
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Să ne-nflorească patria și glia, 
Să fim uniți în inimă și-n gind 
Partidul, Ceaușescu, România, 
E tot ce-avem mai scump

pe acest pămînt!
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CONDUCĂTORI IUBIȚI, LA MULȚI ANI!
PIONIERII, ȘCOLARII, STUDENȚII, TINERII DIN BUCUREȘTI, ÎNTREGUL TINERET AL ȚĂRII 

AU ADUS IERI MULȚUMIRI CONDUCERII PARTIDULUI Șl STATULUI, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
PENTRU GRIJA PĂRINTEASCĂ CU CARE ESTE ÎNCONJURAT ÎN TOATE MOMENTELE VIEȚII SALE. LA CASA 
CEA MARE A TĂRII-LA SEDIUL COMITETULUI CENTRAL AL P. C. R. - TINERETUL Șl A EXPRIMAT 
ÎN PRAG DE AN NOU RECUNOȘTINȚA PENTRU PERSPECTIVELE DESCHISE DE LUCRĂRILE CONGRESULUI 
AL XILEA, ENTUZIASMUL CU CARE PARTICIPĂ LA ÎNFĂPTUIREA SARCINILOR MENITE SĂ ÎNALȚE 
PATRIA NOASTRĂ PE NOI CULMI DE CIVIUIAȚIE Șl PROGRES.

Luni, 30 decembrie, reprezen
tanții pionierilor, școlarilor, stu
denților, ai întregului nostru ti
neret, au venit cu Plugușorul în 
ajun de An Nou, potrivit datinei 
străbune, la casa cea mare a ță
rii — la sediul Comitetului Cen
tral al partidului — pentru a 
adresa, din adlncul inimilor lor, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
celorlalți conducători ai parti
dului și statului, urări de sănă
tate și fericire, de viață lungă 
și nesecată putere de muncă 
pentru a călăuzi cu aceeași clar
viziune poporul spre înfăptuirea 
istoricelor hotărîri ale celui de-al 
XI-lea Congres, hotărîri menite 
să asigure edificarea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, înaintarea țării spre comu
nism.

Alaiul urătorilor numără cî- 
teva sute de băieți și fete, dar 
prin mesajul de fierbinte recu
noștință, de dragoste nețărmuri
tă. pe care ÎI adresează Partidu
lui Comunist Român, secretaru
lui său general, exprimă simță
mintele întregului nostru tineret 
pentru grija părintească cu care 

este înconjurat în toate momen
tele vieții sale. în imensa piață 
s-au oprit mii de bucureșteni 
care se alătură tinerilor colindă
tori pentru a exprima,partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
celorlalți conducători, aceleași 
nobile gînduri și sentimente în 
pragul anului 1975.

în fața sediului, tinerii colin
dători, cu fețe îmbujorate de 
emoția acestui memorabil eve
niment, sint primiți cu dragoste 
și cu căldură de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Ștefan 
Voitec, Manea Mănescu, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Ștefan Andrei, Chivu 
Stoica, Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, loan Ursu.

Sînt prezenți Ion Traian Ște- 
fănescu, prim-secretar al C.C. 

al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, și Virgiliu 
Radulian, președintele Consiliu
lui Național al Organizației Pio
nierilor.

Prin pitoreștile lor costume, 
reprezentînd portul popular din 
diferite zone folclorice ale ță
rii, prin straiele specifice dati- 
nelor pe care le evocă acum, 
prin versurile Plttgușorului și 
Sorcovei, rostite pe fondul so

Aho, oho, de Anul Nou
Prin tot cuprinsul zării
Că ne-au trimis solie toți tinerii țării
Ne-au trimis cu uratul
Fetele mîndre
Și mîndri feciori
La cei ce ne conduc din victorii în victorii.
Să venim ca un val
Ca un val tineresc prin cincinal
La porțile Comitetului nostru Central. 
Ne-am sculat la cintători
Să-i sorcovim pe înțelepții noștri conducători 
Intii și-ntîi pe secretarul general.
Ne-am sculat in dimineața albastră
Să vă sorcovim pe dumneavoastră,
Cu suflet curat,
Cu inima fierbinte
Intii și-ntîi pe-al țării noastre președinte.

(Continuare în pag. a Ill-a)

nor neîntrerupt al tălăngilor, clo
poțeilor, al buhaiului și In poc
netul bicelor, colindătorii aduc 
aici, în inima Capitalei, frumu
sețea de neasemuit a unor obi
ceiuri românești transmise din 
generație în generație, înnobila
te de noile realități din România 
Socialistă. Megafoanele poartă 
pînă departe, în imensa piață, 
glasurile cristaline ale urători
lor :

Colindătorii aduc în 
inima Capitalei, dupâ 
datina, frumusețea de 
neasemuit a unor obi
ceiuri transmise din ge

nerație în generație

Tuturor 

cititorilor, 

întregului 

tineret 

al patriei 

„Scînteia 

tineretului" 

urează

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU (în pagina a 3-a)

UN AN NOU FERICIT!

Anul Congresului XI
Cu prilejul Anului Nou și celei de a 27-a aniversări a Republicii

CORDIALE FELICITĂRI ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Anul care se încheie azi va râmîne in

crustat cu litere de foc în istoria celor 
trei decenii de viață liberă a poporului 

român. Este anul Congresului XI al Parti
dului Comunist Român, forumul cel mai înalt 
ai întregului popor. însemnătatea istorică epo
cală a acestui eveniment politic - arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu - constă în adop
tarea primului Program al Partidului Comunist 
Român, carta ideologică fundamentală a parti
dului, programul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și al înaintării patriei 
noastre spre comunism. Sintetizînd aspirațiile 
cele mai înalte ale poporului, bazîndu-se pe 
experiența acumulată în munca și lupta celor 
treizeci ae ani de viață liberă pe care i-am 
sărbătorit tot în 1974, Programul este expresia 
gîndirii revoluționare a partidului, proiectul u- 
nui arhitect genial dedicat unei mărețe opere : 
construirea unei Românii avansate, potrivit vo
inței unanime a națiunii noastre, punerea în 
valoare a tuturor resurselor de înaintare spre 
comunism, crearea condițiilor pentru afirmarea 
mai puternică a însușirilor unui om cu adevărat 
nou, trăind în cultul muncii libere și creatoare 
ca sursă supremă de împlinire a personalității 
umane.

Aflați în pragul acestui an nou, privim cu 
mîndrie la ceea ce am înfăptuit sub condu
cerea partidului. Ne simțim datori să 

omagiem lupta și munca eroicei noastre clase 
muncitoare, a fiecărui om al muncii în urma 
căruia au rămas construcții impunătoare, mașini 
și aparate ce stau mărturie iscusinței făuritori
lor tor, nenumărate opere materiale și spiri
tuale al căror coeficient caracteristic constă în 
ambiția creșterii necontenite a calității, în spo
rirea gradului de perfecțiune a tot ceea ce în

făptuim. Bilanțul unui an ce a cunoscut de-a 
lungul săptămînilor și lunilor, în fiecare zi, o 
adevărată, eroică luptă cu timpul în cadrul 
chemării patriotice de a realiza actualul cinci
nal înainte de termen îl înscrie ca o etapă dis
tinctă, de mari succese în dezvoltarea multi
laterală a țării, în procesul de dinamizare fără 
precedent a tuturor sectoarelor și domeniilor 
de activitate. Ultimele ore ale anului ce se în
cheie ne fac cunoscute tuturor noi și noi suc
cese, realizări remarcabile ce se succed într-un 
ritm rapid, ritmul intrării în ultimul an al aces
tui cincinal, temelie trainică pe care se vor 
așeza înfăptuirile viitoare menite să facă din 
România o țară dezvoltată, situată în rîndul 
celor mai .avansate din lume.

1974, prin tot ceea ce a însemnat, prin canti
tatea și calitatea cu care munca tuturor l-a în- 
vestit, este o mărturie elocventă a hotărîrii 
noastre de a da viață mărețului Program al 
partidului, directivelor de dezvoltare economi
că și socială a țării. Anul Congresului XI în
seamnă de aceea o impresionantă mărturie și 
un solemn angajament în fața partidului, a în
tregului popor : da, se poate, nimic din ceea 
ce am hotărît nu va râmîne neînfăptuit, nici 
unul dintre noi, tineri și mai puțin tineri, nu va 
da înapoi, nimeni nu va râmîne în afara rit
mului imprimat întregii noastre munci. Aceasta 
nu este doar expresia entuziasmului nostru, al 
tuturor, deși este vorba și de un mare entu
ziasm. Aceasta este și expresia, :n primul rînd, 
a faptului că marea majoritate dintre noi am 
înțeles că se poate ceea ce trebuie. Că a
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(Continuare în pag. a lU-a)

DE ȘEFII MISIUNILOR DIPLOMATICE ACREDITAT! ÎN ȚARA NOASTRĂ

Relatarea primirii și CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
IN PAGINA A VII-A



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 MARȚI 31 DECEMBRIE 1974

• A ADUNA ANII CARE S-AU DUS SI PE CEI CARE VOR VENI ÎNTR-O IDEE DE VilTOR • ANUL 1975 : „VREAU SĂ-L ÎNTIMPIN Șl SĂ-L 
TRAVERSEZ CU DEMNITATE" © DEMNITATEA PRONUMELUI PERSONAL DE EXISTENȚĂ ® O CERCETĂTOARE TRĂIEȘTE SUB SEMNUL 
POEZIEI • A TRĂI MEREU LA TEMPERATURA NEVOII DE A STI, DEA PRODUCE, DE A FI UTIL • CERUL ESTE LOCUL LUI DE MUNCĂ, UN 

LOC CU PARAMETRII CALCULAȚI, UN LOC IN CARE EL ÎȘI FACE PLANUL.

Doi oameni, patru, o suta, mii de 
oameni se întîlnesc - cite doi pe stra
dă. „La multi ani". Vine poștașul cu 
o felicitare lucioasă. „La mulți ani". 
La întreprindere, șeful adună colabo
ratorii și le strînge mina. „La mulți 
ani". O mare și unanimă înfrigurare 
stăpînește țara, așteptînd acea clipă 
de la miezul nopții, acea clipă unică, 
repetată mereu, cu fiecare ciclu anual, 
cînd ceasul bate solemn și nimeni nu 
reușește să ridice din umeri nepăsător 
- acea clipă în care posturile de radio 
și televiziune trimit un uriaș „La mulți 
ani" peste țară și pocnesc dopurile 
sticlelor de șampanie. Cineva îmi spu
nea rizînd - „De fapt, ce înseamnă 
La mulți ani ? E aproape incorect gra
matical. E c elipsă, o formă, un cod. 
O formulă. O sinteză". Desigur, o for
mulă, un cod, o sinteză. Un ritual. O 
promisiune. Orice urare este o pro
misiune. Urarea de Anul Nou - destul 
de surprinzător, nu are aceeași for
mulă în toate țările, ia toate popoare
le. Sînt limbi în care ea are o formă 
mult mai precisă - mai restrînsă - 
„Un nou an fericit" - sau „La anu" - 
adică, să fim sănătoși și să ne vedem 
și la anul care începe. Codurile fixe, 
protocolare ale popoarelor în sărbă
toare exprimă întotdeauna o întreagă 
psihologie. A românilor mi se pare de 
o mare generozitate, mai abstractă, 
mai sintetică decît multe. De fapt, „La 
mulți ani I" înseamnă o urare de viață 
lungă, adică o urare de tinerețe. „La 
mulți ani" este o formulă tînără. în
țelepți, românii adună anii care s-au 
dus și pe. cei care vor veni într-o idee 
de viitor, adică de permanență, adică 
deci, de tinerețe. Pentru că numai ti
nerețea este aptă de elan, de salt, 
pentru că numai tinereții îi dă mîna 
să se uite în urmă, surîzînd și înainte, 
încrezător. Toată lumea zîmbește cînd 
spune „La mulți ani" și acest zîmbet 
spontan, ca orice spontaneitate, este 

semn de tinerețe. Ne iubim atît de 
mult tinerețea încît o includem în ură
rile noastre fundamentale, în ideea 
noastră de viitor. Pentru că a ura mulți 
ani înainte înseamnă a ura un fel a- 
devărat de a trăi - adică un fel tinăr 
de a trăi pentru că numai tinerețea - 
adică optimismul, generozitatea, ca
pacitatea de efort și invenție, capaci
tatea de împlinire și depășire - în
seamnă de fapt - a trăi. Noi gîndirn 
tinerește viitorul - de o întreagă is
torie - dar astăzi, cînd spunem că 
gîndim tinerește viitorul formula ca
pătă o pondere mult mai profundă, 
mai matură, mai exactă. Acum, la pra
gul dintre 1974 și 1975. Pentru că orice 
An Nou este un început de drum - dar 
pentru noi, românii, începutul de drum 
al lui 1975 are semnificația concretă a 
trecerii ia înfăptuirea unor mari pla
nuri, ale unor mari idei, ale unor în
drăznețe visuri lucide pe care le-am 
formulat, le-am analizat și le-am a- 
doptat ca pe un cod fundamental de 
existență majoră în 1974. Desigur că 
noi, tinerii, sîntem beneficiarii direcți 
ai acestui drum, ai acestor mari idei, 
ai acestor mari dificultăți și îndrăzneli. 
Felul cum tinerii își gîndesc tinerește 
viitorul este o chezășie și un semn al 
speranței.

UN FEL
DE A SPUNE
NOI

Mariana Grigorescu este elevă la 
Liceul „I.L. Caragiale" în penultimul an, 
si este ca atîția alți colegi de ai ei o 
fată deșteaptă, vioaie, frumoasă și 

imprevizibilă. Parcă niciodată țara n-a 
avut o generație de adolescenți atît 
de deștepți, vioi, frumoși și imprevi
zibili. Cînd îi asculți vorbind poți fi 
chiar neliniștit. Neliniștit pentru că te 
întrebi dacă ești capabil de a face e- 
fortul să ții pasul cu ei.
- Ce înseamnă pentru tine noul an 

ce vine, Mariana ? Ce-ai vrea să ducj 
în el din 74 ? Ce crezi că așteaptă 75 
de la tine ?
- La asemenea întrebări nu poți să 

răspunzi în două fraze cum mi-ai 
cerut, pentru că ar însemna să fii su
perficial. Și astfel ajung la primul răs
puns posibil. Din 1974 aș lua ca un bun 
cîștigat faptul că sînt sigură că viitorul 
ne interzice nouă, vreau să spun ge
nerației mele, superficialitatea. Este și 
normal. Anul 1974 a fost un an politic 
fundamental - și celălalt bun cîștigat 
ar fi bucuria, mîndria că generația 
mea este o generație de o mare ma
turitate politică. învățăm să gîndim 
politic de la 17-18 ani, ni se dă acest 
drept și se cere asta de la noi, ceea ce 
este un semn de prețuire și încredere. 
Am știut întotdeauna, dar 1974 a fost 
anul marii confirmări, că viitorul ne a- 
parține. Că depinde de noi. Noi, ge
nerația noastră este cea chemată să 
dea chip Programului, să construiască 
România viitoare. Ne pregătim pentru 
asta încă din școală și sînt minară de 
școala mea : toți cei 1 700 de elevi 
care au muncit la orele practice în cele 
cinci ateliere patronate de Uzina Auto
matica, ca și cel textil patronat de 
F.C.B. au dovedit că sînt apți de mun
că. înțeleg prin apți de muncă - apți 
să răspundă marilor exigențe contem
porane ale producției. Numai de la 
15 septembrie noi am realizat patruzeci 
de comenzi pentru mari întreprinderi 
din țară. Dăm producție^ de calitate, 
învățăm meserii de înaltă tehnicitate. 
Știți ce reprezintă asta ? Dincolo de 
faptul că facem ceva util pentru so
cietate - asta reprezintă asigurarea 
viitorului nostru. Terminăm școala ca 
muncitori de înaltă calificare și poten
țiali savanți, această dublă ipostază ne 
umple de mîndrie și reprezintă cheză
șia faptului că fac parte dintr-o ge
nerație importantă. 1975 este anul e- 
xamenului de maturitate, anul baca
laureatului, anul în care voi intra, prac
tic, în viață. Este poate cel mai im
portant an din viața mea. Vreau să-l 
întîmpin și să-l traversez cu demnitate. 
Cred că asta așteaptă și el de la mine, 
de la noi, tinerii de optsprezece ani;
- Vorbești despre generație ca și 

cînd voi ați fi născut ideea de genera
ție I- Eu asa cred. Că fiecare generație 
există cu adevărat dacă crede asta. 
Să fii conștient de tine și de faptul că 
trăiești într-o echipă. Să fii mîndru de 
echipa ta. Echipa mea, cei care avem 
optsprezece ani, este echipa care va 
intra în finală ! Cum să nu fiu mîndră 
de asta ?

Există un fel de a spune „eu" care 
impune. Desigur, orice fel de a spune 
„eu" impune - impune un punct de 
vedere cel puțin. Sînt oameni care 
spun eu atît de încet, atît de moale și 
de rostogolit, atît de umil, repede uitat 
în aer, ca nu cumva să bagi de seamă 
că există acolo vreun eu, încît te simți 
rușinat pentru pronumele personal de 
existență. Există apoi „Eu"-ul acela ri
dicol și umflat care bubuie în urechi 
ca un trombon dezacordat. Mai există 
desigur și acel fel de a spune „eu" în
ghețat, metalic, care ascunde o trufie 
dementă și care este mai periculos

Un reportaj de: SMARANDA JELESCU

decît mușcătura unei cobre regale. In 
ajun de Anul Nou de un altfel de 
rostire a lui „Eu" aș vrea să vorbesc. 
De felul de rostire a lui „EU" ca un 
veritabil pronume personal de exis
tență. Am cunoscut atît de mulți oa
meni apți de această performanță în
cît cred că avem dreptul să spunem că 
în România trăiesc oameni adevărați. 
Oameni pentru care modestia nu e 
totuna cu umilința, după cum trufia nu 
este totuna cu demnitatea. Oameni 
care se bucură cînd fac un lucru bun 
și care traduc acest mare eveniment al 
bucuriei lor dorind să facă unul și 
mai bun, oameni ca Nicolae Belu, 
locțiitorul secretarului U.T.C. de la 
Șantierul naval Constanța, Nicolae 
Belu, sudor, omul care spune : Eu am 
făcut petrolierul de 55 mii de tone ! 
Cînd Nicolae Belu spune asta îl crezi 
imediat și devii sfios ca în fața mari
lor campioni. Intr-adevăr, anul 1974 
este anul în care el a făcut petrolierul 
de cincizeci și cinci de mii de tone, 
pentru că „Eu"-ul lui Nicolae este 
„Noi"-ul mare, rostogolit ca un vuiet 
peste mare al întregului șantier. Acest 
fel de integrare a personalității la 
scară uriașă este propriu constructori
lor. Tuturor marilor constructori, meș
teri superbi și legendari care constru
iesc lumi. Ei posedă simplitatea ab
solută a oamenilor care trăiesc cu a- 
devărat. Oamenii care au înțeles că a 
trăi pentru sine înseamnă a trăi pen
tru ceilalți - adică, și mai simplu, co
muniștii. Ce-și dorește Nicolae Belu 
pentru anul care vine ? Simplu : „Să-l 
fac și pe Cel Mare, pe cel de 150 de 
mii tone /" Desigur, el îl va face, 
pentru că El înseamnă Ei, acei mari 
meșteri care vor trimite pe mare colo
șii care vorbesc despre un fel de a 
gîndi voinicesc, sănătos și superb al 
constructorilor. Ion Văduva, prim topi- 
tor la „Cuptorul Tineretului" de la O- 
țelăria Reșița, a făcut și el în 1974 un 
lucru formidabil. A dat un milion de 
tone de oțel, cu peste patruzeci de 
mii mai mult decît se socotise capaci
tatea oțelăriei. Șeful brigăzii de tine
ret știe el ce spune. De vreme ce el 
singur a dat 30 000 de tone din cele 
40 000 ale cuptorului, bineînțeles că 
are dreptul să-și asume milionul I A- 
colo, în brigada lui, nimeni nu are 30 
de ani. Acolo, în brigada lui de tine
ret, anii se socotesc în oțel și reveli- 
oanele în milioane. Acolo, în imperiul 
focului lichid, oamenii sînt un monolit 
și fiecare personalitate incandescentă 
se topește în marea respirație colec
tivă. La mulți ani celor care cînd spun 
„Eu" se gîndesc la „Noi - miile, sutele 
de mii", celor care își privesc mii- 
nile ca și cînd și-ar privi sufletul, ca 
și cînd și-ar privi ideile I

UN FEL
DE A SPUNE
„FAC -
DECI EXIST“

Cei care o cunosc pe Mihaela lor-' 
dănescu spun despre ea că este „fru
moasă ca o poezie". Ideea însăși este 
la rîndu-i frumoasă ca o metaforă, 

pentru că visul Mihaelei este specta
culos ca o traiectorie abstractă - și 
este atît de concret încît neliniștește 
ca marile paradoxuri. Mihaela loraă- 
nescu numește acest vis „modelarea ma
tematică a fenomenelor fizice, studiul 
aparatelor și optimizarea lor pentru 
calculator" - pentru că este vorba de 
un excepțional cap tehnic, pentru că 
Mihaela este cercetător la Institutul de 
cercetări pentru tehnologia construc
țiilor de mașini și suava frumusețe este 
împătimită de dansul cifrelor. Anul 
1974 a însemnat pentru ea rezolvarea 
pentru construcția de mașini româ
nească a problemelor supapelor hidra
ulice de presiune, iar cine nu pricepe 
mare lucru din aceste fraze trebuie să 
afle următoarele : există o stranie, tul
burătoare autonomie a mașinilor. E- 
xistă o stranie, tulburătoare personali
tate a metalului. El, metalul, pe care 
noi îl credem încorsetat în mașini, stă- 
pînit și supus omului, mușcă zăbala. 
Imperceptibil, dar o mușcă. Mașini 
ieșite de pe banda rulantă, mașini 
identice, făcute din oțel identic, se 
comportă diferit. Imperceptibil, dar 
diferit. Înăuntru, în miezul lor de ma
șini, metalul respiră cu personalitatea 
lui, altfel în fiecare mașină. Mihaela 
are o obsesie. Să afle, să supună și 
să disciplineze această viață secretă 
a metalului, pentru ca mașinile făcute 
de noi, oamenii, să nu miște decît cu 
respirația pe care le-o impunem noi, 
oamenii. Ucenicul Vrăjitor este o idee 
care nu-i place Mihaelei lordănescu. 
Ea vrea să conceapă o mașină - ab
solută-și să le supună pe toate în rit
mul respirației acesteia, dar pentru 
asta trebuie desigur studiat matema
tic, rece și lucid sufletul secret al o- 
țelului - numesc oțel orice metal, ca un 
nume de stimă, nobil și generic. Pentru 
o frumoasă femeie de 27 de ani, iată 
un proiect demn dealtfel de poeți, de 
poeții care vor veni, care poate nici 
nu s-au născut, pentru că există un 
soi de poezie, ca cea sub semnul că
reia trăiește tînăra cercetătoare, care 
nu și-a inventat încă rimele. Ele dorm 
încă, în cifre, în respirația secretă, 
tulburătoare, a metalului, în creierul 
exacerbat al cărui ochi fundamental 
le privește.

„Fac - deci exist" - spune Dragoș 
Valentin Iliescu, inginer, reprezentant 
și el al tinerei inteligențe tehnice ro
mânești. Al exploziei de inteligență 
tehnică românească. „Pentru mine, a- 
nul 1974 a însemnat anul în care am 
condus un proiect de anvergură, care 
mi-a dat posibilitatea să mă verific 
ca pregătire și capacitate de muncă, 
să verific în aceiași sens echipa cu 
care am lucrat - și să fim, eu și ei, 
utili industriei românești. Este foarte 
mult, sînt conștient de aceasta". Dra
goș Iliescu este secretarul organiza
ției U.T.C. din Institutul de cercetări 
și proiectări pentru echipament ter- 
moenergetic. „Cincizeci la sută din 
cercetătorii institutului nostru au vîrsta 
sub treizeci de ani - iar institutul a 
cîștigat anul trecut drapelul de frun
taș pe ramură. Dacă vreți să știți cum 
sîntem noi, tinerii de aici, am să vă 
răspund simplu : ambițioși. Se spune că 
e un defect, nu știu de ce. Nu mi se 
pare posibil să spui - fac, deci exist 
- decît dacă ești ambițios. Cred că 
socialismul, marile noastre proiecte la 
nivel național au nevoie de ambiția 
noastră. Cincinalul revoluției tehnico- 
științifice îl pregătim de acum, din 
acest an. într-un fel este anul nostru. In 
centrul atenției întregii țări, trebuie să 
fim demni de această atenție. Viitorul 
meu este pentru mine un șir de ani — 
mi-l doresc cît mai lung - în care tre
buie să lupt pentru a-mi păstra con
stantă temperatura nevoii de a ști, 

nevoii de a produce, nevoii de a fi 
util. Nevoii de a fi un comunist ade
vărat. Asta, practic, înseamnă pentru 
mine și colectivul nostru de tineri, ca
pacitatea de a rămîne așa - adică ti
neri, ambițioși, inventivi. Țara are ne
voie de inteligența noastră, ne vom 
cultiva această inteligență ca pe bunul 
cel mai de preț. Trebuie să sporim e- 
ficiența muncii, trebuie să ne înzecim 
eforturile și toți acești „trebuie" mi 
se par a fi coeficienții cei mai înalți 
ai realizării noastre în plan uman. 
Deci și ai mei. Duc cu mine în anul 
care va veni această convingere. Din
colo de toate lucrurile concrete care 
se pot spune - mi se pare ideea cea 
mai importantă, conștiința perfectului 
echilibru dintre trebuie și vreau.

O 
DISERTAȚIE 
DESPRE CER

Ultima Seară pentru tineret Ta te
leviziune, îh anul acesta. O impercep
tibilă melancolie. Obișnuitele repor
taje. Deodată însă, Seara pentru tine
ret a intrat într-o zonă pură, de mare 
și profundă frumusețe, de mare și 
profundă perenitate. O, tinerii noștri 
ambițioși, tinerii noștri inteligenți, ti
nerii noștri care fac și depășesc pla
nuri, tinerii noștri care cu luciditate 
construiesc țara, tinerii noștri pe care 
în secret, cu neliniște, îi bănuim de 
oarecare pozitivism sec, au început să 
vorbească și să cînte despre cer. Ei 
veneau în fața noastră și ne poves
teau cînd, cum și de ce privesc cerul. 
Unii dintre ei aveau ani și păr alb. Dar 
erau atît de sfios, de delicat, de au
tentic tineri I Ca și cînd spuneau vorbe 
de dragoste, vorbeau despre cer. Se 
întîmpla un lucru năucitor, pentru 
mulți cerul era o meserie. Pentru a- 
viatorul care spunea că cerul este lo
cul lui de muncă, un loc cu parametri 
calculați, un loc în care el își face 
planul. Un loc de unde nu i s-au mai 
întors cîteodată colegii, tovarășii, prie
tenii. Un loc al muncii sale în care el 
se realizează. „Aș spune că pentru 
mine cerul este totul - dacă n-ar fi și 
pămîntul" - spunea aviatorul, mai 
frumos ca Saint-Exupery. Au venit apoi 
Marinarul și Astronomul, Agricultorul 
și Pictorul, Meteorologul și bineîn
țeles, bineînțeles Poeta. Poeta, nu 
Poetul, pentru că acest fel al sen
sibilității noastre, cerul, este de 
esență pur feminină. Dacă păs
trăm feminității dreptul de a fi 
partea noastră de melancolie. Dacă 
păstrăm feminității dreptul de a des
prinde din cosmos cerul. Apoi cînte- 
cele, și imaginile uluitor de frumoase, 
filmate cu desfătarea actelor numai 
aparent gratuite, au împlinit acea at
mosferă de mare confesie colectivă 
făcută de noi - nouă, ca o promisiu
ne, ca o urare.

Anul acesta important, anul acesta 
istoric, anul marilor hotărîri - un an al 
vieții noastre, un an rămas fără se
cunde, se desprinde de noi și se cu
vine să fim, cum și sîntem, puțin me
lancolici. Cine privește spre viitor cu 
încredere și vioiciune, numai acela are 
dreptul la melancolie.
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CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU

Am văzut cum faima țării
Crește necontenit
Și am văzut ce minuni omul face
Mai ales de la cele două cincinale încoace,
Zece ani de zile
Care-n ale istoriei patriei file
Prețuiesc mult cum nu s-a mai văzut
In întregul țării noastre trecut.

Prin anii socialismului victorioși
Tinerii brigadieri și ei sînt Feți-Frumoși. 
In noua noastră socialistă vreme 
Tinerele brigadiere sînt Ilene Cosinzene. 
Cu dragoste pentru partid și țară 
Păduri de brațe, 
Gînduri îndrăznețe, 
în vîrsta țării ca o primăvara, 
E tinerețea fără bătrînețe.

Dragi prieteni tineri și pio
nieri,

Dorim să vă mulțumim pen
tru urările ce ni le-ați adresat 
mie și întregului partid și po
por, cu prilejul noului an.

Urarea voastră — in care dați 
expresie sentimentelor de dra
goste pentru părinții voștri, 
pentru acei care prin munca lor 
fae totul pentru înflorirea 
României socialiste, pentru ca 
viața voastră, a copiilor, a ti
nerilor, a Întregului popor să 
devină tot mai îmbelșugată, tot 
mai fericită — este o urare ce 
ne umple Inimile de bucurie ; 
totodată, ea ne obligă pe noi, 
cei cărora partidul și poporul 
ne-au încredințat răspunderea 
de a asigura ridicarea pe noi 
culmi de progres și civilizație 
a patriei noastre, să facem to- 

,1 pentru a înfăptui Programul 
adoptat de Congresul al XI-lea 
ăl partidului. (Aplauze puter- 

.1 nice).
încheiem un an in care am 

obținut rezultate remarcabile în 
dezvoltarea economică și socia
lă, un an în care au avut loc 
evenimente importante pe plan 
Intern : am sărbătorit împlini
rea a 30 de ani de Ia răsturna
rea dictaturii fasciste, act isto
ric care a deschis calea libertă
ții și bunăstării poporului nos
tru, a independenței și suvera
nității patriei ; a avut loc Con
gresul al XI-lea care a adoptat 
Programul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării României spre co

munism, al făuririi unei vieți 
noi, al viitorului de aur al po
porului nostru — comunismul — 
spre care aspiră întreaga ome
nire.

Toate rezultatele obținute sînt 
rodul muncii părinților voștri. 
— a muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor, a tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de 
naționalitate. Deci, acum, la 
sfîrșitul anului, primul gind 
trebuie îndreptat spre toți cei 
ce muncesc, spre întregul po
por ; să le mulțumim pentru 
felul cum au muncit și să le 
urăm noi succese în anul vii
tor !

Fără îndoială că aceste re
zultate au fost posibile datorită 
programului clar, marxist-leni- 
nist, și conducerii de către par
tid a întregii noastre activități. 
Deci, trebuie să adresăm, în a- 
celași timp, urările noastre co
muniștilor, partidului care u- 
nește eforturile întregului po
por, ale națiunii noastre, în 
munca și lupta pentru o viață 
liberă, îmbelșugată și fericită. 
(Aplauze puternice).

Și tineretul patriei noastre, 
pionierii, copiii țării au fost 
părtași la aceste realizări nu 
numai cu gîndul sau numai cu 
urarea, dar și cu munca lor ; 
fiecare dintre voi cei care sin- 
teți aici ați făcut cite ceva — 
cit de puțin — pentru a contri
bui la toate aceste realizări. Ați 
învățat, dar ați și muncit — șl, 
prin aceasta, voi, toți pionierii, 
toți copiii patriei noastre, ați

fost și sînteți părtași — alături 
de părinții voștri — la tot ceea 
ce se înfăptuiește în țara noas
tră. De aceea, urarea noastră 
de acum, a conducerii de partid 
și de stat se adresează și vouă 
tinerilor, copiilor, pionierilor, 
întregului tineret și tuturor co
piilor din țara noastră : vă 
urăm multă sănătate, să creșteți 
mari, să învățați, să vă însușiți 
cele mai bune, mai noi și mai 
îndrăznețe cuceriri ale științei 
și cunoașterii umane ! Numai 
așa veți deveni buni cetățeni ai 
patriei noastre socialiste, iar 
mulți dintre voi, buni comuniști, 
făuritori și conducători de mîi- 
ne ai societății socialiste multi
lateral dezvoltate, ai societății 
comuniste în România. Vă urez 
multă fericire, să învățați, să 
fiți întotdeauna mîndri, demni, 
să iubiți patria, partidul, să vă 
iubiți părinții, să înțelegeți că 
numai și numai prin muncă, 
prin învățătură, printr-o depli
nă unitate asigurăm viitorul 
fericit al patriei noastre socia
liste ! (Aplauze puternice).

La satisfacțiile pe care le a- 
vem ca urmare a muncii noas
tre pe plan național se adaugă 
și cele rezultate din activitatea 
internațională a partidului și 
statului nostru. în anul care a 
trecut am obținut succese mari 
în dezvoltarea colaborării cu 
țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, cu toate sta
tele lumii. Acum, la sfîrșitul a- 
nului 1974, România are mai 
mulți prieteni pe planetă 
decit a avut la începutul anu

lui — și acesta este rezultatul 
politicii noastre de colaborare, 
de pace, al luptei pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună. în 
care fiecare națiune să fie stă- 
pînă pe destinele sale, să se 
dezvolte liberă și independentă. 
(Vii aplauze).

Și pe plan internațional sînt 
multe de făcut ; soluționarea 
problemelor complexe cere so
lidaritate, colaborare, unitate 
între toate forțele progresiste, 
antiimperialiste, Intre toți oa
menii, între toate popoarele care 
doresc să trăiască libere, să-șl 
făurească viața așa cum o do
resc.

Iată de ce aș dori ca, de la a- 
ceastă mică sărbătoare a noas
tră, să adresăm tuturor po
poarelor urările noastre de fe
ricire, de pace și prosperitate, 
urarea de a obține succese tot 
mai mari pe calea făuririi unei 
noi ordini economice șl politice 
internaționale, în lupta pentru o 
pace justă, dreaptă în întreaga 
lume. (Aplauze puternice).

Cu aceste gînduri, vă mulțu
mesc, dragi prieteni tineri, pio
nieri și copii ! Vă urez încă o 
dată, din toată inima, fericire, 
sănătate, o viață tot mai bună 
și tot mai îmbelșugată ! Să 
creșteți ca adevărați cetățeni li
beri ai patriei noastre socialis
te. să învățați, să serviți întot
deauna partidul și patria ! Să 
nu uitați că nimic nu e mal 
scump și mai demn decît po
porul, patria și partidul ! 
(Aplauze puternice, urale).

în fruntea alaiului — 12 căiuți, 
gătiți în costume caracteristice 
și struniți de vătășei cu zur
gălăi la picioare, s-au angajat 
intr-un dans tradițional, cu

mișcări ilustrînd munca și vite
jia, în timp ce colindătorii iși 
continuă uratul, elogiind țara cu 
a sa putere industrială creată 
în anii construcției socialiste.

Urmează apoi colindători din 
„Generația de pionieri ai Con
gresului XI“. Rînd pe rînd, ei 
recită versuri exprimînd întrea
ga recunoștință pe care pionie
rii, școlarii o poartă partidului,

precum și năzuințele lor de a 
se pregăti temeinic pentru a 
deveni schimbul destoinic de 
mîine al constructorilor socia
lismului și comunismului.

Noi sîntem caii lui Făt-Frumos, 
Și-am coborît cu apele țării în jos.
Și am văzut în România socialistei ere 
Alți cai, puternici,
Mii de cai-putere,
La Bicaz, la Argeș și la Porțile de Fier 
De unde se ridică stele pe cer.
Și am văzut la Galați
Și Hunedoara
Cum stă pe temelii de oțel țara.
Oțel, oțel,
Pentru nobilul comunismului fel.
Giganți ai industriei socialiste, fără istov, 
La București,
La Suceava,
La Craiova,
La Oradea și la Brașov,
Ca toate meleagurile țării să înflorească 
In armonie
Sub puterea muncitorească.

Noi, generația care va trece
In cronici cu Congresul unsprezece
Venim să spunem, fiecare-n parte, 
Iubirea pentru țară, pentru muncă și carte, 
Pentru partid și pentru glie,
Pentru infloritoarea noastră Românie.

Așa cum o cere datina, în ju
rul plugului împodobit cu brad, 
cu eșarfe multicolore și be
teală, un întreg alai de tineri

cu buhaie. cu tălăngi și cu bice, 
însoțiți de Făt-Frumos, Albă ca 
Zăpada și Ileana Cosînzeana. 
Se aud cunoscutele versuri:

Aho, aho,
Copii și frați,
Stați puțin și nu minați,
Lingă plug v-alăturați
Și cuvintu-mi ascultați.
Că am venit de noul an
De pe întinsul Bărăgan,
Din Dobrogea care-și crește avutul,
Din luncile ce le fae Șiretul și Prutul, 
Din Oltenia, din Banat
Și din cîmpîa ardelenească
Unde grînele tot mai înspicate or să crească. 
De pe cîmpii frumos irigate
Anume pentru recolte tot mai bogate.

Versul Plugușorului se pierde 
în zumzetul buhaiului, în clin
chetul cristalin al clopoțelului 
și în pocnetul sec al biciului, tn 
prim plan își face apoi apariția 
grupul caprelor, un alt frumos

obicei străbun. Acompaniați de 
fluierași și de toboșari, inter- 
preții lor execută un dans în 
ritmul tradiționalei melodii In 
timp ce Prîslea dă glas dialogu
lui :

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

Dansul căprițelor se stinge 
încet, făcînd loc grupului care 
semnifică „Tinerețea fără bă- 
trînețe“ obicei venit din adîncul 
istoriei neamului nostru, care 
prin înnoirile necontenite inter
venite în peisajul economic și

social al patriei socialiste, ca șl 
în conștiința oamenilor, își gă
sește astăzi sens nu numai pe 
planul tradițiilor dar și pe pla
nul vieții reale a poporului 
nostru.

(Urmare din pag. I)
în versuri inspirate, sînt evo

cate apoi marile evenimente

ale anului ce șe încheie, eveni
mente de însemnătate istorică 
pentru Întregul nostru popor :

Că anul acesta care a trecut
A fost an mare cum altul nu s-a mai văzut, 
încă din primăvară
Anul s-a ridicat în țară
Și în istorie cu luare-aminte
Vestind întîiul României președinte,
Pe tovarășul Nicolae Ceaușescu,
Conducător,
in care bate inima întregului nostru popor.
In miezul verii străluciră a sărbătoare
Treizeci de ani de la eliberare
Trei decenii de la victoria insurecției armate,
Treizeci de trepte de libertate
Către aceste zile minunate.

De pe unde veneam 
Și pe unde treceam 
Care de care
Vedeam cum a Congresului mare chemare 
Însuflețește a țării suflare.
Cu minți luminate
Și cu brațe voinice, cu toții 
Părinții și copiii și nepoții.
Se întrec în muncă și-n destoinicie 
Ca patria tot mai bogată să fie, 
Ca patria tot mai frumoasă să fie, 
Liberă, fericită și neatîrnată, 
Puternică și bine apărată.
Și pe unde, prin timp am venit

Bună-ziua, gospodari ai țării, 
Am venit și noi vrăjiți chemării, 
Spre zările pe care le deschid 
Noile hronice plămădite de partid -

Se aude vocea lui Făt-Frumos.

De mii de ani venim pe drum 
Pină la pragul clipei de acum —

intervine Ileana Cosînzeana. Apoi amîndouă aceste perso
naje rostesc la unison :

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

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

In plină toamnă am văzut cum trece
Prin istorie,
Lumina Congresului unsprezece,
Prin care țara pe sine se-ntrece,
Prin care crește al poporului obștesc tezaur, 
Spre comunism, spre visul nostru de aur. 
Istoricul, victoriosul Congres
Unde, cu voia țării, a fost reales
Tovarășul Nicolae Ceaușescu
In fruntea partidului nostru,
Că-și iubește poporul și patria
Și-i cunoaște istoriei rostu.
Aceste victorii nemuritoare rămîn,
Că le-a gîndit Partidul Comunist Român, 
Partidul - dragostea noastră și mîndria 
Prin care înflorește România - 
Partidul ce-a dat patriei renume, 
E tot ce-avem mai scump pe-această lume.

Alți colindători cîntă în ver- 
juri entuziasmul cu care oame
nii muncii de pe întreg cuprin
sul țării — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— au pornit să înfăptuiască, la

chemarea celui de al XI-lea 
Congres, a secretarului general 
al partidului, noi sarcini de im
portanță majoră pentru viitorul 
patriei noastre.

(Urmare din pag. I)

merge înainte în acest ritm este o necesitate 
obiectivă înțeleasă de noi toți. Că întîlnirea cu 
viitorul nu poate fi lăsată la voia în+împîârii și 
a timpului implacabil, ci noi sîntem aceia care 
fixăm locul și data întîlnirii. Că, In fine, nu vii
torul ne așteaptă impasibil, ci noi toți, uniți în 
același crez de muncă și luptă, îl cucerim treap
tă cu treaptă, cb trudă, cu visuri împlinite, cu 
învățătură necontenită. Cursa cu timpul presu
pune ca pasul nostru să nu rămînă egal, ca un 
metronom imparțial, ci să-și mărească distanța, 
să-și iuțească ritmul. Numai așa vom cîștiga 
bătălia cu timpul, cu viitorul, pentru a avea 
propriul nostru viitor. Și dacă minutele, orele_, 
zilele își desfășoară curgerea în același ritm și 
cu aceeași durată, aceasta înseamnă că ceea 
ce punem în ele poate și trebuie să fie mereu 
mai mult, mai bun, mai durabil.

Arcul timpului nostru viitor, așa cum îl pre
figurează Programul partidului, program 
al întregului popor, este un arc ce poate 

fi întins de oameni viguroși, puternici, inteli- 
genți, de oameni crescuți în cultul muncii, for
mați în spiritul celor mai înalte cuceriri ale

Vom pune umărul la tot ce-i greu, 
Cu brațul tînăr 
Și lumina minții.

Ii mulțumim iubitului partid 
Că are patria oțel și pîine, 
Că n-avem grija zilelor de miine, 
Că școli se-nalță noi. 
Prin țara noastră, 
Și tabere sub zarea curată șî albastră. 
Că ne e casa casă, 
Că ne e masa masă, 
Că ne e țara țară, 
Bogată și frumoasă.
Tovarășului Ceaușescu-I mulțumim 
Cu sufletul de dragostea sa plin, 
In inimă cu dragostea-i fierbinte 
De brav conducător 
Și de părinte. 
Intru mulți ani trăiască fericit, 
Că-i fiul patriei cel mai iubit. 
Și c-a făcut să crească peste mări 
Și zări 
Prestigiul și demnitatea acestei țări, 
Să sfrălucească-acum ca niciodată 
Prin oameni și-mpliniri tot mai bogată.

Noi ș! noi urări vin să dea glas datinei și bucuriei zilelor 
noastre.

Frumoasă patrie bogată 
De Anul Nou întîmpinată 
Azi te cinstește tot poporul tău, 
Căci înfrățiți precum în codri ramuri, 
Români, maghiari, germani și alte neamuri 
Venim și vom veni din an în an, 
Să te sărbătorim în prag republican. 
Cu inima deschisă pentru țară 
Vă urăm iubiți conducători 
Ca să vă fie viața numai primăvară. 
Viață bună și-ndelungă, 
Și puteri sporite-n muncă.

SruP numeros de mici co- le urează viață lungă șl feri- 
lmdători se desprind din alai, cită cu tradiționalul vers al sor- 
și vin în preajma conducători- covei : 
lor partidului și statului, cărora

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

Noi sîntem pionierii cei mai miei 
Dar, foarte harnici, ca niște furnici 
Și-am venit aici,
Cu gîndul, cu sufletul și cu mîndria 
Ca-n trei cuvinte să ne spunem bucuria : 
Partidul, Ceaușescu, România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. cei
lalți conducători îi îmbrățișează 
cu căldură pe micii urători.

Ca un ecou al acestor înalte 
simțăminte se aude apoi vocea 
crainicului :

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

în acest emoționant final al 
Plugușorului, urările sînt înso
țite de ovații. Colindătorii scan
dează puternic, îndelung, lao
laltă cu cetățenii Capitalei pre- 
zenți la această sărbătoare : 
„Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu- 
România".

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU se adresează apoi 
pionierilor și tinerilor prezenți 
ia această tradițională intilnire.

(Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se publică 
separat).

întregul alai al pionierilor și 
uteciștilor, bucureștenii aflați in 
piață însoțesc cu nesfirși- 
te ropote de aplauze, cu vii și 
puternice urale, cuvintele secre
tarului general al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu se 
fotografiază împreună cu copiii 
și școlarii, cu tinerii participant! 
la această emoționantă intilnire.

Micii colindători sînt invitați 
apoi in sediul Comitetului Cen
tral și răsplătiți după datina 
noastră străbună cu daruri.

(Agerpres).

ANUL CONGRESULUI XI
științei și tehnicii, capabili să se adapteze mo
bilității pretinse de o dezvoltare modernă, efi
cientă, durabilă. De aceea, anul Congresului XI 
este anul în care tînăra generație a fost che
mată să se pregătească în acest spirit, să facă 
totul pentru ca Programul înfloririi națiunii 
noastre, al zborului ei către viitor să devină 
realitatea pregnantă a patriei, a României în
scrisă în rîndul țărilor înaintate din toate punc
tele de vedere. Este anul în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a adresat tuturor tinerilor 
îndemnîndu-i să nu precupețească nimic pentru 
a se pregăti pentru muncă și viață, pentru o 
muncă și o viață închinată operei de cons
trucție a comunismului, operă de înflorire a 
personalității fiecăruia. Este, de asemenea, anul 
în care sîntem chemați ca, mai mult ca oricînd, 
să ne însușim ca pe cele mai înalte comanda
mente interioare, ale conștiinței noastre, prin
cipiile și normele vieții și muncii comuniștilor, 
ele eticii ;i echității socialiste.

Întregul ansamblu armonios de proiecte 
elaborate in spiritul unei superioare gîn- 
diri revoluționare, proiecte cuprinse în 

Programul partidului, constituie, toate la un 
loc, platforma întîlnirii cu viitorul, rampa de 
lansare care ne proiectează spre cote calcu
late, prevăzute, dinainte fixate în spiritul unei 
prospectări științifice, raționale. Trebuie subli
niat că acestea sintetizează o concepție revo
luționară despre timp, concentrează o sumă de 
principii și obiective de o înaltă valoare mora
lă : eie constituie sursa unui optimism lucid, 
nou, fundamental. Fiindcă încrederea tn viitor 
nu este o simplă ori naturală predispoziție, ci 
efectul, produsul unui ansamblu de obiective 
compatibile cu aspirațiile, forțele și capacita
tea oamenilor. Amploarea obiectivelor însoți
tă de realismul proiectării lor — iată ce consti
tuie conținutul încrederii noastre în viitor. De 
aceea fiecare dintre noi, apreciind istoricele

evenimente ale acestui an, trebuie să înțele
gem bine, că documentele adoptate de Con
gresul XI sînt intim și indisolubil legate 
între ele, sînt părți componente ale aceluiași 
întreg și, ca atare, însușirea lor se cade să fie 
integrală, consecventă, în raportare dialectică. 
Partidul Comunist Român, depozitarul legitim 
ai tradiției revoluționare a poporului român, 
este primul și singurul partid din istoria țării 
care a conceput, elaborat și tradus în acte pu
blice o politică a încrederii în viitor, singura 
formă în care un popor poate deveni cu ade
vărat stăpîn al destinului său. Anul 1974, anul 
Congresului XI, anul adoptării Programu
lui de către întregul popor rămîne de aceea 
înscris în paginile glorioase, eterne ale istoriei 
noastre noi. In el strălucește mai puternic decît 
oricînd chipul propriului nostru viitor de aur, 
timpul comunist al construcțiilor ce ne așteaptă. 
Se poate spune cu deplin temei că niciodată 
un an din istoria României n-a fost mai plin de 
viitor. Anul Congresului XI este prezentul însuși 
încărcat de viitor, așa cum vor fi, cum vom 
face să fie mereu anii ce vin. Putem crede, oda
tă cu poetul, că noi, tinerii României anului 
1974, avem adevărate, minunate „amintiri 
din viitor".

La mulți ani I
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Anul 1975 constituie, prin 
ritmurile și proporțiile sale, 
atît perioada de finalizare a e- 
forturilor depuse de către 
întregul popor in acest cin
cinal, cit și anul de legătură 
cu perioada 1976—1980, e- 
tapă importantă pe drumul 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a 
înaintării României spre co
munism, definită cu clarita
te și precizie de Directivele 
celui de-al XI-lea Congres 
al P.C.R. în această lumină, 
caracteristicile creșterii eco
nomice a tării în anul vii
tor —1 dinamism, continua
rea industrializării, dezvolta
rea accentuat calitativă — 
precum și implicațiile sale 
sociale apar ca semnifica
tive pentru potențialul ac
tual, pentru’ cerințele de 
perspectivă ale economiei, 
ale societății românești.

înaltul dinamism economic 
este reflectat, în primul rînd, 
de ritmurile ri
dicate de creș
tere față de a- 
nul trecut, înre
gistrate la pro
ducția indus
trială <— 15 la 
sută, transpor
turi — 8,7 la 
sută, investiții
— 22 la sută, 
comerț exterior
— 21,8 la sută, 
practic în în
treaga economie. în acest 
cadru de dezvoltare ge
nerală accelerată, ca o con
stantă fundamentală a po
liticii partidului nostru se 
înscrie continuarea în ritm 
susținut a procesului de in
dustrializare, desigur cu ac
centele caracteristice cerin
țelor actuale. Nivelul pro
ducției industriale pentru a- 
nul 1975, de 582—591 miliar
de lei, se va realiza în con- * 
dițiile îmbunătățirii continue
a structurii industriei, o a- 
tenție deosebită acordindu-se 
sectoarelor industrializante — 
producția de oțeluri aliate, 
electronica, mecanica fină, 
producția de mașini-unelte, 
petrochimia, chimia de sin
teză fină și de mic tonaj etc.
— cu rol deosebit pentru 
creșterea și modernizarea 
potențialului tehnic al eco
nomiei. pentru valorificarea 
complexă a materiilor prime 
și materialelor.

Sarcini mari revin deopo
trivă și agriculturii care, 
continuînd linia intensivă de 
dezvoltare bazată pe extin
derea mecanizării, chimizării 
și culturilor irigate, . trebuie 
să asigure în condițiile unui 
an agricol normal o produc
ție de 20 milioane tone ce
reale, creșteri însemnate ale 
șeptelului și ale producției 
animaliere.

Un amplu program de in
vestiții — ce însumează 151,3 
miliarde Iei — constituie o 
puternică bază de susținere 
a dezvoltării economice în 
anul 1975 și o legătură cu 
cincinalul următor. Orienta
rea lor, în cea mai mare par
te spre industrie și spre ce
lelalte ramuri ale producției 
materiale, iar în acest cadru 
spre mașini și utilaje, creează

CONSTANTIN
CALOIANU

director al Direcției 
planurilor fi prognozelor 

— C.S.P.

premise sigure pentru atin
gerea nivelelor de dezvoltare 
proiectate în condițiile în
făptuirii exemplare a sar
cinilor din acest domeniu, a 
punerii in funcțiune la ter
menele prevăzute a noilor 
capacități de producție.

Sporirea eficienței în toate 
sectoarele de activitate — 
una din problemele centrale 
ale dezvoltării noastre — se 
regăsește practic în fiecare 
din secțiunile și prevederile 
planului pe anul 1975. Bună
oară, nivelele proiectate pen
tru dezvoltarea industriei se 
bazează pe folosirea intensi
vă a tuturor capacităților de 
producție, pe îmbunătățirea 
nivelului tehnic și calitativ 
al producției. Eforturile ae 
cratere a eficienței econo
mice sînt reflectate sintetic 
de sporirea productivității 
muncii în industria republi
cană cu 10,3 Ia sută, iar în 

activitatea de 
construcții-mon- 
taj cu 8,9 la 
sută, precum și 
de reducerea 
costurilor de 
producție, cale 
pe care urmea
ză să se obțină 
un volum de e- 
conomii de pes
te 10 miliarde 
lei.

Rezultat al 
dinamismului și eficien
ței dezvoltării, un venit 
național cu 14 la sută 
mai mare ca cel din acest an 
va asigura posibilități spo
rite pentru creșterea nivelu
lui de trai și civilizație al 
întregului popor. Prin gene
ralizarea acțiunii de majo
rare a retribuției. începută în 
luna august a acestui an. va 
fi posibil ca retribuția me
die să ajungă pînă la sfîrși- 
tul anului 1975 la 1 975 lei, 
în aceste condiții asigurîn- 
du-se pentru întreaga peri
oadă 1971—1975 sporirea re
tribuției reale cu 23 la sută, 
comparativ cu 20 Ia sută cît 
s-a prevăzut inițial. Și ve
niturile reale ale țărănimii 
vor crește în anul viitor, a- 
junglnd pe o persoană ac
tivă la aproape 1 000 lei lu
nar. în strînsă corelație cu 
veniturile sporite ale popu
lației va crește volumul vîn- 
zărilor de mărfuri prin co
merț și al prestărilor de ser
vicii. Pe de altă parte, în a- 
anul viitor 133 300 aparta
mente și aproape 111000 
locuri în căminele pentru 
nefamiliști vor îmbunătăți 
condițiile de locuit ale popu
lației ; va fi extinsă mult 
baza materială a învățămîn- 
tului și ocrotirii sănătății 
etc.

Prevederile de plan pentru 
anul 1975 oglindesc legătura 
organică care există între 
dezvoltarea accelerată, efici
entă și modernă a economiei 
și ridicarea pe această bază 
a bunăstării întregului po
por. Înfăptuirea lor exem
plară va reprezenta un pas 
înainte pe drumul dezvol
tării noastre economice, al 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe 
pămîntul țării.

Urmînd unui an de vîrf al 
istoriei noastre socialiste, 
cum a fost prin excelență 
1974, anul în care pășim iși 
anunță de pe acum o bogată 
și complexă agendă politică 
și socială. Parcurgînd-o, fie 
și sumar, nu poți să nu fii 
impresionat de spiritul realist 
și exigent de muncă comu
nistă ce definește prin exce
lență proiectele noului an, 
spirit ce caracterizează în
treagă această perioadă isto
rică în care sîntem angajați 
cu toate forțele pentru ma
terializarea istoricelor docu
mente ale celui de-al XI-lea 
Congres.

Anul 1975 este — înainte 
de toate — un an al bilanțu
lui, dar și un an de multiple 
și semnificative 
începuturi. A- 
cest prim an de 
după istoricul 
Congres este, 
totodată, anul 
de bilanț al u- 
nui întreg cin
cinal și, am pu
tea spune, al u- 
nei importante 
perioade istori
ce. Acum vom dobîndi 
măsura limpede și clară a 
efortului nostru creator, pu
ternic dinamizat sub egida 
întrecerii socialiste pentru 
îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen. Pentru ute- 
ciști. pentru întreaga tînără 
generație a României socia
liste, acest bilanț capătă 
semnificații aparte, el prile
juind evaluarea aportului 
propriu la îndeplinirea pre
vederilor actualului cincinal, 
ca parte integrantă a marii 
întreceri socialiste, sub ge
nericul „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincina
lului înainte de termen". De
sigur, la momentul bilanțului 
vom fi în posesia unor cifre 
exacte, definitorii care să 
poată susține cu argumentul 
faptei încrederea în puterea 
noastră creatoare. Avem, 
însă, deplina certitudine că, 
raportîndu-ne la modul în 
care organizațiile de partid, 
organizațiile U.T.C. din în
treaga țară au acționat pen
tru mobilizarea tuturor for
țelor la îndeplinirea și depă
șirea planului pe acest an și 
a planului pe primii ani ai 
cincinalului, rezultatele defi
nitive ale întrecerii socialiste 
vor fi la înălțimea obiective
lor sociale și economice pe 
care ni le-am propus. Toate 
aceste rezultate reprezintă 
temelia trainică a dezvoltă
rii noastre economico-sociale 
în viitorul cincinal și. în a- 
celași timp, constituie cheză

IOAN 
BULBOREA 

prof. univ. dr.

șia încrederii noastre nestră
mutate în deplina reușită a 
măreței opere economice și 
sociale pe care o înfăptuim.

In același context de mun
că intensă și de creație se 
înscrie și un alt eveniment 
care, prin însăși natura sa. 
este menit să constituie un 
moment important în pro
cesul de adincire și perfec
ționare a democrației noastre 
socialiste — momentul alege
rilor de deputați pentru con
siliile populare și pentru 
Marea Adunare Națională. 
Complexitatea acestui mo
ment rezidă în aceea că, în 
procesul istoric de participa
re a poporului la organizarea 
și conducerea întregii sale 
vieți economice și sociale, a- 

legerile repre
zintă, deopotri
vă, un bilanț și 
o prefigurare. 
Frontul Unității 
Socialiste se 
prezintă în fața 
țării cu bilanțul 
unui mandat e- 
lectoral în oare 
poporul a obți
nut cele mai

mari succese din istoria
sa, cu un amplu și ge
neros program electoral ce 
își însușește în întregime 
conținutul hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al partidu
lui. în acest sens, putem să 
apreciem că momentul elec
toral al anului 1975 va con
stitui, fără îndoială, o nouă 
și importantă etapă în pro
cesul de perfecționare a ac
tivității de organizare și con
ducere a întregii vieți eco
nomico-sociale, de întărire a 
unității moral-politice a în
tregului popor.

Aceste două importante 
evenimente din calendarul 
politic și social pentru anul 
ce stă să înceapă sînt menite 
să deschidă în fata noastră 
perspectivele grandioase, fără 
precedent, ale unui destin 
Istoric de excepție și să se 
constituie ca un puternic 
stimulent în direcția unui 
sporit efort de muncă, in
tr-lin îndemn mobilizator la 
înfăptuirea cu succes a pre
vederilor documentelor Con
gresului al XI-lea al parti
dului.

Acum, cînd avem trasat cu 
claritate științifică și cute
zanță revoluționară drumul 
devenirii noastre, hotărîtoare 
sînt munca, abnegația, iniția
tiva. Depinde numai de noi, 
de ■ fiecare, ca anul politic și 
social 1975 să devină anul 
unor mărețe certitudini și 
izbînzi.

în Raportul la cel de-al 
XI-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român, dezvol- 
tînd ideea că cincinalul 
1976—1980 va asigura creș
terea și modernizarea conti
nuă a industriei și agricul
turii, a celorlalte ramuri ale 
economiei naționale, ridi
carea României pe o treaptă 
superioară de dezvoltare, 
parcurgerea unei părți în
semnate a drumului de făuri
re a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „Ținind seama de 
progresul tot mai rapid al 
științei și tehnicii contempo
rane este necesar ca cincina
lul viitor să devină cincina
lul revoluției tebnico-științi- 
fice, al afirmării largi a cu
ceririlor celor mai avansate 
ale cunoașterii în toate ra
murile și sectoarele indus
triei românești".

Astăzi avem 
un program ge
neral de cerce
tare pe 10 ani 
precum și pro
grame speciale 
pe probleme 
prioritare, iar 
pentru unele 
domenii există 
prognoze de 
lungă durată 
pînă în anul 
2000. Recenta 
Conferință na
țională a cercetării știin
țifice și proiectării dez- 
bătea direcțiile și orien
tările activității științifi
ce viitoare. Concluzia a- 
cestor dezbateri evidențiază 
faptul că pe baza programe
lor de cercetare amintite 
poate fi și trebuie să fie asi
gurată creșterea contribuției 
științei la înfăptuirea obiec
tivelor de modernizare și ri
dicare a nivelului tehnic și 
calitativ al întregii economii 
naționale, de perfecționare a 
întregii vieți sociale.

în acest cadru perspecti
vele cercetării științifice pe 
anul 1975 sînt cît se poate de 
bogate. Totodată însă Con
siliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, tuturor 
Institutelor centrale de cer
cetare, academiilor de științe 
și unităților de cercetare le 
revin în perioada următoare 
răspunderi sporite. Prin plan 
le-au fost repartizate pentru 
1975 întreprinderilor spre re
alizare aproape 1000 de in
venții din domeniul indus
triei și agriculturii. Aceasta 
pentru că anul 1975 trebuie 
să constituie o solidă bază 
de plecare In vederea înfăp
tuirii cu succes, în perioada 
1976—1980, a revoluției teh- 
nico-ștlințifice, condiția ca 
știința și tehnica să-și aducă 
mai deplin importantul lor 
aport la dezvoltarea întregii 
noastre societăți conform 
prevederilor cuprinse in Pro
gramul P.C.R. de făurire a 
societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

OCTAVIAN 
GROZA 

ministru secretar de stat 
și prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie

Cercetarea științifică va 
trebui să se orienteze, deci, 
în 1975 spre cunoașterea și 
valorificarea superioară a 
tuturor resurselor naturale 
de care dispune țara noas
tră. Ea va trebui să acorde 
o atenție deosebită descope
ririi unor noi surse de ener
gie, combustibili și materii 
prime, a unor noi resurse de 
apă, să treacă la asimilarea 
tehnologiilor pentru desali
nizarea apei de mare. în a- 
celași timp trebuie perfecțio
nate tehnologiile existente 
în industrie, descoperite teh
nologii noi pentru reducerea 
substanțială a consumurilor 
specifice. Trebuie pus un 
accent mai mare pe produ
cerea pe cale științifică a 
unor noi materiale, utilaje 
tehnologice. mașini-unelte. 
mijloace electronice de con
ducere a activității de pro
ducție și economice. în agri
cultură cercetarea trebuie 

orientată spre 
producerea de 
noi soiuri de 
plante de înal
tă productivita
te, spre ame
liorarea rase
lor de animale 
pe baza dezvol
tării în aceste 
direcții a cer
cetării biologi
ce. Sarcini deo
sebite revin cer
cetării și în do

meniul activității economice, 
în domeniile fizicii, chimiei 
și matematicii, al contribu
ției oamenilor de știință din 
țara noastră la efortul desfă
șurat pe plan mondial pentru 
cunoașterea unor noi aspeote 
ale universului, pentru stu
dierea multilaterală a bio
sferei, a întregii scoarțe a 
Pămintului precum și pentru 
aprofundarea cercetării cos
mosului, a proceselor extra
terestre, a comportării fiin
ței umane în spațiile inter
planetare.

Știința românească trebuie 
să devină un factor tot mai 
activ în cunoașterea secre
telor naturii, vieții și socie
tății, în transformarea con
știentă a lumii în concordan
ță cu cerințele progresului 
și civilizației, ale dezvoltării 
istorioe. să-și sporească con
tribuția la activitatea de cu
noaștere științifică desfășu
rată pe plan internațional, 
să coopereze strîns în toate 
domeniile cercetării cu ce
lelalte țări ale lumii. Toate 
aceste premise dau sensuri 
și dimensiuni noi perspecti
velor cercetării științifice în 
anul 1975. Responsabilitatea 
activității științifice va con
sta în acest an tocmai în a 
îndrepta cu hotărire pe a- 
ceste făgașe ansamblul efor
turilor de gîndire creatoare 
pentru a face, așa cum spu
neam, ca 1975 să constituie o 
bază serioasă a demarării 
procesului de afirmare mai 
pregnantă a revoluției teh- 
nico-științifice din România 
cincinalului viitor.
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AU DEBUTAT ÎN ACEST AN

acad. ȘTEFAN MILCU

Cu îndemnuri firești la începutul unui nou an, iscodim evenimentele ce se vor ivi cu o inevitabilă incertitudine, prospectare ce capătă pentru tineri dimensiunile tulburătoare ale trecerii de la timpul viitor la prezent. în acest fel se profilează un viitor propriu fiecăruia care face parte la rîndul lui din imensa constelație a vieții sociale, în care trebuie să se acomodeze.Pentru a conferi dimensiuni constructive acestei prospectări și a elimina teama și nesiguranța, este decisivă atitudinea ce izvorăște dintr-o concepție de viață, din viziunea clară a conținutului activității noastre și a sensului ei moral.în această perspectivă un vîrstnic este îndreptățit să ureze tinerilor în continuitatea experienței acumulate, oricare ar fi numărul anilor, să-și de- săvîrșească la dimensiuni maxime personalitatea, prin asimilarea creatoare a științei și culturii, adoptînd stilul tradițional al formării prin muncă,

căruia trebuie să-i acordăm un sens foarte larg.în perspectiva anilor ce vor solicita tinerilor de astăzi responsabilități pentru care trebuie să fie pregătiți, le urăm să adopte gîndirea integrativă contemporană, care leagă cît mai strîns posibil activitatea productivă cu învățarea și educarea. De totdeauna aceasta a

fost calea ce a format personalitatea și a pregătit în potențial eficiența socială.Recentele documente de partid, Congresul al XI-lea și conferința națională a învă- țămîntului superior, au formulat lapidar chemările către tineretul patriei noastre pentru o cît mai înaltă pregătire umană, politică și profesională, pentru integrarea aspirațiilor lui în generoasa șl devotata dăruire a poporului nostru în construcția socialismului.
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GHEORGHE IORDACHE
Erou al Muncii Socialiste, șef de brigadă la construcția tunelu

lui de sub Piscul Capra

De pe cele mai înalte culmi ale țării, de pe crestele Carpa- ților unde lucrez la ultimele finisări ale tunelului de pe șoseaua Transfăgărășană, gîn- ti urile mele se îndreaptă mai întîi spre tinerii constructori. Dar se poate spune că toți tinerii. României de azi, indiferent unde muncesc sau învață, participă direct sau indirect la marea operă de construcție a țării, toți facem parte din marea armată de

constructori avînd responsabilitatea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate. Spre ei se îndreaptă, în a- ceastă clipă dintre hotarele anilor, gîndurile și urările mele : în noul an și cei care vin, vă doresc, dragi tineri, siy urcați tot mai sus, tot mai cutezători pe schelele patriei, spre înălțarea României pe noi culmi ale prosperității, spre împlinirea destinului nostru socialist și comunist.

Teodor 
Danciu

Dan 
Condeescu

Ștefan
Michiu

Steluța Florin
Enache Visa

In scurt timp, un nou nume 
devenea cunoscut în rîndul cre
atorilor de nou și modern de la 
întreprinderea „Metalul Roșu" 
din Cluj. Tlnărul lăcătuș Teo
dor Danciu înregistrase prima 
lui inovație „Modificare la 
subansamblul mecanismului de 
ridicare pentru cilindrul de in
versiune a mașinii de încheiat 
urzeli tip COLL" alături de 
maistrul Alexandru Timaru. 
Pentru ca la mai puțin de o 
lună să devină coautorul altei 
inovații pentru instalația hi
draulică fulard de la aceeași 
mașină pentru industria textilă. 
Valoarea economiilor calculate 
pentru un an de zile în urma 
aplicării celor două inovații se 
ridică la peste 2 milioane lei. 
Cea de a doua a și intrat in 
circuitul producției la întreprin
derea textilă din Buzău.

„Pot considera acest an un 
an al Împlinirilor.

Am fost primit cu deosebită 
căldură în moderna cetate a si
derurgiei — Galați — altădată 
doar un nume de referință pe 
harta comerțului dunărean. E- 
moția firească a primelor ore 
la catedră s-a estompat datori
tă colegilor, care mi-au oferit 
cu inima deschisă sprijinul ne
cesar. Atît mie, cit și soției, 
profesoară la o școală nouă, 
inaugurată în acest an, ni s-a 
asigurat de la început locuință 
într-unul din modernele cartie
re ale vechiului port. Dorim să 
ne facem datoria așa cum și-a 
luat angajamentul promoția 
noastră, promoția' anului XXX 
al Eliberării, muncind cu dărui
re pentru educarea copiilor, 
descoperindu-le pasiunile și ap
titudinile. formindu-i pentru 
viață, pentru a deveni construc
tori de nădejde ai societății co
muniste in țara noastră".

Deși a debutat ca inovator în 
acest an, tînărul inginer Ștefan 
Michiu de la întreprinderea 
mecanică din Roman și-a ciști- 
gat printre colegii săi reputația 
de om cu idei tehnice valoroase, 
capabil să rezolve prompt și e- 
ficient, prin soluții originale, 
cele mai complicate, probleme 
apărute în producție. De nume
le lui se leagă soluționarea in
genioasă a unor dificultăți ridi
cate de fabricarea, la Roman, a 
primelor strunguri Carusel. Pri
mul dispozitiv conceput și rea
lizat de el este mult mai sim
plu, mai ieftin și mai eficient 
decît cel adus pînă acum cîteva 
luni din import, dar asigură 
rectificarea inelelor de cuplare 
a strungului Carusel cu o pre
cizie la fel de mare. A colabo
rat, de asemenea, la elaborarea 
unei inovații, un dispozitiv sim
plu care elimină importarea 
unei mașini complicate. Efici
ența acestei inovații se ridica 
la 300 000 de lei valută. Un alt 
dispozitiv propus de inginerul 
Ștefan Michiu se află în lucru 
la secția prelucrări mecanice.

Prezența ei în secție n-a fost 
trecută cu vederea, deși majo
ritatea muncitoarelor de aici 
sînt foarte tinere. Ambiția Ste
luței Enache, a acestei fete care 
nici nu a împlinit vîrsta majo
ratului, de a învăța meserie, in
teresul pe care l-a manifestat 
tot timpul, aviditatea cu care a 
împărtășit experiența celor mai 
pricepuți, au menținut în actua
litate imaginea acestui harnic 
„prîslea" de la secția montaj 
tranzistori planari a I.P.R.S. Bă- 
neasa.

La capătul cursului de califi
care la locul de producție, Ste
luța Enache a devenit un mun
citor temeinic pregătit, ca atî- 
tea alte tinere ce au urmat ace
lași drum, fiind astăzi mîndria 
unității amintite. Continuînd să 
se pună la punct cu tot ceea ce 
implică introducerea în fabrica
ție a celor mai noi produse, ur
mează în paralel cursul seral 
de pregătire generală la Liceul 
„I. L. Caragiale" din București, 
cu rezultate meritorii. „Vreau să 
mulțumesc celor care au avut 
răbdare cu mine, care m-au în
conjurat cu dragoste si mi-au 
oferit începutul de drum pentru 
cea mai frumoasă profesie".

La telespeaker, o voce venită 
de la sediul comisiei centrale 
de repartizare a promoției de 
ingineri 1974 anunță; „începe re
partizarea în producție a absol
venților facultăților T.C.M.". De
canul facultății bucureștene pre
ia microfonul și-l numește pe 
„capul de serie" al promoției de 
anroape 400 T.C.M.-iști : Florin 
Visa, media 9,85. Are dreptul să 
aleagă primul. Ofertele de locuri 
indică multe posturi de ingineri 
în Capitală, în uzine mari. Șe
ful de promoție alege simplu, de 
mult știutul loc de la Uzina 
„Neptun" din Cîmpina. „Sînt 
din Cîmpina, aici mi-am făcut 
liceul, aici vreau să muncesc, să 
capăt experiența inginerească ne
cesară în viitoarea activitate din 
învățămînt, căci facultatea m-a 
propus și pentru învățămînt 
după acea obligatorie, dar mai 
ales indispensabilă întilnire cu 
producția la ea acasă. De la l 
august — fostul vicepreședinte 
A.SC. de facultate, tînărul co
munist Visa Florin teste „ing“ 
Florin Visa.
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Anul cultural 1975 se va 
desfășura pe toate coordona
tele lui, de la literatură la 
teatru, muzică, arte plastice, 
cinematografie, sub semnul 
înălțătoarelor idei ale Con
gresului al XI-lea al Partidu
lui Comunist Român, idei 
profund științifice, care, cu- 
prinzînd masele populare, au 
devenit o forță inegalabilă în 
procesul de construire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate. Congresul al 
XI-lea, moment de răscruce în 
istoria noastră contemporană, 
a spus prin glasul cel mai au
torizat al partidului și al na
țiunii noastre socialiste, gla
sul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ascultat cu dra
goste și încredere de toți oa
menii muncii, că 
pornim la mun
că dîrză, com
petentă, crea
toare, capabilă 
să ridice Româ
nia pe culmile 
cele mai înalte 
ale civilizației 
comuniste. în 
acest marș eroic 
al muncii de
votate s-au înrolat cu toa
te energiile și cu întregul 
lor talent creatorii din toate 
domeniile artei și culturii, 
care au înțeles mai organic și 
mai bine decît oricînd meni
rea lor în procesul de mode
lare a conștiințelor, de forma
re a omului nou.

Repertoriile teatrelor și ale 
instituțiilor muzicale, planu
rile editoriale, planul tematic 
al filmelor artistice și al lu
crărilor de artă plastică mo
numentală demonstrează cu 
prisosință caracterul militant, 
angajat, patriotic, pătruns de 
spirit de partid al creațiilor 
originale cu care constructo
rii socialismului se vor întîlni 
în anul viitor. Liniile direc
toare ale acestor planuri vă
desc efortul creatorilor din 
toate sectoarele artei de a 
transpune în imagini artisti
ce vastul program al partidu
lui de educare comunistă a 
maselor, de a înfățișa noile 
relații dintre membrii socie
tății noastre, universul de gîn- 
duri și simțiri al constructo
rilor socialismului, de a îm
bogăți și înfrumuseța viața 
spirituală a oamenilor muncii.

Creatorii își propun să dez
bată, în lumina Tezelor teore
tice fundamentale ale Congre
sului al XI-lea, temele esen
țiale ce caracterizează actua
litatea noastră socialistă, să 
surprindă cu mai multă în
drăzneală și acuitate mutații

ION DODU 
BĂLAN 

prof. univ. dr.

le profunde produse în ulti
mele trei decenii de viață li
terară în existența și în con
știința oamenilor, să reflecte 
dialectic, cu mijloacele cele 
mai diverse, specifice artei 
realiste, umanismul socialist, 
lupta dintre nou și vechi, pen
tru afirmarea principiilor eti
cii comuniste.

Lucrătorii din toate sectoa
rele artei și culturii, pătrunși 
de înalta exigență ideologică 
a Congresului al XI-lea al 
P.C.R., sînt hotărîți să dez
volte mai multă inițiativă, să 
afirme comanda socială, să 
promoveze spre tipar, pe sce
nă, pe ecrane sau în muzee, 
opere realiste, pătrunse de 
spirit de partid, creații de o 
înaltă valoare artistică și ideo

logică. Știm azi 
mai bine ca ori
cînd că a pro
mova în cultură 
înseamnă, toto- 
odată, a selecta, 
cu răspundere și 
exigență, a refu
za nonvaloarea, 
încercările con
fuze, vidate de 
pulsul autentic 

al vieții, străine de idea
lurile estetice, de crite
riile etice ale oamenilor 
muncii. Anul 1975 va fi un 
an cultural care va sta sub 
semnul calității, al maximei 
exigențe, al integrării tot mai 
organice a artei fi culturii în 
efortul nobil de educare co
munistă a constructorilor so
cialismului. Critica și teoria 
literară, instrumente esențiale 
de îndrumare a creației, vor 
fi promovate în măsura în 
care își bazează judecățile de 
valoare pe filozofia marxist- 
leninistă, pe principiile este
ticii științifice, ale eticii și e- 
chității socialiste. Eclectismul 
cu pretenții teoretice, actul 
critic gratuit, lipsit de ones
titate profesională, subiecti
vismul exacerbat care conduc 
spre confuzia de valori și 
mușamalizarea scăderilor din 
creație sînt fenomene negati
ve pe care dorim să nu le mai 
întîlnim în critica literară și 
de artă.

Avem convingerea că bogă
ția de idei din documentele 
Congresului al XI-lea, clari
tatea scopurilor partidului 
nostru, devotamentul patriotic 
al tuturor oamenilor de cul
tură vor asigura anului 1975 
o fizionomie spirituală demnă 
de eforturile întregului nostru 
popor, constructor harnic și 
priceput al socialismului pe 
pămîntul României.

în viața societății noastre 
anul 1975 este chemat să 
joace un dublu rol, primind 
ultima ștafetă a cincinalu
lui 1971—1975 și lansînd pri
ma ștafetă a cincinalului 
1976—1980, a cincinalului re
voluției tehnico-științifice 
puse în slujba desăvîrșirii 
construcției socialiste multi
lateral dezvoltate, deschiză
torul căii spre comunism, 
cum a fost caracterizat prin 
cuvîntul său însuflețitor de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Promovat Ia rangul de 
„factor principal de educa
ție și formare a tineretului, 
a întregului popor", învăță- 
mîntul capătă sarcini și pri
vilegii cruciale, înscrise în 
documentele care prefigu
rează viitorul 
țării noastre, 
Directivele Con
gresului al XI- 
lea și Progra
mul partidului. 
Anul 1975 va 
dezvolta siste
matic procesul 
de integrare or
ganică a învățămîntului cu 
cercetarea și producția. Vii
torul cincinal trebuind să 
asigure formarea profesio
nal^ a unui uriaș con
tingent de 2 milioane de 
cadre necesare tuturor sec
toarelor de activitate, din 
care 250 mii tehnicieni, 
maiștri, ingineri și alți spe
cialiști, anului 1975 îi re
vine sarcina de a organiza 
șl pune în funcțiune institu
țiile și procesele de învăță- 
mînt care vor duce la în
făptuirea acestei acțiuni de 
amploare națională. Școala 
de 10 ani, care de-a lungul 
viitorului cincinal trebuie să 
se generalizeze, cuprinzînd 
întreaga generație de tineri 
în prima treaptă de liceu, 
așteaptă de la anul 1975 o 
înaintare hotărîtă pe această 
cale. Asigurarea unei pregă
tiri unitare, îmbinînd rod
nic șl convingător cultura 
generală și profesională, va 
trebui să se afirme cu mai 
multă hotărîre in anul 1975 
pentru a înainta sistematic 
și rapid în anii cincinalului 
ce se pregătește.

Orientarea tineretului spre 
liceele de specialitate a găsit 
un făgaș larg în rîndurile 
acestuia, care se îndreaptă 
cu convingere și cu o predi
lecție sănătoasă spre învă- 
țămîntul ce se predă în a- 
ceste licee. Anului 1975 îi 
revine rolul de a demonstra 
tineretului că drumul ales 
este cel ce le deschide pers
pectivele demne de aspira
țiile lor, cel ce le va dărui 
satisfacțiile cele mai depli

Acad. NICOLAE 
TEODORESCU

ne în viața pentru care se 
pregătesc.

Cincinalul viitor are ne
voie de 180—200 mii de cadre 
cu pregătire superioară, din
tre care peste 80 mii vor 
avea o pregătire tehnică de 
specialitate. Se vor fructifi
ca astfel, la nivelul învăță- 
mîntului superior și postli- 
ceal, aptitudinile și aspirați
ile celor mai înzestrați din
tre absolvenții liceelor și în 
special ai liceelor de spe
cialitate. Anul 1975 urmează 
să fie baza de plecare a a- 
cestei acțiuni al cărei motor 
trebuie să fie procesul de 
integrare a învățămîntului 
cu cercetarea și cu produc
ția.

Acest proces este una din
tre componentele esențiale 

ale revoluției 
tehnico-științi- 

fice. în care ști
ința devine fac
tor determinant, 
promotor inspi
rat al produc
ției. „Societatea 
socialistă mul
tilateral dez

voltată nu se poate re
aliza — spune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu inves
tind cercetarea științifică 
pentru viitorul cincinal cu 
însemnele de promotor al 
cuceririlor revoluției tehni
co-științifice — decît pe baza 
celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii contempo
rane".

Dar, cercetarea implică asi
milarea și adîncirea celor 
mal noi și îndrăznețe cunoș
tințe, deci un învățămînt viu 
și dornic de a se realiza în 
creații și desăvîrșiri știin
țifice. De aici, esențialitatea 
îmbinării cercetării cu în- 
vățămîntul și a amîndurora 
cu producția materială și 
spirituală. Practica produc
tivă a studenților, adapta
rea planurilor de învăță- 
mînt superior necesităților 
procesului de integrare, îm
binarea cercetării funda
mentale cu cea aplicativă, 
cu un cuvînt toate pregăti
rile și începuturile hotărîte 
de a da viață procesului de 
integrare revin anului 1975, 
la capătul căruia încadrarea 
în revoluția tehnico-științi- 
fică va trebui să se facă din 
mers, fără ezitări, fără 
șocuri, cu avînt și cu acea 
convingere care este cheia 
marilor realizări.

Anul 1975 reprezintă deci 
pentru întregul nostru învă- 
țămînt platforma de lansa
re în vîrtejul răscolitor și 
creator al revoluției tehnico- 
științifice, în ofensiva pen
tru cucerirea desăvîrșirii 
dezvoltării multilaterale a 
patriei noastre.

Privim din prezent spre 
viitor ale cărui dimensiuni 
încărcat? de profund uma
nism se regăsesc amplificate 
în documentele aprobate — 
în unanimitate — la recenta 
Sesiune a Marii Adunări Na
ționale. Dincolo de cifre dis
tingem ceea ce partidul nu
mește rațiunea politicii sale, 
grija pentru om, pentru în
florirea națiunii noastre și 
afirmarea plenară a perso
nalității umane. Intrăm în- 
tr-un nou an de muncă 
și izbinzi. Un an cu mai 
puține file datorită anga
jamentului de realizare a 
cincinalului înainte de ter
men, care înseamnă crește
rea ascendentă a fiecărui 
oraș, accelerarea procesului 
de urbanizare, datorită con
tinuării proce
sului de indus
trializare socia
listă. Unele ju
dețe vor cu
noaște ritmuri 
mari de dezvol
tare, depășind 
chiar 35 la su
tă. Urbanizarea 
începe să cape
te contur prin 
animarea orașe
lor mici, prin 
transformarea a 
300—400 comune (pentru 
o primă etapă — 100)
în localități cu carac
ter urban. Iri următoare
le două decenii populația 
urbană se va dubla. O mare 
parte din acest spor se va 
realiza prin dezvoltarea e- 
lementului muncitoresc în 
toate zonele rămase în urmă. 
Un calcul simplu evidenția
ză grija pe care partidul o 
acordă îmbunătățirii conti
nue a condițiilor de trai. în 
1950 aveam în țară 4 mili
oane de locuințe. în perioa
da 1950—1975 vom avea 3 
milioane de locuințe noi. 
Jumătate din casele Bucu- 
reștiului sînt construcții noi, 
moderne. în Hunedoara, Su
ceava, Piatra Neamț, ca să 
dau cîteva exemple, elemen
tul nou este covîrșitor. Anul 
1975 se va caracteriza prin 
tr-un volum sporit de con
strucții de locuința — 130 000 
de apartamente, în cea mai 
mare parte în localitățile și 
orașele în care vor fi ampla
sate noile obiective și care 
vor contribui la moderniza
rea așezărilor, la ștergerea 
treptată a deosebirilor esen
țiale între sat și oraș. O altă 
caracteristică de care vom 
ține seama și în anul ce vine 
o reprezintă îmbinarea tra
diției arhitecturii românești 
cu creația nouă, sporirea 
gradului de funcționalitate, 
prin amplasarea la parterul 
blocurilor a spațiilor comer
ciale moderne. Se are în ve

Ing. ADRIAN 
LEUCUTIA»

dir. adj. al Direcției Dez
voltării Economico-sociale 
a Teritoriului din Comite
tul-de Stat al Planificării

dere ca încă din anul viitor, 
și în continuare, să crească 
ponderea locuințelor cu 3 și 
4 camere, să se îmbunătă
țească confortul prin reali
zarea unor finisaje și insta
lații de calitate superioară. 
Programul de locuințe, din 
fondurile statului, va fi ex
tins și în mediul rural pen
tru specialiști, cadrele didac
tice. Aș aminti la, acest ca
pitol construcția în anul. vi
itor a 110 000 locuri în cămine 
pentru tinerii muncitori ne- 
familiști, depășind de două 
ori realizările din anul în 
curs. Sînt cifre care au o în
cărcătură semnificativă. Oda
tă cu volumul susținut de 
construcții va crește în mod 
corespunzător echiparea utili
tară, canalizarea și transpor

tul în comun. 
S-au creat con
diții pentru asi
milarea în pro
ducția internă a 
autobuzelor de 
tip îmbunătățit 
echipate cu mo
tor Diesel, a 
tramvaielor de 
mare capacitate. 
Se va dezvolta 
în toate orașele 
transportul cu 
taximetre. Ab

sorbirea forței de muncă 
din mediul rural de că
tre industrie trebuie să fie 
însoțită de extinderea trans
portului suburban, de care 
trebuie să se ocupe în mai 
mare măsură consiliile popu
lare, pentru a le înlesni lo
cuitorilor de la sat care lu-i 
crează la oraș și care partici
pă la dezvoltarea economică 
și socială a acestuia, accesul 
la cultură, la tot ce poate 
oferi orașul zilelor noastre.

Pentru tinerele mame anul 
1975 înseamnă 28 000 locuri 
în creșe, reprezentînd peste 
40 la sută din ceea ce se con
struiește în întregul cincinal, 
înseamnă 25 000 locuri în 
grădinițe cu 10 000 mai multe 
decît s-au prevăzut inițial In 
cincinal pentru anul respec
tiv, sau altfel spus 45 la sută 
din tot cincinalul. în dome
niul sănătății vor fi date în 
folosință spitale noi cu 2 700 
de paturi realizîndu-se inte
gral prevederile cincinalului. 
Avem în față un an în care 
vor fi rezolvate probleme 
majore, privind dezvoltarea 
fiecărui domeniu de activi
tate, îmbunătățirea condiți
ilor de muncă, de locuit etc. 
dovedind o dată în plus grija 
deosebită pe care partidul o 
are față de om, de tineri. 
Unei asemenea griji trebuie 
să-i răspundem cu fapte de 
muncă ridicate la cotele înal
te ale civilizației și umanis
mului.

Elena
Cinghea

Gheorghe
Cocioaba

Mircea
Florin Șandru

Stan 
Pavel

„Am terminat cursurile Li
ceului „Dimitrie Bolintineanu" și 
acum muncesc la secția telefonie 
a Uzinei „Electromagnetica". 
I-am cunoscut pe harnicii compo
nent! ai colectivului de aici încă 
din timpul cursurilor, din orele de 
practică productivă' petrecute în 
secțiile uzinei. Mă simt foarte 
bine printre noii mei colegi. Sint 
tineri și îi caracterizează dra
gostea de muncă. Anul 1974 con
stituie pentru mine un impor
tant pas în viață : m-am des
părțit de colegii de școală, de 
atmosfera ei specifică, am de
butat înt.r-o profesie pe care o 
îndrăgesc, am intrat într-un uni
vers familiar. Doresc in viito
rul an să depun eforturi sporite 
pentru îndeplinirea exemplară 
a planului de producție ; ca și 
ceilalți absolvenți de liceu (am
aproape 50 de colegi din aceeași 
promoție de bacalaureați 
integrați în colectivul de 
„Electromagnetica") 
ne luăm cu bine

1974 
la 
sădorim 

examenele
pentru categoriile 
să asigurăm, astfel.

superioare, 
prin con

tinua noastră perfecționare,
calitatea produselor unui colec
tiv muncitoresc cu succese de
prestigiu".

Gheorghe Cocioabă, In ultima 
zi a studenției sale, In luna mai 
rostea, alături de cei peste 200 
colegi ai săi de la Faculta
tea de medicină generală
din București. înflăcăratul Ju- 
rămint de credință față de partid, 
popor și profesie al medicilor ce 
aveau să devină. La ora aceasta 
se află într-o comună din jude
țul Vrancea, la dispensarul 
Vulturu . Din noiembrie, după 
anii de studenție tăcuți după 
alți cițiva de producție, tînărul 
soț și tată, s-a reîntors in mij
locul familiei, definitiv, nu ca 
„navetist", cum venea cind era 
student. Și, evident, deținător al 
titlului muncit șase ani — de 
medic. Nu uităm plăcerea cu 
care ne vorbea de anul său, de 
promoția sa de medici, oameni 
serioși, legați prin cei șase ani 
de muncă, de examene, de acti
vitate politico-obștească ; de 
media de peste opt a anului VI. 
dar mai cu scamă, despre cer
titudinea că la ei, la medicină, 
în promoția lor nu vor fi dezer
tări. A ales o comună din Vran
cea și va fi medicul acestei co
mune, atita vreme cit va consi
dera că va fi suficientă școala 
cea mai serioasă în medicină — 
la dispensarul sau spitalul să
tesc.* O afirmă comunistul, me
dicul Gheorghe Cocioabă.

■ Cîștigător al premiului I ală
turi da Carolina Ilica, La primul 
concurs anual pentru debut în 
volum al Editurii Eminescu, 
Mircea Florin Șandru s-a născut 
la 20 aprilie 1949, in orașul Fă
găraș. A absolvit Facultatea de 
electrotehnică din Brașov. în 
prezent lucrează în calitate de 
redactor la revista Viața studen
țească. A contribuit în timpul 
studenției la înființarea revistei 
„Sigma". Colaborează la reviste 
șl ziare („România literară", 
„Amfiteatru", .,Astra", „Scînteia 
tineretului" etc.). Cîntăreț — 
după cum arată, dealtfel și tit
lul acestei prime plachete, „Ele
gie pentru puterea orașului" — 
al spațiului citadin, Mircea Flo
rin Șandru se remarcă printr*un 
timbru liric puternic personal, 
căruia îi este caracteristică, pro
pensiunea spre trăirea calmă, 
lipsită de retorism, dar de o 
viguroasă forță poetică, a unor 
stări euforice. Poezia lui este 
expresia unui optimism comuni
cat cu elegantă discreție.

La primul voiaj, pe nava de 
pescuit oceanic „Polar IV", tî
nărul marinar Stan Pavel a 
dovedit că posedă calități deo
sebite pentru a rămlne stator
nic îndrăgostit de această pro
fesie a măiestriei și cutezan
ței. Iar aceste calități se veri
fică în lucrările de întreținere 
permanentă și corectă a vasu
lui, indiferent de condiții me
teo, în modul în care se supune 
rigorilor disciplinei. „Vreau să 
rămin marinar", spune ferm 
Stan Pavel. „El este de pe acum 
un marinar adevărat, confirmă 
ofițerul secund loan Trifu. 
Viitorul îi va aduce în conti
nuare satisfacția meseriei în care 
s-a pregătit cu pasiune. Cu 
el și cu ceilalți tineri, pre
cum loan Smeu, Vasile Mo- 
canu, Gheorghe Roibu, ofițerii 
Liviu Butău, Mihai Bunea, echi
pajul a obținut pe fiecare vo
iaj calificativul foarte bine".

(

La redacție ne-au parvenit însă, în ultimele zile, sute de știri 
din toate colțurile patriei, prin care tinerii ne informează despre 
succesele lor în competiția „Tineretul — factor activ în îndepli
nirea cincinalului înainte de termen", despre izbinzile colective
lor în care muncesc și care au aceeași invariabilă semnificație 
a apropierii viitorului, a condensării timpului printr-un ritm de 
muncă și înfăptuiri dintre cele mai înalte. Colectivul întreprin
derii „Electromotor" din Timișoara a dat în acest an o producție 
suplimentară de motoare electrice care însumează peste 500 000 
kw, a sporit producția dată Ia export cu 229 la sută față de 1970 
și lucrează acum în contul lunii iulie 1975. Dealtfel, 38 de uni
tăți din județul Timiș și-au îndeplinit incă la 30 noiembrie pla
nul pe primii 4 ani ai cincinalului. Dintre acestea, întreprinde
rea de lacuri și vopsele „Azur", întreprinderea de nutrețuri 
combinate și altele lucrează și ele în contul anului 1976. Din 
Galați aflăm că oțelarii marelui combinat și-au realizat planul 
anual cu 11 zile mai devreme, Uzina de piese de schimb și re
parații siderurgice cu o lună mai devreme, iar laminoriștii brăi- 
leni cu 21 de zile. Sarcinile pe întregul cincinal vor fi îndepli
nite de către colectivul laminorului la 30 aprilie 1975.

„Dar dumneavoastră, mun
citori din județul Mureș, în 
ce zi vă aflați azi, in ajunul 
revelionului ?“ Ne-au răs
puns : Fabrica de confecții 
Sighișoara — In ianuarie 
1976 ; — I.P.L. „23 August", 
I.P.M. „Sport" — Reghin și 
„Metalotehnica" Tg. Mureș — 
in iunie 1975 ; Țesătorla de 
bumbao Sighișoara — In oc
tombrie 1975 ; „Electromureș" 
și întreprinderea „Prodcom- 
plex" din Tg. Mureș — in 
luna mai 1975 etc. Ar fi im

posibil să redăm însă totalitatea răspunsurilor, care au dealtfel 
același conținut generos, pentru că el aparține acelorași oameni 
care apropie viitorul, care smulg timpului maximum de roade.

Din acest noian de răspunsuri nu-1 putem ocoli, însă, pe cel 
al tinerilor de la întreprinderea mecanică de material rulant 
Cluj-Napoca, cel prin miinile cărora trec „caii putere" ai lo
comotivelor, pentru a le reda vigoarea după alergarea sutelor 
de mii de kilometri pe drumurile de fier ale țării. Mă refer la 
răspunsul tinerilor, pentru că ei au fost aceia care au avut in 
întreprinderea lor Inițiativa angajamentului de a realiza cinci
nalul în numai 4 ani. îl intrebăm acum, pe tovarășul Petre Cri- 
șan, secretarul comitetului U.T.C., care este bilanțul cu care 
sărbătoresc revelionul 1975. Și, ne mărturisește : „Tinerii organi
zației noastre au efectuat în acest an 24 000 ore de muncă pa
triotică în sprijinul producției, au realizat 725 000 lei economii 
la materiale și energie, au contribuit alături de ceilalți munci
tori și specialiști la execuția unui mare volum de comenzi supli
mentare, care au adus uzinei beneficii substanțiale. Aceste efor
turi ne-au permis să îndeplinim sarcinile actualului cincinal în 
numai 3 ani, 10 luni și 28 zile. Din „stația" I.M.M.R. Cluj-Napoca 
trenurile pleacă întotdeauna la ora exactă, ceea ce ne-a permis 
să ne aflăm acum, pe data de... 2 februarie 1976.

Un „tren" de succese, care a cutreierat țara în lung și-n lat 
adunind de prin orașe și sate faptele de laudă ale unui întreg 
popor, pe parcursul unui an bogat, daruri și repere pentru 
munca și viața noastră in noul an.

ROMULUS LAL

ÎN CE ZI VĂ AFLAȚI 
LA 31 DECEMBRIE?

r —
Acum aproape trei sute șaizeci și cinci de zile, mai exact la 

începutul acestui an, coboram spre orizontul trei al minei Herja, 
împreună cu șeful de brigadă Gheorghe Prunduș și ortacii săi, 
pentru a lua cunoștință de o nouă metodă minieră, care se a- 
nunțase deosebit de productivă. Străbătind lungile galerii spre 
abataj, vestitul miner îmi vorbea cu pasiune despre tinerii cu 
care lucrează, despre seriozitatea și maturitatea lor, explicîn- 
du-mi de fapt că valoarea metodei concepute de ei este rezul
tatul unei ingenioase gindiri tehnice și al temeiniciei cu care 
fiecare membru al brigăzii își face datoria. Am aflat apoi că 
prin introducerea noii metode productivitatea muncii a crescut 
de vreo 5 ori, că ea a determinat un spectaculos salt in compe
tiția pentru mai mult metal, situind brigada condusă de comu
nistul Prunduș printre cele mai bune din țară. L-am întrebat 
atunci, cind abia intram in noui an de muncă și luminoase per
spective, in ce zi se află brigada sa de fapt, in calendarul bogat 
al realizărilor și mi-a spus că ei, cei 24 de mineri, au luat-o 
înaintea timpului cu un an de zile, că și-au făgăduit lor înșiși 
să-și realizeze sarcinile actualului cincinal in numai 4 ani. Mul
tora li se părea atunci un gînd prea îndrăzneț, un angajament 
peste puterile brigăzii. Cei 24 
de comuniști și uteclști au 
dovedit insă că nu și-au spus 
încă ultimul cuvînt. In pra
gul anului nou 1975, I-am 
căutat iarăși pe Gheorghe 
Prunduș și i-am pus aceeași 
Întrebare : tn ce zi vă aflați 
azi, 31 decembrie 1974, și 
mi-a răspuns că, așa cum au 
făgăduit, se află exact cu un 
an înainte, adică Ia finele 
cincinalului. „Cu inima și 
gindul — spune el mai depar
te — sinterti de acum față in
față cu noile sarcini ale viitorului cincinal, hotărîți să fim șl de 
aici înainte la înălțimea exigențelor puse tn fața noastră, a tu
turor, de Programul partidului".

Anul istoric 1974 — anul celei de a 30-a aniversări a eliberării 
patriei și al celui de-al XI-lea Congres al partidului — a fost 
totodată anul unei puternice efervescențe creatoare în toate sfe
rele activității materiale și spirituale a poporului. Manifestin- 
du-și fierbintele patriotism, totala adeziune la politica partidului 
și statului, oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării au cinstit 
aceste mărețe evenimente printr-o muncă entuziastă și rodnică, 
printr-o neasemuită dăruire în îndeplinirea datoriei lor. A fost 
un an de exemplară dovadă a hărniciei și capacității de mobili
zare a poporului Ia îndemnul partidului, pentru edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate. Răspunzind chemării Con
ferinței Naționale a partidului din 1972 de a se asigura îndepli
nirea actualului cincinal înainte de termen, clasa muncitoare; 
țărănimea, intelectualitatea — întreaga națiune — s-au angajat 
într-un uriaș efort in vederea accelerării ritmului de dezvoltare 
economico-socială a țării. La Congresul al XI-lea al partidului re
prezentanții comuniștilor din toate județele raportau că angaja
mentele asumate se indeplinesc riguros. Comuniștii Capitalei, 
cei care au avut primii inițiativa angajamentului de a înfăptui 
cincinalul în 4 ani și jumătate, au raportat și ei cu mindrie de 
la înalta tribună a Congresului că avansurile obținute pină la 
acea dată constituie certitudinea respectării cuvîntului dat. A- 
flindu-mă zilele trecute in marea întreprindere de țevi „Re
publica" din București am aflat de Ia șeful serviciului plan da
tele sintetice ale eforturilor creatoare ale colectivului pe anul 
1974 : producție suplimentară în valoare de 400 milioane lei.k____________________
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Motto : JLa, la, la și iar 
la, la, la" (Ipunoscut refren 
de muzică ușoară).

Un guturai banal, cum 
l-a diagnosticat medicul, 
adică nu unul aparte, nu 
unul pe măsura posibilită
ților mele crescînde de a 
strănuta și tuși la un nivel 
competitiv, nu, în sfîrșit, 
un guturai de care legîn- 
du-mă în această viață, să 
mă conducă generos în 
alta, unde nu este nici du
rere, nici suspin — m-a 
sechestrat în casă ultimele 
trei zile. Splendid prilej 
pentru ca meditativul din 
mine să se întrebe: ce 
pot însemna trei zile în 
scurgerea milenară a 
timpului ? S-a schimbat 
oare ceva pe pămînt în a- 
ceste trei zile cînd ceaiu
rile, aspirinele și vitamine
le m-au făcut impropriu 
de a lua contactul cu lu
mea exterioară — lume 
care pentru mine, se știe, 
înseamnă dragii corespon
denți ai rubricii acesteia ? 
Desigur, nu, mi-am răs
puns.

Și amarnic m-am mai în
șelat !

Ajuns la redacție și în- 
cepînd să deschid zeci de 
scrisori, mi-am dat seama 
că a apus pentru totdeau
na vremea cînd progresul 
înainta cu pași insensibili, 
cînd, spre a depista un cit 
de mărunt salt al său, ți-ar

fi trebuit ani și ani de ob
servații atente. Acum...

Acum, un vechi cores
pondent din Buzău, care 
mă ruga să i-o caut pe 
Maricica, fata visurilor 
sale, zărită într-o seară 
consunând o înghețată de 
fistic, culoarea speranței, 
dar care Maricica s-a topit 
precum înghețata, lăsîn- 
du-l deznădăjduit că nu 
va mai avea cu cine în
temeia un cămin fericit — 
îmi scrie :

„Cit de naiv am putut 
să fiu ! Ce naiba o fi fost 
în capul meu, cînd mi-a 
trecut prin minte să-mi leg 
viața de un om pe care 
l-am cunoscut cinci mi
nute, într-o cofetărie ? 
Rupeți, vă rog, vechea mea 
scrisoare, dați-i foc și îm- 
prăștiați cenușa ei în cele 
patru vînturi !“

Acum, o corespondentă 
de 17 ani din Țucureni- 
Gară, care mă amenința că 
se sinucide dacă n-o ajut 
să devină urgent artistă de 
cinema, ea avînd exact 
înălțimea Claudiei Cardi
nale, nasul Jeannei Moreau 
și un cocor dresat ca Ta
tiana Samoilova — îmi 
scrie:

„Sînt sănătoasă și voioa
să, am terminat primul 
trimestru cu note bune, am 
mai crescut în înălțime, 
pe nas mi-a ieșit un pistrui, 
iar cocorul a plecat, el 
știe unde".

liști în cercetări fonome- 
trice. (Fonometria — ra
mură a științei care se 
ocupă cu studiul intensi
tății sunetelor, n.r.). Colec
tivul din care am onoarea 
să fac parte este pe cale

să ducă la capăt o inge
nioasă inovație : e vorba 
de un tapet care, aplicat 
pe pereți, va preface mult 
prea zgomotoasele noastre 
apartamente de bloc în în
căperi silențioase (...)“.

Am citit și m-am cutremurat. Mi-am văzut strădania 
mea de o viată primejduită. N-am avut decît puține lu
cruri mai sfinte decît să mă dăruiesc semenilor mei, iar 
ca s-o pot face la un nivel cît de cît apreciabil, am 
început prin a-i cunoaște, prin a le recepta prezența. 
Evident, cu modestele mele mijloace n-aș fi ajuns la 
nici un rezultat, dacă, din fericire, constructorii blocului 
meu (totdeauna m-am gîndit că e bine să pornesc de la 
realitatea înconjurătoare cea mai apropiată), nu m-ar fi

rare, va distruge tot ce am clădit pînă acum, va pustii 
tot ce am semănat, am cultivat și a rodit din plin. N-o 
să mai știu cînd sună deșteptătorul vecinului de Ia 
parter. N-o să mai știu cînd strănută vecinul de la doi 
și, atentă, soția îi urează noroc. N-o să mai știu cînd, 
venind acasă de la un chef, vecinul de la trei sparge 
vesela. N-o să mai știu cînd sforăie vecina de la patru.

N-o să mai știu nimic.
Dacă mîna provindenței nu face ceva să împiedice 

diabolica inovație, socotește-mă, tovarășe Vamu, un om 
mort. Căci cu ce altceva poate fi asemănată ignoranța, 
dacă nu cu moartea ?

Prof. VALERIA DOR.U, 
Galați :

„(...) Se știe că alături 
de recompense, sancțiuni

le sînt un mijloc educativ 
indispensabil (...). M-ar in
teresa un dialog cu dv. pe 
această temă (...)“.

E BINE SĂ REȚINEȚI

Acum, altă corespondentă din Corabia, care ofta pe 
umărul meu după viața Capitalei, plictisindu-se acolo să 
vadă și să tot vadă ruinele vechii cetății Sucidava — 
îmi scrie :

„Sucidava! Ce splendid monument roman din secolul 
al III-lea e.n. /“.

Ajuns fericit acasă, am telefonat medicului să-i spun 
că mă simt excelent și, entuziasmat de cele citite, am 
început să-i povestesc totul, luîndu-1 părtaș la nedescrisa 
mea bucurie. M-a ascultat atent și cînd am terminat, 
mi-a ordonat să mă bag repede în pat și chiar în clipa 
aceea să-mi iau febra și să i-o comunic. M-am confor
mat. Termometrul arăta 39 cu 5.

— Eram sigur, mi-a răspuns medicul, că ți-am greșit 
diagonsticul. Este exclus un guturai banal. Stările de 
halucinație pe care le-ai avut mă conving că ai o gripă 
zdravănă. Să nu te prind că ieși o săptămînă din casă !

Alt splendid prilej pentm meditativul din mine să se 
întrebe: ce pot însemna două săptămîni în scurgerea 
milenară a timpului ?

ION VAMU, Loco : în primul an de stagiarat,
și printre altele vă am bucuria să fiu adoptat 

mai spun că, deși inginer într-un colectiv de specia

ajutat cu prisosință, construindu-mi, din punot de ve
dere fonic, un apartament care poate fi acuzat de orice, 
numai de turn de fildeș nu.

Așa se face că, locuind la etajul întîi, mă fericesc că 
sînt o oentrală, un serviciu dispecer al tuturor sunetelor 
(nu citiți zgomote, că mă jigniți) emise de locatarii 
întregului bloc de patru etaje. E de-a dreptul minunat 
că mi se oferă posibilitatea de a avea certitudini cu pri
vire la viața semenilor mei în fiecare clipă din zi și din 
noapte. Ce s-ar face spiritul meu sociabil aruncat unde
va, într-o căsuță, la țară, și nu instalat confortabil în
tr-un apartament de bloc ? De unde aș mai afla — dacă 
pereții nu m-ar informa cu promptitudine — cînd vecinul 
de la patru face baie, cînd bebelușul de la trei s-a udat 
și cere să fie schimbat, cînd vecina de la doi ascultă 
„Promenada nocturnă", sau cînd puștiul de la parter, 
reconstituie calmele zile ale epocii de piatră, sooate din 
adîncul plămînilor săi sănătoși adorabilul răcnet 
„ia-ba-da-ba-du-bi-du 1“ ?

Așa se face că, din unghiul de vedere al strădaniei 
mele de-o viață de a lupta împotriva însingurării, am 
dobîndit dreptul, dacă nu să mă consider chiar în în
tregime fericit, să nutresc totuși speranța că va veni și 
ziua biruinței depline. Convins că totul e perfectibil, că 
în curînd numărul aparatelor nesilențioase aflate în 
posesia vecinilor mei va crește, și pe măsură ce vor fi 
achiziționate noi mașini electrice de spălat și noi aspira
toare, satisfacția mea de om receptibil la viața seme
nilor va atinge cota maximă a desăvîrșirii.

Cînd deodată, tovarășe Ion Vamu, îți citesc scrisoarea 
și conținutul ei mă lovește în moalele capului. Un tapet, 
un banal tapet, un cumplit tapet mă va duce la însingu

Sînt încîntat de interesul dv. Din lipsă de spațiu, nu 
mă voi referi azi Ia recompense. Azi contribuția mea la 
dezvoltarea pedagogiei se rezumă numai la pedepse.

De la început trebuie să spun că pedepsele care se 
aplică în școala noastră, sînt, într-o măsură considerabilă, 
ineficiente. Concluzia mea — după ce numeroși ani 
m-am retras în munți meditînd dacă viața e ca o fîntînă 
și optînd pentru ideea că ea ar putea fi ca un vagon 
— este că ele, sancțiunile, trebuie înlocuite cu altele și 
sînt mîndru ca aceste altele să le sugerez eu, acum și 
aici.

Să presupunem că un elev vine la școală cu întîrziere. 
Ce făcea pînă acum profesorul ? II mustra sau îl nota 
absent la prima oră. Vax I (Pardon de acest cuvînt 
neștiințific). Cei mai mulți elevi nu simțeau cu adevărat 
pedeapsa. Ce trebuie să facă de azi înainte același pro
fesor spre a mări eficiența sancțiunii ?

îmi permit cîteva recomandări, rezultat al meditațiilor 
mele amintite :

1) Dacă elevul întîrzie doar două, trei minute i se va 
da să scrie o oompunere pe tema : „Cum m-am simțit 
asistînd la un meci de fotbal pe un stadion bucureștean, 
stînd pe unul din locurile atribuite gratuit pentru elevi, 
printr-o mai veche dispoziție ?“ Cum elevul știe că 
aceste locuri gratuite nu stau la dispoziția sa nici cînd 
pe stadion numeri spectatorii pe degete, el va pricepe 
curfnd că i s-a dat să scrie compunerea ca pe o sancțiu
ne și va căuta să-și repare greșeala.

2) Dacă elevul întîrzie treizeci-treizeci și cinci de mi
nute, va fi constrîns să citească un volum recent (sau 
mai puțin recent) de versuri onirice. Mai mult ca sigur, 
elevul va veni spășit la ora de dirigenție și va declara 
sincer : „Nu mă mai puneți să citesc asemenea elucu
brații ; n-o să mai întîrzii în vecii-vecilor".

3) în sfîrșit, dacă elevul întîrzie o oră întreagă și, în
răit, mai și minte că n-a venit autobuzul 102, despre 
care toată lumea știe că circulă cu o punctualitate de 
ceasornic, i se va aplica o sancțiune și mai gravă. Va fi 
obligat să aducă adeverință de la Ateneu, că a ascultat 
acel concert-lecție programat inițial și nu ou totul altul. 
Desigur, elevul nu va putea aduce o asemenea adeve
rință. Pus în fața adevărului crud, el va trage concluziile 
necesare și dintr-un „elev-problemă" va deveni un „elev- 
problemă rezolvată".

Mă opresc aici. Restul comunicării mele științifice 
îl voi publica în revista de specialitate (unde va apărea 
însoțit de fotografia autorului) și-l voi expune (pe viu 
grai și pe înțelesul tuturor) în emisiunea TV „Căminul", 
între rubrica „Mame, știți să faceți sarmale ?“ și repor
tajul „Să luăm atitudine împotriva bunicilor retrograzi 1“ 

Tuturor corespondenților acestei rubrici și tuturoi 
cititorilor ei „La mulți ani 1“

Pentru buna aprovizionare, 
în zilele sărbătoririi Anului Nou, 
unitățile comerciale și de pres- 
tări-servicii vor avea un pro
gram special. Astfel, în zilele de 
.30 și 31 decembrie, magazinele 
alimentare, nealimentare, unită
țile prestări-servicii și piețele 
vor funcționa cu 1—2 ore mai 
mult, după necesități. Pe 1 ia
nuarie, acestea vor fi închise, cu 
excepția unităților de piine, lap
te și iegume-fructe, care vor a- 
vea program pînă la orele 10,30. 
în Capitală, în ziua de 2 ianuarie 
1975, magazinele de pîine, carne, 
lapte, Iegume-fructe, alimenta
rele și piețele vor fi deschise ca 
și în zilele de duminică. îa țară, 
programul se stabilește de către 
comitetele executive ale consi
liilor populare.

Asistența sanitară. în Capitală, 
serviciile de gardă ale spitalelor 
de adulți și copii vor funcționa 
non-stop. Policlinicile teritoriale 
principale de sector vor asigura 
gardă de profil, de boli interne 
și pediatrie. Asistența la domi
ciliu pentru copii va funcționa 
atît ziua, cît și noaptea. Servici
ile de gardă unice pe municipiu

(O.R.L., oftalmologie, stomatolo
gie) vor funcționa în program 
permanent, ziua și noaptea, la 
nivelul Policlinicii Colțea. De 
asemenea, urgențele stomatolo
gice se vor asigura între orele 
8—21, la următoarele unități sa
nitare : Policlinica Spitalului
Cantacuzino (Șos. Colcntina nr. 
52), Centrul stomatologic Avrig 
(str. Avrig nr. 9—19), Centrul 
stomatologic Baba Novac (str. 
Baba Novac nr. 2), Policlinica 
Gh. Marinescu (Șos. Berceni nr. 
10). Centrul stomatologic „Vic
toria" (Calea Victoriei nr. 3) și 
la Centrul stomatologic al Po
liclinicii Pajura.

Vor fi deschise permanent far
maciile : nr. 2 (Bd. Leontin Să- 
lăjan), 5 (Bd. Magheru — 1), 9 
((Șos. Ștefan cel Mare — 5), 20 
(Calea Șerban Vodă — 48), 22 
(Bd. Republicii 65), 46 (Șos. Mi
hai Bravu — 274), 50 (Berceni 
Sud — Complexul comercial nr. 
1), 53 (Str. Băiceni nr. 1, Drumul 
Taberei), 69 (Bd. 1 Mai — 343), 
70 (Calea Rahovei — 399), 93 
(Calea Giulești — 123) și punctul 
farmaceutic nr.12 — peron Gara 
de Nord.

Servicii P.T.T, Cei care au tn- 
tîrziat, sau au uitat să-i felicite 
pe cei dragi, o pot face și în zi
lele de 1 și 2 ianuarie, între orele 
8—20, la următoarele oficii : nr. 
1, 4, 7, 12, 16, 32, 39, 53, 57, 61, 63, 
66, 69.

Depanare. Vi s-a defectat 
aparatul radio sau T.V. 1 Aveți la 
dispoziție, în zilele 30 și 31 de
cembrie unitățile de reparații, ce 
vor lucra continuu, între orele 
8—21. Cooperativa „Radio-Pro- 
gres“ (Str. Sf. Gheorghe Nou — 
23, tel. 13 42 77 și 15 13 32) asigu
ră și la domiciliu asemenea in
tervenții in zilele de 1 și 2 ia
nuarie.

Reparații. Intervenții la domi- 
ciliti (dorim să nu fie cazul) 
pentru deblocări de uși, reparații' 
la mașini de gătit cu gaze, sobe 
cu combustibil lichid și frigide
re asigură Cooperativa „Metalo- 
casnica" (tel. 15 5110 și 15 64 50). 
Pentru instalații sanitare, adre- 
sați-vă Cooperativei „Instalato
rul", la tel. 1418 58. Dispeceratul 
Cooperativei „Automecanica" (tel. 
22 12 42) vă va îndruma către 
serviciile unităților care asigură 
reparații auto.

CASA DE CULTURĂ A SECTORULUI 8 

„ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE"
CASA DE CULTURĂ A SECTORULUI 6

Vă oferă posibilitatea 
să vă însușiți lucrările 

de
DACTILOGRAFIE- 

SECRETARIAT 
prin cursuri complete 
de 15 zile, o lună și 
două luni ; începerea 
la data înscrierii ; GA
RANTEAZĂ REUȘITA 
De asemenea, organi

zează cursuri de :

- LIMBA ENGLEZA
- LIMBA GERMANĂ
- CROITORIE
- BALET și PIAN 

(pentru copii)

înscrieri și informa
ții la sediul institu
ției zilnic, B-dul Bucu
reștii Noi, nr. 66, P-ța 

Marx-Engels, tel. 
671470

UNIVERSITATEA POPULARĂ 

ANUNȚĂ

deschiderea cursurilor 
de: 

DACTILOGRAME 
curs rapid una lună 
și două luni, înce
perea la data înscrierii. 

DEPANARE RADIO 
și TELEVIZOARE 
DESEN TEHNIC 

durata două luni.

CROITORIE 
LIMBI STRĂINE: 

ENGLEZĂ, 
FRANCEZĂ, . 
GERMANĂ.

Informații și înscrieri 
la sediul Casei de 
Cultură, Calea Raho

vei 151, telefon 
236661-410403.

/

O atenție plăcută pentru cei dragi o pot 
constitui biletele la tradiționalele trageri 

ale Revelionului și Noului An!
Tragerea extraordinară a Revelionului la Pronoexpres din 

1 ianuarie 1975 
O NOUĂ FORMULĂ TEHNICĂ!

*

Puteți cîștiga :
• Autoturisme : ' Dacia 1 300 ; Moskvici 

408/412 și Skoda S 100.
• Excursii : U.R.S.S., Ungaria — Cehoslova

cia, Iugoslavia - „Coasta Dalmației", Anglia, 
Italia, Elveția.
• Bani : cîștiguri fixe și variabile.’

Știați că...
• Se extrag în total 38 de numere față de 32 

de la formula anterioară ?

• Se efectuează 7 extrageri în loc de 6 de la 

formula anterioară ?

• Se atribuie cîștiguri fixe în autoturisme la 

prima categorie de la toate fazele tragerii ?

• Azi este ultima zi pentru procurarea biletelor la tragerea Revelionului!
• Agențiile Loto-Pronosport vă așteaptă!

MARȚI, 31 DECEMBRIE 1974

REVELION TV.: 21,90 Telejurnal.
21.20 Cîntece și jocuri populara.
21.30 Revelion TV — Prolog. 21,38 
Pentru toti copiii cite un Moș Ge- 
rtlă. 22,07 Aeroportul Revelionu
lui. 22,23 Obiceiuri de Anul Nou.
22.30 Festivalul anecdotelor (I). 
22,35 Fals tratat de muzică u- 
șoară. 22,50 Dâm legătura cu ae
roportul (I). 22,59 Telenunta. 23,13 
Dăm legătura cu aeroportul (II).
23.20 Festivalul anecdotelor (II). 
23,24 Plugușorul TV. 23,39 Bucurie 
în fiecare casă. 23,41 Cîntec și voie 
bună — muzică populară. MESA
JUL TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, SECRETAR GENE
RAL AL PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN, PREȘEDINTELE 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMA
NIA. 0,00 Tricolorul. 0,03 Cintec 
de urare. 0,06 Te cînt, țara mea ! 
0,10 Dansuri din toate regiunile 
țării. 0,15 Sus paharul. LA MULȚI 
ANI! 0,20 Comici vestiți ai Reve
lionului. 1,10 La crlșma din Fe
rentari. 1,17 Hocus, Pocus. 2,07 
Festivalul anecdotelor (III). 2,12 
Cîntece de viață lungă. 2,24 A tre
cut furtuna. 2,35 Noapte de vis. 
3,26 Dăm legătura cu aeroportul
(III) . 3,36 Festivalul anecdotelor
(IV) . 3,40 Cîntece de viață lungă. 
3,52 Saramura. 3,57 Tunelul timpu
lui... muzical. 4.15 Parada modei 
de Revelion. 4.24 Cîntece de viață 
lungă (III). 4.36 Artiștii intre ei. 
4,41 Dăm legătura cu aeroportul 
(IV). 4,51 Fermoarele — moment 
vesel. 4,55 Lăutărească (I). 5,07 Ca 
la 5 dimineața. 5,12 Să rîdem cu 
Amza Pellea. 5,17 Lăutărească (II). 
5,25 Perinlța.

MIERCURI, 1 IANUARIE 1975

PROGRAMUL I: 10.00 La mulți 
ani cu bucurie! 10,20 Cu vacanța-n 
sănloară — emisiune muzlcal-dis- 
tractivă pentru copil. 11,00 Cîntec, 
joc ți voie bună. 11,40 Invitație la 
circ. 12,20 Premiere ’75. 13,00 Al
bum duminical. 14.30 Anul spor
tiv 1974. Retrospectivă In imagini 
(III). 15,40 Tinerețea ca o floare 
— muzică populară. 16,10 Școala 
curajului... sau poate chiar a ris
cului. 16.30 O traistă cu povești. 
17,30 Cuba — film documentar. 
17.50 Farmecul muzicii — emisiu
ne muzical-coregrafică. 19,00 Re
porter ’75. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Film artistic: „Cu 
Mary Poppins In lumea feeriei" 
(partea I). 21,00 Dacă doriți să re- 
vedețl: Comici vestiți ai Revelio
nului. 22.10 Telejurnal; Sport. 22.20 
Dacă doriți să revedeți, vă oferim 
in reluare din programul de Re
velion.

JOI, 2 IANUARIE 1975

PROGRAMUL I: 10.00 Tineri tn- 
terprețl ai clntecului popular. 10,20 
Matineu pentru copii: Ali-Baba și 
cei 40 de hoți _ film de desene 
animate. 11,20 Cu muzica pe me
ridiane... 11,40 Obiceiuri de Anul 
Nou — reportaj filmat. 11,50 Con

certul de Anul Nou *1 Filarmoni
cii din Vlena. U.00 Album da ia
nuarie. 15,30 Anul sportiv 1974. Re
trospectivă In imagini (IV). 17,09 
Stele ale baletului. 17,25 Avanpre
mieră la un nou film serial. „Mi
siune imposibilă”. Sigiliul furat (I). 
18,15 Mlndru-1 cin tul nostru tl- 
năr! — soliști de muzică populară. 
18,45 Copil și fotografii — repor
taj TV. 19,00 Dragi ml-s cintecels 
tale, România mea! (reluare din 
programul de Revelion). 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Film 
artistic. „Cu Mary Poppins in lu
mea feeriei" (II). 21,10 Dacă do
riți să revedeți... selecțiunl din 
programul de Revelion. 22,15 Tele
jurnal; Sport.

VINERI, 1 IANUARIE 1975

PROGRAMUL I: 16,00—17,00 Ma
tineu de vacanță. 17,30 Emisluna 
în limba germană. 19,10 Tragerea 
Loto. 19.20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Btrlad — 800 . 20,20 Pu
blicitate. 20,25 Film artistic: „Atlt 
de aproape... șl cit de departe" — 
premieră pe țară. 21,25 Muzică, 
dans și veselie. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL H: 17,30 Telex. 
17.35 Avanpremteră. 17,40 Film ar
tistic: „Distratul" — o producție 
a studiourilor cinematografice 
franceze. Premieră pe țară. 19.10 
Melodii, melodii... 19.30 Telejurnal. 
20,00 Desene, desene, desene... 20,20 
Concertul simfonic în Re major. 
20.50 Viața economică a Capitalei. 
21,05 Documentar TV: Universul 
lor. 21,30 Telex. 21,35 Biblioteca 
pentru toți. Tudor Arghezl (II).

CASA DE ECONOMII 

ȘI CONSEMNAȚIUNI
Cu prilejul Noului An, Casa de Economii și Con- 

semnațiuni urează depunătorilor multă sănătate, 

fericire, succese în muncă și tradiționalul „La 

mulți ani I".

O NOUĂ FORMULĂ 
TEHNICĂ!

T ragerea extraordinară 
a Noului An la Loto 
din 5 
ianuarie

SE ATRIBUIE:
• Autoturisme: i Dacia 1300 , Moskvici 408/412 și 

Skoda S100 ,
• Excursii: U.R.S.S., R.D. Germană, Turcia, Franța, Spa

nia, Grecia .
• Bani : Cîștiguri fixe și variabile.
• Se efectuează 8 extrageri, în loc de 6 ca la tragerea 

extraordinară a Revelionului de anul trecut.
• Se extrag în total 68 de numere, față de 52 ca la tra

gerea extraordinară a Revelionului de anul trecut.
• Se dă posibilitatea participanților ciștigători să-și 

aleagă excursia dorită ș.a.
Sîmbătă 4 ianuarie 1975! Este ultima zi pentru procu

rarea biletelor!

REȚINEȚI ! cu B,LETE DE 15 LEI AVETI drept de participare la toate extragerile
1___________’ AGENȚIILE L O T O • P R O N O S P O R T VĂ AȘTEAPTĂ !

JDM/N/STRATM DESTAT 
IO7O-PRONOSPORT
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PRIMIREA LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU RAPORT

A ȘEFILOR MISIUNILOR DIPLOMATICE
9

TELEGRAME

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășe decan ai corpului di

plomatic,
Tovarășilor, 
Domnilor,
Dorim să vă mulțumim pentru 

urările pe care ni le-ați adresat 
cu prilejul Zilei Republicii și al 
Noului An.

într-adevăr, încheiem un an 
In care popoarele au obținui 
succese în dezvoltarea lor eco- 
nomico-socială și :n care s-au 
produs multe evenimente pe plan 
internațional.

In acest cadru, doresc să arăt 
eă și poporul român se prezintă, 
la sfirșitnl acestui an, cu rezul
tate pozitive în dezvoltarea sa 
•' -'nomico-socialâ, cu un pro- 

i de dezvoltare viitoare care 
perspectivă măreață națiu- 

noastre socialiste. Ați trăit in 
’nia, cunoașteți cum și-a 
iurat poporul nostru activi- 
in acest an ; cunoașteți e- 
•ntele mai importante pe 
iern — printre care a 30-a 
are a eliberării țării și 
tul al XI-lea ; cunoașteți, 
it ceea ce avem bun, cit 
rile și greutățile cărora 
it să le facem față. Noi 

■m anul acesta cu satis- 
că, in ciuda multor greu- 

jare au trebuit învinse, am 
zat succese importante in 

ie domeniile de activitate. In- 
eiem anul cu conștiința că am 

«ut mult pentru a ridica nive-
1 de viață al poporului nostru, 
r și cu convingerea că mai 
îm încă multe de făcut pentru 
situa țara noastră Ia un grad 

> dezvoltare corespunzător 
zrințelor de satisfacere deplină 
necesităților maselor populare, 

îa întregului popor în dome
niul nivelului de trai material 
și spiritual. Dar avem convinge
rea că mergem pe un drum bun 
și că, in condiții de 
putea realiza țelurile 
le-am propus.

In acest an au _ 
probleme pe plan internațional. 
Din păcate, n-am putea spune 
că așteptările, speranțele 
care ni le-am pus cu toții 
începutul anului 1974 s-au

pace, vom 
pe care ni

fost multe

pe 
la 

rea-
*

lizat în ințregime. Este ade
vărat că s-au înregistrat anu- 
miți pași în direcția soluționă
rii unor probleme, că nu au iz
bucnit conflicte grave ; dar tot 
atît de adevărat este că situații
le grave nu s-au soluționat. în 
Orientul Mijlociu, situația se 
menjine încordată, în Indochi
na acordurile stabilite la Paris 
nu se realizează și persistă pe
ricolul agravării situației ; în 
Europa — mai precis în Bal
cani — s-a ivit un nou conflict 
în urma celor întimplate în Ci
pru, constituind un moment deo
sebit de grav atit pentru pacea 
din această regiune, cit și pen
tru pacea din Europa și din în
treaga lume, și adăugind astfel 
încă o problemă la cele vechi, 
nesoluționate. Deci, dacă acum, 
la sfirșitul anului, putem apre
cia că omenirea, popoarele au 
depus eforturi și s-au străduit 
să găsească soluții unor proble
me complicate, nu putem totuși 
să nu recunoaștem că, din pă
cate, aceste probleme rămin ne
soluționate, că la conflictele 
vechi s-au mai adăugat altele. 
De asemenea, în 1974, proble
mele economice s-au agravat in 
mod deosebit, constituind, poate, 
problema cea mai serioasă eu 
care este confruntată omenirea 
in momentul actual și care — 
după cum se poate prevedea — 
va provoca încă multe greutăți 
în 1975. Iată de ce, la Congresul 
partidului, noi am apreciat că 
situația în lume și în Europa 
se menține gravă. Deci, nu pu
tem să nu subliniem și acum că 
intrăm într-un an în care sînt 
dc soluționat probleme deosebit 
de grave.

Este adevărat că. în anul 1974, 
între România și țările pe care 
dumneavoastră le reprezentați, 
precum și cu multe alte state ale 
lumii, s-au dezvoltat relații în 
toate domeniile. Noi, din acest 
punct de vedere, sîntem mulțu
miți de felul în care s-au extins 
și lărgit aceste relații de cola
borare și cooperare în diferite 
domenii de activitate. Sîntem 
hotăriți ca și în 1975 să depu
nem eforturi pentru dezvoltarea 
colaborării cu țările pe care le 
reprezentați dumneavoastră, cu

toate celelalte state și națiuni ale 
lumii, in spiritul principiilor de
plinei egalități, al respectului și 
colaborării reciproc avantajoa
se. Aș dori să exprim convinge
rea că vom întîlni și din partea 
țărilor pe care dumneavoastră le 
reprezentați, din partea tuturor 
celorlalte state, același spirit de 
colaborare.

Doreso să exprim mulțumirea 
mea și a conducerii noastre dc 
partid și de stat pentru felul în 
care dumneavoastră — ca repre
zentanți în Republica Socialistă 
România ai popoarelor și state
lor dumneavoastră — ați acțio
nat pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre România și țările dumnea
voastră și să exprim speranța că 
și în anul viitor veți acționa in 
același spirit.

Știm că problemele vieții in
ternaționale din 1975 nu sini 
ușoare. Nu mă refer la relațiile 
dintre România și țările dum
neavoastră, pentru că dacă ar fi 
numai acestea am putea privi 
cu foarte mare încredere viito
rul ; mă refer la 
complicate din viața 
nală — la problema 
Mijlociu, a Ciprului, 
nei — probleme care 
foarte hotărite pentru soluționa
rea lor în cursul anului viitor, 
pentru a împiedica ca ele să 
ducă la conflicte cu consecințe 
imprevizibile. De aceea, Româ
nia este serios preocupată și do
rește să facă totul, să colabore
ze cu popoarele, cu guvernele 
țărilor dumneavoastră pentru gă
sirea soluțiilor de rezolvare pe 
calea tratativelor pașnice a tu
turor acestor probleme.

Sînt, de asemenea, probleme 
economice grave. Desigur, une
le țări resimt mai mult, altele 
mai puțin criza economică în 
general, criza de energie, de 
materii prime, criza financiară, 
precum și alte aspecte generate 
de această situație. Cel puțin in 
ce ne privește, considerăm că 
nu sîntem în afara acestor 
greutăți și acestor influențe, că, 
într-o formă sau alta, cele mai 
multe state — dacă nu toate — 
au de făcut față acestei situații 
grave. De aceea, noi sîntem se-

problemele 
internațio- 
Orientului 
a Indochi- 
cer acțiuni

rios preocupați de felul in care, 
în anul viitor, își vor găsi so
luționarea aceste probleme. Am 
dori ca, împreună cu guvernele 
țărilor dumneavoastră, să con
lucrăm, să acționăm, într-o co
laborare cit mai strînsă, pentru 
a găsi soluții care să țină sea
ma dc interesele 
poarelor. Desigur, așa cum am 
subliniat și la
XI-lea, pornim de Ia necesita
tea așezării relațiilor economi
ce — dealtfel și politice — pe 
o bază nouă, pe principiile 
egalității, de a stabili în colabo
rarea economică raporturi echi ■ 
tabile intre prețurile materiilor 
prime și ale produselor indus
triale, de a acorda mai multă 
atenție soluționării problemeior 
grave ale 
mentației 
omenirea 
găsească 
cursul și 
statelor.

In acest spirit este hotăriiă 
România să acționeze si in anul 
1975. Am dori să găsim în a: 
ceastă colaborare 
dumneavoastră, ca 
tanți ai statelor și popoarelor 
respective, să acționăm pentru 
o conlucrare cit mai strinsă în 
această direcție cu guvernele 
țărilor dumneavoastră, cu alte 
guverne, cu toate statele lumii.

Am lăsat mai spre sfîrșit pro
blemele securității europene, 
pentru că apreciem că perspec
tivele sint ceva mai bune în ce 
privește încheierea Conferinței 
general-europene. Desigur, noi 
cei din Europa, precum și cei
lalți care participă la conferin
ță, avem obligația să acționăm 
pentru încheierea cit mai grab
nică a lucrărilor, pentru ține
rea ultimei faze Ia nivel inalt 
și adoptarea documentelor cu 
privire la relațiile și căile de 
înfăptuire a securității în Eu
ropa. Dar sîntem conștienți că 
aceasta nu va fi decit începutul 
realizării in fapt a securității 
în Europa. Semnarea documen
telor conferinței nu creează de- 
cît cadrul juridic în care vor 
trebui să acționeze toate po
poarele, toate națiunile, guver-

tuturor po-
Congresul al

subdezvoltării și ali- 
cu care se confruntă 
și care trebuie să-și 
rezolvarea cu con- 
colaborarea tuturor

sprijinul 
reprezen-

nele din Europa și altele din 
afara continentului, pentru a 
realiza în fapt securitatea și să 
asigure dezvoltarea fiecărei na
țiuni in concordanță cu năzu
ințele sale.

Sînt, de asemenea, probleme
le dezarmării și, în primul rînd, 
ale dezarmării nucleare. Aces
te probleme nu pot să nu ne 
rețină atenția, dacă avem în 
vedere numai faptul că se 
cheltuiesc deja pentru înarmări 
circa 270 miliarde dolari, iar 
anul viitor aceste cheltuieli se 
vor apropia probabil de 300 mi
liarde, în timp ce inflația cu
noaște o creștere foarte rapidă.

Iată de ce România este de
cisă ca, odată cu acțiunea pen
tru dezvoltarea sa economico- 
socială, să facă totul pentru a 
contribui la întărirea colaboră
rii internaționale, la soluționa
rea problemelor grave ce pre
ocupă omenirea, fiind convinsă 
că numai cu participarea tutu
ror statelor, indiferent de mă
rimea lor, fără deosebire de o- 
rinduire socială, se pot găsi so
luții care să țină seama de in
teresele tuturor popoarelor.

Dorim să se asigure partici
parea mai activă a Organizației 
Națiunilor Unite, a altor orga
nisme internaționale la soluțio
narea acestor probleme. în- 
tr-un cuvint, convingerea noas
tră este că problemele pot fl 
soluționate numai pornindu-se 
de la interesele tuturor po
poarelor, numai intr-un spirit 
nou, de respect al năzuințelor 
de bunăstare, pace și colabora
re ale tuturor popoarelor.

în acest spirit aș dori, acum 
cind încheiem acest an și pă
șim in anul viitor, să urez sta
telor dumneavoastră, tuturor 
popoarelor cu care România 
întreține relații de colaborare 
in toate domeniile noi succese 
în dezvoltarea lor economico- 
socială, bunăstare și fericire în 
noul an. Dorindu-vă succese 
în activitatea viitoare, vă urez 
dumneavoastră 
dumneavoastră 
fericit și 
(Aplauze).

Și un 
multă

familiilor 
An nou 
sănătate 1

SoPreședintele Republicii 
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, în 
ziua de 30 decembrie, pe șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
in țara noastră, care au expri
mat cordiale felicitări cu prile
jul Anului Nou 
27-a aniversări 
Republicii.

La primire au 
rășii Emil Bodnaraș, 
Voitec. Manea Mănescu, Nicolae 
Giosan, Constantin 
secretarul Consiliului George Maffovescu, 
afacerilor externe.

Pentru a transmite 
președintelui Nicolae 
au venit ambasadorii: 
slovace — Miroslav Sulek, R.P. 
Albania — Nikolla Profi, R.D. 
Germane — Hans Voss, U.R.S.S.
— Vasili Ivanovici Drozdenko, 
Republicii Vietnamului de Sud
— Lam Van Luu, Cubei — Ni
colas Rodriguez, R.F. Germania
— Erwin Wickert, Republicii 
Zair — Bokingi Embeyolo, Ma
rii Britanii — Derick R. Ashe, 
Indoneziei — Daeng M. Mursa- 
'in, Franței — Francis Levasseur,

rgentinei — Juan C. Beltra-
19, Finlandei — Pentti Suo- 

i, Pakistanului — S. A. D. 
hari, Turciei — Osman De

ri su, Marocului — Maati Jorio, 
Rv ublicii Gaboneze — Jean- 
Firmin N’Gondet, Perului — 
Enrique E. Laroza, Regatului 
lambodgia — Chea San, Repu
blicii Africa Centrală — Jean 
'laude Mandaba, Irakului — 
\hmad Hussein Al-Samarrai, 
rt.P. Mongole — Giambyn Mia- 
maa, R.P. Polone — Wladyslaw 
Wojtasik, Iranului — Aii Reza 
Bahrami, R.S.F. Iugoslavia — 
Petar Dodik, S.U.A. — Harry G. 
Barnes jr., Regatului Hașemit al 
Iordaniei — Hani Khassaouneh, 
Republicii Guineea — Ibrahima 
Camara, R.P. Bulgaria — Ivan 
Abagiev, Japoniei — Ryoko Ishi
kawa, Olandei — August H. 
Croin, Republicii Democratice 
Sudan — Sayed Sharief Ahmed, 
R.P. Ungare — Gyorgy, Biczâ, 

raziliei — Paulo Braz Pinto da 
.va; însărcinații cu afaceri 
•interim ai: Republicii Arabe 
iene — Muhsem Sayadi, Ita-

— Paolo Pucci, Republicii 
Jerale Nigeria — S. M. 

aribo, Portugaliei — Luis Quar- 
în, Danemarcei — Bent Broga- 

ard, Liberiei — Simeon Cole, 
R.P. Chineze — Lu Ți-șin, 
Belgiei — Lionel De Mey, Vene- 
zuelei — Hemani Escobar, In
diei — A. N. Seshadri, Austriei
— Tassilo Ogrinz, Elveției — 
Petar Troendle, Suediei — Hen
rik Amneus, R.A. Egipt — Aly 
Ahmed Aly, Republicii Elene — 
Athanase Camilos, Israelului — 
Mordechai Avgar, R.D. Vietnam
— Nguyen Van Su, R.P.D. Co
reene — Iang Miang Sul, Colum
biei — Alvaro Rocha, Mexicului
— Salvador Campos, Republicii 
Chile — Gabriel Cuevas, R.P. 
Congo — B. M’Bouma; locțiito
rul șefului Reprezentanței consu
lare și comerciale a Spaniei — 
Juan de Barandica, directorul 
Centrului de informare al O.N.U. 
Sayed Chedid, reprezentantul 
permanent al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei — Imad 
Abdin.

în numele corpului diploma
tic a luat cuvîntul decanul a- 
cestuia, ambasadorul Miroslav 
Sulek, care, adresîndu-se pre
ședintelui Nico-lae Ceaușescu, a 
spus :

Permiteți-mi să vă adresez, 
in numele corpului diplomatic 
din București, urări sincere cu 
ocazia împlinirii a 27 de ani de 
cind România a fost proclamată 
republică, precum și cu ocazia 
Anului Nou 1975.

Anul care se încheie a fost 
pentru minunata dumneavoas
tră țară. Republica Socialistă 
România și pentru poporul său 
harnic, un an extrem de rodnic. 
Pe toți ne-a bucurat faptul că 
am avut cinstea de a ne afla în

și celei de-a 
a proclamării

participat tova- 
Ștefan

Stătescu, 
de Stat, 

ministrul

felicitări 
Ceaușescu, 
R.S. Ceho-

*

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a primit din partea șefului Regatului Cambod- 
giei și președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei, NO
RODOM SIAN UK, următoarea telegramă :

Cu ocazia celei de-a 27-a aniversări a glorioasei Republici So
cialiste România, vă rog să-mi permiteți să adresez, in numele 
poporului cambodgian, al Frontului Unit Național, al Guver
nului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei și in numele 
meu personal. Excelenței Voastre. Partidului Comunist Român, 
guvernului și poporului român felicitările noastre cele mai 
călduroase și urările noastre fierbinți pentru fericirea personală 
a Excelenței Voastre, pentru măreția Republicii Socialiste Româ
nia și pentru noi și mari victorii ale poporului frate român pe 
calea construirii socialismului. Cu acest fericit prilej, ne per
mitem să reinnolm Excelenței Voastre, partidului comunist, gu
vernului și poporului român asigurarea profundei și eternei 
noastre recunoștințe pentru ajutorul și sprijinul deosebit de 
important acordat luptei noastre sfinte pentru salvarea națio
nală, cu prilejul dezbaterii asupra restabilirii drepturilor legiti
me ale G.R.U.N.C., la cea de-a 29-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U.

Rog Excelența Voastră să binevoiască a primi asigurarea înal
tei mele considerațiuni frățești.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul MANEA MANESCU, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socialiste România, au trimis pre
ședintelui Republicii Islamice Pakistan, FAZAL ELAHI CHAU
DHRY, și primului ministru al Republicii Islamice Pakistan, ZUL- 
FIKAR ALI BHUTTO, următoarea telegramă :

Am aflat cu adîncă tristețe despre pierderile de vieți ome
nești și marile pagube materiale provocate de cutremurul care 
s-a abătut asupra Republicii Islamice Pakistan. In numele po
porului și al guvernului român, adresăm Excelențelor Voastre, 
precum și familiilor îndurerate sincera noastră compasiune.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a trimis președintelui Republicii Franceze, 
VALERY GISCARD D’ESTAING, următoarea telegramă :

Aflînd cu tristețe despre catastrofa minieră din localitatea 
Lievin, vă transmit în numele poporului român și al meu per
sonal, cele mai sincere condoleanțe.

Adresez, de asemenea, sentimentele noastre de profundă com
pasiune familiilor îndoliate.

Oameni muncii din municipiul 
Sighișoara — români, germani 
și maghiari — raportează că luni, 
30 decembrie, au realizat sarci
nile de plan pe întregul cincinal. 
Acest succes va permite reali
zarea pînă la sfirșitul cincina
lului a unei producții globale 
industriale suplimentare. dc 
aproape 1,7 miliarde lei, iar la 
export depășirea planului cu 60 
milioane lei.

RECEPȚIE
Ambasadorul Marii Britanii 

la București. Derick Rosslyn 
Ashe, a oferit luni seara o re
cepție cu prilejul plecării sale 
definitive din tara noastră.

Au participat Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, membri ai conduce
rii unor instituții centrale, alte 
persoane oficiale.

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

MANIFESTARE
La Pitești s-au încheiat mani

festările politico-educative și 
cultural-artistice din cadrul celei 
de-a 3-a ediții a ciclului „Laudă 
muncii, laudă țării !", organizat 
de Consiliul municipal al sindi
catelor în semn de omagiu adu* 
proclamării Republicii.

Timp de peste 2 săptămini, în 
întreprinderi, instituții, cluburi, 
din localitate, au fost organizate 
expuneri, simpozioane, dezbateri 
pe teme politice, economice, so- 
cial-culturale desprinse din do
cumentele înaltului forum al co
muniștilor, concursuri ale for
mațiilor artistice de amatori, 
precum și un spectacol omagial.

ANCHETA SPORTIVĂ
„Scinteii tineretului"

In urma exprimării opțiunilor 
de către cititorii „Scinteii 
retului" în cadrul anchetei

tine- 
noas-

tre sportive, au rezultat urmă
toarele :

★* *

mijlocul poporului român prie
ten în timpul unor astfel de 
evenimente deosebit de impor
tante ca a 30-a aniversare a 
eliberării României de sub domi
nația fascistă și al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

Ne bucurăm Împreună cu 
dumneavoastră, cu poporul ro
mân de minunatele succese ob
ținute de România în cei 30 de 
ani de construcție socialistă. De 
asemenea, ne este cunoscut 
faptul că Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român 
a pus în fața României sarcini 
mari în dezvoltarea socială și 
economică și sîntem convinși 
că poporul român le va înfăp
tui cu succes.

Anul 1974 a fost, totodată, un 
an de evenimente Internaționa
le deosebit de importante. El 
6e remarcă prin aceea că în 
cursul său a continuat procesul 
destinderii internaționale. In a- 
ceste condiții, s-a manifestat 
tot mai clar și mai larg năzuin
ța popoarelor spre înlăturarea 
primejdiei războiului, spre o 
pace cu adevărat trainică și o 
colaborare rodnică.

Numărul mare de contacte, 
întîlniri și tratative între state, 
recunoașterea crescîndă a im
portanței convorbirilor la nivel 
înalt, toate acestea sînt elemen
te ce caracterizează anul 1974 
care va intra în istorie.

Anul acesta au continuat cu 
succes lucrările Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
în Europa. La O.N.U. și în ce
lelalte organizații internaționa
le a continuat o activitate utilă 
sub semnul unirii eforturilor 
popoarelor pentru asigurarea 
păcii trainice în întreaga lume.

Ne este plăcut să subliniem as
tăzi că în procesele pozitive, pe 
plan internațional, ~ 
Socialistă România 
loc important. De 
noi cunoaștem și apreciem con
tribuția dumneavoastră perso
nală, tovarășe președinte, la 
cauza luptei pentru pace, secu
ritate și progres.

In lupta pentru pace și secu
ritate, pentru dezvoltarea co
laborării reciproc avantajoase 
au fost obținute multe succese. 
Totodată, nu trebuie pierdut 
din vedere faptul că drumul ce 
duce spre acest țel nu este 
ușor. în lume continuă să exis
te multe probleme arzătoare 
care trebuie să fie rezolvate. 
Nu peste tot domnesc pacea și 
liniștea; în unele regiuni con
tinuă războiul. De aceea, asigu
rarea unei păci 
generale necesită 
nuă a eforturilor 
lor și popoarelor

Republica 
ocupă un 
asemenea,

și securități 
unirea conti- 
tuturor state- 

iubitoare de

pace. Nimeni nu trebuie să ră- 
mînă la o parte de procesul 
destinderii. Toate resursele, în
tregul potențial al forțelor iu
bitoare de pace trebuie puse 
in slujba acestui proces.

Pășim în anul 1975 plini de 
optimism. Noi credem că năzu
ința popoarelor spre înlătura
rea primejdiei războiului, spre 
o pace cu adevărat trainică și 
spre o colaborare rodnică va fi 
factorul dominant în dezvolta
rea omenirii. Tendința 
nică 
pace își va croi drumul și în 
anul viitor.

In încheiere, decanul corpului 
diplomatic a spus: Permiteți-mi 
să vă adresez încă o dată, în 
numele corpului diplomatic, 
dumneavoastră personal și so
ției dumneavoastră, tuturor to
varășilor din conducerea de 
partid și de stat a României, 
întregului popor român, urări 
cu prilejul Anului Nou 1975. 
Fie ca acest an să aducă noi 
succese în lupta pentru pace, 
progres și fericirea popoarelor.

Mulțumind călduros pentru 
felicitările și urările adresate, 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

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

In timpul întrevederii dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și șefii misiunilor diplomatice 
au fost relevate bunele relații 
dintre România și țările cu care 
ea întreține legături diplomati
ce, însemnătatea deosebită a 
vizitelor reciproce și convorbi
rilor la nivel înalt, a declarații
lor solemne comune, tratatelor 
și convențiilor încheiate, subli- 
niindu-se cu satisfacție că ele 
au deschis noi și largi perspec
tive dezvoltării și 
raporturilor țării 
statele respective, 
contribuții de cea 
importanță la afirmarea 
lume a politicii de colaborare, 
securitate și pace.

Ciocnind o cupă de șampanie 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
șefii misiunilor diplomatice 
i-au transmis, din partea șefi
lor de state și 
tive, felicitări 
prilejul Anului 
succes deplin 
laborioasă ce 
fruntea statului român, pentru 
fericirea și bunăstarea poporu-

tui român, pentru prietenie și 
colaborare între popoare, pen
tru pace.

In încheierea Întrevederii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a

urat încă o dată șefilor misiu
nilor diplomatice multă feri
cire, succes in activitatea lor, 
precum și tradiționalul „La 
mulți ani !“

puter- 
spre destindere și spre

diversificării 
noastre cu 

au constituit 
mai mare 

în

guverne respec- 
prietenești cu 
Nou, urări de 
în activitatea 

o desfășoară în

CEI MAI BUNI SPORTIVI 
AI ANULUI 1974

VASILE DÎBA (caiac) - DAN GRECU - gimnastică 
ILIE NĂSTASE - tenis
LADISLAU SIMON - lupte 
DAN IUGA - tir

C. GAȚU, C. PENU, ȘT. BIRTALAN - handbal 
CORNELIA NEACȘU - MARINELA GHITĂ - canotaj 
ALEC NASTAC - SIMION CUȚOV - box

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. E. POLIHRONIADE, G. BAUMSTARCK, M. TEODORESCU - șah
9. FLORIN GHEORGHIU - șah
10. MARIANA SUMAN - atletism

După cum se vede voturile 
participanților la ancheta noas
tră au desemnat un număr mai 
mare de sportivi pentru ierar
hia celor 10 locuri. Au fost ca
zuri cind la unele discipline par- 
ticipanții la anchetă au desem
nat 2 sau mai mulți sportivi, 
ceea ce și reflectă, dealtfel, cla
samentul nostru. De fapt, ni se 
pare cu totul firesc ca 
baliștii — cîștigători 
mondial — să ocupe același loc. 
De asemenea, cele trei șahiste 
care au cucerit pentru a patra 
oară titlul de vicecampioane ale 
lumii. în fruntea ierarhiei se 
află Vasile Dîba — 19 ani — du
blu campion mondial la caiac și

Dan Grecu, ciștigătorul primu
lui titlu mondial pentru gim
nastica românească.

Un mare număr de voturi au 
mai obținut următorii perfor
meri : Ion Țiriac, Ana Petrescu, 
Const. Alexandru, Ivan Patzai- 
kin, Carol Corbu, Argentina Me
nis, Maria Alexandru, Mircea 
Luceseu, Cornel Dinu, Radu Dur
ban (cu întreaga echipă de rug- 
bi, neînvinsă în acest an), Ali
na Goreac, Anișoara Matei, Ion 
Fioroiu, Victor Cioclltea, C. 
Grutescu, Doina Cojocaru, Si
mona Arghir, Gheorghe Girniță, 
Mircea Romașcanu, Petre Kuki, 
Ion Pop. Virginia Ruzlci, Gheor
ghe Ghipu, Necula Răducanu, 
Ilie Oanță, Dumitru Grumezes- 
cu, I. Terente, A. Varabiev, Au
rel Urzică, Titus Tarău, Viorica 
Dumitru, Vasile Iorga și alții.

hand- 
ai titlului

it

CEL MAI BUN
11“ TRICOLOR99

. RĂDUCANU - portar - (307 puncte) CHERAN - fundaș 
eapta - (268 puncte), ANTONESCU - fundaș central - (21/ 

~ cen*rc>l “ (241 puncte), AN-
dreapta - (268 puncte),
puncte), SAtMăREANU .. ____ _______ r____ /t___
GHELINI - fundaș siînga - (209 puncte), DINU - mijlocaș - 
(335 puncte), DUMITRU - mijlocaș - (346 puncte), IORDANESCU
- mijlocaș - (188 puncte), R. NUNWEILLER - extremă dreaptă
- (197 puncte), KUN - centru atacant - (216 puncte), LUCESCU
- extremă stingă - (281 puncte).

*
După cum se poate constata — 

un acord al cititorilor 
la de bază consacrată 
naționale.

Urmează un pluton 
fotbaliști care se află 
distanțe de „titularii 
celui de Anul Nou" :

cu formu- 
a echipei

masiv de 
la diferite 
unspreze- 

Iorgulescu

— singurul contracandidat 
lui Răducanu 2_ __
Deleanu, Sameș, Boc, 
Filipescu — Beldeanu, 
Mulțescu, Hajnal, 
Crișan, Atodiresei, Marcu, Troi, 
Țegean, Dumitrache, BiUbni, Do- 
brin, Oblemenco, Zamfir, Năsta-

al 
Sandu Gabriel, 

Dobrău, 
Roznai, 

Bălăci —

se. Fl. Dumitrescu, Chihaia, Ră- 
dulescu, Mureșan (A.S.A.) etc.

Nu s-ar putea spune că citi
torii nu-și iau in serios misiu
nea de „selecționeri". Un sondaj 
de opinie care reflectă interesul 
și dorința iubitorilor fotbalului 
de a alcătui o reprezentativă va
loroasă.



„O uriașă forță a progresului contemporan 
o reprezintă masele largi ale tinerei generații 
de pretutindeni care, mai puțin legate de rîn- 
duielile vechi, anacronice, aspiră la schimbări 
sociale revoluționare profunde, care să permită 
triumful dreptății și echității sociale, la o poli
tică nouă, de libertate și egalitate între națiuni, 
de prietenie și colaborare rodnică între po
poare, la abolirea pentru totdeauna a politicii 
imperialiste de forță, de presiune și intimidare, 
a discriminării rasiale și colonialismului, a a- 
gresiunii și războiului".

NICOLAE CEAUȘESCU

Uniunea Tineretului Comu
nist ți Uniunea Asociațiilor 

Studenților Comuniști din Româ
nia încheie anul celei de a 
XXX-a aniversări a eliberării 
țării și al celui de al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român cu un bilanț rodnic în 
activitatea internațională. Pro- 
movînd cu consecvență spiri
tul politicii partidului și statu
lui nostru în domeniul relații
lor internaționale, U.T.C. și 
U.A.S.C.R. au avut și în cursul 
acestui an un rol activ și di
namic în mișcarea internaționa
lă de tineret și studenți, adîn- 
cind relațiile de colaborare cu 
tineretul tuturor țărilor socialis
te, cu organizațiile de tineret și 
studenți din statele care au 
pășit pe drumul dezvoltării 
independente, cu tineretul miș
cărilor de eliberare a popoare
lor care nu și-au dobîndit încă 
libertatea precum și cu forțele 
revoluționare, democratice și 
progresiste ale tinerei genera
ții de pretutindeni. Pe platfor
ma luptei comune împotriva 
imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, pen
tru adîncirea cursului destinde
rii, pentru crearea unei noi or
dini economice și politice in
ternaționale, pentru indepen
dență națională, democrație, 
pace și nrogres social, U.T.C. 
și U.A.S.C.R. și-au adus în 1974 
o contribuție de preț la extin
derea și aprofundarea dialo
gului care are loc între forțele 
politice de diverse orientări și 
tendințe ale tineretului lumii.

• Amplificarea și adîncirea 
legăturilor de prietenie și cola
borare cu organizațiile de tine
ret și studenți din toate țările 
socialiste au constituit, firește, 
un obiectiv central al activității 
internaționale a U.T.C. și 
U.A.S.C.R. Aceste legături au 
cunoscut in anul care se încheie 
o dezvoltare ascendentă. For
mele cooperării s-au diversifi
cat. realizîndu-se numeroase 
schimburi de delegații, vizite, 
tntilniri, consultări, seminarii, 
contacte, schimburi de informa
ții etc. între U.T.C. și Uniunea 
Tineretului Comunist Leninist 
din Uniunea Sovietică a avut Ioc 
un seminar bilateral pe proble
me ale tineretului sătesc. 
U.A.S.C.R. și Uniunea Socialistă 
a Studenților Polonezi au orga
nizat un seminar bilateral pri
vind activitatea culturală în rîn- 
dul studenților. Un alt semi
nar bilateral s-a desfășurat 
ia Ruse și Giurgiu între cen
trele de cercetări pentru pro
blemele tineretului din Româ
nia și R. P. Bulgaria. Delegații 
ale Uniunii Tineretului Comu
nist din România au vizitat R.P. 
Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, R.P.

Chineză, R.P.D. Coreeană, Cuba, 
R.D. Germană. R.S.F. Iugosla
via, R. P. Polonă. R. P. Ungară 
și U.R.S.S. La invitația U.T.C. 
au efectuat vizite in România 
delegații ale tineretului din 
R.P. Bulgaria. R.S. Cehoslova
că. R.P. Chineză. R.P.D. Coreea
nă. Cuba. R.D. Germană. R.S.F. 
Iugoslavia, 
Ungară și 
asemenea, 
U.A.S.C.R.

către 
vizite 

din 
Poio-

R. P. Polonă. R. P. 
U.R.S.S. Au fost, de 
realizate de 
schimburi de 

cu tineretul universitar
Cehoslovacia, Iugoslavia, 
nia, Ungaria.

• Manifestindu-șî solidarita
tea consecventă cu tineretul si 
popoarele care luptă pentru eli
berarea lor națională și socială, 
pentru eliminarea oricăror for
me de dominație și asuprire, 
pentru consolidarea indepen
denței statelor care au pășit pe 
calea dezvoltării de sine stătă
toare. U.T.C. și U.A.S.C.R. și-au 
amplificat și intensificat legă
turile cu tineretul mișcărilor de 
eliberare națională, cu organiza
țiile tinerei generații din țările 
în curs de dezvoltare, acordînd 
sprijin ferm aspirațiilor lor le
gitime la libertate, independen
ță. progres economic și social.

în cursul anului 1974, Româ
nia a fost vizitată de delegații 
ale unor organizații de tineret 
din Guineea, Republica Popu
lară Congo. Africa de Sud, Se
negal, Angola, Liban, Laos,

Tineretul României — prezență dinamică
în mișcarea internațională de tineret

și studenți

Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a participanților la semi
narul „Studenții și securitatea europeană"

Algeria, Irak, Sierra Leone, R.A. 
Yemen, Argentina, Ecuador, Co
lumbia și Costa Kica.

• Au continuat să se extindă 
ți să se dezvolte, de asemenea, 
legăturile de solidaritate și prie
tenie dintre U.T.C. și organiza
țiile comuniste, revoluționare, 
democratice și progresiste de ti
neret din întreaga lume. O evo
luție pe linie continuu ascen

In timpul lucrărilor seminarului bilateral U.T.C.-M.P.J.

Costa Rica și Bangladesh. De 
asemenea, ne-au vizitat delega
ții ale tineretului universitar din 
Egipt, Irak. Siria, Burundi, Re
publica Malgașă, Sierra Leone, 
Ghana, Tanzania. Zair, Zambia, 
Ecuador, Costa Rica, Republica 
Dominicană precum și reprezen
tanți ai studenților palestinieni, 
în același timp, delegații ale 
U.T.C. au efectuat vizite in Al
geria, Tunisia, Siria, Libia, 
Liban. Bangladesh, Pakistan. 
Argentina, Columbia, Ecuador și 
Costa Rica. Delegații ale 
U.A.S.C.R. au fost oaspete ale 
studențimii din Japonia, Egipt,

dentă au cunoscut raporturile 
de colaborare cu organizațiile 
tineretului comunist din Franța, 
R.F.G., Belgia, Portugalia, Nor
vegia, Suedia, Elveția, Japonia. 
Grecia, Cipru și Canada, cu care 
au avut loc schimburi de dele
gații și de informații, diverse 
consultări și contacte etc.

în același timp a fost conti
nuat și adîncit dialogul cu cele 
mai diverse forțe politice demo
cratice ale tinerei generații din 
țările occidentale, realizindu-so 
contacte cu Tinerii Socialiști 
Valoni din Belgia, Tinerii Socia
liști din R.F.G., Tineretul Par-

tidului Muncii din Olanda, cu 
Liga Tineretului Laburist din 
Malta, Consiliul Consultativ 
pentru Tineret al Partidului La
burist din Noua Zeelandă, cu 
organizațiile tineretului liberal 
și radical din Finlanda, Suedia, 
Norvegia și Danemarca. U.T.C. a 
participat Ia un seminar bilateral 
cu consiliile tineretului din țări
le nordice pe problemele dezar
mării, păcii și colaborării interna
ționale. Delegații ale U.A.S.C.R. 
au vizitat Franța, Anglia, R.F.G., 
Irlanda, iar delegații ale tinere
tului universitar din Austria, 
Olanda, Portugalia au fost 
oaspete ale studențimii române.

• U.T.C. și U.A.S.C.R. au fost 
în acest an gazde ale unor im
portante manifestări internațio
nale. La începutul anului 1971, 
s-a desfășurat în capitala patriei 
noastre seminarul internațional 
„Studenții și securitatea euro
peană" organizat de U.A.S.C.R. 
Seminarul de la București a 
abordat in condițiile unei am
ple participări aspecte ale a- 
portului tineretului universitar 
la realizarea păcii și securității 
în Europa, problemele cu care 
este confruntat invățămîntul su
perior în zilele noastre precum 
și misiunea universității con
temporane în educarea studenți
lor in spiritul păcii, prieteniei, 
umanismului și colaborării între 
popoare.

• Seminarul bilateral U.T.C. 
— Mișcarea Panafricană a Tine
retului, desfășurat la Bucureșli 
între 25 și 27 iunie a.c. și care 
s-a bucurat de o participare re
prezentativă a organizațiilor de 
tineret de pe continentul afri
can, a constituit un moment cu 
deosebite semnificații în croni
ca legăturilor care unesc tinere
tul României socialiste cu tine
retul Africii, legături de soli
daritate militantă și trainică 
prietenie.

• Una din cele mai impor
tante manifestări ale tineretului 
lumii a fost găzduită de capita
la țării noastre. Este vorba de 
Conferința internațională a ti
neretului pe problemele popula
ției (C.I.T.P.P.). Organizată pe 
baze deosebit de largi, această 
conferință a întrunit participa
rea unor organizații de tineret 
de cele mai diverse orientări și 
tendințe din aproape toate ță
rile lumii. Prin amploarea par
ticipării, prin problemele ma
jore care au făcut obiectul dez
baterilor și prin documentele a- 
doptate, C.I.T.P.P. se înscrie 
printre evenimentele de înaltă 
semnificație ale mișcării mon
diale de tineret.

• U.T.C. și. U.A.S.C.R. au 
participat în mod activ și con
structiv la numeroase reuniuni 
internaționale de tineret și stu
denți intre care Adunarea 
F.M.T.D., Congresul U.I.S., 
Conferința tineretului din „lu-

mea a treia" de Ia Alger, 
întilnirea europeană a uniuni
lor naționale studențești desfă
șurată în R.F.G., la conferințe și 
seminarii internaționale care au 
avut Ioc în Iugoslavia, Olanda, 
R.A. Yemen etc.

• în anul 1974 s-au realizat 
schimburi de vizite cu ministere 
și organisme de stat pentru pro
blemele tineretului. Astfel, 
România a fost vizitată de 
ministrul tineretului și sportu
lui din Tunisia, de secretarul de 
stat al Departamentului Na
țional al Tineretului și Sporturi
lor din Zair, de secretarul de 
stat pentru problemele tineretu
lui și sporturilor din Franța, de 
reprezentanți ai unor organisme 
din R.F.G. și Norvegia care se 
ocupă de problemele tineretului.

• U.T.C. și U.A.S.C.R. au le
gături de prietenie și coopera
re cu peste 400 organizații de 
tineret și studenți de pe toate 
continentele. U.T.C. și U.A.S.C.R., 
tineretul României socialiste 
militează pentru lărgirea ra
porturilor de colaborare și a 
contactelor cu tînăra generație 
și organizațiile sale democra
tice, progresiste și revoluționa
re de pe toate continentele, 
pentru ca tineretul lumii - pu
ternică forță a progresului con
temporan - să se afirme tot 
mai viguros în lupta popoare
lor pentru libertate, indepen
dență, democrație, progres so
cial, pentru o nouă ordine po
litică și economică internațio
nală care să asigure fiecărei 
națiuni dreptul la o dezvoltare 
liberă, de sine stătătoare, po
trivit voinței sale suverane, e- 
liminarea definitivă a subdez
voltării și a tuturor consecințe-

sale, pentru înfăptuirealor sale, pentru înfăptuirea 
securității europene și pentru 
înlăturarea tuturor surselor de 
tensiune și conflict din lume, 
pentru aprofundarea cursului 
spre destindere în viața inter
națională, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă care să 
garanteze tuturor popoarelor 
o existență pașnică, prosperă, 
pe măsura aspirațiilor lor.

1
*

*

*
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Venezuela a restabilit relațiil 
diplomatice cu Cuba

Guvernele Republicii Cuba și 
Venezuelei au hotărît să resta
bilească relațiile diplomatice — 
se spune într-o declarație co
mună a celor două țări, dată 
publicității la Havana.

Hotărîrea celor două guverne 
de a restabili relațiile diploma
tice acum, în preajma celei 
de-a XVI-a aniversări a Revo
luției cubaneze, mărește la 
nouă numărul statelor din 
America Latină care au hotărit 
să dezvolte relații normale cu 
Republica Cuba. Astfel, in po
fida presiunilor cercurilor im
perialiste, care doresc menține-

Situația 
din Bangladesh
După cum s-a mai anunțat, 

trupe și forțe ale poliției din 
Bangladesh au preluat controlul 
la Dacca și în alte orașe ale 
țării, punînd în aplicare măsu
rile preconizate de guvern prin 
introducerea „stării de ur
gență".

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului de Interne a declarat 
că acțiunile energice întreprin
se de armată sînt îndreptate 
împotriva „elementelor antiso
ciale care au provocat un val 
de asasinate și acte de sabotaj 
in întreprinderi, instituții și în 
localități rurale".

Referindu-se la situația exis
tentă în aceste zile la Dacca și 
în alte localități din țară, ziarul 
„Bangladesh Times" scrie în 
editorialul publicat a doua zi 
după declararea stării de ur
gență : „Nimeni nu poate fi 
mulțumit de introducerea legi
lor excepționale spre a guver
na țara, dar o situație disperată 
reclamă o acțiune drastică".

rea blocadei împotriva Cubei, 
procesul recunoașterii primului 
stat socialist de pe continentul 
latino-american se extinde.

Amintim că pentru normali
zarea relațiilor cu Cuba s-ar 
pronunțat majoritatea pârtiei 
panților la reuniunea miniștri 
lor de externe ai țărilor mer. 
bre ale Organizației Statelo 
Americane,, desfășurată, în no 
iembrie, la Quito.

De asemenea, reamintim < 
o serie de conducători de sta 
din Columbia, Costa Rioa și di) 
alte țări latino-americane a’ 
declarat că sînt gata să între 
prindă pași ooncreți pentru 
stabilirea unor relații reciproc 
avantajoase cu Cuba.

• COLUMBIA va restabili tn 
curînd, probabil luna viitoare, 
relațiile diplomatice cu Cuba, 
a declarat ministrul columbian 
al relațiilor externe, Indalecio 
Lievano.

pe scurt

Aspect de la Conferința internaționala a tineretului pe 
problemele populației

• LA 30 DECEMBRIE, Ia 
Moscova a fost semnat un pro
tocol Ia acordul româno-sovietio 
din 28 mai 1970, cu privire la 
realizarea în România a unei 
centrale nuclearo-electrice de 
440 000 KW.

Protocolul aduce o serie de 
precizări cu privire Ia realizarea 
concretă a acordului din 1970.

Din partea română documen
tul a fost semnat de Adrian 
Georgescu, adjunct al ministru
lui energiei electrice, iar din 
partea sovietică de V. G. Mo
rozov, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru relații eco
nomice externe al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

• COMITETUL DE STAT 
pentru cinematografie de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
Ucrainei a organizat, la Kiev, 
Zilele filmului românesc.

• IN CADRUL CRITERIULUI 
„întîlnirile internaționale de 
formare cinematografică pentru 
tineret — 74", care anul acesta 
se desfășoară la Mons, impor
tant centru cultural belgian, a 
avut loc festivalul fumului 
românesc.

• INTR-UN DOCUMENT ofi
cial în care condamnă asasina
rea secretarului general al C.C. 
al organizației, Huberto Alva
rado Arellano, Partidul Muncii 
din Guatemala relevă că îm
preună cu el au fost asasinați 
alți doi membri ai Comitetului 
Central.

Coordonat 
sudaneze

Ziua de 1 ianuarie t 
semnificație deosebită i 
poporul sudanez. în ur 
19 ani această țară al 
așezată la confluența N 
Albastru cu cel Alb a < 
nit independentă, după o 
delungată luptă impoti 
dominației britanice. în a 
independenței, poporul suda 
nez a depus eforturi susținu
te pentru a pune bazele unei 
industrii naționale, a-și valo
rifica cit mai bine bogății! 
solului și subsolului, a-și con 
solida suveranitatea.

Referindu-se, recent, la 
realizările din ultimii ani, 
președintele Sudanului, Ni-, 
meiri, a amintit adoptarea 
Constituției țării, în aprilie 
1971, și consolidarea unității 
naționale prin soluționarea 
problemelor privind provin
ciile din sudul țării. Remar
cabile succese au fost obți
nute, de asemenea, in dezvol
tarea economiei naționale, 
mai ales în ceea ce privește 
agricultura, transporturile și 
comunicațiile, precum și ex
tinderea invățămintului și 
îmbunătățirea serviciilor me
dicale. Este semnificativ, în 
acest sens, faptul că produsul 
național brut a crescut cu 
peste 8 la sută și că pină la 
sfîrșitul anului 1975 se vor 
construi 20 de obiective in
dustriale noi.

Poporul român urmărește 
cu viu interes eforturile sus
ținute ale poporului sudanez 
pentru dezvoltarea țării sale 
și se bucură de succeselo ce 
Ie dobindește pe acest drum.

între România și Sudan 
s-au stabilit și se dezvoltă re
lații de prietenie și colabora
re bazate ne stimă si resnect 
reciproc. Schimburile de vi
zite la nivel înalt dintre 
România și Sudan au creat 
condiții favorabile dezvoltă
rii pe o treaptă superioară a 
relațiilor de prietenie și co
operare multilaterală între 
cele două țări și popoare.

GH. S.

- n acest sfîrșit de an, retrospectiva po- S liticii externe românești presupune con- 
S semnarea unei activități de un dinamism 8 cu totul deosebit, a unei activități care 
Im se caracterizează printr-o perfectă prin

cipialitate și printr-o exemplară consec
vență, unind armonios profunda înțelegere a feno
menelor prezentului cu o clarviziune remarcabilă a 
perspectivelor. Anul de care ne despărțim a însem
nat și pe acest plan pentru România socialistă un an 
de succese strălucite, de reușite incontestabile avînd 
drept notă dominantă efortul continuu pentru afir
marea drepturilor suverane ale fiecărei națiuni in
diferent de mărimea ei, pentru democratizarea ra
porturilor interstatale, pentru făurirea unei lumi mai 
drepte care să elimine definitiv inechitățile, asupri
rea, dominația străină, flagelul războiului. Politica 
externă românească este o politică a realităților, o 
politică ce refuză elementul conjunctural, o politică 
definită prin statornicie. Evenimentele în succesiunea 
lor neîntreruptă au confirmat pe deplin justețea 
acestei politici, luciditatea ei, deplina concordanță 
cu imperativele timpului, cu interesele vitale ale po
porului nostru și ale cauzei generale a păcii și so
cialismului.

Acționînd permanent pentru extinderea și aprofun
darea prieteniei și alianței cu toate țările socialiste, 
pentru a da noi dimensiuni legăturilor cu țările care 
pășesc pe drumul independenței, cu popoarele care 
luptă pentru dobîndirea libertății, pentru a consolida 
relațiile cu toate țările lumii, indiferent de orîn- 
duirea lor socială și politică, România militează, cu 
consecvența care o definește, în vederea afirmării 
unor principii noi în relațiile dintre state, a democra
tizării acestor relații, a instaurării unei noi ordini 
politice și economice internaționale, pentru asigu
rarea în practică a dreptului fiecărui popor la o 
existență demnă, liberă, potrivit cu interesele, aspi
rațiile și voința sa, la adăpost de orice acte de forță 
sau de imixtiuni. Țara noastră consideră că princi
piile dreptului internațional sînt universal valabile, 
că sfera lor de aplicabilitate este generală și că 
aceste principii, concepute drept un sistem unitar, 
trebuie să prezideze raporturile dintre absolut toate 
slatele fără nici o excepție - indiferent de mărimea 
teritorială, numărul locuitorilor, potențial militar, ni
vel de dezvoltare economică, apartenență sau 
neapartenență la blocuri militare, structură socială 
sau politică. Fiecare națiune are dreptul sacru la 
existență liberă și independentă, la afirmarea propriei 
personalități pe scena mondială.

Luînd parte în mod activ la soluționarea probleme
lor majore ale umanității, demonstrînd în practică 
un înalt spirit de responsabilitate față de destinele 
contemporaneității, conștientă de rolul pe care fie
care stat îl are în îmbunătățirea continuă a climatului 
politic mondial, România socialistă face tot ceea ce 
depinde de ea pentru ca în raporturile dintre toate 
țările să se instaureze o ordine nouă, democratică, 
în abordarea problemelor actuale și de perspectivă 
ale lumii, România s-a afirmat ca autoarea și pro
motoarea unei concepții lucide în consens cu dezide 
ratele fundamentale ale comunității internaționale.

întreaga activitate internațională a României, strînș 
legată de prestigioasa personalitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, are drept coordonată esențială 
efortul pentru’ așezarea relațiilor dintre state pe o 
bază sănătoasă, pentru lichidarea deplină a vechii 
politici imperialiste de forță și dictat, a oricăror 
forme de ingerință în treburile interne și presiune 
asupra altor popoare, pentru crearea unei lumi paș
nice, în care fiecare popor să-și poată realiza nă
zuințele de progres social și securitate. O imagine 

concludentă a acestui efort ine este oferită și în 
paginile culegerii de documente „PENTRU O LUME 
MAI BUNA, MAI DREAPTA", publicată recent de către 
Editura politică. Regăsim în această lucrare textele 
unor tratate de prietenie și cooperare, ca și a nu
meroase declarații solemne comune, semnate în ul
timii ani de către țara noastră cu alte state. Sînt 
cîteva din documentele ce atestă o extindere fără 
precedent a legăturilor României cu statele Terrei - 
numărul tratatelor, acordurilor, convențiilor, înțele
gerilor bi și multilaterale fiind, în perioada care s-a

0 politică realistă, 
prețioasă 

contribuție la 
afirmarea unor 

relații noi 
între state

scurs de la 23 August 1944, de peste 3 500! Un 
examen chiar sumar al documentelor reproduse în 
culegerea publicată de Editura politică relevă diver
sitatea legăturilor internaționale ale României. In 
afara tratatelor de prietenie și asistență mutuală 
semnate cu țări socialiste, a diferitelor acorduri în
cheiate cu țările cu care sîntem uniți prin comunita
tea de orînduire și de țeluri, constatăm că docu
mente de o certă importanță reflectă cursul ascen
dent al relațiilor cu țările din Europa, progresul per
manent al legăturilor cu țările în curs de dezvoltare, 
raporturile cu toate statele indiferent de sistemul lor 
social-politic. Documenteie acestea sînt rezultatul 
neobositei activități internaționale a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, al contactelor și convorbirilor la 
nivel înalt avute cu factori de răspundere ai nu
meroase țări atît la București, cît și cu prilejul vizite
lor efectuate de șeful statului român în Europa, 
Africa, Asia, America Latină și de Nord. Deși au un 
caracter bilateral, aceste documente depășesc ca
drul limitat al relațiilor dintre două state dobîndind 
o largă semnificație, dovedindu-se a fi _ contribuții 
efective la procesul făuririi unor relații interstatale 
de o factură nouă, corespunzătoare profundelor mu
tații produse în lumea contemporană. Tratatele și 

.declarațiile semnate de președintele României, îm
preună cu alți conducători de state, consacră prin
cipii și reguli din care decurg atît drepturile cît și 
obligațiile fiecărei țări :

• dreptul inalienabil al oricărui stat la independen
ță, libertate ști suveranitate națională, ceea ce gene- 
rează jdreptul fiecărei țări de a dispune potrivit voin
ței sale de bogățiile naționale, de a le valorifica în 
propriul interes-;

• dreptul sacru al fiecărui popor de a-și decide 
singur soarta, fără nici un amestec străin, de a de
fini în deplină libertate căile și modalitățile dezvol
tării sale politice, sociale și economice ;

• dreptul fiecărui stat de a lua parte în mod egaf 
la soluționarea problemelor internaționale cardinale 
și, în primul rînd, la reglementarea problemelor care 
îl privesc în mod direct;

• dreptul statelor la inviolabilitatea frontierelor și 
a integrității teritoriale ;

• obligația statelor de a nu interveni sub nici o 
formă și sub nici un pretext în treburile altor state ;

• obligația tuturor statelor de a acționa în vede
rea soluționării problemelor litigioase, a diferendelor 
de orice fel, numai prin mijloace pașnice ;

• obligația statelor de a renunța la folosirea forței 
sau la amenințarea cu utilizarea forței (ceea ce firește 
nu afectează dreptul la legitimă apărare individuală 
sau colectivă potrivit Cartei O.N.U.).

în interpretarea și traducerea lor în viață, aceste 
principii cu valoare universală - aplicabile de către 
toate statele și față de toate statele - sînt strîns le
gate între ele și fiecare principiu trebuie plasat în 
contextul celorlalte principii. Principiile proclamate în 
aceste documente definesc elemente vitale ale unei 
noi ordini internaționale, înscriindu-se ca o contribuție 
extrem de valoroasă la afirmarea unor norme noi de 
conduită și acțiune, de relații între state, bazate pe 
echitate, încredere și conlucrare. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia, de la tribuna Congresului parti
dului, că actualele stări de lucruri „pun cu putere în 
evidență necesitatea soluționării problemelor pe baza 
principiilor egalității, cu participarea tuturor statelor, 
a instaurării unei noi ordini economice și politice 
mondiale, a democratizării relațiilor internaționale, a 
elaborării unor noi norme de drept internațional, co
respunzător schimbărilor produse în lume".

Documentele semnate de România cu diferitele sta
te ale lumii au ca o trăsătură distinctivă faptul că nu 
constituie simple enunțuri, declarații de intenții, ci re
prezintă un trainic fundament politic și juridic al unei 
conlucrări practice. Principiile proclamate în tratate și 
declarații solemne comune își găsesc expresia concre
tă în acorduri, convenții, înțelegeri care statorni
cesc o dinamică și amplă cooperare în diferite do
menii, cooperare care ilustrează cu forța de convin
gere a realității raporturile ce se stabilesc între state 
independente, suverane, egale în drepturi, animate de 
respect reciproc - raporturi cu valoare de exemplu. 
Este grăitor, dealtfel, și faptul că aceste documente 
abordează în totalitate probleme ale conlucrării paș
nice, promovează o sinceră prietenie între națiuni in
diferent de dimensiunile lor. Documentele acestea re
flectă o abordare constructivă a problemelor cu care 
omenirea este confruntată, reprezintă un aport pre
țios la întărirea păcii mondiale. Ele îmbogățesc prac
tica diplomatică a prezentului, dînd expresie prefa
cerilor adinei care s-au produs în viața internațională.

România socialistă nu numai că se pronunță pentru 
însănătoșirea climatului politic mondial, dar manifes- 
tînd un viguros spirit novator, aduce o constantă con
tribuție la definirea unor concepte noi ale raportu; 
rilor interstatale, la elaborarea formelor politice și 
juridice care să le consacre.

în acest moment de deosebită importanță al evo
luției internaționale, cînd planeta noastră cunoaște 
profunde și vertiginoase transformări, principiile pen
tru care militează România socialistă se impun tot 
mai larg pe plan mondial, dobîndesc o recunoaștere 
tot mai amplă ca fiind singurele principii capabile să 
asigure dezvoltarea pe baze noi, juste, a relațiilor 
dintre state, și, în ultimă instanță, să garanteze un 
viitor pașnic al umanității.

EUGENIU OBREA

...Eram la Matan
zas. Noaptea ne-am 
petrecut-o la Varade- 
ro, o stațiune pe ma
lul oceanului, încărca
tă cu toată culoarea 
cu care natura a înzes
trat Cuba. O plajă în
tinsă, măturată acum 
de un vînt rece și spă
lată de valuri, valuri 
mari, vineții, care-și 
trimiteau spuma pină 
pe terasa hotelului. 
Decembrie. Iarnă pen
tru cubanezi. Pe noi 
ne furnică însă pielea 
să facem o baie. Dar 
în program era pre
văzută o zi de lucru 
cu o brigadă 'de tăie
tori de trestie. Și am 
plecat spre adincul 
insulei, printr-o ve
getație luxuriantă, pî- 
nă la cîmpurile plan
tate cu trestie. Loturi 
pătrate, spațiate intre 
ele, așezate în ordinea 
recoltării. Tăietorii 
ne-au primit cu bucu
rie. Au oprit pentru o 
clipă lucrul și s-au 
fotografiat cu noi, du
pă care au intrat din 
nou în trestie, nemai- 
auzfndu-se decît lovi
turile reci ale mace- 
telor și, în loturile 
nearse, fișiitul frunze
lor uscate. Pentru că, 
în scopul obținerii u- 
nei mai înalte pro
ductivități, dau foc 
loturilor, vîlvătaia Iă- 
sînd trestia curată, 
tocmai bună pentru a 
fi tăiată, stivuită, în
cărcată și transportată 
la „centrală". In tă
iatul trestiei nu se a- 
flă nimic romantic. 
Nu mai îmi aduc a- 
minte unde citisem o 
descriere a tăiatului 
trestiei, cel puțin idi
lică : macetașii cîntau 
iar mișcările lor aveau 
grație de balet. Nimic 
din toate astea. Tăia
tul trestiei este o 
muncă grea, istovi
toare, un lucru care 
te solicită pină Ia ul
tima picătură de vla
gă. Pe loturile arse, 
așa cum lucrau oame
nii pe care noi i-am 
cunoscut, la oboseală 
se mai adăuga și fu
ninginea care se lipea

uleioasă pe față, pe 
păr, pe miini, pe hai
ne... Și totuși această 
muncă grea, istovitoa
re, e făcută cu bucu
rie, o bucurie izvorî- 
tă din conștiința oa
menilor care lucrează 
pentru ei, pentru bi
nele țării și al po
porului lor.

Am vizitat apoi o 
centrală de prelucrare 
a trestiei, urmărind 
întregul flux tehnolo
gic al trestiei, ascul- 
tînd cu atenție expli
cațiile binevoitoare 
ale gazdelor care tre
ceau dincolo de cen
trală. îmbrățișind o 
problematică generală

re să poată absorbi 
măcar o parte din a- 
cea producție. De un
de luam apoi specia
liștii pentru asemenea 
întreprindere ? De a- 
ceea, opțiunea noastră 
s-a îndreptat spre 
ceea ce știam să fa
cem mai bine noi înși
ne, în momentul res
pectiv".

Și a început o acti
vitate intensă de di
versificare a agricul
turii. Monocultura — 
trestia de zahăr — 
punea probleme se
rioase de alimentație. 
S-au dezvoltat culturi
le de legume, de pro
duse citrice, de tu-

Drumul Cubei (U)
„Ceea ce știm 

să facem noi înșine"3

însemnări de PETRU ISPAS

a dezvoltării econo
mice a Cubei. Aici, la 
Matanzas, la Varade- 
ro sau în Havana, 
oriunde am discutat 
problemele economice, 
cubanezii nu aveau 
decît un singur fel de 
abordare a acestora, 
asemănător aproape 
cu o exactitate mate
matică.

„...sigur că ne-am 
întrebat cu ce să-nce- 
•pem. Puteam să înce
pem și cu industria 
siderurgică. Materii 
prime avem. Dar 
ce-am fi făcut cu pro
dusele ? O instalație 
siderurgică, pentru 
a fi rentabilă, tre
buie să producă mi
nimum un milion 
de tone anual, dar noi 
nu avem încă indus
trie prelucrătoare că

tun și, cu deosebire, 
creșterea vitelor. La 
începutul anului 1973, 
Cuba avea peste 8 
milioane de bovine, o 
rasă superioară pen
tru producția sa de 
lapte și carne. A ur
mat apoi marea ac
țiune din provincia 
Matanzas, cind a fost 
plantată cu citrice o 
suprafață de peste 
80 000 de hectare. De 
pe aceste plantații se 
estimează realizarea 
unei producții de 2 
milioane de tone de 
citrice, ceea ce echi
valează cu valoarea 
unei recolte anuale de 
trestie de zahăr.

în paralel cu diver
sificarea agriculturii, 
atenția a fost îndrep
tată spre dezvoltarea 
industriei de valorifi

care a trestiei de za
hăr. Baza materială 
existentă a fost îmbo 
gățită, pe lingă ce 
trale au apărut ate 
re și fabrici pen, ri 
confecționarea pies | 
lor de schimb care A 
mai puteau fi impoi- 
tate. a unor utilaje 
Totodată, industri 
trestiei constituie baz 
dezvoltării altor rf 
muri cum sînt indu: 
tria celulozei, hîrtie 
cartonului, mătase 
vegetale etc. S-au dez
voltat. de asemenea, 
industria energetică. 
Aceasta a atins în 1972 
o capacitate de 1 737 
MW față de 397 MW 
în anul prerevoluțio- 
nar. Se fao intense 
prospecțiuni pentru I 
identificarea resurse- I 
lor petrolifere a!< 
insulei. S-a dezvoltat r 
altă ocupație tradiția 
nală a Cubei : peso 
tul. înainte de revo 
ție, cu micile lor r 
barcațiuni de lei l. 
pescarii cubanezi r< ' 
șcau să pescuiasi 
circa 20 de mii de tone 
de pește anual. Astăzi 
Cuba dispune de o 
flotă de pescuit for
mată din peste 3 000 
de nave moderne, că
rora li se vor mai a- 
dăuga incă 600 pină Ia 
sfîrșitul lui 1975, Cu
ba ocupind astfel pri
mul loc în rindul pes
carilor din zona Ca
raibilor și al șaselea 
in America Latină.

Cu ajutorul cifrelor 
s-ar mai putea adăuga 
incă multe argumente 
care să demonstreze 
eficiența soluțiilor 
proprii pentru care 
au optat cubanezii și 
care au pus temelia 
necesară pentru a se 
putea trece de la 
planuri anuale la • o 
planificare pe o peri
oadă mai lungă. Dru
mul parcurs în șai
sprezece ani de Cuba 
este o nouă demon
strație de ceea ce este 
capabil să realizeze un 
popor devenit liber și 
stăpîn în patria sa.
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