
cu tineretul mișcărilor de eliberare națională, al țări
lor în curs de dezvoltare, sprijinind ferm aspirațiile 
lor legitime. Tineretul român a fost reprezentat în 
acest an la primul Festival pan african al tineretului 
de la Tunis. Reprezentanți ai U.T.C. și U.A.S.C.R. au 
avut contacte rodnice cu reprezentanți ai organizațiilor 
de tineret și studenți din o serie de țări latino-ameri- 
cane : Costa Rica, Columbia, Ecuador, Peru și Vene
zuela. O delegație a U.T.C., U.A.S.C.R. și Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor a vizitat unele țări 
din Africa —■ Maroc, Algeria, Mauritania, Senegal, 
R. P. Congo, Zair și Tanzania — iar o delegație a 
U.T.C. și U.A.S.C.R. a purtat convorbiri în Irak și 
Siria. U.T.C. a participat activ la Conferința inter
națională de solidaritate cu lupta tineretului și popoa
relor din Africa de sud, Namibia și Zimbabwe. La 
invitația U.T.C. ne-au vizitat oaspeți din Namibia, 
Togo, Republica Malgașă, Sierra Leone, Senegal, Su
dan, Liban, Columbia, Mexic, Argentina, Chile, Sal
vador, Republica Dominicană, Martinica, reprezen
tanți ai tineretului Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, ai tineretului Frontului Popular pentru Eli
berarea Palestinei, precum și o delegație a Mișcării 
Pan africane a Tineretului.
• U.T.C. a continuat să extindă legăturile de soli

daritate și prietenie cu organizațiile comuniste, revo
luționare, democratice și progresiste de tineret din 
întreaga lume. Au cunoscut o evoluție ascendentă ra
porturile de colaborare cu organizațiile tineretului co
munist din Italia, Franța, Finlanda, Suedia, Dane
marca, Australia, Cipru, R.F.G., etc., în acest an avînd 
loc vizite, contacte, schimburi de delegații cu aceste 
organizații. în același timp s-a aprofundat dialogul cu 
cele mai diverse forțe politice ale generației tinere. 
Astfel, s-au realizat contacte cu Tineretul socialist din 
Italia, Mișcarea Tineretului Socialist din Franța, Tine
rii Liberali din Anglia, Tineretul Socialist și Tineretul 
Social-Creștin din Belgia, Tinerii Democrați și Tînăra 
Uniune din R.F. Germania, Federația de Tineret a 
Partidului Muncii din Olanda, Tineretul Socialist din 
Luxemburg, Tineretul Socialist din Australia, Tineretul 
Socialist — Popular din Norvegia, Tineretul Muncilor 
— Creștin din Franța. Tineretul Socialist din Japonia. 
Tinerelul Mapam din Israel. De asemenea, s-a dezvoltat 
colaborarea cu organisme de stat în problemele tine-

retulul printre care Ministerul Federal al Tineretului, 
Familiei și Sănătății din R.F. Germania. Un seminar 
bilateral a fost organizat de Centrul de cercetări pen
tru problemele tineretului din țara noastră și Institutul 
de tineret de Ia Miinchen.

• Tineretul Republicii Socialiste România a transmis 
mesajul său de pace și prietenie în cadrul marii mani
festări tinerești — cel de al X-lea Festival Mondial. 
Delegația română a participat activ la numeroase adu
nări, conferințe, seminarii, colocvii, la manifestările 
culturalo și sportive dînd expresie sentimentelor ce a- 
nimă tineretul patriei noastre, solidarității șale mili
tante cu lupta forțelor revoluționare, progresiste și de
mocratice din întreaga lume.

• Un eveniment Important din viața F.M.T.D. a 
fost găzduit la începutul lunii decembrie de către tine
retul nostru : reuniunea Comitetului Executiv al Fede
rației Mondiale a Tineretului Democrat la care au luat 
parte reprezentanți ai unui mare număr de organiza
ții de tineret de pe toate continentele. Participanții la 
această reuniune au fost primiți de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cu acest prilej, Alain Therouse, 
secretar general al F.M.T.D., a declarai : „Doresc să 
spun că ansamblul delegațiilor și-au manifestat inte
resul pentru ținerea acestei reuniuni a Comitetului 
Executiv în România. Toate condițiile ne-au fost ofe
rite pentru buna desfășurare a lucrărilor noastre și aș 
dori, în această privință, să vă mulțumesc, atît dum
neavoastră, personal, cit și poporului român, tinere
tului dumneavoastră, partidului, organizației U.T.C. 
încă o dată vă mulțumesc foarte mult".

O U.A.S.C.R. a desfășurat în 1973 o amplă activitate 
internațională. în centrul preocupărilor s-a situat în
tărirea colaborării și prieteniei cu tineretul universitar 
din toate țările socialiste. Delegații ale U.A.S.C.R. au 
efectuat vizite și au participat la diferite manifestări 
organizate în R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R.S.F. Iugoslavia, R. P. Mongolă, R. P. Po
lonă. R. P. Ungară, U.R.S.S. Reprezentanți ai studen- 
țimii din Cehoslovacia, Iugoslavia, Polonia au vizitat 
România. în țara noastră a fost organizat un seminar 
bilateral de către U.A.S.C.R. și Uniunea Studenților 
Iugoslavi. O delegație a U.A.S.C.R. a participat la cea 
de a XI-a întîlnire europeană a uniunilor naționale 
studențești desfășurată in R. P. Bulgaria. O atenție 
deosebită a fost acordată extinderii legăturilor cu stu
denții din țările ce pășesc pe drumul dezvoltării inde
pendente ca și cu cei care luptă pentru ca popoarele 
lor să dobîndească libertatea. Ne-au vizitat țara repre
zentanți ai studenților încadrați în P.A.LG.C. (Guine- 
ea-Bissau), ai studenților cambodgieni din Europa, 
membri ai F.U.N.K., ai studenților chilieni. Reprezen
tanți ai U.A.S.C.R. au participat la acțiuni cu caracter 
internațional desfășurate în Tanzania, Sierra Leone, 
Kenya, Argentina etc.

Printre preocupările esențiale ale U.A.S.C.R. s-a 
aflat adîncirea dialogului cu organizații dintre cele 
mai diverse ca orientări politice din mișcarea inter
națională studențească. Delegații ale U.A.S.C.R. au 
efectuat vizite în Norvegia, Suedia, Finlanda. Dane
marca, Austria, Franța, R. F. Germania, Italia. Repre
zentanții studenților români au participat la seminarul 
pe probleme ale reformei și democratizării învăț anun
țului de la Helsinki, la congresele U.N.E.F. (Franța)^ 
Uniunii Naționale a Studenților din R.F.G., Asociației 
studenților marxiști „Spartakus" din R.F.G., și Uniunii 
Studenților Social-Democrați din R.F.G. Ne-au vizitat 
țara delegații ale Uniunilor naționale ale studenților 
din Marea Britanie, Austria, Franța. Norvegia, Suedia, 
organizației „Zengakuren" din Japonia și studen
ților de la Institutul agronomic din Copenhaga.

internaționale și întărirea păcii, 
precum și problemele care stau 
în fața Federației mondiale a 
orașelor înfrățite în etapa ac
tuală de progrese substanțiale 
pe calea destinderii.

„Mesa-ui de pace" adresat 
popoarelor întregii planete la 
încheierea congresului reflectă 
satisfacția participanților față 
de progresele obținute în di
recția coexistentei pașnice, cre
dința lor fermă In posibilitatea 
instaurării unei păci îndelunga
te și trainice

în cadrul 
litare desfăș. 
ma orașului I 
trioții cambodț 
localitatea Prel 
pe malul estic 
Bassac, la 8 kilor. 
pitala khmeră. Pat.' 
consolidat, totodată 
din apropierea capita 
malul răsăritean al M< 
lui, și au angajat'^ lupi 
trupele lonnoliste în peni, 
la Chrouy Changvar, înec 
jurată de apele acestui rtu 1< 
nord de Pnom Penh. Au con
tinuat, de asemenea, acțiunile 
ofensive ale forțelor patrioti
ce care țin în încercuire gar
nizoana lonnolistă din capi
tala provincială Takeo.

al
în mesajul 

nul Nou, 
Willy Brandt a făcut 
o scurtă trecere în 
revistă a principale
lor evenimente in
terne si internațio
nale ale anului 1973. 
El a menționat, ast
fel, criza monetară 
interoccidentală din 
primăvară, care a 
reprezentat si pentru 
tara sa pericolul de 
a fi atrasă în curen
tul inflationist, reu- 
șindu-se totuși ca, 
spre afirsitul anului, 
rata de creștere a 
inflației să se redu
că în R.F.G. „Pri
vesc destul de satis
făcut în urmă și 
pentru că am făcut

_ de A- 
cancelarul

Viu! Nou

pe Pămînt.

pagube 
si celei 
perioade 
penuria

Im portante, 
de-a doua 
critice — 
mondială de petrol. 
Noi facem economie 
în sfera particulară 
pentru a dispune de 
surse energetice în 
vederea asigurării 
locurilor de muncă", 
a arătat cancelarul 
v«t-german.

In ce privește si
tuația internațională, 
vorbitorul a subli
niat că, pe plan ex
tern. au existat din 
nou evoluții îngrijo
rătoare, .între care a 
menționat conflictul 
din Orientul Apro
piat „Poziția noas
tră în contextul re

lațiilor Est-Vest s-a 
îmbunătățit în conti
nuare, a declarat 
Willy Brandt. Sint 
de părere, de aseme
nea, că trebuie reîn
noite inițiativele gu
vernului federal ca
re au marcat, în ur
mă cu patru ani. po
litica fată de statele 
Europei răsăritene. 
Tratatele necesare 
au fost încheiate. A- 
cum se pune proble
ma de a 
în viată 
formulate", 
altă parte, 
problema 
nord-atlantice, 
celarul vest-gerrfran 
a apreciat că aceasta 
trebuie menținută

transpune 
intențiile 

Pe de 
abordlnd 

alianței

Maleconului, 
închis ca o pleoapă , 
subțire peste privi
rea albastră a mării, 
rămăsese de mult ; 
în urmă. Lăsasem 

în urmă și fortăreața Morro și 
pasajul subteran sfredelit în 
noaptea de cremene de sub a- 
pele translucide ale golfului. Go
neam cu 120 km la oră pe acea 
magnifică magistrală rutieră cu , 
nume de cîntec, Via Blanca, go
neam în Cadillac-ul vișiniu pi
lotat cu o drăcească abilitate de 
amigo Roger. Da, pilotat este 
cuvîntul cel mai potrivit, pentru 
că aproape zburam — spre Ha
vana del Este.

Dimineața tropicală ne învă
luia, acaparatoare, li simțeam 
suflarea fierbinte, inundindu-ne, 
pătrunzîndu-ne subtil in artere, 
răscolindu-ne tăcut, ca o febră 
legănată și blîndă. în aerul umed 
pluteau miresme ciudate, amă
rui și neliniștitoare miresme 
stranii, imposibil de descris, pen
tru că nu seamănă cu nimic alt
ceva. Drumul străjuit de casua- 
rinas și cocotieri șerpuia pînă de
parte, dincolo de colinele mol
come, către Matanzas și mai de
parte, spre Santa Clara, spre O- 
riente, cala de 1.000 de km...

Dar noi voiam să ajungem 
mult mai aproape, la Cojimar, 
acolo unde trăise acel minunat 
viejo, Santiago, pescarul care — 
departe, în larg, singur și fără 
ajutor — doar cu o vîslă în mină, 
se luptase nebunește cu rechinii, 
pentru că nu voise, nu putuse 
să renunțe la credința lui că 
„un om poate fi zdrobit, dar nu 
înfrînt“. Dar Santiago, știam asta, 
plecase de mult, puțini își mai 
aminteau de el, cine 
unde rătăcea acum, 
du-și barba răvășită de 
rată a Caraibelor...

Marea însă rămăsese. Era a- 
proape. O vedeam unduind cînd 
și cînd, în stînga noastră, apoi 
cactușii, palmierii și oleandrii, 
înșirați de-a lungul șoselei, o 
ascundeau pentru o clipă, dar 
ea se ivea din. nou, surprinză
toare, prelungindu-și sărutarea 
adincă spre nisipurile aurii de la 
Santa Maria, Boca Ciega sau 
Guanabo... Roger a virat, în sfîr- 
șit, la stînga, apoi din nou la 
dreapta și a oprit. Eram la Co
jimar.

Un golf de un verde incredi
bil se deschidea înaintea noastră, 
pînă departe, spre orizontul în
văluit într-un abur părelnic. Un 
abis fluid, fascinant și înfricoșă
tor totodată, — marea lui'San- 
tiago, pustia de apă unde se bă
tuse cu rechinii și în preajma 
căreia visase noaptea lei. Și emo
ția că mă aflam acolo, cu adevă
rat acolo, mi-a aprins brusc și 
neașteptat pe ecranul mereu 
schimbător al memoriei niște ver
suri care-mi plăcuseră cîndva, 
în adolescență, fără să bănuiesc 
pe atunci, firește, că unda lor 
ciudată, ecoul lor tainic mă va 
ajunge tocmai aici, departe, la 
Cojimar: „Șaizeci de ani s-a
bătut bătrînul cu marea / Vîrsta 
părintelui meu, șaizeci de ani. / 
A rămas singură marea / Sa-și 
lingă rănile argintii de bolo
vani...".

Marea își lingea, într-adevăr, 
rănile argintii de bolovani, sub 
un cer depărtat și tremurător, ca 
vibrația inefabilă a aripei unei 
libelule. In preajmă — case pes
cărești micuțe și curate, garduri 
pe care le uscau la soare năvoa
de mari, negre. Cîțiva copii um-

\

/Merra
pleau ulița de larmă. Continuam 
să privesc marea. Deasupra zi
durilor cariate de vreme ale unei 
vechi fortărețe, amiaza își des
fășura evantaiul vrăjit. Dinspre 
larg adia o briză sărată, cu iz 
de alge, de pește de catran...

— Saludo, companeros 1
Cuvintele mi-au lovit fără 

veste auzul. Era o voce bărbă
tească, o voce tînără cu un tim
bru plăcut, baritonal, și uimirea 
mea a fost imensă cînd, întor- 
cîndu-mă, am văzut că cel ce ne

te", de vorbă cu oamenii, aveam 
să aflu că ei, acești pescari sim
pli și fermecători, de la Cojimar 
care n-avuseseră niciodată sigu
ranța zilei de mtine, trăiau astăzi 
tntr-un anotimp al certitudinii ți 
al demnității. Cooperativa le a- 
sigură aproape totul: bărci, 
unelte, haine, o anumită parte 
din recolta zilnică. Și le garan
tează salarii lunare de 190 de 
pesos pentru primul și de 170 de 
pesos pentru al doilea pescar al 
fiecărui echipaj.

La Cojimar, 
căutîndu-l pe Santiago.;

însemnări de DORU MOȚOC

salutase avea părul alb. Eram 
uluit. Așa trebuie să fi arătat 
Santiago. Fața, tăbăcită de soare 
și vînt, căpătase culoarea ara
mei, dar de sub fruntea, pe care 
părul coliliu se revărsa în voie, 
te priveau doi ochi de o limpe
zime neverosimilă, un albastru 
blind și tandru, ca al lacurilor 
elvețiene văzute din avion.

— Azi nu e o zi prea bună 
pentru pește, continuă necu
noscutul. Bate vîntul. Dar ieri, 
ieri am prins un marlin uriaș.

— Pescuiți de mult ? — l-am 
întrebat.

— De o viață...
— Singur ? Mereu singur ?
— Cum singur, companero ? 

Am cu mine un băiat prima. 
Sau nu-l cunoașteți ? Nu sîntefi 
de pe aici ? Așa... Atunci, bien- 
venido a Cojimar I

Dar totul se petrecuse, firește, 
numai în închipuirea mea. Nu, 
nu era Santiago, n-avea cum fi 
el, mi se păruse doar. Santiago 
era foarte singur. Santiago uita
se de mult să zimbească. Dar 
oamenii din jurul meu, oamenii 
aceștia erau împreună, zîmbeau. 
Și zîmbetul care le lumina chi
purile arse de soare, zîmbetul 
pe care-l cunoscuseră atît de 
tîrziu, abia după triumful revo
luției, zîmbetul acesta deschis, 
adevărat, nereținut, echivala 
însuși cu o revoluție.

Puțin mai tîrziu, în fața se
diului cooperativei pescărești, pe 
firma căreia cineva caligrafiase 
cu migală „Unidad Costa Nor-

el

— Noi aducem doar la carna- 
da — momeala — mi se spune.

Mă interesez de sorturile de 
pește pe care le pescuiesc. $i-mi 
notez cîteva denumiri cu rezo
nanță exotică : aguja, emperator, 
dorado. Nu le caut echivalentul 
românesc. Ce rost ar avea 'â Sună 
atît de frumos în spaniolă: agu- 
ja, emperator, dorado...

— Dar rechini ? întreb dhu 
nou, cu gîndul la Santiago.

— Tiburones ? O, y tiburo- 
nes, tambien, îmi răspunde ci
neva. Și rîde cu poftă.

...Pescuitul, știam asta, este un 
sector cu spectaculoase succese 
al economiei cubaneze. Cifrele 
sînt, prin ele însele, reuela*oaie.  
de la o producție de 25.000 tone, 
în 1959, s-a ajuns, în 1972, la 
150.000 de tone. Iar pentru 1975 
se preconizează dublarea acestei 
cantități. Alături de ceilalți pes
cari, cei din Cojimar tac totul 
pentru atingerea acestui obiec
tiv.

...Cînd am plecat, trecînd pe 
lingă parculețul unde bustul lui 
Hemingway stă mărturie că San
tiago a existat aevea, o ploaie 
tropicală, venită și plecată fără 
veste, răcorise pămîntul. Magno
liile risipite printre palmieri și 
roșcovi aveau o prospețime cru 
dă, mușcătoare. Marea rămăses< 
în urmă. Dar chipul luminos al 
bătrînului pescar continua să mă ! 
urmărească, cu zîmbetul lui des- I 
chis, care echivala, prin el în- ] 
suși, cu o revoluție. Cu o nouă ' 
istorie. i
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