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fruntea

1 de anul 19G9, an bogat în eveni- 
țîndu-1 istoriei, cu tot ce-a însemnat 

.•u efortul uriaș spre mai bine, în care 
angajați din prima pînă-n ultima zi. Ne 
un fel de a spune 19U9 își păstrează, 

■ie atît imaginea de an excepțional de 
ficații, decizii și înfăptuiri, cît și ima- 
dintre noi, a celor ce i-am dat contur, 

iață din viața noastră, i-am făurit locul 
ilipa solemnă a despărțirii, cînd emoția 
tuni, mai înțelepți, mai încrezători, să 

pentru 19G9, pentru anul făurit de noi, 
Jacții ne-a adus, pentru cite speranțe

r. 1969 a marcat împlinirea a 25 de ani 
ea patriei de sub jugul fascist, moment 
iria noastră, care a deschis drumul spre 
î toate înfăptuirile de azi. Adevărata pu
re a uriașei forțe spirituale a poporului, 
energiei lui creatoare, angajarea în bă- 
civilizație și progres au început larg 
ini ; atunci cînd poporul, prin luptă, sub 
lartidului comunist, și-a dobîndit liber- 
tea și demnitatea, cînd omul s-a simțit 
ecăruia a căpătat un sens. Milioane de 
au devenit constructorii țării lor. Ar fi 
de explicat schimbarea la față a locu- 

a la viață a regiunilor cîndva uitate. în- 
hartâ a numeroase obiective industriale, 
elor noi fără a sublinia că toate acestea 
•in voința unui-popor.-pHi’ ruiriic.iparea^sa. 
>rin hotărîrea' de a crea o Românie mo
ca, numai ea, planurile, numai ele — cît de 
indite — nu pot înnobila chipul unei țări, 
întreaga strălucire; numai poporul poate 
e misiuni — și le-a săvîrsit, zi de zi. cu 
lepăsind nu puține greutăți, păstrîndu-și 
icrederea în viitor Momentul aniversării 
constructorii noștri — români, maghiari, 

le alte naționalități - dăruiți muncii lor de 
iniți în efortul de ridicare și întinerire a

un moment Istoric, nu de dragul vorbelor 
torită importantelor dezbateri privind pre- 
.itortil tării, datorită unor hotărîri îndrăz- 
izătoare de orizonturi cutezătoare și înso- 
ror împlinire ne simțim angajați, cel de-al 
res al P.C.R. a concentrat și absorbit aten- 
lui popor, prilejuind o impresionantă ma- 
e unitate în jurul partidului, de încredere 
sa marxist-leninistă Documentele elaborate
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dumneavoastră

A CINCINALULUI
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Ceaușescu, 
Consiliului 

de Miniștri 
membrilor

de 
felicitări cu ocazia

cu bucurie de pri- 
spus ambasadorul

faptul că 
1969 rela- 
și țările pe 

le reprezen- 
o dezvoltare

cu privire la 
cursul anului

Oche-
Mitsu-
Atmo-
Dam-

Bataa. Republicii

SUPERIOARĂ

unor asemenea

să-și
Este obiecti- 

cu 
ani, în

latâ-nc, iarăși, în pragul momentului solemn, cînd, în mijlocul familiilor, 
al prietenilor, al tuturor celor dragi, vom sărbători sosirea Anului Nou 1970. 
Acele ceasornicului aleargă grăbit în întîmpinarea orei 0 însoțite de între
barea pe care orice om și-o pune în asemenea momente : ce fel de an va fi 
1970 ? Ce va aduce el țării și fiecăruia ‘

40 BANI

Cu

adresate de pionieri și școlari 

conducătorilor de partid și de stat

(Continuare în pag. a VII-a)

Auspiciile sub care se naște ne 
permit să întrevedem de pe acum 
cîteva din notele care-1 vor defini, 
conferindu-i un profil propriu Este 
vorba în primul rind de faptul că, 
fiind ultimul din șiragul cincinalului, 
1970 va fi anul în care își vor găsi 
finalizarea strădaniile depuse în în
treg răstimpul acestei perioade. Și 
există premise certe, trainice pentru 
a aprecia că la capătul lui 1970, ceea 
ce la Congresul al IX-lea apărea doăr 
ca obiective însuflețitoare va deveni 
realitate vie, materializată într-un 
potențial considerabil sporit al eco
nomiei naționale, într-o organizare 
superioară a vieții sociale, într-un 
nivel de trai mai înalt al ce,or ce 
muncesc.

La realizarea acestor obiective, 
noul an care începe acum va tre
bui să aducă o substanțială contri
buție. Dacă ne-am referi la numai 
cîteva din elementele fundamentale 
ale planului — cum sînt ritmul înalt 
de creștere a producției și a pro
ductivității muncii, volumul consi
derabil al investițiilor, darea în ex
ploatare a circa 740 de obiective și ca
pacități noi și deschiderea lucrărilor 
pentru alte 250 — și încă putem avea 
o imagine a ceea ce va însemna, 1970 
ca pondere sporită. In întreg ansam
blul cincinalului

Dar nu asupra Indicatorilor canti
tativi ne piopunem să ne oprim în 
aceste rînduri - ci asupra unor alte 
aspecte, de sit ordin Respectiv, fap
tul că ne aflăm după un număr de ani 
In care activitatea în sfera producției 
materiale s-a amplificat mereu, în 
care măsurile de perfecționare a or
ganizării și conducerii au determinat 
procese pozitive în economie, ca și 
în întreaga viață socială, face posibil
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196S — un viu și 

necontenit dialog

DE LA PARTID
LA POPOR

ca noul an, ultimul din actualul cin
cinal, să devină cel dinții în ce pri
vește nivelul performanțelor, să-i în
treacă pe toți ceilalți sub raportul 
indicilor CALITATIVI

Aceasta este de altfel nu . numai 
o posibilitate, dar și o necesitate 
imperioasă în etapa actuală. Am 
ajuns la un asemenea stadiu de dez
voltare in care mersul înainte al 
construcției socialiste, exigențele re
voluției tehnico-științifice impun in 
mod obiectiv, o dată cu creșterea 
în continuare într-un ritm înalt a 
producției, ridicarea întregii activi
tăți economice la un nivel calitativ 
superior, tocmai în acest fel econo
mia socialistă puțind să-și valorifice 
din plin posibilitățile, să-și dove
dească superioritatea, 
vul pe care partidul îl situează 
consecvență în ultimii 
centrul preocupărilor sale și care s-a 
aflat pe primul plan în lucrările re
centei plenare a C.C. al P.C.R. Sar
cinile trasate de plenară, atît de 
clar, amplu și convingător fundamen
tate în cuvîntarea rostită de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se concentrea
ză tocmai către această direcție, că
tre acest punct nodal de convergență 
— spre a înrădăcina și dezvolta din 
ce în ce mai mult în activitatea pro
ductivă acele calități proprii unei e- 
conomii moderne, avansate.

Prima dintre aceste trăsături este, 
fără îndoială, o înaltă eficiență, cu 
alte cuvinte capacitatea de a realiza o 
producție utilă, corespunzătoare ne
voilor reale ale societății și în ace
lași timp rentabilă. Incontestabil că 
în ultimii ani s-au înregistrat pro
grese reale în această direcție. Criti- 
cile severe la adresa tendințelor ce 
s-au manifestat în trecut de a privi 

producția ca un scop în sine fâcînd 
abstracție de utilitatea și rentabili
tatea ei, de a „legitima" pierderile 
planificate au dat rezultate Astăzi, 
cel puțin în principiu, este unanim 
împărtășită ideea că nu este de con-, 
ceput o activitate productivă care să 
se soldeze cu pierderi pentru socie
tate. care să nu contribuie la satis
facerea nevoilor sociale, la crește
rea avuției naționale, a venitului 
național '

Dar chiar dacă ambianța sărbăto
rească proprie sfîrșitului de an pre
dispune în special la evocarea suc
ceselor. nu putem totuși să nu a- 
mintim de neajunsurile serioase care 
mai există în acest domeniu Com
pararea rezultatelor noastre cu re
zultatele cele mai bune pe plan mon
dial arată că avem încă importante 
rămîneri in urmă tocmai la unii in
dicatori esențiali pentru asigurarea 
eficienței, cum sînt productivitatea 
consumurile de materiale, prețul de 
cost, rentabilitatea

Hotărit. 1970 va trebui să cunoas
că lichidarea 
anomalii. Nici o economie nu și le 
poate permite — cu atît mal puțin o 
economie socialistă. în care eficien
ța nu mai este o chestiune privată 
particulară, ci o problemă fundamen
tală a întregii societăți, de care de
pind sporirea acumulărilor, ritmul 
creșterii producției materiale, ridi
carea bunăstării poporului progre
sul construcției noii orînduiri Ca
drelor din ministere, centrale. între
prinderi. tuturor celor ce lucrează 
în economie trebuie să le fie cu de- 
săvîrșire clar că numai prin folosi
rea la maximum a capacităților și a 
spațiilor de producție, sporirea ran
damentului mașinilor, micșorarea con
sumurilor de materii prime si com
bustibil ridicarea într-un ritm mai 
intens a productivității reducerea 
costurilor de producție se poate rea-

POPOR
PARTID

Ieri dimineața, în fața sediului 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, un mare grup 
de pionieri și școlari bucureșteni 
a venit cu tradiționalul „Plugușor" 
pentru a ura conducătorilor parti
dului și statului sănătate și fericire 
cu prilejul Noului An.

Ieșind în întîmpinarea urătorilor, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion

LA
LA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, EnjiI Bodnaraș, Ma
nea Mănescu și Vasile Vîlcu, vice
președinți ai Consiliului de Stat, 
Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, a primit, marți 
la amiază, la Palatul Consiliului 
de Stat, pe șefii misiunilor diplo
matice acreditați în România, care 
au prezentat felicitări cu prilejul 
Anului Nou.

Au luat parte Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, precum și 
adjuncți ai ministrului afacerilor 
externe.

Au prezentat felicitări ambasa
dorii : R. D. Germane — Ewald 
Moldt, R. P. Albania — Iosif Po- 
gace, Iranului — Soltan H. V. Sa- 
nandaji, Greciei — Jean Ch. Cam- 
biotis, Turciei — Kâmuran Guriin, 
Argentinei — Rogelio R. Tristany, 
R. F. a Germaniei — Erich Strat- 
ling, Belgiei — Jan Adriaenssen, 
R. P. Polone — Jaromir 
duszko, Japoniei — Toshio 
do. Indoneziei — Hamzah 
handojo, R. P. Mongole — 
dinnerenghiin
Cuba — Jesus Barreiro Gonzalez, 
Marii Britanii — Denis Seward 
Laskey, Franței — Pierre Pelen, 
Indiei — Thiruvengada Than, 
R. P- Chineze — Cian Hai-fun, Is
raelului — Rafael Benshalom, 
R.S.F. Iugoslavia — Iso Njegovan, 
Danemarcei — Torben Busck- 
Nielsen, S.U.A. — Leonard Car
penter Meeker, R. P. Bulgaria — 
Spas Nicolov Gospodov, R. P. Un
gare — Ferenc Martin, R.P.D. Co- 

Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, Con
stantin Dragan, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Manea Mănescu, Dumitru 
Popa. Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu. Gheorghe Stoica, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec. Iosif Banc, 

reene — Kank Iăng Săp, R- D. 
Vietnam — Nguyen Dang Hanh ; 
însărcinați! cu afaceri ad-interim ai 
Republicii Chile — Fernando Con
treras, Republicii Irak — Jamil AI 
Windawi, Republicii Arabe Unite — 
Mahanny Nakhla Fikry, U.R.S.S.
— Vadim Stepanovici Tikunov, 
Braziliei — Jadiel Ferreira de O- 
liveira, Finlandei — Erkki Juhani 
Tiilikainen, Olandei — Arnold Pe
ter van Walsum, Austriei — Ru
dolf Bogner, Republicii Islamice 
Pakistan — Amin Jan Naim, Sue
diei — G. E. Lonnmar, Venezuelei
— Edgar Conde Barrios, Elveției
— Guy Ducrey, Italiei — Pasquale 
Antonio-Baldpcci, R. S. Ceho
slovace — Jaroslav Hana, Repu
blicii Vietnamului de Sud — Tran- 
Kien, precum și șeful Reprezen
tanței consulare și comerciale a 
Spaniei — Ricardo Gimenez-Ar- 
nau.

_ în numele corpului diplomatic 
și al său personal, ambasadorul 
R. D. Germane, Ewald Moldt, de
canul corpului diplomatic, a adre
sat președintelui Consiliului 
Stat cordiale 
Noului An.

Mă folosesc 
lejul oferit, a 
Ewald Moldt, pentru a vă ura, în 
numele ambasadorilor, al miniș
trilor plenipotențiari și însărcina- 
ților cu afaceri, dumneavoastră, 
stimate domnule președinte al 
Consiliului de Stat, și guver
nului Republicii Socialiste Ro
mânia noi succese în marea 
operă de construcție căreia vă 
consacrați cu devotament și putere 
de muncă în interesul progresului, 
pentru prosperitatea poporului ro
mân și pentru un viitor pașnic.

în anul 1969 au avut loc nu- 

Petre Blajovici, Mihai Gere, 
Iliescu, Vasile Patilineț, Ion 
nescu au primit cu multă căldură 
și dragoste pe reprezentanții pio
nierilor și școlarilor patriei.

In decorul alb al iernii au răsu
nat versuri dînd glas simțămintelor 
de dragoste ale celor mai tinere 

meroase inițiative pentru a dez
volta în continuare cooperarea 
multilaterală dintre Republica So
cialistă' România și țările pe care 
le reprezentăm. în ajunul anului 
1970 îmi exprim convingerea că 
noi, reprezentanții statelor care 
întrețin relații diplomatice și consu
lare cu Republica Socialistă Româ
nia, vom întreprinde totul în ve
derea dezvoltării și creșterii în 
continuare a contactelor dintre 
popoarele noastre și- poporul ro
mân, în interesul înțelegerii, in 
spiritul umanismului și al păcii în 
lumea întreagă.

Permiteți-mi, stimate domnule 
președinte, a spus în încheiere 
ambasadorul, să vă transmitem 
urările noastre sincere de sănătate 
și fericire pentru dumneavoastră 
și familia dumneavoastră.

Tovarășul Nicolae 
mulțumind în numele 
de Stat, ai Consiliului 
și al său personal, 
corpului diplomatic pentru felici
tările adresate cu prilejul Anului 
Nou, a spus :

împărtășesc întru totul apre
cierea decanului corpului diploma
tic 
în 
țiile dintre România 
care 
tați aici au cunoscut 
continuă.

După cum știți, guvernul român 
acordă o atenție deosebită dezvol
tării relațiilor de colaborare cu toa
te statele lumii — atît cu țările so
cialiste, cît și cu celelalte țări — 
pornind de la faptul că cu cît vor 
fi mai bune relațiile de colaborare 
și cooperare în toate domeniile de 
activitate între țările lumii, cu 

(Continuare in pag. a VII-a)
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AL ANILOR
DE ȘTAFETĂ
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Pe platforma superioară

rodi alte cuvinte si fapte — într-un 
vaste proporții, desemnînd poate și

atîtea 
denu- 

fără

proces 
faptul

LA SCHIMBUL
a cincinalului

(Urmare din pag. I)

Anul predă ștafeta Anului. Anul cu majusculă predă 
ștafeta unui An cu majusculă.

Fiindcă 1969 au fost aceste 365 de zile care vor rămîne 
adînc' și fierbinte în marele timp al țării, în conștiința 
noastră a tuturor. A fost anul cînd am bătut mai adînc, 
rezonant, în porțile timpului țării — și porțile s-au 
deschis pînă departe în viitor. Acum, fncheindu-se 1969. 
intrăm în acest viitor. Anul Nou pătrunde prin aceste 
porți larg deschise pînă departe și devine istorie vie, 
tezaur activ al gîndirii, al înfăptuirii, a) năzuinței spre 
mai bine a unui popor liber, condus de cel mai încercat . 
cîrmaci al tuturor timpurilor sale — Partidul Comunist 
Român.

Fiindcă 1970 este anul unor și mai îndrăznețe planuri, 
ai unor și mai cutezătoare ascensiuni pe drumul unic 
al istoriei zilelor noastre i făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

De aceea, la acest sfîrșit care înseamnă început, ura
rea, tradiționala urare, este o punte dreaptă și limpede. 
Anul predă și Anul preia ștafeta muncii spre a o duce 
mai departe. Mîine este sămînța pulsînd în miezul lui 
Azi. Prefața bilanțului din 1970 începe în aceste clipe.

Prefața celui de-al cincilea an al cincinalului începe 
tn orașele și satele țării.

2070 metri altitudine
Iarnă la Toplița. Ultimele zile ale lui decembrie în 

preajma Călimanului, la 2 070 metri altitudine, printre 
brazi și molizi. Pe drumul forestier camioanele frămîntă 
zăpada dinspre undeva spre altundeva La capătul ce) 
mai de sus al acestui undeva se află brigada lui Fran- 
cisc Korpos — 30 de oameni — un fel de avanpost într-o 
bătălie, nu de puține ori dificilă, cu natura. Sînt 30 de 
oameni care de aici, din cumpăna munților, s-au simțit 
datori să trimită un răspuns la cumpăna celor doi ani i 
în 1970 vor spori cu 9 la sută valoarea lemnului dat în 
exploatare în parchetul lor. Un răspuns pentru adevă
rul căruia stă martor 1969, sînt martore convoaiele de 
bușteni care au pornit zilnic, peste plan, de aici spre văi, 
în ăutoremorcile cu roți late, ori sus, 
funicularelor. Drum bun 1

nă, benzen, toluen Ia rafinăria din Pitești și 
altele la care ar trebui să adăugăm neapărat o 
mire cunoscută, dar într-o înfățișare materială 
precedent — acel rotor al turbinei pentru hidrocentrala 
de la Porțile de Fier, adevărat colos de metal, de 4,3 
metri diametru, înalt de 3.4 metri și greu de 140 de 
tone, turnat la Uzina de mașini grele din București.

Sînt mii și mii aceste cuvinte pe care 1969 le predă 
și devin bagajul limbajului lui 1970 Cuvinte și fapte 
din care vor —3! *’'* —-- ‘-i- ■■■------- -
continuu, de 
că...

pe căile aeriene ale

...am modificat 
geografia

De peste mări
Da, realmente, geografia României a cunoscut

Cite rigle de calcul 
există?

Gîndurile pe care le reproducem In însemnările de 
față le-âm surprins, cum s-ar spune, „în exercițiul func
țiunii", pe teritoriul concret al preocupărilor cotidiene. 
Iar aceste preocupări cotidiene se vor repercuta asupra 
celor 365 de zile care vor fi anul 1970. în ritmul lor 
pulsează metalul în cuptoare, în ritmul lor se înalță 
noile edificii, în ritmul lor se zămislesc recoltele. Rit
mul — iată, deci, prima trăsătură definitorie care se 
pregătește chipului viitorului an. O investigăm, din miile 
ei de expresii,, printr-un succint interviu colectiv. Ne 
vorbesc î

Ing. Constantin Moraru, tehnologul secției I țevi su
date din moderna uzină metalurgică din Iași i

— Cum vedem noi, metalurgiștii ieșeni, 1970 ? In pri
mul rînd, o activitate economică mai eficientă. Astăzi 
— adică la sfîrșitul lui 1969 — producem la întreaga 
capacitate. Mîine, în 1970, va trebui să depășim sarcina 
proiectată, să fructificăm la întreaga lor valoare ma
rile investiții consacrate construirii și dezvoltării aces
tei uzine. Așa cum se arată în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară a C.C. al P.C,R., 
sîntem datori să acordăm deosebită atenție economisirii 
metalului. Avem mari posibilități în aceșt domeniu și, , 
dat fiind că în 1970 vom realiza un spor de producție,

■ de 12 000 ide ,tone, țeavă, și. profile, îndoite, că vor intra, 
în producție noi capacități, dispunerii de un cîmp larg 
de fructificare a acestor posibilități. Și stă în puterea 
colectivului nostru să le folosim.

...Răspuns scurt, precis, ingineresc. Ca de la un om de
prins cu rigla de calcul.

Ing. Mircea Florescu, directorul tehnic al Uzinei de 
autocamioane Brașov i

— In anul acesta vom produce cu 5 500 de camioane 
șl tractoare mai mult decît în 1969. Pentru noi, pri
mul îndemn desprins din lucrările plenarei este să Spo
rim mai ales productivitatea muncii, care va trebui să 
crească cu peste 14 la sută față de 1969. să asimilăm 
pentru fabricație noile familii de autocamioane de 8 si 
10 tone, să dezvoltăm în continuare, acțiunea de attto- 
utilare, să reducem, la rîndu-ne. consumul de metal...

.„Răspuns ingineresc ; normal, cu rigla de calcul...
Peste cîteva sute de kilometri, la Satu Mare, discu

tăm cu muncitorul constructor Iosif Luczki, deținător, 
împreună cu întreaga echipă, a unui lăudabil record pe 
Trustul de construcții local — cele mai multe ore pro
ductive și apartamente construite i

— 1970? Da, alte apartamente. Recordul despre care 
vorbiți nu-Tvedem ca absolut. Cîtuși de puțin. Se poate 
munci mai bine și mai mult, grăbind realizarea fon
dului de construcții. Avem datoria s-o facem Plenara 
C.C. al P.C.R., în mod cu totul justificat, ne-a atras 
atenția asupra multor neajunsuri care mai există pe 
șantiere. Angajamentul meu și al echipei cu care lu
crez ? Să muncim mai bine, să raportăm, la sfîrșitul lui 
1970, rezultate superioare anului pe care-1 încheiem 
Cifre exacte? Nu pot să vă spun acum, mi-ar trebui 
să calculez precis.

...încă unul tot cu rigla de calcul...
Interviu cu Maria Zidaru, Erou al muncii socialiste, 

președinta C.A.P. Păulești i
— Cum întîmpinați anul 1970?
— în primul rînd ne gîndim să cerem pămîntului mult 

mai mult. Dar ca să-i cerem, trebuie să-i și dăm mai 
mult... Nu numai mai multe mașini sau îngrășăminte, ci 
și mai multă muncă, mai multă atenție, mai multă price
pere. Sînt încă bogate rezerve nevalorificate. Una din 
aceste surse pe care trebuie s-o folosim mai bine sînt 
irigațiile. Pînă în 1975. C.A.P. Păulești va iriga încă 
1 000 de hectare, dar primele sute ale acestei mii vor 
da producție sporită în 1970.

...încă un răspuns de același tip — precis, ingineresc. 
în definitiv, cîți s-au deprins să judece totul inginerește, 
parcă cu rigla de calcul ? 10 milioane ? Ori... douăzeci de 
milioane ?

Recorduri
și „secrete"

Și la C.A.P. Comana, județul Constanța, ni se vorbește 
despre un record Este acea medie de 7 085 kg porumb 
la hectar recoltat aici. O medie fără precedent în istoria 
acestei cooperative agricole. Este vorba de un secret? 
Prilej, deci, de n-l întreba pe Nicolae Hudițeanu, Erou 
al muncii socialiste, președintele acestei unități agricole i

— Ce „secrete" transmiteți lui 1970?
— „Secretul" bunei organizări a muncii. îndeosebi, fo

losirea judicioasă a forței de muncă, problemă cu acui
tate subliniată la ultima plenară a C.C. al P.C.R. Am 
pornit, în consecință, de la o bună organizare a locului 
de muncă, a fiecărui sector, ca fiecare să știe precis ce 
are de făcut și să poarte răspunderea pentru activitatea 
sa. De aici a decurs și cointeresarea materială, crește
rea valorii zilei-muncă, atingînd în 1969 suma de 40 de 
lei. Am trecut acum la o nouă formă de retribuire, în
locuind ziua-muncă prin norma de muncă. în acest fel 
și avansurile bănești ce se vor acorda cooperatorilor vor 
crește, în 1970. cu 80 Ia sută, lucru ce va oglindi o acti
vitate mai rodnică, producții agricole abundente.

...Gloduri de viitor. Ale unui viitor care crește din 
prezent Am selectat doar cîteva, dar ele polarizează. în 
aceste zile, preocupările întregii țări, spre sensul ma
jor al mersului înainte. Așa că următoarea rubrică a 
însemnărilor noastre nu va face altceva decît să le în
tregească, în dimensiunea lor concretă. începem, în con
secință, de la

— Transmite echipajul mineralier 
flăm în insula Sumatra, exact pe

„Dunărea" t „Ne a- 
Ecuator, latitudine 

zero, longitudine 90 de grade est. Stop. Toți cei 43 de 
membri ai echipajului se simt bine. Stop. Petrecem re
velionul în larg. închinînd o cupă de șampanie pentru 
țară, pentru cei dragi. Stop. Comandant t Constantin 
Vîjiac".

— Recepționăm i „Dobrogea", alt cargou românesc, 
comandat de Constantin Coteț, serbează revelionul la 
Bombay, unde descarcă 500 de tractoare românești.

— Recepționăm i De la bordul aeronavei I.L 18 Y 
R-l M K primim salutul temerarului echipaj de 14 oa
meni. care, sub comanda pilotului Ion Alexandru, face 
Înconjurul pămîntului. Paharul de șampanie va fi în
chinat la Acapulco Apoi, mai departe : New York. San
ta Maria, Las Palmas, Roma. Istanbul. București. Tn to
tal 47 000 de kilometri în 
alături de sufletul țării.

care oamenii sînt cu

Dacă ar fi să
rememorăm...

sufletul

ale lui
...... ..... __  ___,__ _____ _ ___ ... ____ cu ace
iași Galați care la sfirșitul lui 1968 anunțau printre eve
nimentele viitorului p splendidă premieră industrială. 
Așa că remerriorarea. de la sfîrșitul'? Iiii' 1969 nu face -alt
ceva decît să denumească această premieră i la Galați, 
cu 45 de-zileînainte de termen, s-a datwîn- .funcțiune - 
furnalul nr 2 de 1 700 mc și convertizorul nr 3 de la o- 
țelărie, ultimul cu un debut grăbit cu 68 de zile, față 
de data stabilită, ceea ce a tras greu în balanța siderur- 
giștilor de aici. O balanță care a cîntărit mari depășiri la 
producția de fontă, sleburi și tablă laminată, înregis- 
trînd o creștere a productivității muncii în proporție 
de 125 la sută față de proiect.

...Sau poate am începe cu un eveniment epocal : oprirea 
Dunării. Clipa în care străvechea albie a Danubiului a 
rămas față în față cu cerul. în acel memorabil 12 august 
1969. cînd. unind cele două maluri ale fluviului, con
structorii l-au dirijat spre albia cea nouă. Emoționat, 
unul dintre participant a exclamat i „Am reușit să în
vingem Dunărea".

Așadar. Dunărea s-a oprit, pentru o clipă înainte de a 
păși în albia cea nouă, în anul de grație 1969 Tot în a- 
celași an s-a oprit o clipă înainte de a „păși" de pe ban
da de montaj primul autoturism românesc „Dacia 1 300“, 
frate mai mare al celuilalt „Dacia", care acum și-a cîș- 
tigat cu brio permisul de liberă trecere pe toate dru
murile țării. Și nu numai ale țării.

Previziuni care au devenit certitudini fiindcă au fost 
concepute ca certitudini. Ele se numesc secții noi. uzi
ne noi, fabrici noi, capacități de producție care, efectiv, 
produc. Și în majoritatea cazurilor produc bine Tîrnă- 
venii produc într-o nouă uzină — Uzina de geamuri 
nr. 3 — mai mult de 5,3 milioane metri pătrați de geam 
tras, adică tot atît cît realiza pînă atunci întreaga fa
brică. Necunoscutul altădată. îndepărtatul Negrești-Oaș 
s-a apropiat, în 1969, de industria țării, prin intrarea în 
funcțiune, la toată capacitatea, a unei țesătorii de fibre 
groase din in și cînepă, prima fabrică din țară cu răz
boaie de țesut fără suveică.

De această mare industrie în continuă amplificare, 
lașul s-a apropiat și el tot prin capitolul fibre. De astă 
dată fibre sintetice, fibre ale chimiei, recoltă a noii 
uzine inaugurată la 1. aprilie 1969 Iar ca date supli
mentare ale evenimentului și o producție suplimentară 
de 200 milioane lei, 100 milioane lei economii la prețul 
de cost, 200 milioane beneficii.

...cele mai semnificative momente de muncă 
1969, cu ce am începe ? Poate cu Galații. Poate

Pornind de la cîteva 
adjective

Dacă ar fi să rememorăm, desigur că ne-am afla în 
imposibilitate să cuprindem totul. Pînă la 1 decembrie 
1969 au fost puse în funcțiune 335 capacități industriale 
și agricole. Fiecare din acestea are evenimentele ei.
fiecare și-a imprimat, emoțional, debutul în conștiința 
colectivă și individuală La Suceava din 1969 produce 
o fabrică de tricotaje ; la Combinatul siderurgic Hune
doara — o nouă oțelărie electrică ; la Găiești — o uzină 
de piese de schimb și reparații utilaj 
tești noua rafinărie și fabrica de stofe ; 
Mare-Brăila se recoltează, de pe acest 
apelor, cîte 5 134 kg porumb boabe stas 
ce permite să se livreze statului, peste 
cată, 45 522 tone din auria recoltă...

„Nouă", „nouă", „nou", „inedit" — cuvinte care se 
repetă de la un capăt la altul al țării, cuvinte rostite 
de zeci de mii de oameni, cu mîndria de a le 
tele 
nesc 
deci.

chimic : la Pi
la I.A.S. Insula 
pămînt smuls 
la hectar, ceea 
sarcina planifi-

— și, mai ales, 
capacitatea 
pornind de

faptele lor Cuvinte 
de a fi. de a se afirma. Să 
la aceste adjective.

0 listă incompletă

ști cuvin- 
care defi- 
încercăm.

fără pretenții de a epuiza vocabularul 
transmite, mai întîi, cele.. 60 de sticle 
s-au spart pe șantierele navale româ- 
lansârii la apă a noilor nave. Apoi i

O listă, cu totul 
inedit al lui 1969, 
de șampanie, cîte 
nești CU prilejul 
barită micronizată la Suceava, trafo de 190 MVA-242/15, 
75 kV pentru Porțile de Fier, la Craiova, 
la Suplacul de Barcău. comună îndepărtată în nord- 
vestui țării, lapte praf la Luduș, rochii de catifea 
Ia Călărași, conservele 
Oradea, cea mai lungă 
la Satu Mare, războaie 
încărcătoare cu greifer 
Orașul Dr Petru Groza.
turlă rabatabilă la Ploiești. „Terom" la lași, polietile-

petro1

de lade la Fetești. zahărul 
bandă transportoare din țară 
automate la Tg Mureș, auto- 
la Uzina de utilaj minier din 
„F 125“. instalație de foraj cu

Da, realmente, geografia României a cunoscut ea în- < 
sași modificări. Printre mesajele pe care ie predă 1969 j 
este și acest munte care Se mișcă din locul Iui. și . 
această vale nouă a Lotrului pregătită să dăruie țării 
noi energii, milioane de cai-putere. ’

Geografia pe care o transmite 1969 este mai bogată, 1
deci, în înălțimi și în temperaturi, în piscuri de ciment, I
în roci turnate din sticlă, oțel și beton, în ape noi — (
canaluri de irigație — în cîmpii noi. roditoare pe locurile (
unor foste bălți și smîrcuri... (

în această geografie Marea Neagră este acum... mai , 
mică cu 'aproximativ 5 km, distanță cu cît a înaintat 
în larg țărmul românesc prin construirea celui de-al 
doilea port maritim de la Constanța Cît despre miile '
de fire de apă ale cîmpurilor irigate, rîurile tăiate de ’
om în 1969 se aștern pe 170 de mii de hectare de ogor <
— de ogor mai bun, mai rodnic, mai cert în recoltele i
sale. Ele se numesc marile sisteme de irigații de la j
Carasu, Gălățui. Pietroiu-Ștefan cel Mare. Calafat-Bă’- .
Iești etc, etc, pămînturi devenite „zone interzise" se
cetei.

Toate aceste modificări, mai mari sau mai mici, re- ’ 
prezintă reperele unei noi geografii economice, argu- < 
mente ale unei politici economice judicioase, definesc < 
mii de „ore-gîndire". mii de „ore-efort“. <

Ce poate fi mai sugestiv pentru explicarea acestui (
peisaj decît să ne referim la omul obișnuit și totuși j

excepțional, la omul care caută și găsește soluții noi. .
drumuri noi ? 1 Anul 1969 numără mai mult de 400 000 
de fruntași în întrecerea socialistă 1 Anul 1969 aliniază ■
îritr-o efervescentă coloană 45 000 de inovatori al căror <
aport de inteligență, de inspirație și pricepere s-a răs- <
frînt în dobîndirea de către sute de întreprinderi a <
unor economii în valoare de 860 de milioane lei I Și mai (
menționăm — deși cifra este sub posibilități, deși există (
încă mari resurse, deși drumul afirmării, omologărilor ,
și introducerii în practică nu este încă neted — că (

■ anul 1969 a înregistrat. în Rdmănfla, aproape 1 300 de (
„invenții Cea mai tînără dintre «aceste invenții aparține i

■ „ inginerului Teodor Toivi. de , la.-,uzina Mai" din , 
Ploiești, și se numește „ptevenitor de erupție".

Dar atenție 1970 drumul invențiilor românești tre
buie curățat de piedici și obstacole, netezit. întreținut. < 

mare comoară ce-și așteaptă valo- <
inteligenței unui popor inteligent <

fertilizat. Este aici o 
rificare — comoara 
și tot mai instruit.

Ați auzit, desigur, vorbindu-se despre „zona nimănui*, 
acea porțiune cuprin«â între granițele dintre state. Ei 
bine, există și între ani o zonă intermediară, o zonă cînd 
planul unui an a fost îndeplinit încă înainte ca orologiile 
să-1 fi vestit pe următorul O zona intermediară. însă 
deloc â nimănui, căci aparține cuiva foarte precis -- 
poporul ; este o „zonă a surplusului1', o zonă care se re
varsă,Ta rîndu-i, în beneficiul avuției naționale... Cea mai 
mare întindere, această „zonă" o are la Complexul hidro
tehnic Valea Uzului, măsurînd respectabila suprafață 
de... 42 de zile în fapt, asta reprezintă 17 000 mc de be
ton turnați în corpul viitorului baraj, peste planul anual,' 
înseamnă n luptă dîrză cu minutele, cu iarna, cu dis
tanțele și. mai ales, o luptă a constructorilor cu ei înșiși.

în ordinea suprafeței în timp urmează „zona" de la 
„Tricotex" Satu Mare. însemnînd. în expresie nume
rică. 6 000 de tricotaje zilnic. Asta înmulțit cu o lună, 
de cînd s-a încheiat planul pe 1,969. vorbește de la sine 
despre ritmul cu care textiliștii se pregătesc să întîm- 
pine cel de-al cincilea an al cincinalului

De aici încolo, e greu de stabilit o ierarhie. La 10 
decembrie, uzina „Victoria“-F1orești produce primele 
anvelope peste planul anual în 20 de zile — o produc
ție suplimentară de peste 40 milioane lei. Acum, cînd 
noi toastăm, pe drumurile de fier umblă 70 vagoane 
produse la Tr. Severin peste prevederile lui 1969 Și 
nu e deloc exclus ca aceste 70 de vagoane să fie încăr
cate chiar cu cei 15 000 mc produse lemnoase, printre 
care și mobilă, ale Combinatului de industrializare a 
lemnului din Pitești, „născute" exact în aceeași perioa
dă Sau, cine știe, cheresteaua și mobila aceasta vor fi 
transportate în cele 50 de autocamioane de o vîrstă cu 
ele, „lansate" la drum de către Uzina de autocamioane 
Brașov, de asemenea între 20—30 decembrie...

Da. în foarte multe locuri, această zonă pe care, pe 
drept, trebuie s-o numim a surplusului, are o supra
față considerabilă. Fabrici, uzine, județe întregi și-au 
realizat planul anual înainte de termen Nu putem de- 
cît să le dorim un an viitor cu cit mai întinse ase
menea zone 1

Telex, Telex,
Telex, Telex,

Știri, informații, vești din întreg cuprinsul țării. Te
lexul țăcăne fără întrerupere. O selecție e anevoioasă 
și, poate, nici atît de utilă. Pregnantă se desprinde ima
ginea țării care muncește, care creează, care se creează 
necontenit pe ea însăși.

• Astăzi au urcat pe banda de montaj a uzinelor de 
la Brașov alte trei , tipuri de tractoare dîn familia trac
toarelor de 45 CP Astăzi, la aceeași uzină a fost expor
tat al 68 000-lea tractor.

• Astăzi au început, la U.P.R.U.C. Făgăraș, probele 
tehnologice la noua secție de emailare. Aceasta va per
mite dublarea volumului de utilaje emailate aici și 
executarea-unor vase de pînă la 6 000 de litri destinate 
petrochimiei.

• Astăzi, la Combinatul poligrafic „Casa Scînteii" are 
loc evenimentul plecării spre librării a ultimei cărți 
a anului tipărită aici : „Cartea nunții" de George Că- 
linescu.

• Astăzi, de la vestitele sere Codlea pornesc, spre 
București. Brașov, Ploiești, Constanța. Sinaia, Sibiu — și 
spre Helsinki. Viena. Oslo. Beirut. 41 000 de mii de 
garoafe, alte mii și mii de flori în glastre, care în seara 
de 31 decembrie vor străluci pe mesele sărbătorii.

★
Sfîrșit și început de an. Schimb de ștafetă Schimb 

de ștafetă a.muncii harnice, a muncii întregului popor 
care astfel, cu toate energiile sale, pășește în cel de-ai 
cincilea an al cincinalului Așadar, la multi ani. la 
mulți ani buni, tot mai fericiți 1

E o urare precisă, căci ne-o realizăm noi înșine.

Plafon PARDAU
cu colaborarea corespondenților 
„Scînteii"

liza acea creștere intensivă a forțelor 
de producție, se poate clădi acea e- 
conomie avansată proprie stadiului 
superior spre care Congresul al 
X-lea al P.C.R. ne-a deschis largi 
orizonturi — societatea socialistă 
multilateral dezvoltată.

Științei — cale largă spre 
producție

O caracteristică esențială a acestui 
stadiu este și asimilarea organică a 
științei in întreaga viață a societății- 
Rolul științei, ca forță de producție, 
a crescut în zilele noastre atît de 
mult, încît dezvoltarea și moderniza
rea economiei, competitivitatea pro
ducției în relațiile economice inter
naționale sînt de neconceput fără sti
mularea cercetării științifice și în
corporarea amplă, pe scară largă și 
cu operativitate, a rezultatelor ei în 
toate ramurile economice. De aci și 
atenția excepțională pe care o acordă 
științei partidul și statul nostru. 
Preocuparea pentru dezvoltarea ac
tivității de cercetare și introducerea 
roadelor ei în viața economică și 
socială formează o constantă a po
liticii partidului.

Realizările nu lipsesc nici aici — 
este un fapt că în ultimii ani s-a fă
cut pe acest tărîm cu mult mai 
mult decît într-o îndelungată perioa
dă anterioară — dar faptele arată 
totuși că această preocupare nu s-a 
transmis în întreaga ei intensitate la 
toate nivelurile, în toate verigile or
ganismului economic și social și în 
special în acele verigi de bază care 
sînt întreprinderile Avind o optică 
îngustă, limitată la prezentul ime
diat, și complăcîndu-se într-o activi
tate rutinieră, unele, unități economi
ce nu apelează la cercetarea științifi
că, ba chiar manifestă o slabă re
ceptivitate față de rezultatele ei 
atunci cînd acestea li se oferă, le 
privesc ca pe un „musafir nepoftit" 
care ar strica „obiceiurile familiei și 
rosturile casei". Și trebuie să obser
văm că. în asemenea situații, multe 
ministere rămîn pasive, ba, mai mult, 
sînt destule cazurile cînd tocmai ele, 
prin avalanșa de circulare și adrese 
pe care le emit, prin perpetuarea în 
diverse forme a practicilor de tute
lă măruntă a întreprinderilor, în
cătușează inițiativa acestora, le taie 
„aripile interesului" pentru înnoiri în 
tehnică și tehnologie. Pe de altă par
te, nu pot fi trecute cu vederea in
suficiențele de care mai suferă în
săși cercetarea științifică. Deși dis
pune de un important poten
țial de cercetare, deși a fost creat 
un cadru organizatoric adecvat, a- 
portul cercetării științifice la dez
voltarea producției materiale este 
încă slab, mult sub posibilități și ne
cesități.

Măsurile stabilite de plenara C.C. 
și legiferate de Marea Adunare Na
țională creează cadrul favorabil pen
tru o reală simbioză a celor doi fac
tori — cercetarea și producția, Orga- 

, nizarea-institutelor de. cercetare pe 
bază de gestiune economică proprie 
nu trebuie înțeleasă îngust, doar în 
sensul limitai al importanței laturii 
financiare a problemei, deși nici a- 
cest aspect nu poate fi subapreciat; 
dar, nu mai puțin important este fap
tul că o asemenea organizare le va 
determina in mod fortuit să dezvol
te cercetări cu aplicabilitate practică, 
în măsură să ducă la sporuri canti
tative și calitative de producție, va 
acționa efectiv ca un puternic stimu
lent ai creării de „inteligență mate
rializată", efectiv, imediat și direct 
utilă societății. Important este ca a- 
cest cadru să fie din plin folosit atît 
de către instituțiile și centrele
de cercetare, cît și de către be
neficiarii activității lor, în scopul 
accelerării progresului general, eco
nomic și social.

Perfecționarea organizării 
— un concept dinamic

Perfecționarea activității economi
ce solicită aplicarea Cuceririlor știin
ței în însăși dirijarea proceselor e- 
conomice, in organizarea producției 
și a muncii. Acțiunea inițiată de 
partid în anii din urmă pentru or
ganizarea științifică a producției și 
a muncii a arătat chiar de Ia început 
ce imense rezerve de creștere a pro
ducției și productivității pot fi puse 
astfel în valoare — și cît este de im
portant să se persevereze pe acest 
drum Să facem ca 1970 să fie anul 
unei generalizări hotărîte a acestei 
acțiuni în industrie, za și în construc
ții, agricultură; comerț, In toate ra
murile economiei naționale, astfel în
cît să nu existe întreprindere, secție, 
atelier In care să nu se fi studiat și 
valorificat toate posibilitățile de fo
losire rațională științifică, cu maxi
mum de randament, a întregului po
tențial material și uman. Organiza
rea științifică a producției este un 
concept dinamic — întrucît știința și 
producția se află ele insele în per
petuă schimbare și dezvoltare. O a- 
numită raționalizare, un utilaj nou 
introdus în procesul de produc
ție nu numai că duc la o ame
liorare a condițiilor existente de pro
ducție. dai atrag după sine alte și 
alte perfecționări, ca o adevărată 
reacție în lanț - tocmai astfel asi- 
gurîndu-se progresul Aceasta în
seamnă că întreaga acțiune de orga
nizare științifică a producției nu poa
te fi concepută ca o chestiune de 
campanie, cum se întîmplă din pă
cate în multe întreprinderi, ci ca o ac
țiune cu caracter continuu, care să 
țină pasul cu schimbările care au loc 
în structura și calitatea mijloacelor 
de producție. în calificarea forței de 
muncă, și să deschidă mereu poar
ta noilor posibilități de progres.

Una din cerințele fundamentale în
scrise pe frontispiciul preocupărilor 
în anul ce vine este aceea de a se 
perfecționa înseși formele de orga
nizare și conducere a economiei. Ca 
rezultat al aplicării măsurilor stabi
lite de Conferința Națională a PC.R. 
— măsuri întregite în ultimul timp 
prin constituirea centralelor, combi
natelor și grupurilor de întreprin
deri — dispunem în prezent de un 
mecanism de conducere a economiei 
care, îmbinînd intr-o indisolubilă u- 
nitate centralismul cu libertatea de 
acțiune a unităților de bază, este în 
măsură să imprime producției mobi
litatea impusă de ritmul vertiginos 
a! progresului tebnico-științific con
temporan Faptul că există un ase
menea mecanism nu rezolvă însă de 
la sine problemele Totul este ca 
noile organisme economice pe care 
le reprezintă centralele să funcțio

neze corespunzător concepției care ■ 
prezidat la organizarea lor, să nu se 
transforme în noi verigi intermediare 
între întreprinderi și ministere, de 
la care să emane torente de hîrtii, 
ci să se comporte ca personalități e- 
conomice bine profilate, asumîn- 
du-și, purtînd și îndeplinind răs
punderi proprii, distincte. Nu este 
nici o exagerare în a afirma că re
zultatele pe anul 1970 vor fi în ne
mijlocită relație cu gradul în care în 
centrale, ca și în ministere se va 
înrădăcina un stil de muncă di
namic, bazat nu pe circulare și 
referate, ci pe contactul viu cu în
treprinderile, pe sprijinul concret și 
competent pentru soluționarea ope
rativă a problemelor ridicate d» 
viață.

Prin optica responsabilității 
și inițiativei

Așa cum s-a arătat la plenara C.C., 
un imperativ major în noul an este 
ca de sus și pînă jos, la toate nive
lurile, cadrele de conducere să-și în
sușească o optică nouă asupra răs
punderii în muncă, să pună capăt 
practicilor birocratice de a tărăgăna 
la nesfîrșit rezolvarea unor-probleme 
ce intră în competența lor, de „a se 
pune la adăpost" prin solicitarea de 
avize și aprobări din partea foruri
lor superioare. Nu este, desigur, un 
fapt întîmplător că unu] din citatele 
cel mai mult folosite din cuvîntarea 
rostită la recenta plenară a C.C, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
tocmai acela în care se arăta că „nu 
de documente justificative și acope
riri administrative avem nevoie, ci de 
o muncă vie, creatoare, plină de răs
pundere, pentru soluționarea opera
tivă și temeinică a problemelor. Pro
blemele economice sînt de așa na
tură, încît nu permit amînare ; ter
giversarea soluționării lor poate a- 
vea implicații negative, serioase in 
activitatea noastră, poate costa mult 
societatea... Să introducem mai mul
tă răspundere și inițiativă in muncăj 
să dăm mai multă libertate de acți
une fiecărui tovarăș pus într-o 
muncă, dar să asigurăm și creșterea 
spiritului de răspundere al acestuia 
pentru activitatea pe care o desfă
șoară".

Nivelul superior al realizărilor pe 
care sîntem îndreptățiți să-1 aștep
tăm în 1970 nu poate.să nu integreze 
și activitatea de comerț exterior. 
Este binecunoscut că plenara a for
mulat înalte exigențe față de această 
activitatș. Intensificarea comerțului 
nostru exterior și îmbunătățirea 
lui radicală nu sînt o proble
mă de moment, de conjunctu
ră, ci o necesitate decurgînd deopo
trivă din accentuarea interdependen
țelor dintre țări și popoare în zilele 
noastre, ca și din faptul' că pe mă
sura progresului economic, a indus
trializării țării, a dezvoltării și di
versificării ramurilor economiei na
ționale. putem și trebuie, în mod 
necesar, să participăm tot mai activ 
la . diviziunea internațională a mun
cii.

Firește că, pentru a putea cuf.it- 
para din alte țări, trebuie în același 
timp să vindem. Este un adevăr ele
mentar, care se pare că nu este to
tuși înțeles de toată lumea. de 
vreme ce diferite ministere, între
prinderi stăruie mereu asupra nece
sităților lor de import, preocupîn- 
du-se în schimb foarte puțin de 
ceea ce și de cum produc pentru 
export. Pentru a fi pe deplin 
corespunzătoare intereselor țării, 
schimburile externe trebuie să fie 
eficiente. Așa cum s-a arătat la ple
nară. nu se mai poate admite ca pe 
calea comerțului exterior, din cauza 
costurilor încă mari ale unor produse 
ale noastre și a defecțiunilor în mo
dul de valorificare, să se irosească 
o parte din plus-prod'isul poporului.

tn același timp, nu trebuie uitat 
că pentru a-și face loc pe piețele 
externe, unde există o acerbă con
curență. produsele noastre trebuie 
să fie competitive, să atingă și să 
depășească nivelul produselor simi
lare. Dispunem de toate posibilită
țile pentru a face ca în 1970 comer
țul nostru exterior să prospecteze 
cu finețe și sensibilitate piața, să 
reacționeze prompt la cerințele ei, 
cu mărfuri de înaltă calitate, pur
tînd pecetea hărniciei, priceperii, 
bunului gust al poporului nostru, să 
asigure o informare inteligentă a- 
supra lor a publicului consumator, 
într-un cuvînt. să folosească cu iscu
sință toate pîrghiile unui comerț 
modern, civilizat.

Din sfera „curiozităților" 
în cea a practicii 

cotidiene

N-am putea să nu dăm glas, intre 
gîndurile legate de noul an, și celor 
care se referă la competență, la buna 
pregătire de specialitate. In condiți
ile actuale, o asemenea pregătire de
vine cu adevărat vitală. într-adevăr, 
absolut nimic, nici spiritul organiza
toric, nici devotamentul sau abnega
ția, oricîtă energie pot ele să gene
reze, nu ar fi in măsură să înlocu
iască cunoștințele do specialitate pe 
care le solicită construirea și dez
voltarea unei economii socialiste 
moderne. Și, evident că. cu 'cît răs
punderile încredințate oamenilor 
sînt mai mari, cu atît se cer și cu
noștințe mai bogate, mai profunde, 
lată de ce nici un efort nu va trebui 
considerat prea mare pentru a do- 
bîndi o solidă pregătire. pen
tru împrospătarea continuă a cunoș
tințelor pentru a stăpîni tot ce 
e nou și important în domeniul 
respectiv ; iar între aceste cunoștințe, 
pentru cadrele de conducere din e- 
conomie se situează pe primul plan 
știința nouă a conducerii procese
lor economice, cunoștințele de ma
tematică. cibernetică și infor
matică economică, care din sfera u- 
nor „interesante cunoștințe intelec
tuale". cu iz exotic — se cer cît 
mai grabnic transpuse în sfera ac
tivității practice, cotidiene.

Iată numai cîteva din ideile pa 
care le inspiră o fugară încercare de 
a ne proiecta în activitatea intensă, 
bogată, complexă care se anunță 
pentru 1970. Depinde de noi toți, de 
fiecare in parte ca noul an să de
vină un an de importante succese 
pe toate planurile, să ne aducă bucu
ria și satisfacția deplinei înfăptuiri 
a programului trasat de Congresul 
al IX-Iea -îl partidului. Aceasta va 
însemna implicit asigurarea condiți
ilor optime pentru a trece la reali
zarea bmă-’ri'nr Congresului al X- 
lea,.o nouă și importantă etapă în 
măreață operă de făurire a societății 
socialisto multilateral dezvoltate în 
patria noastră.
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Filmul Stoicăneștilor 
altă dată se cufundă 
mai mult, cu fiecare 
în adîncurile „arhivei"

răs- 
re- 
fă- 

mari cărei 
tăios

îl co- 
între- 
30 000 
japo-

de oameni, 
de 11 000 mun- 
cadrul grupului 

petrochimic

A

Țineam însă 
sărbătorirea 

după ora Bu- 
In conse-

amintirii, cam 
de trecerea ani-

, radio 
echipajul 
felicitat de către re-

la 
Ea.

Ei vor- 
zero. eu 
ora zero 
minute .. 

nu

Nu era lumina nicăieri;

lungi pe șesuri"

nu puteam 
vocea pa- 

București. 
nostru a

A

„Trecuia anii

15 minute

Primul film poartă pe 
el lungile striații care, din 
cînd în cînd, fac să joace 
imaginea, cam ștearsă de 
trecerea anilor, aidoma 
prOpriiloi* noastre fotogra
fii din copilărie sau din 
adolescență ce ne fac să 

' zîmbim înduioșați de noi 
înșine. Primii metri ne 
arată un tîrg noroios, cu 
multe cîrciumi și căsuțe 
pitice, cu oameni sărăcuț 
îmbrăcați, ce trec grăbiți 
pe lîngă niște monștri de 
fier învechit.

Hunedoara, 31 decem
brie 1947. Republica româ
nească se născuse de o zi 

■ și Hunedoara simțea, cu 
toți porii deschiși, vîntul 
proaspăt al bucuriei și al - 
izbînzii ce trecea peste 

' țară.
Imaginile filmului curg 

mai departe. Privim Hu
nedoara brigăzilor, de re
construcție, Hunedoara a- 
nilor eroici. Comentariul :

1 4 '“xandru Bog- 
sctorul repa- 
> al Combi- 
irgic.
ă a fost cel 
■evelion pe 
trecut vreo- 
sărac... dar 
cel mai fru- 
riața. Nicio- 
lă știi de ce 
•e este „cea 
*. Sau știi, 
greu să ex- 

parte din 
e de briga- 
muncit la 

Hunedoa- 
1 numeam : 
reconstruc- 
•a“. Eram 
iserăm din 
• țării ca 

ridicarea 
strucții ale 
lătre care 
idul. Cine 
rioada ace- 
nosferă de 
ita în bri- 

:• ică patrio- 
înaripate 

și visurile 
eea, trece- 

nou avea 
emnificație 
;ă decît o 
le revelion.
>ea ne-am 
elul nostru, 
parte din 

ă, a-ntîia, 
ați în sala 
ă mare, cu 

mese lungi de cantină,
împodobite de noi, de
brigadieri, așa cum ne-am 
priceput. Totul era nou 
--- 1 ine ; abia veni- 

a țară și nu mai

lm trebuie sa 
cea mai moder- 
« proiecție din 
nul trebuie să 
mic și să exis- 
e de sunet ste- 
ipectatorii, tre- 
ăm în fotolii 
j, îmbrăcați în 

costume elegante și cu o 
dispoziție sufletească „de 
zile mari".

Toate acestea pentru ca 
imaginile filmului tehni- 
color să se acordeze pe 

! deplin cu noi. Atenție, 
.începe 1 Această sală, a- 
ducînd cu bordul unei 

. cosmonave, este sala de 
; comandă a grupurilor 7 

și 8 de la Centrala termi- 
' că Ișalnița, cea mai mare 

și mai modernă centrală 
electrică In funcțiune a . 
României.

Vocea de be banda so
noră este a inginerului 
Mihai Popescu. Un amă
nunt despre sine : a ab
solvit facultatea de Elec
tromecanică în 1966 ; din 
august 1968 lucrează aici, 
•la Ișalnița.

— In ■ noaptea de reve
lion 1968—1969 eram șef 
de tură pe centrală, 
•camera de comandă. 
23 și 33 de minute, tocmai 
cînd noi, cei cîțiva oa
meni de la „comandă", ne 
pregăteam pentru revelio
nul nostru de cîteva mi
nute, a avut Ioc o avarie î 
au declanșat turbinele 
3—4 din cauza unor defec
țiuni la pompele de ali
mentare.

Nu știu cînd a fost ora 
zero. Pentru că eram în 
manevre cu personalul de 
tură. Remedierea avariei 
a fost făcută în vreo 40 
de minute. Abia după ce 
am terminat , remedierile 
l-am auzit pe un mecanic 
din echipa de intervenție 
că-mi spune „La. mulți 
ani, tovarășe inginer 1" A- 
tunci, n-am uitat la ceas 
și am văzut că era ora 
zero și 15 minute din noul 
an 1969 împinsesem re
velionul cu un sfert de 
ceas — pentru noi Anul 
Nou venise cu o mică în- 
tîrziere. Dar după aceea 
am fost felicitat de dis
pecerul național și de a Iți

Acest film, tot tehnico- 
lor, debutează cu o ima
gine peste dulci coline a- 

, dîncite în nea, peste case 
. cu coșuri de omăt de sub 

un fir subțirel de 
albastru se înalță 
cer. Se îndoaie cren- 
pomilor sub zăpadă, 
noapte, cum spune 

povestitorul, de început
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participasem Ia un reve
lion de felul acela. Eram 
emoționați, și asta nu atît 
din pricina decorului — 
azi abia înțeleg cit era 
de- sărăcăcios — cît pen
tru importanța pe care o 
dădeam acestui eveni
ment, pentru semnifica-, 
țiile ce le avea pentru 
noi. Am avut și un plugu
șor, cu un text pregătit 
de noi și care vorbea ,desT 
pre viața noastră de bri
gadieri. El cuprindea, de 
fapt, ideile simple, mari 
care animau acea perioa
dă de. început a construc
ției socialiste. Am făcut 
și eu parte din echipa 
plugușorului și știu cu cît 
foc strigam. Am plecat 
apoi și pe la alte cantine 
unde se organizaseră re- 
velioane pentru alte bri
găzi și am spus plugușo- 

. rul nostru. Apoi ne-am 
întors și ne-am așezat la 
masă. Mi s-a- părut gro
zavă petrecerea aceea, 
deși nu ni s-a servit de- 
cît o masă obișnuită, sim
plă, de cantină, doar în 
plus vreun pahar de vin. 
Dar ce masă îmbelșugată 
a fost... îmbelșugată de 
căldură, de încredere, de 
speranțe. La miezul nop
ții, în loc de „La mulți 
ani !“, am strigat „De trei 
ori ca la brigadă ! hei- 
rup ! hei-rup ! hei-rup !“ 
Este cea- mai frumoasă 
urare de anul nou pe care 
am auzit-o Vreodată...

Dacă m-ați întreba de 
ce-mi amintesc, atît'de bi
ne acea noapte aș 
punde că a fost un 
velion în care am 
cut mari, foarte ___
investiții de încredere și 
speranțe. Și pentru că 
aceste investiții s-au do
vedit rentabile. In defini
tiv, nu-i așa că sînt țări 
unde revelionul lui 70 nu 
se deosebește prea mult 
de cel al lui 48 ?

...Filmul mai stăruie o 
clipă asupra 
Hunedoarei
Apoi

furnalelor 
de . atunci. 

Apoi trece rapid peste 
țară. în barăci, în canti
ne, brigadierii petreceau. 
Cu pîine neagră și cu 
marmeladă : așa era în 
1947. Le sclipeau ochii și 
cîntau „Agnita-Botorca". 
Astăzi sînt maiștri și in
gineri, și medici, și ofițeri 
și miniștri, și scriitori, și 
profesori universitari. 
Ce-ar fi. foști tovarăși 
brigadieri, ca și în noap
tea aceasta, prima a lui 
70, să strigăm, în chip de 
„La mulți ani l“, un „Hei 
rup !“ ?

dispeceri de ia alte 'cen
trale electrice din'țară. E- 
ram fericit că avaria nu 
se soldase cu 'urmări gra1 
ve. In zilele următoare 
am avut liber și am ple
cat la cabana Rusu de pe 
Paring unde m-am întîl- 
nit cu foști colegi ai mei 
de facultate. Ne împărtă
șeam impresiile din noap
tea revelionului, 
beau despre ora 
ara vorbit despre 
și cincisprezece

Nu mă pot opri să 
compar amintirile ingine
rului Mihai Popesci) cu a- 
mintirile celui care a1 fost, 
în perioada construcției, 
șeful montorilor de aici, 
de la Ișalnița. inginerul 
Adrian Ștefănescu.' A lu
crat pe mai toate șantie
rele centralelor noastre <“■: 
lectrice și îmi spunea : 
„Am biruit greutăți mati ; 
ceea ce părea îndepărtat 
s-a realizat mult mai re
pede chiar decît ne închi
puiam noi ; unele lipsuri 
ce păreau copleșitoare au 
fost depășite' și lăsate 
mult în urmă. Fiecare an 
a fost treapta unei scări 
pe care urcăm mai sus,

■ tot mai sus. E adevărat 
că dacă ne uităm înainte 
vedem că mai avem mult 
de mers ; dar cită încre
dere, cîtă forță căpătăm 
atunci cînd privim în jos, 
la capul scării, la urcușul 
străbătut pînă acum !

Urcăm pe o scară așe
zată într-un unghi mare 
și oricine știe că o astfel 
de scară nu se urcă ușor.

...Ce splendidă rezonan
ță au ' astăzi cuvintele 
sale, aici, în sala de co
mandă a Ișalniței, unde 
decorul aduce aminte' de 
bordul unei cosmonave...

Filmul s-a terminat, în 
sală s-a făcut lumină. 
Dacă sînteți de acord cu 
propunerea mea, în noap
tea revelionului ciocniți 
un pahar și pentru lu
crătorii din sistemul e- 
nergetic național. Pentru 
că, în clipa aceea, ei au 
grijă -să puteți stinge și 
aprinde cu bine luminile 
orei zero, luminile Noului 
An 1

de lume. Trec pe uliți, ve
nind din depărtările mi
leniilor și ducînd, peste 
timp, datini strămoșești 
flăcăi îmbrăcați în ițari 
și în cămăși de. in, cu co
joace și căciuli, încinși 
cu brîuri mari, și duduci 
în rochii albe, lungi de 
[lene Cosînzene. Cîntă și 
dansează în ogrăzile gos-

podarilor, urîndu-le belșug 
și sănătate. Și trec plu
gurile mari • , cu pa
tru bol, împodobiți cu 
cordele și beteală, ...și 
mai trece și „nunta țără
nească" ce poposește la 
casele cu fete de măritat 
și flăcăi de însurat.

Camera se oprește la 
o casă ca toate celelalte ; 
ușa se deschide și în prag 
apare Gheorghe Bodoașcă.

— Acum 40 de ani am 
venit aici, în Miroslovești, 
prin părțile Pașcanilor, 
învățător tînăr ; și am 
început să-i învăț carte 
pe copiii satului. Toți au 
trecut prin Clasele mele ; 
patruzeci de ani am fosi

' învățător.
Ehei, cîte nopți de Anul 

Nou am petrecut în satul 
ăsta ! Erau nopți 
nopți fără veselie, ca în
tr-un sat de oameni ne
căjiți, sărmani în ciuda 
hăfniciei lor. Să compar 
anii de-atunci cu cei de 
astăzi, în satul avut, în 
care a pătruns lumina 
anilor socialismului. Școa
lă mare, radio, televi
zoare, biblioteci, cămin 
cultural... Altă dată, doar 
eu aveam o bibliotecă, azi 
e mai ușor de știut cine • 
nu are, decît cine are.

Vorbeați de nopțile Anu
lui Nou — dar în primul 
rînd zilele, ele s-au 
schimbat cu totul și în'- 
satul ăsta în anii luminii...

Anul acesta, în 1965, în 
viața mea au fost două e- 
venimente însemnate : 
școala a împlinit o sută 
de ani, iar eu, care am 
slujit-o cu credință patru 
decenii, am ieșit la pensie. 
Mă pregătesc să sărbăto
resc primul meu revelion 
de pensionar Cum va 9 
oare ?...

Dar în clipa aceasta 
porțile se deschid și în 
treg ecranul este împînzit 
cu toate grupurile de ură
tori din sat. Au ținut să 
facă „Prima urare" bă- 
trînului lor învățător, ce
lui care le-a deslușit tai
na slovelor, primului lor 
luminător.

...Așa arată, pe ecranul 
memoriei, încă un film 
turnat acum patru ani 
De atunci, el se repetă an 
de an și an de an bătrî- 
nul dascăl este cuprins do 
aceeași firească emoție 
„Noaptea nopților", cînd 
el este înconjurat de do
vezile de dragoste și pre
țuire ale întregului sat, 
este pentru el cea mai 
frumoasă noapte a anului.

eliberare totală. Deoarece 
simultan mai am de fă
cut cîteva experiențe, care 
cer mai ales rutină. 
Sub această plapumă u- 
șOară, subconștientul spe
culează mai departe, și 
cînd citesc cele mai noi 
rezultate ale cercetărilor 
găsesc cheia și văd, 
de astă dată cu certitudi
ne, drumul pe care îl am 
de urmat. In anul acesta 
am atins acest punct. Ca

Iată Stoicăneștii, una 
dintre cele mai vechi și 
în același timp cele mai 
puternice cooperative a- 
gricole de producție din 
țară. Ne vorbește Stan 
Ghinescu, secretar al Co
mitetului de partid.

— Acum, în 1963, putem 
să petrecem un revelion 
„pe cinste". Avem cu ce

de obicei, în ajunul Anu
lui Nou, sper...

Și speranța va fi o cer
titudine : fac parte din- 
tr-un front vast de cerce
tători, de la cei care au 
terminat nu de mult fa
cultatea pînă la savanți ... . faimă 

Sînt bucu- 
număr prin-

respectâți, cu o 
mondială.
ros că mă 
tre ei, că pot și eu să 
duc cu un pas mai depar
te știinfa româneaspă.

noapte ca oricare alta... 
Apoi, Stoicăneștii de azi,' 
cu case mari, cu stîlpi 
care aduc electricitatea 
cu antene de televiziune 
ițindu-se ici-colo, an de 
an mai multe.

— Acum vreo douăzeci 
de ani ascultam — care 
ascultam ! — programul 
de Anul Nou la un radio-

ton în forțele noastre ca 
oricînd. Puternica impre
sie lăsată de lansarea 
primului tractor româ
nesc, IAR-22, care avu
sese loc cu numai puțin 
timp în urmă, mai stă
ruia încă în inimile noas
tre. îmi amintesc atmosfe
ra entuziastă, clocotul ne
întrerupt al muncii care 
domnea în uzină, conști
ința că lucram pentru un 
țel legat strîns de însuși 
viitorul țării și care ne a- 
juta să învingem lipsuri- 

•le și greutățile de tot fe
lul prin care treceam a- 
tunci. Primul tractor — 
pe care eu am avut cins
tea să-l încerc per
sonal — era adăpostit în 
hangarul 6 și păstrat ca o 
bijuterie de mare preț. In 
zilele acelea, din toată 
uzina muncitorii veneau 
ca la pelerinaj să-l pri
vească, să-I pipăie, unii, 
cam neîncrezători, să-l 
admire. Deși în unele 
momente prezența' lor ne 
incomoda, nu le puteam 
spune nimic deoarece era, 
în fond, rodul muncii lor.

In ziua de 31 decembrie 
1946 trebuiau schimbate 
niște piese la motor. Cu 
o zi înainte se hotărîse 
să fie turnate din nou. 
Am trecut pe la turnăto
rie. Deși schimbul se sfîr- 
șise, turnătorii, în frunte 
cu inimosul nea Ilie Tran- 
dafirescu, nici gînd nu a- 
veau să plece acasă. Tur
naseră pentru a nu. știu 
cîta oară piesele respecti
ve și 'erau hotărîți să re
pete turnarea pînă vor 
ieși bune, chit că vor tre- 
bui să stea întreaga noap
te de revelion în turnăto
rie. „Ei, și, în loc să tur
năm vin în pahare, o să 
turnăm fonta ! Numai 
tractorul să iasă bine"» 
Așa .spuneau oamenii.

. Se lucra greu, hala res
pectivă improvizată în 
turnătorie, prin ai 
pereți sufla vîntul

spulberînd zăpada înăun
tru, nu oferea practic nici 
o protecție oamenilor î 
nimeni însă nu a dat îna
poi din fața greutăților, 
nimeni nu s-a plîns, ni
meni nu s-a uitat la ceas, 
nici chiar muncitorii care 
abia atunci învățau taine
le turnării fontei. Tîrziu, 
abia turnate, piesele au 
fost duse, calde încă, ’ 
prelucrare ; de acolo, 
aceeași grabă, au fost a- 
duse pentru montaj. Deși 
timpul era înaintat, le-am 
înlocuit atunci, pe loc, 
sub îndrumarea regreta
tului inginer Mărdărescu. 
care nu s-a clintit de lin
gă tractor. Piesele se do
vediseră bune. Pus în 
funcțiune, tractorul mer
gea bine acum, ~ 
greu să descriu ce 
simțit cu toții în 
momente.

Fericiți, 
hală. Din 
cantinei, unde 
noștri se 
sărbătorească 
nului 1947, melodia unui 
vals ajungea pînă la noi. 
Cînd am intrat în sala 
cantinei, inundată de lu
mină și veselie, directorul 
general de atunci al uzi
nei tocmai toasta pentru 
succesul tinerei industrii 
românești de tractoare. A 
fost un toast de bun au
gur. Nu-l uit, mă gîndesc 
la el în fiecare noapte de 
revelion.

Pe atunci, mulți dintre 
noi abia țineam intre de- 

' gete un creion bont, cu 
care scriam stîngaci 1 pe 
felicitare un „La mulți 
ani !“ Astăzi sîntem maiș
tri, ingineri... unii’ dintre 
noi își dau doctoratul în 
științe tehnice.

...Și, toate acestea Ie vi
sam în noaptea aceea de 
ianuarie. Partidul ne spu
sese că se poate, ne che
mase să muncim, să spe
răm, ne arătase certitudi
nea viitorului.

la 
în

Este 
am 

acele
am ieșit din 

sala de mese a 
tovarășii 

■‘adunaseră- să 
sosirea a-

ca norii

vecin, și al mineralierului 
„Hunedoara", aflat și el 
pe undeva „pe aproape".

A fost un revelion fru
mos ; am cîntat cîntece 
de acasă, ne-am amintit 
cu dor de locurile dragi și 
de. cei pe care îi iubim. 
Ne simțeam și noi o bu
cățică de pămînt româ
nesc, sincronizați cu ini
mile tuturor celor de 
UCclStl.

Sub cupola
de foc

Clipă suspendată intre două veșnicii, 
prag dinspre trecut spre viitor, secundă 
dilatată pînă la întinderea unei nopți, 
noaptea Anului Ce Vine, trece peste pla
netă împrăștiind pulberea de urări și 
speranțe, de visuri și doruri, de împli- 

Anjțrl. Noaptea revelionului, „noaptea 
ultima și prima, ne ia de mînă 

, ș.; ne .poartă dintr-uu an într-altul, logo- 
i >> tlindume cu noile speranțe, cu marile 

bucurii și certitudini.
Se sting acordurile anului ce pleacă 

dintre noi ; se nasc, asemenea pîraielor 
..de munte, susurînd, clipele celui în care 
intrăm. Și poate — adică, sigur ! — cînd- 
va, de-a lungul acestei nopți a nopților, 
ceva ne stîrnește amintirea surorilor ei. 
Creanga aceasta de brad, de care ne-am 
apropiat obrazul, stîrnește memoria și 
ne reînvie revelionul de acum cincispre
zece sau doisprezece ani cînd... Sau fata 

, aceasta frumoasă, care ne spune zîm- 
bind „La mulți ani 1”, ce bine seamănă 
cu adolescenta aceea din o mie nouă sute 
patruzeci și... — și cît oare î — care 
atunci, în noaptea revelionului...

...Se cern amintirile, așa cum se cerne 
afară zăpada, iluminind noaptea albas
tră. Noaptea nopților are și darul de a 
topi în ea pe surorile ei, pe cele ce au 
venit dinspre veșnicie și au plecat spre 
veșnicie iluminind cerul vieții noastre. 
Am cutreierat țara, căutînd împreună cu 
cîțiva oameni pe care îi veți cunoaște cu 
acest prilej să derulăm filmul amintiri
lor — despre cîteva nopți ale începu
turilor de an. Și pe ecranul memoriei au

I
O

început să ruleze aceste filme : Desen de Mihai SÂNZIANU

Cheia certitudinilor ne mîndri în cooperativa 
noastră. Pămîntul e bun,

cutie. Astăzi stăm în fața 
televizoarelor de care ni-

Acțiunea acestui film se 
petrece în noaptea de 31 
decembrie 1968 - spre 1 
ianuarie 1969. Primul ca
dru : o încăpere tihnită, 
un birou, un bărbat care 
vorbește. Regizorul' a 
așezat, simbolic, o ramu
ră de brad și o cupă de 
șampanie. Cadrul se lea
gă de altul : un laborator 
în care același bărbat, în 
halat alb, este aplecat a- 
supra unor retorte. Și din 
nou cadrul „festiv". Apoi 
încă odată laboratorul. Și 
din nou..

Suprapusă, vocea acelui 
bărbat. Este profesorul 
doctor, docent Andrei La- 
zany, șef de catedră la 
Institutul Agronomic din 
Cluj, membru corespon
dent al Academiei de 
științe agricole și silvice :

— în cercetarea științi
fică; ca în orice ramură 
a muncii umane, există 
elemente de rutină, de 
simplă reproducere. ca 
și elemente. — aș zice eu 
— de cuplare, legare, adi
că momente Cînd între 
anumite date, mai mult 
sau mai puțin concrete, 
observate, facem o legă
tură ; chiar dacă din pri
ma încercare nu vedem 
legătura cauză-efect, sim
țim însă că ceva se contu
rează. -Mai trebuie să aș
teptăm pînă ce lucrurile 
se limpezesc ; prima noas
tră impresie a fost e- 
ronată sau nu este erona
tă ?. îndoieli, căutări pînă 
cînd, într-o zi, reușită 1 
Acesta e momentul cel

mult dorit, momentul vi
sat ! Revelionul de acum 
e frumos ; trăiesc bucuria 
unui asemenea moment ; 
Anul Nou îmi aduce pre
miul Academiei.

(Profesorul Lazany a 
făcut, după obositoare în-. 
cercări, dovada că șulfa-v. 
midele au proprietatea 
de a elimina unii cromo
zomi din aparatul cromo- 
zomial prin inactivai-ea 
mișcării acestuia în cursul 
diviziunii . unicelulare. 
Descoperirea a explicat 
pentru prima dată efectele 
sulfamidelor asupra plan
telor și animalelor, inclu
siv asupra omului. — n.n.)

— Dar bucuria — reia 
interlocutorul — este, ca 
de obicei, de foarte scur
tă durată. Este înlocuită, 
de îndată ce trec la o 
altă fază de cercetare, de 
un anume simț de respon
sabilitate și, totodată — 
de ce n-aș mărturisi ? — 
de neputință. Acum simt 
că am descoperit' iar ceva. 
Dar cum pot dovedi ceea 
ce „simt" numai ? Dacă 
„divulg" înainte de a po
seda dovezi devin ridi
col. Dacă stau și tac iar 
nu e bine. Uneori, aceas
tă nesiguranță este foar
te neplăcută, apăsătoare 
și durează tot timpul ex
periențelor de control, 
în sfîrșit, după cîteva 
săptămîni, uneori luni, am 
toate datele centralizate 
și văd rezultatele : simță- 
mîntul ineditului nu m-a 
înșelat. Am iarăși un mo
ment. de liniște, dar nu de

oamenii sînt harnici și is
teți, gospodarii aleși de ei 
sînt chibzuiți. Ia uitați-vă 
cum mai petrecem aici, cu 
toții laolaltă, așa cum și- 
în timpul anului muncim 
cu toții laolaltă. Ne-am 
strîns în clădirea școlii, 
în cap cu președintele 
nostru de care cred c-ați 
auzit, Dumitru Tudose. 
Lăutarii ne. cîntă ; și cîn
tece mai noi, și din cele, 
de pe vremea cînd eram 
clăcași.

(Aici se interpune o sec
vență înfățișînd Stoicăneș
tii de odinioară, 
mici, acoperite . cu 
ie, se înșiră

Pe Valea Trotușului, 
chimia românească își 
consolidează izbînzile și 
se pregătește pentru alte
le noi. In blocurile mo
derne, în cartierele răsă
rite în anii noștri, trăiesc 
peste 40 000 
Mai mult 
cesc în 
industrial 
Borzești.

Filmul 
decolorat 
lor, se petrece în J952. A- 
pele înghețate ale Trotu
șului. Ici-colo cite o casă 
țărănească...

...dar, să-i dăm cuvîntul 
inginerului Aurel Teo- 
doru, astăzi director teh
nic ăl grupului.

— 31 -decembrie 1952. 
Poposisem , de aurind- pe 
Valea Trotușului. 
țeam pe atun'ci un 
de proiectanți care 
sarcina să studieze 
bilitatea amplasării 
ceasta zonă a unui 
combinat chimic. Singu
rul element al noului pe 
aceste meleaguri era șan
tierul pe care aveau să se 
înalțe, cîțiva ani mai tîr
ziu, rafinăria și termo
centrala Borzești. Locul 
unde întreprindeam studii 
era ocupat doar de trei 
case modeste și o stînă. 
Cît despre Onești, locali
tatea din apropiere, tre
buie spus că nu se des
prinsese încă din rîndul 
unor comune, poate ceva 
mai răsărită. Se profilau 
doar trei-patru blocuri la 
roșu și alte două sau trei 
date deja în folosință.

Era o iarnă grea, cum 
sînt de obicei iernile în 
părțile Moldovei. Am pe
trecut revelionul într-un 
așa,-zis „oraș nou". Dar 
ce fel de „oraș"? De 
fapt, orașul exista doar 
în închipuirea noastră. în 
visurile noastre romanti
ce. Dar pentru noi el

însor 
grup 

aveau 
posi- 

în a- 
mare

exista aievea ! „Salonul" 
în care a avut loc petre
cerea era o baracă prin 
care șuiera vîntul. Me
niul nu era ' nici el 
prea arătos : în schimb, 
ce pline erau inimile 
noastre... Știam că avem 
de făcut lucruri mari, să 
înălțăm obiective indus
triale de proporții care 
unora le păreau basme. 
Eram puțini, doar vreo 
cincizeci de chimiști. Res
tul erau constructori.

Ce revelion frumos a 
fost — și ce amintiri mi
nunate mi-au rămas din 
cîntecele, ,și rîsetele, și 
glumele noastre ! Ne sim
țeam adevărați pionieri ai 
noului, plecați în jcuceri- 
frea tărimurilor “necunos
cute. Și-ăpoi, mai era și 
iromantismul tinereții I 
Ehei, trec anii...

Așa a fost, am făcut re
velionul intr-o baracă. 
Nici n-am fi avut unde să 
chemăm invitați în cămă
ruțele noastre. Astăzi, de
sigur, nu avem palate, dar 
fiecare are gospodăria lui, 
are un apartament în care 
îi poate invita pe cei 
dragi. Pe locurile unde 
au fost barăcile, se ridi
că blocurile . noastre. 
Știam de pe atunci, din 
noaptea amintirilor, a re
velionului ’53, că așa 
va fi, Și nu ne-am înșe- 

cum 
azi 
în

lat atunci — așa 
nu ne înșelăm nici 
cînd știm cum va fi 
anii următori !

Da, trec anii! Să în
chinăm în noaptea aceas
ta pentru toți constructo
rii, pentru cei ce și-au 
petrecut de-a lungul a- 
nilor noaptea nopților în 
barăci la Bicaz și la Fi- 
rizâ, la Turnu Măgurele 
și la Lotru, la Orașul 
Victoria, la Sadu, la Su
ceava, în noile cartiere 
ale Bucureștilor, în... 
toată România ! Să 
pentru constructori!

Petardele' împodobesc 
de sărbătoare perul țării 
în această ..solemnă noap
te. România contempo
rană, țară ce se îndreaptă 
cu toate pînzele sus spre 

' viitorul de împlinire 
cialistă, întîmpină 
care an nou cu alte zidiri, 
cu alte uzine, cu alte cen
trale electrice. Crește cu 
fiecare, an puterea țării, 
fiecare an adaugă o po
doabă la șiragul ei de 
nestemate.

...Să ne întoarcem a- 
colo de unde a început 
călătoria noastră pe firul 
timpului : la Hunedoara. 
Putem măcar să pompa
răm filmul zilei de astăzi 
cu cel de odinioat-ă ? Nici 
gînd.. Hunedoara mun
cește, iubește și visează 
sub-zodia înaltă a mari
lor biruințe ce s-au ar
cuit peste pămîntul din
tre Carpați și Dunăre în 
ultimii arii. Furnâlul de 
o mie de metri cubi, noua 
oțelărie Siemens Martin; 
blumingul comandat de 
creiere electronice, oame
nii municipiului Hune
doara — totul stă ca măr
turie a prefacerii tîrgu- 
lui de odinioară într-o 
puternică citadelă indus
trială.

Fumegă furnalele în 
noaptea de revelion. Ni 
se pare că, întorși la Hu
nedoara astăzi, lucrul cel 
mai potrivit este să-1 ru
găm să ne vorbească, în 
vreme ce rulează filmul 
contemporaneității, pe 
unul dintre cei care la ul
timul revelion au lucrat. 
L-am găsit în persoana 
prim-furnalistului Ale
xandru Hăjdețean, de la 
furnalul de 1 000 de me
tri cubi.

— Aș putea să vă vor
besc despre acest reve
lion pe care nu l-am pe
trecut. Nu l-am petrecut 
pentru că ' în noaptea a- 
ceea a trebuit să mă aflu 
aici, în. combinat, și să 
asigur, împreună cu echi
pa mea, funcționarea fur
nalului. N-a fost un 
schimb de noapte obiș
nuit ; și nici nu putea fi 
pentr.u că noi aveam tot 
timpul sentimentul că 
sărbătorim alături : de 
toată , țarp ,,npapțea Anu
lui Nou.

• • O. sărbătoream s «trădu- ■ 
indu-ne să muncim -z mai 
bine decît de obicei.'Din 
mai multe motive ; eră, 
mai întîi, sentimentul că, 
știindu-ne aici, tovarășii 
noștri de muncă, cei care 
se află la petrecere, au 
încredere în noi, știu că 
producția de fontă pen
tru noaptea aceasta este 
asigurată. Apoi, credința 
că a munci la furnal, a 
elabora șarje de metal 
este un mod foarte băr
bătesc și demn de a cin
sti Anul Nou. 'Și mai era 
dorința de a începe noul 
an, din prima clipă, cu 
rezultate de cea mai înal
tă calitate — cum zice 
vorba, ca să meargă așa 
tot anul ! Am produs în 
noaptea; aceea cu 300 ide 
tone de fontă mai mult 
decît era planificat.

Priveam de. pe platfor
ma furnalului orașul cu 
toate ferestrele luminate 
și aveam sentimentul că 
participăm Ia un revelion • 
uriaș, că sîntem, în ace
lași timp, în toate casele, 
alături de toți cei care 
atunci închinau și își 
urau „La mulți ani !“. De 
aceea, cînd am plecat di
mineața spre . casă și 
ne-am amestecat în mul
țimea celor care se întor
ceau de la revelion am 
avut și noi sentimentul 
că am petrecut. un reve
lion. Eu știu ? — poate 
că mai frumos decît al 
lor. Sau nu mai frumos.... 
In orice caz, un revelion 
minunat.

meni nu se miră mai mult 
decît s-ar mira de un 
scaun.

Ei, după cum vedeți, 
alta e viața noastră. Noi, 
cooperatorii din Stoică
nești, vă urăm tuturor 
pace, sănătate și belșug I 
La mulți ani t

...Și de atunci a crescut 
avuția cooperatorilor din 
Stoicănești. Acum, în pra
gul lui 1970, ei au un 
fond de bază de-20 de mi
lioane de lei . și o avere 
obștească de 28 de milioa
ne, 
de 
tot 
an,
— adică în negura vremu
rilor.

co-Arhipelagul Japoniei. 
La București sînt primele 
ore ale după-amiezii. lui 
31 decembrie 1968, aici 
mai sî.nt cîteva minute 
pînă la ora zero a lui 1 
ianuarie 1969. In rada por
tului Kobe, petrolierul 
„Oltenia". îl ascultăm pe 
comandantul vasului, că
pitanul Adrian Serescu, 
acum. în preajma unui 
nou revelion.

— .In cei peste două
zeci de ani de cînd fac 
parte din flota noastră 
maritimă comercială, am 
petrecut de multe ori re
velionul departe de pa
trie, departe de cei dragi. 
Acum un an, petrolierul 
„Oltenia!1, pe care 
mand, descărcase 
gul tonaj, peste 
tone, în acest port

face deci aici 
întregul e- 

pregătit

prezentanța noastră 
mercială, de echipajele 
petrolierului „Argeș", aflat 
pe atunci într-un port

Plugușor cu

Case
pa-, 

de-ă 
lungul ulițelor noroioase 
Nu e lumină nicăieri ; cui 
îi ardef de petrecere? 
Noaptea nopților

Am uitat să „filmăm" 
la Stoicănești tractoarele. 
Poate pentru că ar fi 
fost o imagine cam bana
lă ? In orice caz, să repa
răm greșeala. Iată uzine
le „Tractorul" din Bra
șov, unitate de bază a in
dustriei noastre, lată ha
lele moderne, iată noile 
tipuri de tractoare, 
iată... Dar regizorul-a- 
mintire vrea să ne pro
iecteze 
velionul

altceva : re-
.—___ 1947. Comenta
tor : Victor Oprea, șeful 
secției .montaj general de 
la uzinele „Tractorul".

— Dacă-mi amintesc ?... 
Se pot oare uita asemenea

momente ca acelea petre
cute la sfîrșitul. anului
1946 și începutul anului
1947 ? Pentru noi, ele au 
constituit piatra de ho
tar între fabricația veche 
și cea nouă, menită să 
deschidă ceruri noi — 
pe atunci abia bănuite 
— agriculturii țării noas
tre. 31 decembrie 1946 
are pentru colectivul nos
tru o adîncă semnificație : 
noaptea aceea rece, cu cer 
spuzit de stele, a fost 
poate prima noapte de re
velion adevărat din viața 
noastră de pînă atunci. Ea 
ne-a găsit mai optimiști, 
mai veseli, măi încreză-

nez. Vom 
revelionul, 
chipaj s-a 
se ’cuvine.

Seara — 
orar japonez — s-a 
cu 7 ore mai devreme de- 
cît la noi. 
să începem 
revelionului 
cureștiului.
cință, am mai așteptat...

Din ..păcate, în îndepăr
tata Japonie, 
să ascultăm 
triei, 
Dar 
fost ‘

Care a fost cea mai frumoasă 1 Au fost 
toate. în fiecare an am rememorat victorii 
și ne-am pregătit pentru victorii. La fel va 
fi și mîine. Să ne reamintim zilele vieții 
noastre și să scoatem dintre nopțile toate 
pe cea mai frumoasă. Cufundați un minut 
în amintire, surîzînd, poate, nostalgic, vom 
redescoperi o fărîmă din sufletul nostru ; 
cine știe, poate cea mai frumoasă.

Așa au trecut, așa trec revelioanele țării, 
revel ioanele noastre — ca trepte ale unei 
scări ce duce mereu spre mai sus, spre înal- 
turi. Pentru împlinirile fiecărui an, pentru 
ca urările din noaptea aceasta să se în
chege în fapte a vegheat, veghează și va 
veghea marele constructor al României 
contemporane. Partidul ei comunist. Tre
cutul, prezentul și viitorul sînt sub flamu
rile lui.

în noaptea aceasta să ne gîndlm un mi
nut la cele trecute și la cele viitoare. ȘI să 
închinăm o cupă pentru toate I

GEORGE-RADU CHIROVICI 
in colaborare cu Radu Apos 
toi, Gheorghe Baltă, Mihai Ca- 
raniil, Gheorghe Cîrstea, Ma- 
nole Corcaci, NIcolae Mocanu, 
Ludovic Roman, Nlstor Țulcu
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în aceste ceasuri, Ia îngemănarea dintre vechiul an, ’69, și primul an al 
deceniului 70, globul pămintesc oferă, într-o multitudine de imaging tabloul 
efervescent al desfășurării unor vaste forțe ale progresului economic și so
cial. Cu importante succese întîmpină noul an popoarele din cele 14 țări 
socialiste — succese urmărite cu vie și frățească satisfacție, cu caldă sim
patie internaționalistă de poporul român, conștient că realizările fiecăreia 
contribuie la întărirea întregului sistem socialist mondial. Militînd pentru 
asigurarea unității țărilor socialiste, a coeziunii mișcării comuniste interna
ționale, partidul nostru răspunde unei cerințe de însemnătate fundamentală 
pentru întărirea tuturor forțelor mondiale ale păcii și progresului.

Educat de partid în spiritul ideilor internaționaliste, poporul român 
își manifestă solidaritatea frățească cu lupta maselor muncitoare din lumea 
capitalistă, unde clasa muncitoare, sute și sute de milioane de oameni ai 
muncii se află angrenate în ample bătălii pentru drepturi și libertăți, pen
tru satisfacerea revendicărilor lor economice și politice. Pe toate meridianele, 
mari forțe sociale — muncitori, țărani, intelectuali, tînăra generație, popoa
rele care luptă pentru libertate — sînt angajate in lupta împotriva politicii 
de agresiune și dictat a imperialismului, pentru pace și securitate.

Gîndurile și sentimentele de solidaritate internaționalistă ale întregu
lui nostru popor cu aceste forțe sînt redate în cuvintele secretarului general 
al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Poporul român, care în decursul is
toriei sale a cunoscut din plin ce înseamnă exploatarea și asuprirea străină, 
este întru totul solidar cu popoarele care se ridică pentru scuturarea jugului 
străin, susține cu căldură lupta lor împotriva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, pentru cucerirea și întărirea independenței națio
nale, pentru dezvoltarea progresistă a societății, pentru pace“.

VIETNAM
«■OMMSMKMMMa

Curaj și dârzenie 

in lupta pentru 
înfrângerea 
agresorului

în junglele din delta fluviului Me
kong sau în. regiunile impinzite de 
baze inamice, patrioții sud-vietnamezi 
desfășoară în aceste zile de sfîrșit de 
an puternice acțiuni ofensive, care, 
adăugate celor întreprinse în între
gul an 1909, vorbesc despre vi
goarea luptei de pe pămîntul Viet
namului eroic, despre hotărîrea de 
neclintit a poporului său de a alun
ga pe agresori. în același timp po
porul Republicii Democrate Vit.nam 
obține succese în activitatea econo
mică și polițică, succese care însu
flețesc forțele patriotice din sud.

De pe fronturile de luptă din sud 
sosesc zilnic vești, care anunță că 
sînt atacate baze militare puternic 

/ întărite și localități aflate în miinile 
guvernului marionetă, inamicul su- 

/ ferind pierderi grele în oameni și ar
mament. Numai în prima jumătate a- 
anului, arată agenția de presă „Eli
berarea" a forțelor patriotice, au fost 
scoși din luptă circa 330 000 de mi
litari din rîndul forțelor americane, 
satelite și saigoneze. în prezent, 
menționează aceeași agenție, patru 
cincimi din teritoriul Vietnamului de 
sud, cu o populație de 11 milioane de 
oameni, se află sub controlul admi
nistrației revoluționare.

In zonele eliberate, autoritățile 
populare depun mari eforturi în ve
derea creșterii producției și îmbună
tățirii nivelului de trai al populației ; 
numeroși țărani au primit pămînt, 
se construiesc școli, “instituții 
culturale, au fost luate măsuri pen
tru îmbunătățirea asistenței medica
le.

Un eveniment al anului 1969, de o 
importanță excepțională în dezvolta
rea mișcării de eliberare în Vietna
mul de sud, l-a constituit crearea la 
începutul lunii iunie a Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud. Recunoscut 
în prezent de peste 20 de țări, bucu- 
rîndu-se de un larg sprijin din par
tea maselor populare, acesta desfă
șoară o prodigioasă activitate pe plan 
militar, politic și diplomatic pentru 
a determina trupele americane să se 
retragă din Vietnamul de sud.

în cadrul convorbirilor de la Paris, 
reprezentanții săi, împreună cu dele
gația Republicii Democrate Vietnam, 
depun eforturi susținute în vederea 
soluționării prin mijloace politice a 
problemei vietnameze, pe baza pro- 

. gramului In zece puncte, propus în 
acest sens de F.N.E. și ulterior de 
Guvernul Revoluționar Provizoriu.

Poporul român, alături de întreaga 
omenire progresistă, a fost întot
deauna și va fi și de aici îna
inte alături de poporul vietnamez; 
el își unește glasul cu al tuturor po
poarelor care cer încetarea agresiu
nii, plecarea definitivă din Vietnam 
a trupelor agresoare, respectarea 
dreptului poporului vietnamez de 
a-și hotărî singur soarta.

C. VLAD

R. P, UNGARĂ

Constructorii 
și-au făcut 

datoria
Astăzi, în ultima zi a anului, la ora 

9 dimineața, în capitala Unga
riei se inaugurează una dintre cele 
mai noi, mai moderne și mai ele
gante construcții : impunătoarea clă
dire- cu 14 etaje de pe malul 
Dunării a hotelului intercontinen
tal „Duna" (Dunărea). Cu aceas
ta, constructorii ungari își în
cheie în mod spectaculos bilanțul 
realizărilor pe 1969, „unul dintre Cei 
mai fructuoși ani ai cincinalului" — 
după cum îmi spunea recent Bondor 
Jozsef, ministrul construcției și al 
urbanisticii al R.P. Ungare.

într-adevăr, în 1969 în Ungaria s-a 
construit mult. Astfel, s-a dat în folo
sință uriașul cuptor electric de la 

atelierele siderurgice „Lenin", la Du- 
najvâros, s-a inaugurat o fabrică de 
hîrtie, la BCkescsaba — una dintre 
cele mai mari tipografii din țară ; la 
Debrețin și Szigetvări — de conserve ; 
la Szekesfehervăr s-a terminat con
strucția uriașului laminor cu bandă 
lată pentru prelucrarea aluminiului ; 
la combinatul chimic Tisa — noua fa
brică de polietilenă ; s-au construit 
școli generale și licee cu aproape 300 
săli de clasă, 65 000 apartamente și 
multe altele.

Asemenea realizări și multe altele 
completează, acum la sfîrșitul anului, 
bilanțurile oamenilor muncii din 
aproape toate ramurile economiei 
naționale a R. P. Ungare. După cum 
se arăta la recenta sesiune a Adunării 
de Stat, producția industrială înre
gistrează în 1969 un ritm de creștere 
de 5 la sută față de anul trecut. Ve
nitul național crește cu 6 la sută. 
Producția agricolă a înregistrat și ea 
o creștere de 5—6 la sută față de 
anul trecut, obținîndu-se la unele 
produse agricole recolte mai mari 
decît în anii precedenți.

Ultima zi a anului mai .înseamnă 
ceva pentru oamenii muncii din Un
garia : încheierea unor largi pregă
tiri. La 1 ianuarie 1970 în întreaga 
țară pornește marea întrecere socia
listă închinată celei de-a 25-a ani
versări a eliberării Ungariei de sub 
jugul fascist, ce se va sărbători la 4 
aprilie. De fapt, pregătirile în ve
derea sărbătoririi acestui însemnat 
eveniment din istoria țării prietene 
vor concentra în acest an toate efor
turile poporului ungar.

AL PINTEA

R, S. F. IUGOSLAVIA

Succesele 

economiei 

iugoslave
Bilanțul anului ce se încheie pri

lejuiește popoarelor iugoslave, . ve
cine și prietene, profundă satisfac
ție și bucurie : 1969 a fost un an 
de realizări remarcabile. După 
cum am aflat de la Oficiul federal 
pentru statistică, producția indus
trială a fost în 1969 cu 12 la sută 
mai mare decît în anul precedent, 
iar productivitatea muncii a crescut 
cu 6 la sută. Ritmuri susținute de 
dezvoltare au înregistrat acele ra
muri ale industriei — energetica, 
metalurgia, construcțiile de mașini, 
chimia, electrotehnica — care au un 
rol hotărîtor în mersul înainte al 
întregii economii. Un spor simțitor 
al producției s-a obținut și în agri
cultură : recolta de grîu a fost cu 
11 la sută mai mare decît cea a a- 
nului precedent, producția de fructe 
— cu 43 la sută, de plante indus
triale — cu 11 la sută.

La Belgrad puteau fi văzute în 
ultima vreme numeroase familii 
care se mută în locuințe noi. în 1969 
au fost construite în capitală peste 
10 000 de apartamente, iar în 
întreaga țară — 130 000. Amplul 
proces constructiv a solicitat și 
în acest an noi brațe de muncă ; 
numărul angajaților în economia na
țională a sporit cu 3 la sută, atin- 
gînd cifra de 3,7 milioane. O conti
nuă înflorire au cunoscut știința, 
arta și cultura. în laboratoare și 
în institute de cercetări se plă
mădesc noi produse, calitativ supe
rioare. A crescut bunăstarea mate
rială și spirituală a oamenilor mun
cii.

în momentul de față, popoarele 
iugoslave sînt angajate într-o ac
țiune de mari proporții îndreptată 
spre modernizarea întreprinderilor, 
creșterea producției și productivi
tății muncii, îmbunătățirea calității 
produselor, sporirea eficienței în 
toate sectoarele economiei. în ca
drul Prezidiului Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, al Vecei Executive 
Federale, precum și al organelor 
republicane și locale de partid și de 
stat au avut loc ample dezbateri 
asupra politicii economice în anul 
1970 și în următoarea perioadă de 
dezvoltare (1971—1975). După cum s-a 
subliniat cu aceste prilejuri, în anii 
viitorului plan cincinal vor fi con
tinuate eforturile în direcția indus
trializării țării, prevăzîndu-se un 
ritm de creștere de 9—10 la sută. A- 
ceastă măsură se înscrie pe linia ho- 
tărîrilor privind trecerea de la dez
voltarea extensivă la cea intensivă a 
economiei Iugoslaviei socialiste.

N. PLOPEANU

U. R. S. S.

Clocotul muncii 
constructive 

in pragul 
„Centenarului 

Lenin"
Anul 1970, în care vom păși în 

eurînd, va fi pentru popoarele Uni
unii Sovietice, ca și pentru întreaga 
omenire progresistă, un an deose
bit ; în cursul lui va fi marcată so
lemna aniversare a centenarului naș
terii lui Vladimir Ilici Lenin

însuflețite de ideile leniniste, po
poarele Uniunii Sovietice se pregă
tesc să întîmpine așa cum se cuvine 
acest an sărbătoresc. Zi de zi, presa, 
radioul, televiziunea aduc vești sem
nificative despre realizări obținute 
în cursul anului care se încheie. Ast
fel, zilele acestea au intrat în func
țiune noi agregate la termocentra
lele din Kostroma (300 000 kW), din 
Tataria (200 000 kW), din orașul Er- 
mak din Kazahstan (300 000 kW). A 
fost pornită reacția în lanț la re
actorul blocului nr. 2 cu o putere 
de 375 000 kW din cadrul centralei 
atomoelectrice Novovoronejskaia de 
pe malul Donului.

în ajunul noului an, din adîncul 
înghețat al, bazinului Peciorei, din
colo de cercul polar, vor ieși la lu
mină primele tone de cărbuni cocsi- 
ficabili, provenite de la noua mină 
Kapitalnaia, care va da în fiecare 
zi economiei naționale a U.R.S.S. nu 
mai puțin de 7 000 de tone de cărbune 
cocsificabil. De altfel, minerii indus
triei carbonifere se află în primele 
rînduri ale vastei întreceri socia
liste ce se desfășoară în întreaga 
țară în cinstea centenarului lui Le
nin. De la începutul anului și pînă 
în zilele acestea, ei au extras 600 de 
milioane tone cărbune, din care 18 
milioane tone peste prevederile pla
nului.

Siderurgiștii au raportat de aseme
nea în aceste zile din ajunul „Anu
lui Lenin" importante victorii pe 
frontul muncii : la combinatul din 
Celeabinsk a fost dat în funcțiune 
cel de-al treilea convertiz.or,, iar la 
Nikopol de pe rolele unui nou și 
puternic laminor s-a rostogolit prima 
țeâvă de oțel.

Vești despre realizări de seamă 
parvin și de pe tărîmurile culturii. 
După ce a încheiat pregătirea cule
gerii de opere complete ale lui V.I. 
Lenin, Institutul de marxism-leni
nism â pregătit cîteva cărți, care 
completează monumentala ediție 
prin noile documente pe care le con
țin și care dezvăluie mai deplin la
boratorul gîndirii creatoare leniniste. 
Printre acestea se numără : „Con
spectul leninist asupra coresponden
ței dintre K. Marx și F. Engels", 
„Caiete în problema agrară", „Ma
teriale pregătitoare pentru cartea 
„Dezvoltarea capitalismului In Ru
sia", o nouă culegere de circa 500 
de documente leniniste și altele.

Scriitorii sovietici pregătesc noi 
cărți, cineaștii lucrează la noi filme, 
inspirate din viața și activitatea re
voluționară a lui Lenin, artiștii plas
tici realizează noi sculpturi, tablouri, 
lucrări de grafică care vor îmbogăți 
expozițiile „Anului Lenin".

S. PODINA

R. D. GERMANĂ

Intr-un an

jubiliar
Nu de mult, presa din R.D.G. a- 

nunța o scurtă știre : „Comuna 
Leinnefelde a fost ridicată la rangul 
de oraș". Celor neinițiați aceasta nu 
Ie spune prea mult. Și cu toate a- 
cestea știrea este semnificativă pen
tru progresele realizate în acest an 
în R.D.G., an jubiliar, în care s-au 
împlinit două decenii de existență 
a primului stat socialist german. 
Denumită în trecut „azilul să
răcimii", această comună, care 
acum 20 de ani număra doar cîteva 
sute de locuitori, a fost trezită la 
viață de construcția socialistă. 14 Ia 
sută din firele de bumbac produse 
în R.D.G'. provin azi din filatura-mo
dernă care a fost construită în a- 
ceastâ localitate.

Este un exemplu. Dar succese im
portante au fost obținute în acest an 
în toate ramurile economiei, remar
cabile fiind mai ales, cele din ramu
rile, noi, cum sînt chimia, petrochi
mia, producția de materiale plastice 
și fibre sintetice și îndeosebi electro
nica — baza mecanizării și automa
tizării. ' .

Prevederile planului se realizează 
cu succes. Cifrele pentru prima ju
mătate a anului, date publicității de 
către Serviciul central de sta
tistică, arătau că, în comparație 
cu aceeași perioadă a anului tre
cut, productivitatea muncii a cres
cut cu peste 8 la sută, produc
ția mărfurilor industriale cu 8.5 
la sută, construcțiile cu 11 Ia 
sută. în agricultură au fost reali
zate cu 3.8 la sută mai multe pro
duse animaliere. Investițiile au con
stituit în primele șase luni ale anu
lui curent 12 miliarde mărci, adică 
tot atîtă cît în întregul an 1958. Ve
niturile bănești ale populației au 
crescut cu 1,9 miliarde mărci. Des
facerea mărfurilor cu amănuntul a 
crescut cu 5.2 la sută. După apre
cierile preliminare, rezultatele finale 
ale anului vor confirma pe de-a-n- 
tregul aceste cifre. După cum rela
tează presa, în prezent în industria 
R.D.G. se produc la fiecare minut 
de lucru bunuri în valoare de 250 000 
de mărci.

O dată cu realizările dobîndite în 
industrie și agricultură se schimbă 
și fața orașelor și satelor țării. In 
capitala R.D.G., în ultimii ani, cen
trul orașului este în curs de reîn
noire. Silueta turnului televiziunii, 
de 365 de metri, se înalță mîndră 
printre noile blocuri, dintre care cel 
mai înalt este noul hotel „Stadt 
Berlin" cu cele 39 de etaje ale sale, 
în acest an,. în centrul Berlinului s-au 
înălțat 3 550. noi locuințe. Conturu
rile noului Alexanderplatz — inima 
Berlihului — devin tot mai vizibile. 
Dar și alte numeroase orașe, ca Dres- 
da, Leipzig, Erfurt, Rostock etc., 
se mîndresc cu cartiere noi și blocuri 
moderne. R.D.G. și-a extins și în 
acest an relațiile sale internaționale. 
An de an crește amploarea schim
burilor comerciale. Volumul comer
țului exterior al R.D.G. cu țările 
membre ale C.A.E.R. a crescut în pri
ma jumătate a anului curent față de 
aceeași perioadă a anului trecut cu 
11,6 la sută. După cum a menționat 
ministrul comerțului exterior, volu
mul comerțului cu țările în curs de 
dezvoltare, cu statele capitaliste, in
clusiv R.F.G., a cunoscut o impor
tantă creștere. Oamenii muncii din 
R.D.G. pășesc cu încredere în noul 
an, anul celui de-al treilea deceniu 
de existență a primului stat socialist 
german.

Șt. DEJU

ITALIA

In focul bătăliilor 

sociale
In cronica luptelor revendicative 

ale clasei muncitoare din Italia, anul 
1969 se înscrie ca un moment fără 
precedent. Ultimele luni ale anului 
au fost dominate de lanțul neîntre
rupt al zecilor de greve naționale, a 
miilor de alte acțiuni revendicative 
în întreprinderi și pe ramuri de pro
ducție. Numai in ultimele patru luni 
grevele au totalizat 400 de milioane 
de ore. ■ Salariaților care au ieșit în 
stradă pentru a protesta împotriva 
refuzului de a li se reînnoi contrac
tele de muncă li s-au adăugat cei 
care revendică îmbunătățirea situa
ției generale a oamenilor muncii. O 
caracteristică a actualului val al miș
cărilor sociale din Italia a consti
tuit-o tocmai îmbinarea acțiunilor 
pentru obiective imediate cu cele 
vizînd reforme ale actualei structuri' 
economice și sociale, întreaga politică 
internă a guvernului. Astfel, printre 
principalele obiective ale acțiunilor 
de masă ale oamenilor muncii au fi
gurat : o nouă orientare a investiți
ilor, lupta împotriva dezechilibrului 
în dezvoltarea economiei naționale, 
reforma sistemului de învățămînt în 
sensul sporirii accesului celor ce mun
cesc la studii superioare, măsuri îm
potriva inflației, intervenția statului 
în domeniul construcțiilor de locuin
țe și altele.

Dovedind o înaltă conștiință de 
clasă, acționînd uniți, oamenii mun
cii în frunte cu comuniștii au reu
șit să impună satisfacerea uno
ra din revendicările lor. Peste 
cinci milioane de salariați, aproa
pe totalitatea celor cu contracte 
scadente, au cîștigat dificila și în
delungata bătălie a reînnoirii con
tractelor de muncă. S-a realizat, tot
odată, o mai echitabilă repartiție a 
venitului național, sporindu-se sala
riul muncitorilor, a fost recunos
cut' sindicatelor din întreprinderi 
dreptul de a ține adunări la locu
rile de muncă.

Deși răspund doar parțial cererilor 
oamenilor muncii, aceste măsuri vin 
să confirme forța unității de acțiune 
a maselor muncitoare, a solidarității 
lor de luptă.

N. PUICEA

FRANȚA

Spre unitatea 

stângii
Păstrlnd ecourile puternicei miș

cări muncitorești și studențești ce a 
zguduit Franța în anul precedent, a- 
nul 1969 a fost marcat puternic de 
amprenta revendicativă, de combati
vitatea și solidaritatea. crescîndă 
a oamenilor muncii.'

A fost un an al grevelor fără nu
măr. grefate pe un fond economic 
acut, rezultantă directă a creșterii 
continue a costului vieții, a devalo
rizării francului și a aplicării pla
nului guvernamental de redresare e- 
conomico-financiară, implicînd noi 
restricții. Printre acestea s-au înscris, 
ca momente de seamă greva fero
viarilor, apoi cea a electricienilor. 
Ultima a marcat o cotitură, determi- 
nînd guvernul să încheie un acord 
general asupra salariilor, spre a evita 
extinderea conflictelor sociale.

Totodată, 1969 a cunoscut ample 
acțiuni ale maselor țărănești, ca re
acție la continua scădere a venitu
rilor lor, precum și la planurile 
Mansholt și Vedel, vizînd super- 
concentrarea capitalistă în agricultu
ră și ducînd la ruinarea economică 
a milioane de țărani.

1969 a fost un an de acțiuni co
mune pe plan sindical. Tendința spre 
unitate își găsește expresie în hotă
rîrea partidelor comunist și socialist 
de a începe dialogul asupra princi
palelor probleme politice, economice 
și sociale, ce frămîntă clasa munci
toare din Franța. Acesta poate des
chide poarta unității de acțiune a 
stîngii, problemă de importanță ca
pitală pentru mișcarea muncito
rească din Franța.

Al. GHEORGHIU

R. P. CHINEZĂ

Dezvoltare 
impetuoasă 
a industriei

Acest sfîrșit de an jubiliar — al 
20-lea de putere populară — consem
nează realizări importante ale po
porului chinez.

La Anșari, cu mai puțin de două 
decenii în urmă, muncitorii au plan
tat din beton și metal primele fur
nale și oțelării; Astăzi, în „capitala 
oțelului" ei recoltează șarje din ce 
în ce mai bogate. Orașul furnizează 
materia primă pentru osatura noilor 
întreprinderi industriale, mașini și u- 
tilaje de înaltă tehnicitate. Rezulta
tul muncii susținute a unor oameni 
harnici și pricepuți sînt vizibile pre
tutindeni. Mărturie stau puternicele 
centre industriale de la Pekin, Șau- 
hai, Șenian, Tiențin, Canton și multe 
altele.

Nașterea noului are loc nu 
numai pe marile șantiere, ci 
și în laboratoare și în secții 
de cercetare, unde instrumen
tele de lucru sînt mașinile electro
nice de calcul sau retortele chimiș- 
tilor. Știri lapidare, cîteodată de 
numai cîteva rînduri, informează în 
paginile ziarelor despre realizarea 
unui nou produs sau a unei im
portante inovații. Așa, de pildă, în
treprinderile din Tiențin fabrică în 
prezent elemente electronice minia
turizate și produse de înaltă preci
zie pentru industria constructoare de 
mașini, textilă, ușoară și chimică. In 
cursul acestui an, peste 30 de fabrici 
din acest centru industrial au intro
dus tehnica, controlului automat al 
producției și dirijarea de la distanță 
a utilajelor cu ajutorul aparaturii 
electronice.

Oamenii de știință chinezi au con
struit recent un creier electronic 
care poate efectua 60 000 operații de 
calcul pe secundă. în industria con
structoare de mașini s-au introdus 
metode moderne de lucru, printre 
care turnarea de precizie, care ri
dică mult nivelul tehnic al produ
selor. Numeroase produse noi au 
realizat în acest an fabricile și în
treprinderile industriei chimice. 
Masele plastice sînt folosite pe 
scară tot mai largă ca înlo
cuitoare ale metalelor neferoase la 
construcția de instrumente de măsură 
și control, aparate de precizie; ma
șini electrice etc. A sporit cantitatea 
de îngrășăminte chimice, de insecti
cide, de fibre artificiale, de materia
le sintetice, produse farmaceutice și 
cauciuc.

Sînt cîteva știr! care nu fac decît 
să consemneze laconic treptele as
censiunii marelui ponor chinez, care 
întîmpină noul an ferm hotărît să 
înscrie noi victorii pe drumul 
construcției socialiste.

I. GALAȚEANU

SPANIA

Glasuri ale mâniei
în preajma noului an, 31 de deți

nuți politici spanioli aflați la închi
soarea din Burgos au declarat greva 
foamei, protestînd astfel contra mă
surilor luate de autorități de a in
terzice vizitele familiilor la peniten
ciar. Tot în celule întunecoase îi va 
găsi anul 1970 și pe cei 41 de mun
citori din regiunea Santander, acuzați 
că au participat la activitățile Parti
dului Comunist din Spania, au difu
zat publicația .,Mundo Obrero" — 
organul de presă al partidului — și 
au contribuit la organizarea Comisi
ilor muncitorești. Tribunalele ordinii 
publice urmează , să pronunțe în cu- 
rînd sentințele și, după cum scriu 
ziarele occidentale, cei 41 ■ de luptă
tori antifranchiști sînt pasibili de pe
depse pînă la '20 de ani detențiune 
grea.

în întreaga Spanie s-a desfășurat 
In ultimele zile ale anului o amplă 
acțiune unitară, care a cuprins cate
gorii sociale și persoane de cele mai 
diferite orientări politice. Recent, pre
ședintele parlamentului a primit o 
petiție semnată de 10 000 de mineri 
asturieni îh. care se cere „o nouă 
lege sindicală" care să consfințească 
autonomia sindicală, dreptul • la 
grevă și libertatea întrunirilor. Mun
citorii asturieni cer, de asemenea, 
amnistierea muncitorilor arestați 
pentru activitate sindicală și anunță 
că au creat o „platformă a unității 
muncitorești" care grupează toate 
forțele sindicale din Asturia. Tot 
în această provincie, bastion al lup
tei proletariatului spaniol, a luat 
ființă și „Comitetul de solidaritate 
muncitorească", care are ca țel aju
torarea tuturor muncitorilor supuși 
represaliilor.

Sărbătorile de iarnă, i-au găsit, -și 
pe muncitorii, din constricții, indus
tria petrolieră, metalurgie, precum și 
pe tipografi angajați într-o luptă în- 
dîrjită pentru aceleași obiective vi
zînd libertăți și drepturi sindicale. 
„Pîine", „Libertate", ,Democrație" 
sînt cuvinte care răsună tot mai pu
ternic în prag de an nou pe străve
chile pămînturi iberice.

D. MUNTEANU

JAPONIA

Ofensiva munci
torimii nipone
De ani de zile, o dată cu venirea 

primăverii, în întregul arhipelag 
începe tradiționala ofensivă a mun
citorimii nipone. Este o scenă, care 

se repetă în mii de variante. Va
luri nesfîrșite de oameni, purtînd 
pe cap banderole pe care sînt în
scrise revendicările — împînzesc 
străzile orașelor, demonstrînd în 
apărarea drepturilor lor economice și 
politice.

De obicei, aceste acțiuni durează 
două luni primăvara, după care se 
reiau pentru cîteva săptămîni în 
toamnă. ' Dar în anul acesta lucru
rile nu s-au prezentat astfel. Miș
carea revendicativă din Japonia a 
cunoscut în 1969 o intensitate deose
bită. Din februarie și pînă în decem
brie, cu mici intermitențe, grevele și 
demonstrațiile de protest ale clasei 
muncitoare s-au ținut lanț. Pentru 
prima dată în acest an, în afara cen
tralei sindicale Sohyo, la chemarea 
comitetului comun de organizare a o- 
fensivei au răspuns și alte sindi
cate, precum și alte forțe politice 
din țară.

„Ofensiva" a început la 24 februa
rie,, cînd aproximativ 900 000 de oa
meni ai muncii au luat parte la de
monstrații organizate în 352 de lo
calități. în fruntea mișcării revendi
cative s-au aflat și în acest an mun
citorii feroviari, care au organizat 
numeroase greve și demonstrații 
de protest împotriva programu
lui de „raționalizare" preconizat de 
autorități. Aproape că n-a fost 
lună în acest an In care munci
torii feroviari să nu organizeze o 
grevă, să nu-și ridice glasul în apă
rarea drepturilor lor. La 28 martie, pe 
întregul arhipelag a fost organizată 
„Ziua acțiunilor comune" sub sem
nul revendicărilor pentru majorarea 
salariilor, pentru îmbunătățirea siste
mului de asigurări sociale și asistență 
medicală. Un nou val de acțiuni mun
citorești, la care au participat mun
citori din industriile chimică, meta
lurgică și Federația națională a sindi
catelor lucrătorilor din agricultură, a 
avut loc la 4 aprilie.

O caracteristică esențială a acestor 
acțiuni a constituit-o faptul că reven
dicările economice s-au împletit cu 
cele politice. La Tokio, Osaka, Yo
kohama și în alte orașe ale țării, zeci 
și sute de mii de oameni au cerut în 
cadrul unor mari acțiuni de protest 
încetarea agresiunii americane din 
Vietnam, retrocedarea insulei Okina
wa, stabilirea unor relații de. priete
nie și colaborare cu toate statele lu
mii. Aceste acțiuni au culminat cu 
organizarea marilor manifestații din 
lunile octombrie și noiembrie, la care 
au participat mai multe milioane de 
locuitori. Procesul de radicalizare a 
maselor și-a găsit expresie și în re
centele alegeri, ce au constituit un 
important succes al Partidului Co
munist din Japonia, care și-a m.ărit. 
numărul locurilor în parlament de 
la 4TA 14. " ' '

FI. TUIU

ANGOLA —MOZAMBIC

-GUINEEA-BISSAU

Pe fronturile

Africii
Lupta de eliberare a popoarelor 

din. Africa australă și din coloniile 
portugheze a intrat în prezent în- 
tr-o fază decisivă, — aprecia săptă- 
mînalul senegalez „Afrique Nou- 
velle". înfruntarea devine tot mai 
strînsă, regiuni întinse cu sute de 
mii de locuitori trec de sub contro
lul colonialiștilor în perimetrul elibe
rat. în Guineea-Bissau aceste teritorii 
reprezintă două treimi din suprafața 
țării. De la ambuscadele organizate 
de patrioți s-a trecut la asediul ta
berelor militare portugheze, ca, de 
exemplu, cea de la Maclina Boe, care 
după doi ani de impresurare a că
zut în mîinile partizanilor. Acest e- 
veniment — a spus Amilcar Cabrai, 
lider al mișcării de eliberare — de
monstrează tenacitatea și rezistența 
luptătorilor guineezi. în cursul ulti
melor 10 luni au fost asediate, alte 
18 tabere militare.

In Angola, unde luptele se desfă
șoară de peste opt ani, patrioții au 
reușit, să elibereze, o treime din te
ritoriul țării, în pofida faptului că 
trupele'colonialiste și-au sporit efec
tivele de la 30 000 în 1961 la peste 
70 000 în prezent. Comunicatul publi
cat recent cu privire la activitatea o- 
perațională din perioada martie-no- 
îembrie arată că trupele Mișcării 
populare pentru eliberarea Angolei 
au distrus zeci, de vehicule mi
litare și au capturat cantități 
importante de muniții și echipament 
militar.

Luptele care se desfășoară în Mo- 
zanibic. dovedesc că, în ciuda tenta
tivelor colonialiștilor de a dezbina 
mișcarea de eliberare, patrioții gru
pați în FRELIMO extind zonele eli
berate. Peste 15 000 de luptători ra- 
liați la această organizație au reușit 
să provoace mari pierderi în oameni 
și materiale colonialiștilor portu
ghezi.

Pretutindeni, în zonele eliberate 
apar germenii unei noi administra
ții populare, se înființează școli și 
spitale, se extind suprafețele culti
vate.

Tot în Africa, alături de popoarele 
din coloniile portugheze,' care luptă 
pentru scuturarea jugului colonial, 
poporul Zimbabwe își intensifică ac
țiunile de împotrivire față de regi
mul rasist al lui Jan Smith, pentru 
afirmarea drepturilor sale naționale. 
Deși în țară s-a impus o severă cen
zură a știrilor, din zonele unde se 
desfășoară operațiuni de partizani, 
veștile despre această luptă răzbat 
dincolo de frontierele Rhodesiei. 
„Specialiștii militari — scrie un ziar 
occidental — își exprimă îngrijora
rea față de evoluția operațiunilor. 
Nu mai este vorba, ca în primăvara 
și vara anului trecut, doar de infil
trarea unor grupuri de guerilă ale 
africanilor, ci de atacurile unor uni
tăți de tăria unor companii, bine in
struite și înarmate"

Faptele evocate mai sus dovedesc 
că mișcarea de eliberare națională a 

dobîndit în cursul anului 1969 noi 
succese, care constituie premisa u- 
nui nou avînt in anul care Începe, 
grăbind sfîrșitul inevitabil al colo
nialismului.

A. BUMBAC

REPUBLICA

ALGERIANĂ 

DEMOCRATICĂ 

Șl POPULARĂ

Debutul siderur
giei algeriene
1969 — cel de-al 15-lea an de la 

declanșarea luptei armate împotriva . 
dominației coloniale — s-a înscris ca 
un an remarcabil în efortul poporu
lui algerian pentru înlăturarea gre
lei moșteniri coloniale și dezvoltarea 
multilaterală a țării. O dată cu el, 
s-a încheiat planul trienal de indus
trializare (1967—1969) — un plan în
drăzneț după părerea multor observa
tori, dar care a adus cu sine nume
roase realizări. Planul a înglobat 
30 de obiective, principalele urmă
rind dezvoltarea industriilor petro
lieră, petrochimică și grea, ramuri 
pentru care există importante resurse 
de hidrocarburi, minereuri de fier și 
neferoase. Complexele petrochimice 
de la Alger și Hassi Messaoud, o 
uzină de lichefiere a gazului, un com
plex de îngrășăminte chimice etc. 
sînt. numai cîțiva piloni ai industriei 
petroliere. Anul 1969 a fost calificat, 
pe bună dreptate, de cotidianul „El 
Moudjahid" drept „Anul I al siderur
giei algeriene". El a marcat inau
gurarea la El Hadjar a primului 
complex siderurgic al țării, cu o ca
pacitate finală de producție de 1,4 
milioane tone Oțel. Prin analogie, 
acest an ar putea fi denumit și „Anul 
I al industriei constructoare de ma
șini algeriene", marcat prin darea 
parțială în exploatare a complexu
lui de motoare Diesel și de tractoare 
de la Oued Nămimine — baza 
de plecare pentru această nouă 
ramură industrială în economia Al
geriei.

Obiectivele realizate, precum și al
tele începute acum 3 ani — fabrici 
de ciment, de produse textile, con- 

■ serve, șantiere navale — în parte .rea
lizate sau în curs de execuție, con
stituie o adevărată pistă de lansare 
pentru următorul plan cvadrienal de 
dezvoltare economică a țării (1970— 
1973). Valorificarea resurselor mine
rale ocupă în acest plan locul de 
frunte. Printre altele se prevede 
construirea unei rafinării de petrol 
la Arzew, a unei noi conducte de pe
trol Mesda-Skikda etc. Construcția de 
mașini va primi un nou impuls prin 
darea în funcțiune cu întreaga capa
citate a complexului de motoare 
Diesel și tractoare de lingă Constan
tine, a complexului de mașini agri
cole de la Sidi-bel-Abbes, a unui alt 
complex de mașini-unelte ș.a.m.d.

Obiectivele stabilite reflectă efortul 
susținut în vederea industrializării 
Algeriei, a dezvoltării ei pe coordo
nate moderne.

C. BENGA

PERU

Cum s-a născut 
„Ziua demnității 

naționale"
Guvernul Peruvian a preluat con

trolul asupra instalațiilor deținute de 
firma nord-americană „International 
Petroleum Company", iar Bolivia a 
naționalizat filiala societății petro
liere „Gulf Oii". La Santiago de 
Chile s-a anunțat că guvernul chi
lian a hotărît . să preia, începind de 
la 1 ianuarie 1970, controlul asupra 
minelor de cupru aflate in exploata
rea societății „Anaconda". Astfel de 
știri, ca și altele asemănătoare care 
și-ai) găsit loc de frunte in paginile 
ziarelor latino-americane, reflectă un 
proces care se accentuează tot mai 
mult pe continentul de la sud de 
Rio Grande : lupta națiunilor din a- 
ceastă zonă pentru restabilirea suve
ranității asupra resurselor lor natu
rale, pentru eliberarea de sub de
pendența economică a Statelor Unite, 
pentru dezvoltare liberă.

Semnalul acestei puternice mișcări 
a fost dat la 9 octombrie 1968, cînd 
junta militară venită la conducerea 
statului peruvian anunța hotărîrea 
sa de a naționaliza una din cele mai 
importante companii petroliere. Mă
sura a produs Iritare la Washington. 
La ora aceea puțini credeau că 
guvernul generalului Juan Ve
lasco Alvarado va rezista pre
siunilor și amenințărilor din par
tea S.U.A. Hotărît să „respingă 
orice intervenție în exercitarea drep
tului său de suveranitate în cadrul 
teritoriului țării" și dornic să asi
gure transformarea structurilor eco
nomice, sociale și culturale ale aces
teia, guvernul peruvian a reușit / 
să-și consolideze pozițiile. Măsurile 
luate s-au bucurat de sprijin în rin- 
durile populației și de solidaritate 
în țările de pe continent Toate a- 
cestea au permis noului guvern de la 
Lima să întreprindă și alți pași în 
direcția progresului economic și so
cial. A fost promulgată reforma a- 
grară, s-au naționalizat apele, au fost 
expropriați marii latifundiari de pe 
coastă și foarte recent au fost na
ționalizate firmele de comerț exte
rior avînd ca Obiect minereurile.

Ziua de 9 octombrie, care a inau
gurat acest proces, a fost denumită » 
„Zi a demnității naționale". Ău

V. OROS v
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RUIA GRAVITEAZĂ ÎNTREAGA SOCIETATE ȘI DE LA

CARE ȘI ASIGURA FUNCȚIONAREA ÎNTREGULUI AN

GRENAJ AL ORINDUIRII SOCIALISTE. LA RINDUL SAU,

i. PUTERNICELOR FASCICOLE DE ENERGIE ȘI

A CE SE ÎNDREAPTĂ CONTINUU SPRE EL DIN

L NAȚIUNII NOASTRE SOCIALISTE.

Nicolae DRAGOȘ

unanim al

„PARTIDUL REPREZINTĂ NUCLEUL IN JURUL CA

timpului, se

de iz- 
Socia- 
Parti-

NICOLAE CEAUȘESCU 
(din Raportul Ia cel de-al X-lea Congres 

al Partidului Comunist Român)

unii tuturor comuniștilor, ai oame
nilor muncii, față de politica parti
dului. Cu înalta responsabilitate a 
acestei investituri, congresul — 
ratificînd voința tuturor comu
niștilor, a întregului popor, l-a ales 
secretar general al partidului pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a că
rui viață și muncă sînt indisolubil 
legate de istoria de luptă a parti
dului, de năzuințele supreme ale 
poporului. Sub hotărîrile de isto
rică însemnătate ale congresului, 
poporul întreg și-a pus semnătura 
solemnă, cu conștiința limpede că 
semnează un responsabil contract 
social cu viitorul.

...Un original arc de țriumf, un o- 
magiu impresionant, un argument 
cuprinzător — iată semnificația Ex
poziției realizărilor economiei na
ționale — România 1969 deschisă în 
zilele congresului. Bilanțul impre
sionant, sintetizat în cuvintele și 
cifrele raportului secretarului ge
neral al partidului, afla în pavili
oanele expoziției o materializare 
directă. Drumul de la cuvînt la 
faptă era astfel -concretizat într-un 
mod strălucit.

Zilele de început de august, zilele 
congresului, zilele marilor decizii 
vor rămîne înscrise în memoria 

vor reflectă puternic

cărora s-a pronunțat într-o amplă 
și fructuoasă dezbatere, într-un 
democratic diâlog al conștiințelor, 
care s-a desfășurat de-a lungul cî- 
torva luni de zile. Poporul în
treg a aprobat cu încredere șl 
entuziasm obiectivele propuse : con
tinuarea industrializării socialiste, 
temelie a progresului general al 
societății, a bunăstării poporului, 
dezvoltarea intensiva, multilaterală 
a agriculturii, politica de extin
dere a relațiilor economice, 
dezvoltare a învățămîntului 

de ridicare

Aplauze puternice, ovații îndelungi pentru Partidul Comunist Român, pentru conducerea sa, în frunte cu secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Conducătorii partidului răspund cu căldură urărilor și felicitărilor adresate de miile de oameni ai muncii din 

Capitala țării, veniți să-și exprime adeziunea față de politica partidului, fajă de hotărîrile istorice ale Congresului al X-lea.

tureâză profilul politic al anului pe 
care îl vom încheia, peste cîteva 
ore, a fost conferit de ALEGERILE 
DE LA 2 MARTIE. în mii de întru
niri electorale, desfășurate sub 
semnul vibrantului manifest al 
Frontului Unității Socialiste, al 
dezbaterii mobilizatoarelor sale 
chemări; al .ideilor de exactă in
trospecție socială, candidații pen
tru alegerile de la 2 martie 
au purtat un viu și cuprinzător 
dialog. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a adresat miilor de cetățeni ai 
Capitalei prezenți la marea adu
nare electorală, în sala mare a Pa
latului și în Piața Palatului. As- 
cultînd cu încredere cuvîntul parti
dului, zecile de mii de oameni au 
transformat mitingul —- cum Cu 
exactitate nota reporterul, acest 
cronicar al timpurilor noastre — 
într-un „impresionant scrutin prea
labil, un scrutin al dorințelor unite 
de aceeași energie, de aceeași vo
ință înflăcărată de a ■' transforma 
ziua de 2 martie într-o zi 
bîndă a Frontului Unității 
liste, de izbîndă a politicii 
dului Comunist Român".

Și a fost o zi de izbîndă.
tara a votat cu încredere și 

simplitate. Oamenii s-au îndreptat 
spre urne cu sentimentul adine că

te de cetățeni 
electorale, adică 
spus prin votul 
DA. și-au reafirmat voința de a în
făptui politica partidului, de a asi
gura făurirea deplină a socialismu
lui în România.

Relevînd acest gest 
societății, consemnăm cu emoție 
faptul că — acum cind țara și-a 
Aniversat al 22-lea an al Republi-

:auna, omul a fost îndem- 
e pentru vremurile ce vor 
turii despre evenimentele 
ările deosebite cărora le-a 
mporan. Dintotdeauna, o- 
t stăpînit de conștiința că 
i-și poate refuza viziunea 
■ectivă asupra evenimen- 
are datoria de a-1 inter- 
ortînclu-1 nu numai la 

în care s-a produs, de a 
; condițiile obiective, cau- 

1-au determinat și, mai 
-ecințele pe care urmează 
asupra societății. Răsfoind 
îcărcate de ecourile înde- 
ie seva cuvîntului vechi, 
operi că peste, anumite pe- 
utorul — anonim sau nu 
■rnut o simplă, frază ca o 
e, ca o .trăsătură de unire 

. i mni<> căxora_„ evenimrjn- 
au,... conferit, -personalitate 

Există o rigoare exem- 
■> lege a selecției, a ierar- 
'aptelor în funcție de iu
țea lor pe care timpul o face, 
ctiv; evenimentul cu adevă- 
nificatlv va. rezista la acest 

examei. permanent al istoriei și — 
mai mult chiar — se va înnobila cu 
noi și pilduitoare sensuri. Citind azi 
un document din vechime poți în
cerca regretul că nu afli, cîteodată, 
în el amănunte asupra obiceiurilor, 
relațiilor dintre participanții la o 
anume întimplare, asupra atitudi
nilor lor, a rațiunilor care le-au 
dictat atitudinea dar nu poți, în 
același timp, să nu înțelegi că alcă
tuitorul acelui document avea ri
goare, știindu-se dator să selec
teze esențialul, faptele ce depășeau 
urmarea domoală a zilelor. Asupra 
anilor fără evenimente, fără fapte 
memorabile, demne să rețină aten
ția, prin unicitate sau valoarea lor, 
(puțini în istoria noastră, pe care 
o definește, printre, altele, mulți
mea împrejurărilor de semnificație 
certă), asupra anilor in care timpul 
se dovedea a nu avea densita
te, cronicarul așternea o simplă 
frază de legătură.

Timpul nu avea densitate I Iată 
un lucru pe care azi, rememorînd 
fie și numai evenimentele anului pe 
care îl încheiem, ne este dificil s-o 
acceptăm ca o realitate posibilă. 
Ne-am obișnuit cu un altfel de timp, 
cu un timp la a cărui trecere im
placabilă am uitat de mult să pri
vim cu pasivitate ori cu simplă ui
mire. Ne-am obișnuit cu un timp 
căruia NOI îi scriem biografia, că
ruia NOI îi sîntem autori. Timpul 
nostru are densitate, a devenit timp 
uman. Cronicarul nu ar mai avea 
cum să rezume anii într-o singură 
frază. Fiecare zi aduce în prim plan 
fapte memorabile, evenimente fără 
a căror consemnare istoria și-ar re
fuza adevăruri esențiale. Cîte eve
nimente se produc azi pe plan so
cial, economic, în viața spirituală 
a țării într-un singur an. In
tr-o țară în a cărei existență 
sînt scrise cuvintele ritm, dina
mism necontenit, progres — timpul, 
ca noțiune fizică, devine neîndes
tulător.

Dar dacă dintre multele eveni
mente ale anului 19G9 ne-am propu
ne să desprindem doar cîteva pen
tru o sintetică agendă politică a lui, 
atunci, în mod firesc, am numi în 
primul rînd CONGRESUL AL X- 
LEA AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN, eveniment ce-și va în
scrie numele în istoria patriei, mo
ment al unei lucide și cuprinză
toare retrospective a drumului par
curs, al unei cutezătoare scrutări 
în viitor.

București, 6 august... In marea 
sală a Palatului Republicii s-au des
chis lucrările congresului, moment 
fundamental al istoriei prezentu
lui. Intîmpinat cu îndelungi a- 
plauze a luat cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu pentru 
a prezenta „Raportul C.C. al 
P.C.R. cu privire la activitatea 
P.C.R în perioada dintre Congresul 
al IX-lea și Congresul al X-lea și 
sarcinile de viitor ale partidului". 
Alături de cei aproape 3 500 de par- 
ticipanți la lucrările congresului — 
ca delegați sau invitați — întreaga 
țară a luat cunoștință de bilanțul 
marilor înfăptuiri ale poporului ro
mân condus de partid, de obiective
le de bază și liniile directoare ale 
dezvoltării viitoare, economice și 
eocial-culturale a României, asupra

socialismul i-a redat omului dem
nitatea, l-a eliberat de exploata
re. că a asigurat cadrul social des
chis afirmării capacității și aspira
țiilor sale creatoare. Oamenii s-au 
îndreptat spre urne cu conștiința 
că fiecare este răspunzător de des
tinele țării, în care poporul este pe 
deplin stăpîn. Oamenii au votat 
pentru socialism, pentru progresul 
și civilizația înfloritoare a poporu
lui român. Oamenii au votat pen
tru partidul comunist, pentru po
litica partidului comunist.

Fotografiile publicate în ziare și 
reviste surprind gestul simplu al 
introducerii buletinelor în urnele 
de votare. Sînt fețe destinse, opti
miste. In acest moment al unei 
mari opțiuni cetățenești, oamenii 
sînt optimiști. Iată un adevăr al a- 
cestui an demn de memoria isto
riei ! Feste 13 milioane și jumăta- 

înscriși pe listele 
99,75 la sută au 
lor un puternic

în viața politică, socială a țării, în 
relațiile dintre oameni, în procesul 
complex al construcției socialiste.

...încrezător în destinele sale, po
porul se pregătea să sărbătorească 
CEA DE-A 25-A ANIVERSARE A 
ELIBERĂRII PATRIEI. Sărbă- 
torindu-și un sfert de veac de 
muncă într-o țară liberă, ge
nerațiile de azi ale țării încercau 
sentimentul adîncii satisfacții, că 
și-au onorat misiunea de nobilă 
răspundere de a da împlinire aspi
rațiilor și năzuințelor de veacuri 
ale poporului român pentru liber
tate și neatîrnare/ spre o viață 
demnă și fericită Pe sub arcul de 
triumf al lui August, în neîntrerup
te coloane ale entuziasmului și dem
nității, poporul și-a sărbătorit bi
ruințele socialiste, manifestîndu-și 
atașamentul față de partid, față de 
hotărîrile Congresului al X-lea. față 
de conducerea sa. de secretarul ge
neral’ al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In cronica anului 19G9. mulțimea 
pășind în coloanele manifestanților 
de Ia 23 August va fi întipărită ca o 
imagine edificatoare a oamenilor a- 
cestui timp, angajați într-o com
petiție de durată : competiția pro
gresului și civilizației.

...Un al treilea moment care con-

cii, al 22-lea an al dezvoltării a- 
cestei democratice, socialiste forme 
statale — dezideratele înaintașilor 
au fost înfăptuite. Ceea ce expri
ma marele Bălcescu atit de expre
siv, atît de simplu și de adevărat, 
a devenit azi realitate.

„Cuvîntul Republică — scria Băl
cescu — este o vorbă vec-.e, care 
va să zică lucru al tutu-ar. Repu
blica este un stat in care oatnenii 
adunați îngrijesc singuri de soarta 
lor, fără a-și pune slăpîni pe cap, 
avind in lucrarea lor drept regulă 
dreptatea și drept țintă frăția. In
tr-o republică, poporul nu ascultă 
decit de slujbașii aleși de dinsul 
chiar, cu treabă hotărită și pe vre
me hotărită. Acești oameni slujbași 
sînt deopotrivă ca toți ceilalți oa
meni. Ei poruncesc numai in nu
mele poporului și sunt datori a lu
cra numai pentru dinsul...".

Evenimentele pe care le-am des
prins din bogata agendă politică 
internă a țării sînt argumente din
tre cele mai edificatoare ; ele con
firmă pe deplin spiritul democra
tic, adine patriotic in care, cu înal
tă conștiință de sine, națiunea 
noastră socialistă își construiește 
timpul prezent și viitor.

...Indiscutabil, pentru cronicarul 
de azi al istoriei, zilele nu au nici 
măcar ore fără semnificație. El va 
trebui să consemneze, pentru a fi 
devotat adevărului, ceas cu ceas, 
fapte relevante de pe magistralele 
industriei, din viața socială, carac
terizată de un nou climat de lucru, 
al democrației și responsabilității, 
al dialogu.ui permanent de la 
partid la popor și de la popor la 
partid. Iar în acest dialog un loc 
de frunte își vor afla, desigur, vizi
tele secretarului general al parti
dului în județele țării, la mari o- 
biective industriale, expresie a cre
dinței că numai o cunoaștere per
manentă, adîncă a realităților, are 
îndreptățirea de a guverna actele 
social-polilice ale unui conducător 
conștient de înalta sa învestitură. 
Un cronicar autentic al epocii n-ar 
putea să nu consemneze plenarele 
C.C. al P.C.R., sesiunile Marii A- 
dunări Naționale în care s-a deli
berat asupra unor măsuri menite 
să asigure cadrul corespunzător de 
afirmare a potențelor umane, de 
dezvoltare continuă ă patriei socia
liste. Ar trebui să consemneze spi
ritul nou,-științific, dinamic în care 
se acționează în soluționarea com
plexelor probleme ale construcției 
socialiste. Intre acestea, un pildui
tor exemplu l-ar afla în cuvînta- 
rea rostită de secretarul general al 
partidului la recenta plenară a C1C. 
al P.C.R., in care sint abordate cu 
exigență comunistă, cu realism și 
spirit critic probleme esențiale ale 
activității economice. Această ple
nară poate constitui pentru fiecare 
un îndemn de continuă autoperfec- 
ționare, de apreciere a activității 
prin contribuția adusă în opera de 
edificare a societății.

Intr-un asemenea timp, cum este 
timpul istoriei contemporane a 
țării, cel ce se încumetă să 
scrie o cronică a evenimentelor nu 
poate, evident, să nu realizeze ma
rea răspundere ce și-o asumă. Și 
marea onoare 1 Nu poate să nu se 
știe dator să surprindă spiritul în
noitor al vremii sale, căile multiple 
prin care poporul se afirmă, sub 
conducerea partidului, ca propriul 
său suveran. Evenimentele memo
rabile ale acestui an, luminate de 
Congresul al X-lea al partidului și 
de aniversarea eliberării patriei, 
sînt o dovadă grăitoare. De aceea 
le-am consemnat la loc de frun
te în această, deși sumară, 
semnificativă schiță de agendă po
litică a anului 1969. care a adăugat 
noi dimensiuni devenirii socialiste 
a patriei, care ne face să pășim cu 
încredere în anul 1970, ultimul an 
al cincinalului prin care vom a- 
dăuga noi realizări în opera de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, de înflorire a 
României socialiste.

de 
ți științei, de ridicare a bună

stării materiale și spirituale a ma-, 
selor — țel suprem al politicii par
tidului. Un puternic ecou au aflat 
în rîndul celor mai largi categorii 
de cetățeni liniile, directoare ale 
perfecționării . relațiilor’ , socialiste’ 
de'.producție, a orînduirii,' noastre, 
sociale și de stat. Analiza multila
terală, științifică a rolului statului, 
în etapa actuală de edificare a so
cialismului în România, a căilor de 
înflorire a națiunii ..socialiste, de 
dezvoltare a forței și coeziunii ei. a 
adîncirii democrației socialiste și 
intensificării participării poporului 
la conducerea statului, preocupări
le pentru ridicarea conștiinței so
cialiste și a nivelului de cultură al 
maselor au demonstrat cu indubi
tabilă forță de convingere consec
vența cu care partidul înfăptuiește, 
în spiritul marxism-leninismului, o 
politică adine patriotică și, totodată, 
pătrunsă de spirit internaționalist. 
Eforturile continue pentru înscrie
rea României ca factor activ în 
lupta pentru triumful socialismului 
și păcii în lume, pentru dezvoltarea 
prieteniei și colaborării cu țările 
socialiste, politica profund inter
nationalists a partidului și statului 
nostru, spiritul ei constructiv și 
militant, devotamentul cu care este 
dedicată întăririi unității mișcării 
comuniste și muncitorești; a tutu
ror forțelor antiimperialiste și-au 
aflat o deplină aprobare din par
tea poporului. 1

Pentru toate acestea. Congresul 
și Tara, ca o unică ființă cu o u- 
riașă inimă pulsînd în ritmul trepi
dant al înnoirilor, au reconfirmat 
solemn : Partidul Comunist Român 
este forța politică conducătoare a 
națiunii noastre socialiste. întregul 
popor a urmărit cu profund interes 
și adeziune desfășurarea marelui 
act de deliberare social-politîcă asu
pra prezentului și viitorului țării. 
La înalta tribună, comuniștii — con
știința națiunii — au adus cuvîntul 
țării, pătrunși de însemnătatea în
vestiturii lor. de datoria de a se 
dovedi străluciți mesageri ai adezi-
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FAPTUL

Alpinism
în Drumul
Taberei

înîn toamna aceasta s-au dat ... 
folosință multe blocuri de lo
cuințe în diferite cartiere din 

/Capitală (Drumul Taberei, de
■ pildă). Prilej de îndreptățită 
bucurie pentru locatari, mai ales

■ că acestor blocuri cu zece etaje 
nu le lipsește nimic. Nici măcar 
lifturile. Nu-i deajuns însă, mai 
ales avînd în vedere că respec-

' tivele lifturi stau bine încuiate 
din foarte diferite (și mai ales 
nejustificate) motive. Ca ur
mare, locatarii etajelor superi
oare fac zilnic ascensiuni și co- 
borîri... pedestre. Vorba cîntecu- 
lui i Toată ziua (pe lîngă) ascen
sor — ba mă urc, ba mă cobor. 
Știm că alpinismul întreține să
nătatea. Dar de cînd Oficiul 
pentru construcția de locuințe 
proprietate 
prinderea 
profilat pe

personală si între- 
„Ascensorul" s-au 
alpinism ?

Moș Pavel
din Nereju

Din scoarță de copac, lemn, 
piele, obiecte vestimentare fi 
alte materiale, la care adaugă 
o doză consistentă de talent și 
imaginație, moș Pavel Terțiu 
din comuna Nereju (Vrancea) 
confecționează... măști pentru 
sărbătorile de iarnă. Din mina 
lui măiastră au ieșit nenumăra
te asemenea măști, mult solici
tate în aceste zile de către co
lindători. Cunoscut și. recunos
cut (de către specialiști). drept 
unul dintre cei mai valoroși 
creatori populari în acest dome
niu, moș Pavel este in același 
timp autor de colinde și urâturi, 
■la care tinerii din multe sate 
megieșe vin să afle „una nouă". 
Motiv temeinic ca-n seara asta 
casa lui să fie asaltată de colin
dători. Sorcoviți-l, nepoți! Și 
numele nostru.

In

Spre larg
cu toate

S ~ j tt. uu»»pînzele!
Notăm, cu cîtva timp în urmă, 

la această rubrică : „Ieri s-au 
încheiat în Capitală 129 căsăto
rii...". La sfîrșit de an, Bucu- 
reștiul se prezintă cu o frumoa
să „performanță" 1 11 741 căsă
torii. 11 741 familii noi — corăbii 
pornite spre largul vieții, cu toa
te pînzele sus, și — am dori-o — 
fără nici 
Tot ’69 a 
Capitală, i 

32 232 ..de , 
dragoste 
deopotrivă

o adiere potrivnică, 
mai însemnat, pentru 
și 32 232 nou născuți. 
„boboci" îngrijiți cu 
și căldură. Tuturor 

. . i — copii și tineri că
sătoriți — le urăm fericire si 
bucurii. La anul și la mulți ani !

Sanatoriul
din salină

Salina din Praid. La aproape 
o sută de metri adîncime, o e- 
chipă de mineri, condusă de tî- 
nărul inginer Emil Nicoară, se 
pregătește de „pușcat". în apa
rență, un lucru banal. Și totuși 
faptul este inedit. în catacom
bele albe create în decursul a- 
nilor, a început amenajarea pri
mului sanatoriu medical în me
diu subteran. — primul din țară 
și unul dintre puținele de acest 
fel din lume. Pornind de la o 
constatare. mai veche, conform 
căreia cura de aer puternic io
nizat are efecte pozitive în vin
decarea bolilor astmatice, noul 
sanatoriu, amenajat între pereții 
de sare va asigura pacienților 
un,tratament simplu, modern și 
eficient.

al

; j

și calendarul,. persona je- 
acestei nopți... E, poate, 
să le acordăm ctteva clipe

1970 Revelionul Calendare

Misiunea
a fost
încheiată

So-Viscolea puternic. Intre 
veja Și Panciu, drumurile se în
zăpeziseră. Nici un. mijloc de 
comunicare nu mai era posibil. 
La Panciu rămăsese insă un grup 
de elevi ai liceului din Soveja. 
Trebuia să se înapoieze in a- 
ceeași seară acasă. Dar cum. ? 
Auzind vestea, ostașii aflați in 
exercițiu la Soveja s-au oferit 
ei. „Răzbim noi pînă la Panciu. 
Nu se poate să nu izbutim". Și, 
riscînd să rămînă înzăpeziți — 
doi ostași și un colonel — au 
pornit cu o mașină la drum. N-a 
fost ușor. Dar n-au renunțat. 
Infruntînd viscolul au mers 
pină la capăt. Și seara, tîrziu, 
cind în Soveja nimeni nu-i mai 
aștepta, ostașii se întorceau, a- 
ducînd cu el și copiii rămași la 
Panciu. Aveau obrajii roșii. Pen
tru gerul de afară, pentru mul
țumirile primite, pentru bucu
ria datoriei împlinite 
știe' Poate — pentru toate 
deopotrivă.

Rubrica redactata
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe DAVID 

ev sprijinul corespondenților 
■ „Scînteii"

nu se 
trei,

de :

caricaturistului ceasuri
și... secunde
5... 3... 2... 1...
Ultimele secunde ale anului 1969 se 

vor scurge prea incet, pentru nerăb
darea noastră. Apoi, după clinchetul 
paharelor cu vin, privirile care ur
măreau lunecarea nesimțită a acelor 
ceasornicului se vor întoarce spre fila 
T—a calendarului din pe-

Pentru prima dată pe Terra, și, de ce n-am re
cunoaște, chiar pe Pămînt, sindicatul umoriștilor 
va organiza astă-seară un grandios revelion. Parti- 
cipanții vor întîlni surprize, nu la tot pasul cum 
se spune de obicei, ci la o jumătate de pas, dacă 
nu chiar Ia un sfert. Garderoba însă va fi obliga
torie și în nici un caz nu se va da voie în sală cu 
biciclete cu o roată (la rîs se pierde echilibrul).

— Reprezentanții comer
țului interior vor fi serviți, 
la masa revelionului cu 
elicopterul. Piftia care tre
buie să ajungă la masa 
dumnealor va fi plimbată 
pe ruta: Giurgiu, Piatra 
Neamț, Satu Mare, Chiaj-

zbura să facă schimbul de 
foi de varză pentru a ob
serva și dumnealor că var
za se acrește peste tot. la 
fel. Asta-i ultima noastră 
descoperire!

— Și cine va plăti com
bustibilul pentru cele 14 e-

— Atunci ce rost mai are 
dărîmarea ?

— I s-a trimis invitație 
specială tovarășului direc
tor...

— Nu mă interesează nu
mele lui, ci spune-mi de 
ce trebuie să dărîmați ușa ?

SURPRIZE
Cu numai 2 lei partici- 

panții vor putea cîștiga la 
tombolă un obiect în valoa
re de 1 565 615 lei. Rețineți, 
vă rugăm, cifra ca să n-o 
repetăm și-n litere.

— Cum se poate cîștiga?..
— Grozav de simplu! Cel 

interesat să devină milio
nar peste noapte (noaptea 
de revelion) va băga mîna 
în buzunar și va scoate 2 
lei cu care va.cumpăra un 
bilet la tombolă. De data 
aceasta nu se va ține cont 
din care buzunar va scoate 
cei doi lei. Chiar și din cel 
de la vestă. Cîștigătorul, pe 
lîngă lozul cel mare, va 
beneficia și de un abona
ment gratuit la ștrandul 
Bragadiru pentru primul 
trimestru al anului 1970.

—Ce obiect poate fi ăla 
care costă atîția bani și 
poate fi cîștigat doar cu 2 
lei ?

— Pînă acum 
se făceau pe 
Cineva “ făcut 
care să fabrice 
pe verticală.
- Și?
— Dintr-o 

calcul, noul 
cărămizi tot . 
Așa că avînd două agrega
te la fel, cel inutil va fi 
pus la tombolă.

— Și dacă eu, să zicem, 
frizer fiind, cîștig agrega
tul, ce cîștig am?

— I] iei acasă și plătești 
amortismente.

— Amortismentele ca a-

mortismentele, astea sînt 
ușor de'plătit. Că dau din 
banii cooperativei.. Dar eu 
ce cîștig ?

— Abonamentul pe ia
nuarie, februarie și martie 
la ștrandul Bragadiru. Apa 
rece întreține sănătatea și 
tinerețea.

SE VOR ORGANIZA 
CALATORII DE AGRE
MENT CU AUTOBU
ZE, TRAMVAIE ȘI 
TROLEIBUZE

— In incinta 
lui?

— Dar unde? 
în introducere 
surprize foarte 
toare?

—Cine să facă o călăto
rie de agrement în noaptea 
de revelion și încă...

— Ei, cine? Conducătorii 
mijloacelor de 
comun.

— Și' cine 
mijloacele de 
comun ?

— Pasagerii.

revelionu-
N-ai citit 
că vor fi 
surpținză-

cărămizile 
orizontală, 

un agregat 
cărămizile

greșeală de 
agregat face 

pe orizontală.

transport în
va conduce 
transport în
Ei vor vin

de bilete itebiștilor, surî- 
zători, politicoși și amabili.

— Păi dacă-s pasageri — 
și nu permanenți!

14 ELICOPTERE (ȘI 
UNUL DE --------------
VOR FACE 
STRAȚIE 
RE !

— Chiar în 
revelion?

— Dar cînd?
— Și de ce 

toare demonstrația?

REZERVA) 
O DEMON- 
ULUITOA-

noaptea de

va fi ului-

tre savantul danez Tycho Brahe la 
observațiile astronomice care i-au 
permis lui Kepler să formuleze le
gile meoanicii cerești.

în sfîrșit, ceasurile mecanice de 
mari dimensiuni au început să împo
dobească turnurile marilor edificii în 
a doua jumătate a primului mileniu. 
Inventarea arcului de oțel, în seco
lul al,.:XVI-lea, permite micșorarea 
vertiginoasă a acestor mastodonți. 
„Ouăle din Nilrnberg", meșterite de 
iscusitul lăcătuș Peter Henlein, încap 
în buzunarele largi ale neguțătorilor 
bogați — căci costau o mică avere 
— sau sînt purtate ca brelocuri de 
nobili. Iar de aici înainte, geniul 
multor popoare contribuie la perfec
ționarea unui instrument de care so
cietatea nu mai putea să se lipseas
că. Amintesc, într-o fulgerare, cîteva 
contribuții esențiale, materializate în 
piese de mare finețe și ingeniozitate : 
fuzeta (Iacob Ceh, din Praga), pen
dulul (olandezul Huygens), balansie- 
rul (englezul Hooke), rubinele (italia
nul Nicola Facio)... Și iată-ne apoi 
rapid ajunși la ceasurile de mînă ex- 
traplate, impermeabile, inoxidabile, 
ant.ișoc, antimagnetice etc., din zilele 
noastre.

Istoria măsurării timpului nu ea 
oprește aici și nu se reduce la atît. 
Geologii și palentologii sînt obișnuiți 
să calculeze în sute de mii și milioa
ne de ani, astronomii — în miliarde, 
converțite în anii-lumină ai indivizi
bilului spațiu-timp relativist. îți sen
sul opus, pătrundem în imperiul di
viziunilor secundei. în limbajițl co
tidian al specialiștilor au intrat ter
meni ca microsecunda (milionime de 
secundă) și nanosecundă (miliardime 
de secundă). Vi se pare exagerat ? 
Intr-o microsecundă. un computer 
modern efectuează cîteva zeci de o- 
perații. Iar în radiolocație, o eroare 
de o nanosecundă are drept' rezultat 
o eroare de 15 cm în aprecierea dis
tanței pînă la obiectul vizat. De alt
fel, cercetătorii științifici au ajuns să 
lucreze cu trilionimi și cuâdrimilio- 
nimi de secundă- — cît reprezintă 
durata „vieții" unor particule subnu- 
cleare.

Evident că, pentru măsurarea unor 
asemenea intervale de timp, cele mai 
.perfecționate ceasuri clasice (inclusiv 
cele electrice, electronice, sau chiar 
cu cuarț) sînt inutilizabile. Progre
sele înregistrate în cunoașterea struc
turii materiei au permis crearea 
ceasurilor atomice și moleculare, a 
căror constanță și precizie derivă din 
proprietățile fundamentale ale tenor', 
menelor care se produc la scara mi
croscopică. Recordul lor era, pînă 

, nu demult, o zecime de milionime de 
miliardime de secundă. în acest do
meniu, recordurile sînt doborîte însă 
cu o frecvență mai mare decit pe 
terenurile de sport.

Mărturisesc că m-a cuprins o ușoa-

proaspătă 
rete.

Ceasul 
cheie ale 
momentul 
de atenție, făcînd o incursiune "în 
istoria multimilenară a măsurării 
timpului. Pentru început o întrebare : 
care este cel mai exact calendar din 
istoria civilizației- umane ?

Răspunsul poate părea ciudat, la 
prima vedere : calendarul „civil1' 
mayașilor — acești vechi stăpînitori 
ai Americii Centrale, dinaintea ve
nirii „oamenilor albi". Se pare că 
durata anului solar a fost calculată 
de ei la începutul secolului al VÎI-lea. 
Rezultatul — 365,242129 de zile — 
este mult mai exact decît cel care a 
stat la baza calendarului gregorian, 
folosit la noi și pretutindeni pe glob. 
De altfel, studiind „cărțile de piatră" 
din Yukatan, savanții au descoperit 
că mayașii aveau cunoștințe de o 
precizie excepțională și despre alte 
fenomene astronomice (perioadele de 
revoluție ale planetelor, eclipsele 
etc.), cu toate că-și făceau observa
țiile cu ochiul liber.

Aventurîndu-ne mai departe pe a- 
cest tărîm, să încercăm să stabilim 
epoca apariției primului calendar. 
Vom rezerva o mențiune sanctuaru
lui de la Grădiștea Muncelului.. Dis
punerea în cerc și alternanța stilpi- 
lor de piatră și de lemn par să in
dice o legătură cu datele mecanicii 
cerești și cu diviziunile anului, con- 
firmînd relatările antice despre pre
ocupările astronomice ale' dacilor. S-a 
constatat că sanctuarul a fost recon
struit pe locul unei incinte sacre da
tînd cam de pe la 1800. înainte de 
era noastră (ceea ce corespunde 
vîrstei atribuite urior ' alte friohu- 
mente cu înfățișări- și atribuții simi
lare, răspîndite de-a lungul și de-a 
latul Europei)........ . ...

Făcînd un pas de uriaș, ajungem 
în China, unde, în anul 2317 î.e.n., 
împăratul Yao a legiferat anul de 
365+0,25 zile, probabil în intenția a- 
meliorării unui calendar imperfect. O 
acțiune asemănătoare a fost între
prinsă de preoții-astronomi egipteni 
în anul 4240 î.e.n., cînd au abando
nat vechiul factor de referință — 
mișcarea Lunii — înlocuindu-1 cu 
mișcarea strălucitorului Sirius. Este 
cel mai îndepărtat moment cunoscut 
al istoriei măsurării, timpului, ațita 
vreme cît „Poarta Soarelui" de la 
Tiahuanaco — un monolit înalt și 
lat de 3 metri, cîntărind 10 tone, pe 
care este gravat misteriosul „calen
dar venusian" — comportă încă dis
cuții privind vechimea ei reală.

ani-lumină, diametrul zonei din Uni
vers pe care o putem pipăi cu ante
nele de unde ale radiotelescoape- 
lor ?... Sînt mărimi care se situează 
în' afara posibilităților de reprezen
tare concretă ale creierului, înveci- 

1 nîndu-se, practic, cu infinitul. Cu atît 
mai mult se cuvine să ne minunăm 
încă o dată de geniul ființei care a 
știut să-și amplifice nemăsurat sim
țurile și inteligența, pentru a scor
moni în miezul inepuizabil: al'atomi
lor și al genunilor stelare.

1... 2... 3... 5... ■ -i- .!
Primele secunde ale anului' 1970 

încep să se scurgă cu repeziciune. 
Dar am învățat nu numai să măsu
răm timpul, ci și să-l stăpînim : un 
interval de 5 ani, un cincinal, îl pu
tem condensa în 4 ani și ceva... Ne 
planificăm ce trebuie făcut pînă în 
1975 — și apoi ne luăm la întrecere 
cu timpul planificat. Iar anul nu-I , 
mai măsurăm cu lunile, ci și cu 
orele : știm că la sfîrșitul lui 1969 
fiecare zi, adică fiecare 24 de ore, 
a însemnat, pentru economia națio- 

. nală, o producție de aproape un mi
liard de Iei. în 1970, fiecare ceas, fie
care minut, fiecare secundă, vor 
însemna și mai mult.

Depinde de noi, de felul în care 
vom ști să prețuim timpul pentru ca 
să prefacem secundele în aur...

două răsărituri de soare. Astrul nos
tru central s-a aflat, de altfel, și în 
centrul sistemului cronometric, pînă 
relativ tîrziu, în primul mileniu. 
Omul primitiv stabilea relații,..tem
porale exclusiv pe baza succesiunii 
zilelor și a nopților, iar pentru du
rate mai scurte, pornind de la. miș
carea și lungimea umbrei. Nu în- 
tîmplător, deci, „ora" înseamnă, în 
sanscrită,. „drum" — drumul parcurs 
de umbră între două repere. Așa s7a 
născut cadranul solar, menit — cum 
sugeram mai sus — unei lungi ca
riere utilitare. Tradiția atribuie in
ventarea lui caldeeanului Berosios- 
(secolul al IV-lea î.e.n.) : arheolo
gii au descoperit în Egipt un. ase
menea instrument datînd din seco
lul al XlII-lea î.e.n.; potrivit vechi
lor texte chinezești, el era folosit încă 
de acum 5 000 de ani — și nu m-aș 
mira ca investigații ulterioare să de
monstrez!» o vechime și mai . impre-, 
sionantă.

Ajuns pe o anumită treaptă a ci
vilizației, omul a simțit însă nevoia 
să nu mai depindă, integral, nici în-a» 
ceastă privință, de ciclurile sau ca
priciile naturii. Și a născocit clepsi
dra, în care curgerea timpului era 
măsurată de curgerea șuviței de apă 
sau de nisip în orice moment al zi
lei, deci și atunci cind soarele cobo
ra dincolo de orizont sau se ascun
dea în nori. Titlul de glorie al clep
sidrei îl constituie folosirea ei de că- Ion HOBANA

ală. Sau de sifoane. Faci 
rost de .mașini — dar pe 
urmă crezi că-i simplu ? 
Dacă nu-ți aduce apă 
din import sau gaze la pa
chet pentru sifoane, ce te 
faci ? Cauze obiective ! Sau 
să zicem altfel : nucile

Veniți la revelion,
sinteți invitații mei...

na, Buziaș, Tulcea,' Covas- 
na, Dragomireștii din Deal, 
întorsura Buzăului...

— Asta ca-să se gelatin e- 
ze mai bine piftia?

— Nu, ca să . reconstituim 
traseul unor produse pe 
care. ni le aduc pe piață, 
după ce le organizează 
excursii printr-un șir 
județe. Ca să cunoască 
geografia. Nu trebuie 
diată bine piața?

— La sarmale se va . 
ceda la fel? Or să ajungă 
slgițe...

— Dacă 
făcute cu 
București, 
județ, vor

foileton de Nicuță TĂNASE

de 
bine 
stu-
pro-

sarmalele vor fi 
varză acrită în 
ori cel puțin în 
fi serviți pe loc. 

Dacă varza e adusă de la 
Timișoara, ori Turnu Mă
gurele — atunci sarma
lele de acolo vor fi făcute 
cu varză acrită în Bucu
rești. Cele 14 elicoptere 
plus cel de rezervă vor

licoptere plus unul de re- — Să intre. Pe ușă nor- 
zervă? mală nu mai poate. A de-

— Cheltuielile vor fi „to- . venit prea mare, 
pite" în prețul de cost al. 
sarmalelor.

SE VA 
REȚELE 
TRAREA 
REVELIONULUI

DARÎMA PE- 
DE LA IN
IN INCINTA

FERICIT VA FI 
CE VA CÎȘTIGA 
LUL

CEL 
CA-

— Asta la sfîrșit?
— Nu.
— Atunci cînd?
— înainte de miezul nop

ții.
— Ca să intre Anul Nou ?
— Anul Nou e modest, 

îți intră și pe gaura cneii. 
Chiar și pe sub ușă dacă 
nu-i deschizi.

fel de cal ? 
ca! cabalin. 
cine-1 poate

— Ce
— Un
- Și

tiga ? Mă interesează 
mine, mai ales dacă 
roib.

— Reprezentantul 
rei întreprinderi, 
cea mai ingenioasă 
comerț exterior.

— Adică ?
— Să zicem că 

bricant de gheață

cîș-
Și pe 
e și

orică- 
Pentru 

idee de

ești fa- 
artifici-

noastre cresc în nucii 
noștri, dar în cojile lor.

— Ce vrei, să nu creas
că în coji ? Să crească di
rect în cozonaci ?

— Lasă-mâ, dom’le, că-mi 
pierd ideea . Ziceam că nu
cile noastre cresc în coji. 
S-ar putea să cîștige calul 
unu! care în loc să culeagă 
nucile, să le spargă și să le 
pună în vînzare, le aduce 
curățate din import. Ori, 
viceversa : cumpără nucile 
sparte din străinătate, să 
zicem Ia 3 lei suta, le aduce 
la noi le lipim frumos la 
loc, da știi — artistic — și 
le vindem înapoi cu 2 lei 
suta. Uite, asta-i idee de 
negustor bun. Bun la su
flet !

— Da’ de ce să le aducă 
sparte ?

— Ca să le putem lipi I
— Calul e un animal in-

teligent. îl puneți Ia tom
bolă pentru prostii ?

— Ce prostii, ■ tovarășe ? 
Asta-i ingeniozitate 1 Eu 
știu că s-au adus și tirbu- ■ 
șoane din străinătate pentru 
un restaurant care nu mer
gea bine. Mureau oamenii 
de sete, pînă se desfundau 
sticlele.
- Și?
— Tot prost a mers. Pînă 

s-a adus un sociolog care, 
după 8 luni de studiu (cu 
ore suplimentare)' a organi
zat un simpozion național 
și a prezentat comunicarea 
că ospătarii nu pot scoate 
dopurile de ' la sticle pen
tru că erau stîngaci. în
șurubau tirbușonul invers. 
S-au comandat, așadar, tir- 
bușoane pe stînga.

— Cred că reprezentantul 
lor va cîștiga calul. Cu că
păstru cu tot.

— Poate. Dar am 
să-ți spun că cel care va. 
cîștiga calul va primi și o 
autorizație pentru schim
barea lui cu un cal din 
străinătate.

— Ce să 
de acolo ?

— Salam

flectoare de buzunar, 
altfel nu se deplasează, de 
cind sînt în'campanie pen- ■ 
tru filme bune cu preț 
ieftin.

— Dumneata glumești 1 
Ce mare greutate să încalți 
niște ciorapi supraelastici ?

— Ai motonava și țigările 
„Favorit" dacă-i încalți fără 
a le rupe elasticul de "la In
trarea în ciorapi.

— Și dacă reușesc ?■
— Va fi și o surpriiă, 

Insă, cîștigătorul motonavei 
trebuie să participe și la 
celălalt concurs ?

— Care ?
— Să reușești șă 

o . țigară de la un 
băț de chibrit, sau

uitat

facă cu un cal
de sibiu.

SA CÎȘTI- 
MOTONAVA

VREȚI 
GAȚI O
ȘI UN PACHET DE ȚI
GĂRI „FAVORIT" ? 
P ART I CIPÎ N D LA 
CONCURS LE PUTEȚI 
CÎȘTIGA !

— Concursul ăsta în ce 
constă ?

— în încălțarea unor cio
rapi supraelastici.

— îi încalț și noaptea.
— Concursul se va ține 

Ia lumina reflectoarelor îm
prumutate specia! de la 
Buftea. 58 de reflectoare 
mari, ca de „anti-aeriană", 
plus 214 mijlocii și 1032 re-

aprinzi.. 
singur 

_ ,_ ______ ,__ șă faci. . 
7 autosifeane din 10 capșule. 
Asta-i specială, ca să nu 
poată cîștiga nimeni moto
nava. Pe urmă ar cere și o

. mare...
— Cu pești cu tot ?
— Taci dom’le, cine a 

mai văzut mare cu pești I

CONDIȚII DE PAR
TICIPARE LA ACEST, 
REVELION

— Chiar voiam 
treb : cine poate 
parte la acest revelion?

— Orice umorist, fără 
deosebire de banc, ori poan
tă. Chiar și cei care 
platfus sau au suferit 
tinerețe de amigdalită.

— Dar cei care au o 
recare vină pentru înclina
rea turnului din Pisa ?

— Numai cu părinții.
— Nu mi-ai spus ce se 

va cînta la revelion.
— Așa e. Se va< cînta î 

Ța-ța-ța-căpriță-ța, ța-ța'-ța' 
etcetera.. Pe melodia i 
Lume-lume.

LA ANU’ ȘI LA MULȚI 
ANI I

să te în
să ia

au 
în

oa-
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Tradiționalele urări de Anul Nou 

adresate de pionieri și școlari 

conducătorilor de partid și de stat
(Urmare din pag. I)

vlăstare pentru patria socialistă, 
recunoștinței fierbinți față de par
tidul nostru comunist care le asigu
ră o copilărie fericită, le făurește 
viitorul de lumină și bucurii:

Ne-» trimis părintele nostru 
poporul

Cu svrcova vesela și 
plugușorul 

în sănii de aur și mărgăritare, 
trase

De telegari cu coama de 
mătase 

'ălare

r-~Y

In frunte cu Prî
-ăi.

De la Palatul
la C

Că sîntem s’

Și crește și

■ ■. i

UT .al

eția
în țara ce nos 

.ânia.
Și-am a ■ 0.1

" a prag
Unde fi . ag>

il steag,
Unde Â, 

fierbinte
Și » pului 

uce-nainte.
La

T ■„ r-'

al
ăștii gîndesc

por românesc, 
nostru de

7 limpede trece
O a Congresului 

zece.

t

nostru, cu 
marele-i țel, 

demni
totdeauna, de el. 

,că sînt azi căciulile 
mai mari decît noi, 

jom crește, 
i în muncă eroi, 

cinți luminate și cugetul 
stăpîn

Pentru etapele comuniste 
de mîine, 

Așa precum ne crește Partidul 
nostru Comunist Român.

Adresîndu-se secretarului gene
ral al partidului, unul din colindă
tori spune:

Și-acum, copiilor, cu suflet 
de văpaie 

Urăm tovarășului
Ceaușescu Nicolae 

Din inimi către inima lui 
dreaptă 

Să ne ridice treaptă după 
treaptă 

Spre comunism, spre visul 
mult rîvnît. 

Și sărutați-l că-i bărbat
" " cinstit

Curat ca lacrima care-a căzut 
De două mii de ani

pe românescul lut, 
Și limpede ca bucuria nouă 
Ce-așează-n țară-o primenire, 

nouă.

Să-l sorcovim cu roșii 
trandafirii

Că-i comunist al patriei și-al 
omenirii, 

Biografia noastră și a lui 
Se împletesc în cugetul

Partidului 
Și este iubitor de adevăr.

Să-l sorcovim! Intinerească-n 
zări 

Ca un măr
Ca un păr 
Ca un fir 
De trandafir,
Ca un steag de roș bujor 
Și ca steagul tricolor.

Caldele urări sint însoțite de a- 
laiul Plugușorului: clinchet de clo
poței, sunetul buhaiului, pocnete 
de bici. Luînd locul Plugușorului

tras de boi, trece, simbolic, un 
tractor miniatură, pe măsura mi
cilor lui „mecanizatori". Este o 
manifestare emoționantă de dra
goste față de partid, față de pa
tria noastră mereu mai înflori
toare. un emoționant legămînt al 
pionierilor de a fi demni continua
tori ai operei părinților lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rostit calde cuvinte de mulțumire 
pentru urările adresate de colin
dători Comitetului Central al 
Partidului, poporului român, pa
triei noastre. „Este un obicei bun, 
a spus secretarul generai al P.C.R., 
ca de Anul Nou să se ureze parti
dului și guvernului, conducătorilor 
patriei să lucreze și mai bine în 
vederea înfăptuirii năzuințelor tu
turor celor ce muncesc. întreaga 
muncă a partidului nostru, a gu
vernului nostru este îndreptată 
spre fericirea voastră, a copiilor, 
a părinților voștri, a întregului nos
tru popor. Tot ceea ce înfăptuiește 
partidul, Comitetul său Central, 
este îndreptat spre ridicarea zi de 
zi a patriei noastre pe noi culmi, 
spre crearea condițiilor pentru vic
toria comunismului, pentru viitorul 
fericit al poporului român.

Vă urez din toată inima să obți
neți rezultate tot mai bune Ia în
vățătură, deoarece numai așa veți 
putea deveni cetățeni de nădejde 
ai patriei; numai așa urarea pe 
care ați făcut-o astăzi va prinde 
mîine viață și veți trăi într-o țară 
unde poporul, stăpîn pe destinele 
sale, își făurește un prezent și un 
viitor tot mai luminos.

Vă doresc succese la învățătură, 
viață lungă și multă fericire la 
toți!“

Conducătorii de partid și de stat 
invită pe micii colindători în se
diul Comitetului Central al Parti
dului, le oferă, după tradiție, mere 
și covrigi, bomboane și nuci, îi 
îmbrățișează cu multă căldură, se 
fotografiază împreună cu ei.

irea de către președintele Consiliului 
Stat, tovarășul Nicolae Ceausescu,
a șefilor misiunilor diplomatice

atît se pot as.j ira condiții pentru 
progresul fiecărui popor, pentru 
securitate și pace în lume.

Anul 1969 a marcat succese noi 
pe Unia colaborării între popoare, 
deși în lume continuă să mai exis
te focare de încordare ; vreau să 
relev îndeosebi pașii făcuți pe 
calea creării condițiilor pentru se
curitate în Europa.

Poporul român dorește ca în 
noul an să se înregistreze succese 
mai mari pe calea cooperării și co
laborării internaționale. Nu pot să

nu exprim și cu acest prilej dorința 
poporului nostru, ca de altfel a tu
turor popoarelor, ca anul care vi
ne să aducă pace în Vietnam, în 
Orientul Apropiat, să aducă succe
se în înfăptuirea securității în 
Europa și în întreaga lume. în a- 
cest spirit poporul român, Consi
liul de Stat și guvernul român vor 
acționa și în anul viitor adu- 
cîndu-și contribuția la dezvoltarea 
colaborării între statele lumii, la 
asigurarea securității și păcii.

îmi exprim convingerea că în a- 
nul viitor relațiile dintre România 
și țările pe care le reprezentați vor

cunoaște o nouă dezvoltare în in
teresul popoarelor noastre, ăl 
cauzei păcii în lume.

Vă rog să transmiteți guverne
lor și șefilor de state ai țărilor 
dumneavoastră, popoarelor dum
neavoastră. cele mai bune u- 
rări din partea poporului român, 
a guvernului, a Consiliului de Stat 
și a mea personal. Dumneavoas
tră și familiilor dumneavoastră vă 
urez multă sănătate, fericire ! La 
mulți ani !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători români s-au 
întreținut cordial cu șefii mi
siunilor diplomatice. (Agerpres)

ACORDAREA UNOR DREPTURI

Șl GRATUITĂȚI

PENSIONARILOR 1.0. V.R.
Prin Decret al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România se 
acordă, cu începere de la 1 ianuarie 
1970. penstonarilor invalizi și acci
dentați de război, încadrați in gradul 
I de invaliditate sau mari mutilați, 
dreptul de a beneficia, pe lingă pen
sia I.O.V.R., și de orice altă pensie 
cuvenită, conform legii, pentru acti
vitatea depusă după invaliditate.

Prin același Decret se stabilește 
dreptul pentru toți pensionarii și ac
cidentați) de război, indiferent de 
cuantumul pensiei, de a beneficia și 
in caz de tratament ambulatoriu, in

mod gratuit, de medicamentele și 
materialele sanitare necesare,

Printr-o Hotărîre a Consiliului de 
Miniștri s-a acordat invalizilor și ac- 
cidentaților de război încadrați in 
gradul 1 de invaliditate sau mari 
mutilați dreptul de a călători gratuit 
cu mijloacele de transport in comun, 
urban. în localitățile în care domici
liază. Totodată, s-a acordat dreptul 
însoțitorilor acestora la două călătorii 
gratuite pe calea ferată, dus și în
tors, în cursul unui an, atunci cînd 
călătoresc împreună cu pensionarii 
pe care îi însoțesc.

(Agerpres)

întoarcerea tovarășului

Emil Drăgănescu de la Belgrad
Marți dimineața s-a înapoiat în Ca

pitală, venind de la Belgrad, tovară
șul Emil Drăgănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, care a par
ticipat la întîlnirea președinților celor 
două părți în Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare economică.

La sosire, în Gara de Nord, erau 
prezenți tovarășii Janos Fazekas, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Dumitru Mosora, Octavian 
Groza, Alexandru Boabă, Matei Ghi-

giu și Nicolae Toader, miniștri, Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Radu Constantinescu, 
vicepreședinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică, și alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cronică
Prin decret al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, to
varășul Horia Hulubei a fost elibe
rat din funcția de președinte al Co
mitetului de Stat pentru Energia Nu
cleară.

Prin același decret, ca președinte 
al Comitetului de Stat pentru Ener
gia Nucleară a fost numit tovarășul 
Ion Ursu.

Consiliul de Stat a hotărît numi
rea tovarășului Horia Hulubei în 
funcția de consilier la Consiliul de 
Stat, cu rang de ministru.

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 1, 2 și 3 Ianuarie. In țară : vre
me în general umedă și friguroa
să, cu nopți geroase în nordul 
țării. Cer mai mult acoperit. Vor 
cădea ninsori temporare. Vînt po
trivit, cu intensificări pînă la tare 
din sectorul nord-estic, viscolind 
local zăpada în Moldova, Dobro- 
gea și Bărăgan. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între mi
nus 15 șl minus 5 grade, iar ma
ximele între minus 6 și plus 4 
grade. In București : vreme în ge
neral umedă, cu cerul mai mult 
acoperit.

De Anul Nou 
cel mai frumos 

cadou:

ALMANAHUL
SCÎNTtIA

11170!

teatre

Miercuri 31 decembrie

20.

cinema

• Bătălie pentru Roma (ambele se
rii) : PATRIA — 8,30; 12; 15,30; 19
(de lâ X ianuarie rulează Ia orele : 
9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20), BUCUREȘTI — 
9 ; 12,30 ; 16,30 ; 20.
e Taina leului : MELODIA — 9; 12,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, FES
TIVAL — 3,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Intr-o seară, un tren... : CAPITOL
— 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 21.
• Prieteni fără grai : REPUBLICA —
9; 11,15.
• Vînătorul de căprioare : REPU
BLICA — 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. (In zi
lele de 2 și 3 ianuarie rulează fil
mul : Ultimul mohican).
• Un bărbat și o femeie : CINEMA
TECA (sala Union) 10; 12; 14.
• Băieții în haine de piele : FAVO
RIT — 10; 13; 15,30; 18; 20,30.
• Iubirea strict oprită : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• La război ca la război : CENTRAL
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• La nord prin nord-vest. : LUMINA
— 8,45—16,45 în continuare ; 19,45.
(De la 1 ianuarie rulează filmul : 
Băieții din strada Pal — 9,15—15,45, în 
continuare ; 18,45 ; 20,45.- e Program pentru copil : DOINA — 
9—16 în continuare.
• Viridiana : DOINA — 18,15; 20,30.
• Program de filme documentare : 
TIMPURI NOI — 9—15 în continuare.
• 101 dalmațieni : TIMPURI NOI — 
15,15—21 în continuare.
• Valea păpușilor : FEROVIAR — 9;
11,30; 14,30; 17,30; 20,30, TOMIS — 9,30; 
14,30; 17; 20, FLAMURA — 9,15; 12; 
14,30; 17,15; —
• Winnetou în Valea morțli : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, GLORIA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
0 My fair lady : GRIVIȚA — 9; 12,30; 
16,15; 19,45.
• Becket (ambele serii) : MIORIȚA
— 9,45; 13; 16.30;. 20.
• Căldura : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,15; 17,45; 20.
• Femeia îndărătnică : BUZEȘTI —
15.30, 18; 20,30.
• Beru ți comisarul San Antonio : 
DACIA — 8—20,45 în continuare.
0 Războiul domnițelor : BUCEGI — 
9; 11,15;. .13,30; 15,45; 18; 20,30, FLO- 
REĂSCA — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15;
20.30,
O Baladă pentru Mărluca : UNIREA 
15,30; 18; 20,15.
• Noile aventuri ale răzbunătorilor :
LIRA — 15,30; 18; 20,15, VITAN — 
15,30; 18; 20,15.

• Omul, orgoliul, vendeta : DRUMUL 
SĂRII — 15; 17,30; 20.
• Mîna cu briliante : FERENTARI
— 15,30; 181 20,15, MUNCA — 16;
18; 20.
• In împărăția leului de argint: 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Galileo Galilei : COTROCENI — 
15,30; 18; 20,30.
• Baltagul : PACEA — 15,45; 18: 20,15.
• Lupii albi : CRINGAȘI — 15,30; 18; 
20,30.
• Blow-up : VOLGA — 9,30—16 în
continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Frații Karamazov : VIITORUL —
15,30; 19
e Corabia nebunilor (ambele serii) : 
MOȘILOR — 15,30; 19.
• America, America : POPULAR — 
15,30 ; 19.
• Șînd se aud clopotele : COSMOS
— 15,30; 18; 20,30.
• Morțli rămîn tineri : FLACĂRA —
15,30; 18; 20,30.
• Vă place Brahms ? : ARTA — 9— 
15,45 în continuare ; 18,15; 20,30.
• Sezon mort : RAHOVA — 15,30.
« Angelica și sultanul : PROGRESUL
— 15,30; 18; 20,15.

• Teatrul Glulești : Visul unei nopți 
de iarnă — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat: Mazel- 
tov — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) ; Nu te lăsa. Stroe — 
19,30 ; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Nicuță la Tănase - 19.30; (la 
Sala Palatului) : Varietăți — 19.
• Circul de stat : Rapsodia suedeză
— 16; 19,30.

Vineri 2 ianuarie 1970

Joi 1 ianuarie 1970

• Opera Română ! Rigoletto — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale"
(sala Comedia) : Ileidelbergul de altă
dată — 19,30; (sala Studio) : Travesti 
— 19,30. .
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) • Cînd luna e albastră — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Poveste 
neterminată — 10.
• Teatrul evreiesc de stat ; Mazel- 
tov — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase” 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) ; 
Nicuță la Tănase — 19.30.

Joi 1 ianuarie 1970
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Coana Cliirița — 
19,30; (sala Studio) ; Al patrulea ano
timp — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala, din bd. Schitu Măgureanu) ; 
D-ale carnavalului — 20; (sala din str. 
Alex. Sahia) . Viraj periculos — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Vijelie în crengile de sassa
fras — 19,30; (sala Studio) : Ce scurtă 
e vara — 20.
• Teatrul Mic : Prețul — 20.

O Filarmonica de stat „George Enes
cu" (Ia Ateneul Român) : Concert de 
muzică populară românească dat de 
orchestra „Barbu Lăutarii" — 20. Di
rijori : Nicu Stănescu și Florian Eco- 
nomu.
• Opera Română : Giselle — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Castiliana — 10.30; 
Enigma Otlliei — 19,30; (sala Studio) : 
O femeie cu bani — 10,30; Cine ești 
tu ? — 19,30.
• Teatrul de comedie : Dispariția Iul 
Galy Gay — 10,30; Nicnic — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) ; 
Sfîntul Mitică Blajinii — 20; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Viraj periculos — 
10; Purlcele în ureche — 15; Trans
plantarea inimii necunoscute — 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : La ciorba de potroace — 10; 
Echilibru fragil — 19,30; (sala Stu
dio) : Enigmatica doamnă „M“ : 
Dialog despre dragoste — 20.
• Teatrul Mic ; Tango — 
Maria 1714 — 20.
• Teatrul Giuleștl : Visul unei
de iarnă '* ~~
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Mușcheta
rii... Măgăriei Sale ! — 10.
• Teatru! evreiesc de stat : Mazel- 
tov — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din str. 
Academiei) : Căluțul cocoșat — 11.
o Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Nu tc lăsa, Stroe 1 — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Nicuță la Tănase — 19,30; (la 
Sala Palatului) : Varietăți — 11; 19.
• Circul de stat : Rapsodia suedeză

10,30 — Deschiderea emisiunii — La 
mulți ani, năzdrăvani 1 Emisiune mu- 
zical-distractlvă pentru copii. 11,30 — 
Film serial pentru copii : „Sebastlen 
printre oameni" (I). 12,00 — Program 
de muzică populară cu Marioara Tă
nase, Viorica Muscalu, Ileana Sfetcu, 
Pop Simion, Nicu Moldovan, Con
stantin Cocriș, Vasile Dragomir. 12,15 
— Pauză. 12,30 — Emisiune în limba 
maghiară. 13,30 — închiderea emisiu
nii de dimineață. 26,30 — Deschide
rea emisiunii. ~ 
țional de 
înregistrare de 
tenkirchen. 
cu bucurie 1 
tic : „Stan și Bran nomazi". 19,00 — 
Telejurnalul de seară. 19,15 — Balul 
operei — spectacol muzical-coregra- 
fic. 19,40 — Mari ansambluri folclo
rice — „Perinița". 20,00 — Gala ar
tiștilor francezi la Circul Bougllone. 
21,25 — Muzică cubaneză. 21,40 — 
„Moara de pe Floss" (I) — o produc
ție a televiziunii britanice, ecrani
zare după romanul scriitoarei George 
Elliot. 22,35 — Telejurnalul de noap
te. 22,45 — Varietăți : Partea a doua 
a spectacolului din Sala Palatului 
prezentat în ziua de 28 decembrie 
1969. 24,00 —închiderea emisiunii.

Concurs interna- 
sărituri cu schturile. 

la Garmisch Par- 
17,30 — Anul nou,

17,50 — Film artis-

Vineri 2 ianuarie 1970
— 16;

10,30 ;

nopți
10; Martorii se suprimă

Miercuri, decembrie 1969, 
21,00 — Joi I ianuarie, ora 5,00, Stu
dioul de televiziune vă invită să pe- 
treceți împreună cu realizatorii „RE
VELION ’70“ =■ REVELION LA TE
LEVIZIUNE 1

10,bo — Deschiderea emisiunii — 
Film pentru copii : Doctorul Au-mă- 
doare — producție a studiourilor so
vietice. 11,30 — Concert simfonic :
Simfonia I în Mi bemol major de 
George Enescu. Interpretează orches
tra simfonică a Radioteleviziunii Ro
mâne. Dirijor Ionel Perlea. 12,10 — 
Obiceiuri de Anul nou. 13,00 — închi
derea emisiunii de dimineață. 18,00 — 
Deschiderea emisiunii. Felicitări pen
tru școlari. 18,20 — Film „Isprăvile 
bunicului". 18,30 — Iarna pe uliță — 
emisiune de versuri. 18,45 — Inter
mezzo muzical cu Virginia Zeani. 
19,00 — Telejurnalul de seară. 19,20 
— Muzică populară cu Ștefanta Ra- 
reș, Angela Buciu, Emma Lehrer, Ion 
Dolănescu, Călin Marian, Francisc 
Dobondi. 19,45 — Selecțiuni din Fes
tivalul studențesc de muzică ușoară. 
București 1969. 20,00 — Roman foile
ton „Moara de pe Floss- (II). 20,50 — 
„Moș Gerilă" — scenetă de Al. Mi- 
rodan. Interpretează George Con
stantin și elevul Nicolae Albu. Re
gia Lidia Ionescu. 21,20 — Telejurna
lul de noapte — Sport. 21,30 — O sea
ră de varietăți la Moulin Rouge — 
film realizat de televiziunea franceză 
23,00 — închiderea emisiunii.

Cu fruntea sus
.Urmare din paf. I)
î Congres dirijează energia, price
pea poporului nostru constructor 
re acțiuni ample, care vor apropia 
uit România de culmile civilizației.

Oameni ai muncii pașnice, ai hărni
ciei, ai dorinței de progres, perma
nent anjranați în construcție, în in- 
truire — vrem să fim cunoscuți în 
ime prin rezultatele muncii noas- 
re, să intrăm în circuitul valorilor 

mondiale cu contribuții din ce în ce 
mal importante. Planurile de viitor 
ni le facem noi. Tot noi, cu puterile 
noastre, Ie asigurăm îndeplinirea. 
Noi, cei douăzeci de milioane...

Mai țineți minte acea zi, a acestei 
veri, cînd i s-a dus vestea unui nou 
născut 7 l-ați uitat numele... Nu-i 
nici o supărare, numele se uită atît 
le ușor 1... Dar vestea ne-a emoțio
nat pe toți. îmi place să cred că sta
tisticienii, oameni ai cifrelor, au trăit 
unul dintre cele mai emoționante mo
mente din meseria lor. Douăzeci de 
milioane de suflete. într-o țară fru
moasă. mereu mai tînără. Printre oa
menii aceștia, te simți bine, te simți 
acasă, vorba lor te încurajează, zim- 
betul lor te înseninează. în zilele 
unui ăn i-am văzut de-atîtea ori în 
hainele lor de lucru, în hainele de 
sărbătoare, i-am văzut nu numai la 
locui lor de muncă, ori pe stradă, 
ii și In ceea ce au creat cu mîinile 
și ca mintea lor, cu strădania fiecă
rei Sile.

Bilanțul realizărilor — bogat și cu
prinzător — exprimă eforturile unui 
popor întreg. Avem conștiința — și 
aceasta este un semn al superiorității 
noastre fn al certei noastre evoluții

Numărul următor al 
darului nostru va a- 
năr*»a sîmbătă, 3 ianua- 

viitoare — că bilanțul ar fi putut fi 
și mai cuprinzător. Au mai existat și 
neajunsuri ; rutina, nepriceperea, 
răspunderea înjumătățită au făcut ea 
în unele, sectoare să conviețuiască, 
în paralel cu eforturile noastre con
structive, neajunsuri. în plenarele 
Comitetului Central al partidului ele 
au fost nominalizate, analizate știin
țific. Iar aceasta ne dă garanția că 
vor fi înlăturate. Realismul și luci
ditatea care trebuie Să guverneze ac
tele fundamentale ale societății ca și 
pe cele cotidiene, ale fiecărui cetă
țean, ne spun că făurirea societății pe 
care ne-o dorim, pe care o gindim nu 
este un proces Încheiat că, spre onoa

rea generațiilor de azi, mai avem de de
pus eforturi, ca să merităm respec
tul generațiilor viitoare. Și le vom 
depune ! Vom valorifica din plin ca
pacitatea și priceperea noastră crea
toare, cu sentimentul plenar al unui 
popor conștient de menirea sa, de 
drepturile și datoriile sale. Ne reafir
măm credința că bilanțul realizări
lor, oricît de impresionant ar fi, este 
doar o treaptă din multele, mereu 
mai înalte, pe care le avem de urcat.

Cei care au vizitat EREN ’69 au pu
tut să-și dea seama nu numai de di
versitatea produselor, ci și de faptul 
că ele dovedesc din ce în ce mai 
multă pricepere, un meșteșug supe
rior, și — de ce nu 1 — talent, mult 
talent tehnic. Un popor care, de-a 
lungul veacurilor, s-a exprimat atit 
de uimitor prin arta populară, sint 
convins că, nu peste multă vreme, își 
va impune talentul, măiestria și în 
domeniul tehnicii. Pentru noi cei 
douăzeci de milioane, pentru marea 
noastră familie unită — un pahar de 
vin din cel mai bun !

Și. iată-ne, in pragul unui an nou, 
alături de cei dragi : 1970 ne așteaptă. 
Cu emoție, mai bătrini cu un an, dar 
mai tineri ca simțire, mai încreză
tori, îi trecem pragul, Să ne-aducă 
sănătate, zile senine, putere de mun
că și împliniri. 1970, o știm, va fi un 
an de muncă încordată, ultimul an 
al actualului cincinal. Vom ajunge la 
sfirsitul lui cu bine, cu fruntea sus!

1970 — bun venit I

1969 — un moment de. relaxare, a-t 
proape pe toate meridianele vieții 
sportive : momentul post-olimpiadă 
cu care ne întilnim după fiecare 
ediție a Jocurilor. Un număr de 
campioni sau pretendențl la prima 
treaptă de pe podiumul marilor 
dispute au părăsit arenele competi- 
ționale — ce aspre și neînduplecate 
sînt legile biologice în sport ! — alții 
și-au îngăduit o perioadă de odihnă 
înaintea marelui asalt pentru „Miin- 
chen ’72". Pe de altă parte, „incre
dibilele" recorduri ale Olimpiadei 
mexicane, întovărășite de legenda 
mai mult sau mai puțin reală a in
fluenței altitudinii, au provocat și 
un fel de reticență față, de concursu
rile de înaltă performanță. Și. de 
aici o adevărată pauperitate în aria 
recordurilor, mai ales a celor... ma
tematice. Apogeul lui '68 a dominat, 
inhibitoriu aproape pînă spre sfîrși- 
tul lui '69

în prim planul ecranului pe care 
se proiectează fenomenul sport au 
rămas doar fotbalul (prin „războiul 
psihologic” al preliminariilor Cupei 
Mondiale) și tenisul de cîmp (Wim- 
bledon-ul și „Cupa Davis"). Doar 
finele lui ’69 a accelerat pașii ce
lor ce aleargă spre superpfirforman- 
țe. De ce ?

Pentru că...
1970 este anul campionatelor mon

diale, un prag la fel de înalt ca și 
un an olimpic. 24 de campionate 
mondiale și 35 europene — iatâ su- 
percompetițiile la care România își 
va trimite campionii pe parcursul 
celor 52 de săptămîni. Ca să nu mai 
vorbim de confruntările balcanice, 
mereu în dezvoltare (numărul cam
pionatelor zonei noastre va crește în 
1970 la 29). sau de diferitele și mul
tiplele „internaționale" ale României 
sau ale altor țări.

Un an de densă activitate compe* 
tițională, în care reprezentanții spor
tului românesc se vor întîlni practic 
cu sportivi de pe toate continentele, 
niâsurindu-și forțele, etallndu-și mă
iestria tehnico-tactică. contribuind 
totodată la o mai bună cunoaștere și 
înțelegere între toți tinerii din lume.

1970 debutează cu o competiție a- 
dresată celor mai buni boberi din 
Europa. La ora cînd apare această 
„agendă ’70”. Panțuru. Neagoe. Foc- 
șeneanu. Zangor se antrenează îe 
zor pe oîrtia de la Cortina d'Ampez
zo. unde la 10 ia-uarie vor începe 
„europenele". Inutil să mai adăugăm 

faptul că reprezentanții noștri se 
numără printre candidații la supre
mația continentală (J.O. și C.M. din 
1968 — medalia de bronz ; C.M. 1969 
— medalia de argint). „Ne vom face 
datoria" a declarat, scurt, Ia plecarea 
în Italia — zilele trecute — Nicolae 
Panțuru, reputatul nostru pilot de 
bob. „Succes" — îi urâm și noi, Incit 
să pășim „cu dreptul" în 1970.

Data apropiată a începerii Întrece
rilor, ca, și dificultatea extremă a 
competițiilor, vor restrlnge petre
cerea Revelionului și pentru handba- 
liști, hocheiști, fotbaliști.

Ilocheiștii și handbaliștii intră a

...Șl ACUM, FILELE
CALENDARULUI SPORTIV

proape simultan în focul disputei : 
24 februarie — la București, ceremo
nia de deschidere a C.M. de hochei 
(grupa B, grupa C .va începe la 13 
februarie, la Galați). România găz
duiește pentru întîia oară o compe* 
tiție hocheistică de asemenea am
ploare. Este o cinste și, totodată, o 
recunoaștere a progreselor pe. care 
le-a făcut acest sport în țara noastră, 
ani de-a rîndul hocheiștii români 
clasindu-se pe locuri fruntașe în pu
ternica grupă B (deși ultima ediție 
a sunat un clopot de alarmă al că
rui ecou, deloc vesel, sperăm (■& mai 
sună și azi în amintirea hocheiștilor 
și antrenorilor noștri).

Două zile mai tîrziu (26 februarie), 
la Paris. începe campionatul mondial 
de handbal în șapte. Fostă de două 
ori campioană mondială, reprezenta
tiva de handbal a țării noastre a 
avut o ..cădere" la ediția precedentă 
desfășurată în Suedia „O criză de 
creștere" — au calificat specialiștii 

români și străini „depresiunea sue
deză" a echipei noastre. Era tocmai 
momentul trecerii de la generația 
Ivănescu, Covaci, Redl Ia generația 
Gruia, Gațu, Chicid. Dacă anul 1969 
a fost pentru handbaliști o perioadă 
a căutărilor si confirmărilor — ’70 
trebuie să aducă consacrarea noii 
echipe. „Tournoi de France ’69“ și re
centul turneu în Elveția, R.D. Ger
mană și Cehoslovacia, ar putea fi 
considerate ca premise și opțiuni ale 
„șaptelui" românesc pentru C.M. clin 
Franța. Gruia. Gațu, Oțelea. Chicid. 
Guneș ș.a. pot readuce til.lul de 
campioni mondiali... „acasă". în seara 

zilei ic 8 martie vom ști cine es*» 
noua campioană mondială la hand
bal masculin.

...Dar, să trecem desigur la fotbal 
Martie și prima jumătate a lui apri
lie înseamnă perioada de studiu si 
cristalizare a „unsprezecelui" româ
nesc care va participa la turneul fi
nal al C.M. de fotbal. Marea aven, 
tură de pe platourile înalte ale Me 
xicului cumulează interesul și do
rința de afirmare a celor ce alcă
tuiesc echipa de fotbal a Românir-i 
După ce au furnizat una dintre celi- 
mai mari surprize ale celei de a noua 
ediții a C.M.. va însemna ..Mexico 
’70“ încă o treaptă urcată de Dumi- 
trache, Dobriri, Dinu. Nunweiller și 
ceilalți pe s. ara marilor valori ale 
soccerului mondial ? lată ceea ce ar 
vrea să știe, chiar de astăzi dacă 
s-ar putea, fiecare dintre milioanele 
de iubitori ai fotbalului Dar puțină 
răbdare • peste citi va zile, la 10 ia
nuarie, la hotelul Maria Isabel di» 

Ciudad de Mexico, va avea Ioc tra
gerea la sorți a grupelor turneului 
final. Atunci, toate discuțiile noastre 
despre „Mexico ’70“ vor căpăta un 
plus de.. documentare.

Am fixat aici primele competiții 
de anvergură în care sportul româ
nesc este angajat trup și suflet, ul
timele două (campionatele mondiale 
de handbal și fotbal) bucurîndu-se 
și de cea mai largă audiență la... ini
ma omului din tribună sau clin fața 
micului ecran ori a aparatului de ra
dio. După seara aceea de vară mexi
cană — 21 iunie — cînd, pe stadionul 
Azteca. „Zeița de aur" plămădită de 

mîinile inspirate ale Iui Lafleur, va 
fi înmînatâ noii campioane a lumii 
la fotbal, lumea superperformanței 
își va îngădui un timp de respirație. 
Pentru a putea intra, cu toate forțele 
adunate, intr-o nouă serie a „morț- 
dialelor" — de lupte greco-romane 
și libere (Canada, în iulie), caiac-ca- 
noe (Danemarca, în august) scrimă 
— (Turcia, în septembrie), tir 
(S.U.A., în septembrie) etc. etc.

Lupte, caiac-canoe. scrimă, tir — 
iată patru „mondiale" in care, sporti
vii români au de apărat poziții de 
prestanță cucerite ; simpla pronun
țare a unor nume elimină necesita
tea oricărei argumentări : Gh. Ber- 
ceanu. Simion Popescu, (lupte greco- 
romane), Aurel Vernescu, Serghei 
Covaliov, Ivan Patzaichin (caiac-co- 
noe) Ileana și Ionel Drîmbă. Mihai 
Țiu (scrimă). Petre Șandor. Marcel 
Roșea, Mihai Rotaru. .Ștefan " 
(tir)

De-a lungul celor douăsprez 

ale anului care va începe mîine, 
sportivii români vor fi prezenți 
la 35 de campionate europene 
pentru seniori și juniori. în fapt, ei 
vor lua parte la toate campionatele 
continentului nostru organizate de 
forurile internaționale la care sînt 
afiliate federațiile din România.

In 1970 vor avea loc, pentru prima 
dată, campionate europene pentru 
juniori la box (R.P. Ungară — sep
tembrie). atletism (Franța, 12—13 sep
tembrie). Studenții vor fi prezenți la 
„europenele" de atletism în sală 
(Bulgaria. 21—22 februarie) și la cele 
de fotbal (Iugoslavia, în septembrie). 
Bucureștiul va găzdui, între 7—13 
septembrie, campionatele europene 
de talere și semifinala „Cupei-Euro
pene" la atletism feminin, la 2 august.

Agenda ’70 oferă profilul unei ac
tivități de deosebită intensitate. Scri
ind aceasta nu ne referim doar la 
„mondialele" sau „europenele" amin
tite, ci și la celelalte competiți, la 
cele peste 500 de întreceri internațio
nale intercluburi, unele dintre aces
tea desfășurîndu-se în cadrul „Cu
pelor europene", așteptate și urmări
te cu atita interes de întreaga opinie 
publică sportivă.

De-a lungul ultimelor două dece
nii, la fiecare început de an, prilej 
de bilanț și perspectivă ; de fiecare 
dată, sportivii români, antrenorii și 
conducătorii lor, aruneînd o privir* 
peste ceea ce a fost, și-au urat — 
așa cum cere tradiția — un an mai 
bun decît cel care a trecut, în acel 
perpetuu suiș spre piscurile seme
țe ale recordurilor sau podiumurilor 
întrecerilor pentru supremație mon
dială.

Această sinteză de agendă Sportivă 
’70 nu se vrea o expresie a calenda
rului competițional intern și interna
țional al anului care începe. Am adus 

,s”b lupa prezentului doar Cîteva 
din marile dispute în care reprezen
tanții noștri vor fi prezenți.

Tuturor sportivilor care c!‘ 
astă-seară un pahar de vin 
răm, doar ca... excepție 
care-și urează, fir' 
în succese, le am!
succese nu ' 
pentru el- 
pern"



O politică in spiritul 
răspunderii față de soarta 

păcii, față de interesele vitale 
ale popoarelor

în această seară, pe diferitele me
ridiane, locuitorii Terrei, oricare 
le-ar fi credințele și convingerile, 
deopotrivă’tineri și virstnici, adunați 
împreună cu cei ce le sini dragi, 
ciocnesc un pahar spre cinstirea 
anului ce vine, îi închină un 
gînd, o urare, dau, glas unei spe
ranțe. Dacă ar fi să sintetizăm, în 
cîteva cuvinte, urarea sau năzuința 
cea mai fierbinte, nu încape îndo
ială că acestea ar fi Pace, Progres. 
Sînt cuvinte care cuprind în ele cele 
mai scumpe deziderate ale tuturor 
popoarelor.

Și, ou sentimente de legitimă mîn- 
drie țl satisfacție, putem afirma că 
politica externă a partidului și gu
vernului nostru, dînd expresie inte
reselor fundamentale ale întregului 
popor român, răspunde totodată in
tegral acestui deziderat major. Prin
cipialitatea și consecvența, spiritul 
novator și caracterul constructiv, 
realismul decurgînd din analiza 
riguroasă a proceselor și fenomenelor 
lumii contemporane, toate aceste 
trăsături fundamentale ale activită
ții României socialiste pe arena mon
dială s-au întruchipat într-o prezență 
mereu vie, într-o politică internațio
nală dinamică, în eforturi neabătute 
pentru promovarea unui curs pașnic, 
pentru stingerea focarelor de încor
dare și conflict, pentru asigurarea 
unui climat de securitate și coope
rare, care să permită popoarelor să 
înainteze pe calea progresului mate
rial și a înfloririi spirituale.

Este o politică ce are ca fundament 
trainic, de granit, prietenia interna- 
ționalistă, alianța și colaborarea strîn- 
să, frățească, cu toate țările socia
liste, alături de care zidim lumea 
cea nouă sub flamura purpurie a mă
reței ideologii comune — marxism- 
leninismul. Preocuparea neabătută 
pentru extinderea, adîncirea și multi
plicarea raporturilor de prietenie și 
colaborare eu statele socialiste fră
țești, grija neslăbită și eforturile pen
tru promovarea unității,' pentru co
eziunea mișcării comuniste și mun
citorești internaționale formează o 
constantă indestructibilă a politicii 
externe a Partidului Comunist 
Român, a Republicii noastre socia
liste.

Aceasta s-a oglindit, în decursul 
anului care a trecut, în numeroasele 
înțîlniri bi și multilaterale la care au 
participat reprezentanții partidului 
și statului nostru, în schimburile de 
vizite la diferite niveluri, în promo
varea unor variate forme de colabo
rare pe toate planurile. în aceste file 
ale prieteniei s-au înscris vizitele 
conducătorilor de partid și de stat, în 
frunte cu secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
Uniunea Sovietică și Polonia, întîlpi- 
rile cu conducători ai R. P. Chineze, 
R. D. Vietnam și R. S. Cehoslovace, 
vizita în țara noastră a președinte
lui R.S.F. Iugoslavia. Aceste file au 
consemnat participarea delegațiilor 
de partid și guvernamentale române, 
conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la sesiunea din capitala 
U.R.S.S. a CA.E.R și la consfătuirile 
de la Budapesta și Moscova ale țări
lor socialiste, membre ale organiza
ției Tratatului de la Varșovia. Toate 
acestea au evidențiat, o dată în plus, 
utilitatea practicii întîlnirilor, a 
contactelor și convorbirilor directe, 
însemnătatea lor pentru întărirea 
unității țărilor socialiste, a partide
lor frățești.

Același a fost spiritul care a 
călăuzit poziția și activitatea dele
gației Partidului Comunist Român la 
Consfătuirea de la Moscova a parti
delor comuniste și muncitorești. — 
activitate îndreptată spre depășirea 
neînțelegerilor și dificultăților din 
rîndurile mișcării comuniste, spre 
promovarea unei concepții realiste a- 
supra unității, spre restabilirea 
coeziunii.

In același timp, România pornește 
în activitatea sa externă de la faptul 
că în lumea contemporană coexis
tența pașnică între state cu orînduiri 
diferite a devenit o cerință obiec
tivă — fiind nu numai singura alter
nativă a unui conflict de proporții 
fără precedent, ci și cadrul cel mai 
propice ca flecare țară, fiecare popor 
să-și poată consacra energiile pentru 
propășirea sa. Intensificarea relații
lor de tot felul, politice și diploma
tice, economice și culturale, tehnice 
șj. științifice, între statele lumii, indi
ferent de regimul social-politic, se 
afirmă ca fiind calea sigură 
a asigurării păcii, a înlăturării surse
lor de animozitate și suspiciuni, a 
Statornicirii unui climat de încrede
re și securitate.

Acestea sînt considerentele în baza 
cărora România a desfășurat o vastă 
activitate in vederea dezvoltării co
laborării internaționale, a acționat 
pentru amplificarea dialogului, pen
tru lărgirea contactelor și discuțiilor, 
pentru extinderea circuitului valori
lor materiale și spirituale, imperativ 
vital al civilizației și progresului fie
cărei țări in parte și omenirii în an
samblu. Ca fundament al întregii ac
tivități de dezvoltare a raporturilor 
internaționale, au fost promovate' cu 
neabătută consecvență principiile su
veranității și independenței, neames
tecului, egalității in drepturi, avan
tajului reciproc. Bogata cronică a 
vieții internaționale a cons.emnat ca 
momente de seamă ale anului vizite-

" președintelui Consiliului de Stat, 
>e Ceaușescu, în Turcia, Iran 

’le președintelui Consiliului
■ ’->n Gheorghe Maurer, în 

numeroase alte vi
li guvernamenta

le lumii. Țara 
gazdă a 
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dei și Republicii Congo (Brazzaville), 
și alte personalități guvernamentale 
din diverse state. Răsfringîndu-se 
pozitiv atît pe planul relațiilor bila
terale cit și pe planul îmbunătățirii 
climatului general internațional, ast
fel de înțîlniri demonstrează carac
terul util al metodei tratativelor, al 
contactelor directe.

România a militat neabătut de-a 
lungul anilor pentru normalizarea 
situației în Europa, pentru depăși
rea divizării artificiale a continen
tului, pentru instaurarea unui cli
mat al destinderii și securității, care 
să chezășuiască libera dezvoltare, la 
adăpost de agresiune, a fiecărui 
popor, a fiecărui stat, din această re
giune a lumii. Cu satisfacție s-a pu
tut constata în acest an că evolu
țiile, deplasările intervenite pe con
tinent au confirmat justețea și 
realismul acestei poziții constante a 
țării noastre, evidențiind că realiza
rea securității europene se impune în 
prezent ca un obiectiv larg recu
noscut, aflat la ordinea zilei pe a- 
genda vieții politice și diplomatice 
internaționale. Alături de celelalte 
țări socialiste europene, România 
și-a adus contribuția pozitivă la des
fășurarea cu succes a întîlnirilor 
din anul acesta de la Budapesta, 
Moscova și Praga, unde au fost dez
bătute problemele securității în Eu
ropa. Se poate afirma că propunerile 
țărilor socialiste răspund cerințelor 
unor cercuri din cele mai largi ale 
opiniei publice de pe continent, care 
apreciază câ s-au maturizat condi
țiile pentru întrunirea unei con
ferințe general-europene. Anul 1970 
ar putea fi anul unor pași impor
tanți pe această cale dacă forțele 
păcii vor acționa ferm, dacă toate 
statele europene vor fi la înălțimea 
răspunderilor care le incumbă.

Pe agenda anului politic interna
țional au continuat să se mențină 
probleme de importanță majoră 
ce nu și-au găsit încă, soluționarea 
și care îngrijorează legitim popoarele. 
Ridicîndu-se cu hotărîre împotriva 
agresiunii S.U.A. în Vietnam, mani- 
festîndu-și solidaritatea fierbinte cu 
atît de încercatul popor vietnamez, 
România și-a expus, cu , fermitate 
punctul de vedere că trebuie să se 
pună capăt acestei agresiuni, consfin- 
țindu-se dreptul sfînt al poporului 
Vietnamului de a-și hotărî singur 
calea dezvoltării sale viitoare. Față 
de conflictul din Orientul Apropiat, 
România s-a pronunțat în sprijinul 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din 1967, considerînd că aceasta re
prezintă o bază rezonabilă pentru 
reglementarea situației, în conformi
tate cu interesele tuturor popoarelor 
din această regiune.

Strîns apropiate inimii poporului 
român sînt aspirațiile tuturor, popoa
relor de pe meleagurile continentu
lui african, ale Asiei și Americii 
Latine, care luptă pentru consolida
rea politică și economică, pentru 
eliberarea națională, pentru dreptul 
sacru de a-și hotărî singure soaria. 
România, le este un prieten încercat, 
care le acordă, în multiple forme, 
întreg sprijinul pentru eforturile lor 
pe calea dezvoltării de sine stătătoa
re, a progresului.

In calitate de membră a O.N.U., 
România a depus și la sesiunea din 
acest an eforturi consecvente pentru 
sporirea rolului acestei organizații în 
viața politică mondială, pentru asi
gurarea universalității sale, în spe
cial prin restabilirea drepturilor le
gitime ale R. P. Chineze și admite
rea celor două state germane, a R. D. 
Germane și a R. F. a Germaniei, a 
manifestat inițiativă și a acționat în 
spirit principial în vederea soluționă
rii problemelor arzătoare aflate in 
fața Națiunilor Unite — dezarmarea 
nucleară, lichidarea colonialismului 
și neocolonialismului, înlăturarea 
subdezvoltării»

Animată de convingerea că la sta
tornicirea păcii în lume trebuie să-și 
aducă contribuția toate statele, mari 
și mici, prin inițiativă, spirit 
constructiv, prin acțiuni concrete 
susceptibile să favorizeze destin
derea și să promoveze normele 
rațiunii și eticii în viața internațio
nală — România și-a dobîndit un loc 
demn, de înalt prestigiu în concer
tul națiunilor. „Putem spune — arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de la 
tribuna Congresului al X-lea al Par
tidului Comunist Român — că nicio
dată în istoria sa România nu a 
desfășurat o politică internațională 
atît de activă și nu a avut atît de 
mulți prieteni ca astăzi".

Evoluțiile internaționale în anul'ce 
se încheie pun pregnant în lumină 
că mersul evenimentelor este în pre
zent determinat în mod hotărîtor de 
forțele progresului și ale păcii, 
aflate. într-o susținută ascensiune, 
că ele sînt în măsură, prin eforturi 
comune și unitare, să zădărnicească 
uneltirile cercurilor agresive impe
rialiste, să deschidă căi noi în rela
țiile mondiale, să asigure pacea. 
România pășește în mod, ferm, ală
turi de celelalte țări socialiste, în 
rîndurile forțelor ce năzuiesc spre 
pace și progres, însuflețită de încre
derea în posibilitatea de a se înfăp
tui aceste înalte aspirații ale întregii 
umanități, hotărîtă să nu precupe
țească nici un efort în acest sens.

în faptul că răspunde cerințelor 
mersului înainte al societății, că 
dă glas voinței poporuluil român, 
și este unanim susținută, de popor, 
stă izvorul forței politicii externe 
a României socialiste. Pentru noile 
succese ale acestei politici, pentru 
noile victorii ale cauzei păcii și 
progresului social, al cauzei socialis
mului, să ciocnim paharul în noap
tea Anului Nou !

Romulus CĂPLESCU

în legătură cu evoluția 
evenimentelor din 
Orientul Apropiat

• CONFERINȚA DE PRESA A 
SECRETARULUI GENERAL 
ADJUNCT AL O.N.U., RALPH 
BUNCHE

NEW YORK 30 (Agerpres). — 
Secretarul general adjunct al O.N.U., 
Ralph Bundle, și-a exprimat îngrijo
rarea, în cadrul unei conferințe de 
presă ținute Ia New York, față de evo
luția evenimentelor din Orientul 
Apropiat. El a declarat că, din luna 
martie, în această regiune există o 
stare de „război activ", care s-a inten
sificat de atunci, în special de-a lun
gul Canalului de Suez. „Aceasta în
seamnă — a spus el — că încetarea 
focului a fost încălcată în întregime", 
iar „incidentele zilnice produc o reac
ție în lanț“.

Ralph Bunche a apreciat însă drept 
„încurajator" faptul că cele patru mari 
puteri încearcă acum să găsească mij
loacele unei soluții politice-a conflic
tului din Orientul Apropiat și și-a ex
primat speranța că ele vor reuși să 
formuleze o soluție viabilă care să 
ofere liniile directoare de acțiune lui 
Gunnar Jarring, reprezentantul perso
nal al secretarului general al O.N.U. 
în Orientul Apropiat.

NEW YORK 30 (Agerpres). — La 
1 ianuarie, cinci țări: Burundi, Nica
ragua, Polonia, Sierra Leone și Siria 
vor prelua, pe timp de doi ani, man
datele de membri nepermanenți ai 
Consiliului de Securitate în locul Al
geriei, Pakistanului, Paraguayului, Se
negalului și Ungariei, ale căror man
date vor expira la aceeași dată.

Perspective 
ale economiei 
vest-germane 
© APRECIERILE 

MINISTERULUI 
ECONOMIEI

BONN 30 (Agerpres) — Ministerul 
vest-german al Economiei apreciază 
în ultimul său raport că economia 
Republicii Federale a Germaniei este 
supusă la o presiune a prețurilor și 
salariilor, ’ „ceea ce amenință stabi
litatea valorii monedei". Potrivit ra
portului, în curîncl urmează să fie 
adoptate măsuri de stabilizare, iar 
„evoluția ulterioară a ' conjuncturii 
va arăta dacă vor fi necesare mă
suri suplimentare". In opinia agen
ției France Pfesse, aceasta constituie 
o aluzie Ia majorarea impozitelor 
asupra veniturilor și salariilor pe 
.care guvernul de la Bonn — pe baza 
noii legislații privind stabilizarea e- 
conomiei — le poate spori cu 10 la 
sută fără a consulta parlamentul.

O asemenea politică se lovește nu 
numai de împotrivirea sindicatelor, 
dar și de cea a elementelor liberale 
din coaliția guvernamentală. Astfel, 
ministrul de interne liberal, Hans 
Dietrich 'Genscher, afirma că spori
rea poverii fiscale ar putea declanșa 
o nouă recesiune economică, iar mi
nistrul de finanțe. Alex Moeller, de 
asemenea liberal, aprecia că teme
rile manifestate de unii în legătură 
cu stabilitate^ mărcii vest-germane 
nu sînt întemeiate.

U Thant, secretarul gene
ral al O.N.U., a sosit la Pa
ris în seara zilei de luni, venind de 
la New York. în cursul zilei de marți, 
informează agenția France Presse, 
U Thant urmează să plece Ia Port 
Etienne, în Mauritania, pentru a-și în
cepe turneul oficial într-o serie de țări 
din Africa Centrală. La sosirea la Pa
ris, U Thant a declarat : „Acord cel 
mai mare interes întrevederilor pe care 
le voi avea cu conducătorii celor 10 
state din Africa Occidentală. Convor
birile se vor axa, în principal, pe re
lațiile acestor țări cu Națiunile Unite. 
Sper totuși să examinez cu interlocu
torii mei problema războiului din Ni
geria".

Senîmța în procesul in
tentat lui Michael Rohan, 
acuzat că a incendiat moscheea El 
Ak&i, în luna august a.c., a fost pro
nunțată marți de tribunalul din Ieru
salim. Potrivit verdictului, acuzatul este 
considerat iresponsabil, el urmînd să 
fie internat într-o clinică de psihiatrie.

UN INTERVIU AL MINISTRULUI

DE EXTERNE AL R. D. VIETNAM
HANOI 30 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat unui corespondent 
al agenției japoneze Kyodo, Nguyen 
Duy Trinh, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și ministrul afa
cerilor externe al R.D. Vietnam, s-a 
referit la conflictul cu S.U.A., pre
cum și la problema prizonierilor de 
război. „Vietnamizarea" războiului, 
a spus el, înseamnă menținerea ad
ministrației marionetă de la Sai
gon și folosirea trupelor a- 
cesteia în locul trupelor americane, 
în vederea continuării agresiunii în 
Vietnam. înseamnă a-i face pe viet
namezi să se lupte între ei și a trans
forma războiul american,-care era 
purtat pînă nu de mult în special 
cu trupe americane, într-un război 
american purtat cu trupele saigo- 
neze. în continuare, Nguyen Duy 
Trinh s-a referit la declarația fă
cută de președintele Nixon, potrivit 
căreia „vietnamizarea" va fi conti
nuată, indiferent ce se va intîmpla 
pe frontul negocierilor. In conse
cință, a arătat ministrul afacerilor 
externe al R.D. Vietnam, adminis
trația americană a menținut o atitu
dine încăpățînată în negocieri și a 
încercat să reducă importanța con
ferinței cvadripartite de la Paris.

înfrângerile tot mai mari și greu
tățile pe care le întîmplină pe fron
tul de luptă nu vor face decît ca 
S.U.A. să prelungească războiul, și 
nu să-i pună capăt, în pofida fap
tului că Frontul Național de Elibe
rare și Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu au-propus o soluție globală 
în zece puncte,', soluție foarte Rezo
nabilă și logică.

Nguyen Duy -Trinh a afirmat. în 
discuția cu corespondentul agenției 
citate, că masacrul de la Song My 
constituie o monstruoasă crimă de 
genocid și că cei care prelungesc răz
boiul de agresiune în Vietnam sînt Ia 
fel de răspunzători ca și aceia care 
au masacrat femeile, bătrînii și copiii 
din localitatea vietnameză.

Referindu-se în continuare la pro

blema tratamentului prizonierilor de 
război, ministrul vietnamez a speci
ficat că aceștia s-au bucurat de un 
tratament umanitar din partea' gu
vernului R. D. Vietnam. Mulți din
tre ei au fost, puși în libertate. In 
pofida faptului că Frontul Național 
de Eliberare și Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu au propus inițierea 
unor negocieri cu privire la punerea 
în libertate a militarilor capturați, 
S.U.A. au refuzat să accepte această 
soluție ca bază a unei reglementări. 
De aceea, S.U.A. poartă întreaga răs
pundere pentru întîrzierea reglemen
tării problemei prizonierilor de 
război, precum și a problemei viet
nameze în ansamblu, a precizat mi
nistrul de externe vietnamez.

PARIS 30 (Agerpres). — La Cen
trul de conferințe internaționale din 
Paris a avut loc marți cea de-a 48-a 
ședință a Conferinței cvadripartite în 
problema Vietnamului.

Luînd cuvîntul în cadrul reuniunii, 
adjuncții șefilor delegațiilor R.D. Viet
nam și Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
sud, respectiv Ha Van Lau și Dinh 
Ba Thi, au făcut un bilanț al dezba
terilor. Ei au subliniat că lipsa unoi 
rezultate satisfăcătoare se datorează 
administrației americane, care refuză 
să ia în considerare propunerile juste 
făcute de cele două delegații și în 
primul rînd retragerea necondiționată 
a trupelor americane din Vietnamul 
de sud, precum și formarea unui gu
vern de coaliție provizoriu în Vietna
mul de sud.

CYRUS EATON : „ESTE 0 UTOPIE SĂ SE CREADĂ ÎNTR-O
VICTORIE MILITARĂ A S.U.A. ÎN VIETNAM"

CLEVELAND 30 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția U.P.I., 
industriașul miliardar american Cy
rus Eaton, întors de curînd dintr-o 
vizită făcută la Hanoi, a ținut la 29 
decembrie o conferință de presă în 
care a afirmat că a obținut indicii 
din partea liderilor nord-vietnamezi 
că războiul din Vietnam ar putea să 
înceteze în scurt timp dacă Statele 
Unite își vor retrage toate trupele. în 
acest sens, Eaton a sugerat retrage
rea mai întîi a 1.00 000 de soldați, în 
următoarele 60 de zile, iar restul tru
pelor în termen de 18 luni. în felul 
acesta, a spus Eaton, „negocieri.e 
S.U.A. cu Vietnamul de nord vor 
fi apoi mai ușoare".

Cyrus Eaton a mai declarat în con
ferința sa de presă că „dacă preșe
dintele Nixon i-ar putea convinge pe 
nord-vietnamezi că dorește într-ăde- 
văr să pună capăt războiului, toate 
detaliile unei asemenea reglementări, 
inclusiv problema prizonierilor, ar 
putea fi rezolvate de. la o zi la alta, 
în condiții pe deplin satisfăcătoare". 
Pină în prezent, a remarcat el, „nord- 
vietnamezii s-au convins insă de 
contrariu".

Industriașul american a mai afirmat 
că planul de „vietnamizare" nu ar fi 
de natură să pună capăt războiului. 
Dimpotrivă, „acesta este un plan ce-1 
perpetuează".

Eaton s-a declarat gata să meargă 
la Washington pentru a prezenta 
conducătorilor americani, dacă aceș
tia o vor cere, un raport asupra mi
siunii sale. Consilierul președintelui 
Nixon, Henry Kissinger, a acceptat 
deja să-1 primească, la întoarcerea 
din vacanța de sfîrșit de ân, Eaton 
consideră totuși că Washingtonul 
pare a fi mai interesat în luări de 
poziții oficiale decît- în contacte sta
bilite de personalități independente.

Referindu-se la perspectivele răz
boiului din Vietnam, C. Eaton a 
spus : „Este o utopie să se creadă 
într-o victorie militară în Vietnam"

Comunicat cu privire 
la vizita ministrului 
de externe al Ungariei 

in U.R.S.S.
MOSCOVA 30 (Agerpres). — în 

comunicatul cu privire la vizita fă
cută în Uniunea Sovietică de minis
trul afacerilor externe al R. P. Un
gare, Janos Peter, se arată că în 
cursul convorbirilor purtate cu minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromîko, s-a constatat că le
găturile multilaterale ale celor două 
țări se dezvoltă cu succes în toate do
meniile.

Cei doi miniștri au relevat că or
ganizarea pe continentul european a 
unui sistem eficient de securitate ar 
corespunde intereselor păcii în Eu
ropa și în lumea întreagă.

Părțile au subliniat importanța po
zitivă a faptului că R.F. a Germaniei 
a semnat tratatul de neproliferare a 
armelor nucleare.

o

Programul cosmic 
al Uniunii Sovietice
© UN ARTICOL AL ACADEMICIANULUI B. PETROV

MOSCOVA 30 (Agerpres). — In
tr-un articol publicat în Ziarul 
„Pravda", academicianul Boris Pe
trov a făcut o prezentare a progra
mului cosmic sovietic. Experimentul 
comun al unor țări socialiste — 
lansarea sateliților artificiali ai Pă- 
mintului „Intercosmos-1" și „Inter- 
cosmos-2" — prevede înscrierea pe 
orbită și a altor aparate cosmice a- 
vincl la bord utilaj științific con
struit de oameni de știință din di
ferite țări, arată autorul articolului.

Totodată, a fost elaborat și se 
realizează de cițiva ani programul 
de colaborare a Uniunii Sovietice 
cu Franța și cu alte cîteva țări în 
domeniul studierii Cosmosului. Or
ganizarea acestei colaborări face 
parte din programul sovietic de 
soluționare planificată și în etape a 
celor mai importante sarcini știin
țifice și practice ale cosmonauticii.

Printre domeniile principale ale 
programului de cercetare cosmică 
științifică in viitorul apropiat, Pe
trov a menționat studierea in con
tinuare a caracteristicilor spațiului 
circumterestru și interplanetar, a 
naturii fizice și provenienței Lunii, 
planetelor și Soarelui.

In articol se relevă că astfel de 
cercetări in vederea satisfacerii ne
cesităților economiei naționale, cum 
ar fi perfecționarea telecomunica
țiilor, meteorologiei, navigației, 
geodeziei, prospecțiunilor geologice, 
mobilizarea unor resurse agricole

suplimentare au dat rezultate prac
tice.

„In cercetarea spațiului cosmic, 
a Lunii și a altor corpuri cerești 
din sistemul solar, în Uniunea So
vietică se acordă în prezent o aten
ție excepțională aparatelor auto
mate", scrie academicianul Petrov. 
In viitorii .•(- vor rămine în
mod prac ■ mijloc de stu
diere- , ''osmosului fa
depa 'r. Deși in e-
tapa zului cosmic
soviett •te au drept
principe 1 circum-
terestru, u nu ex-
dude zbe ■ u re Lună.

In îneht. Boris
Petrov sub .r ■... •ii de
știință ridic multe
probleme de. ipor-
tun .să fie sc ter-
men sau altul, os-
mice nu sînt a a-
ceea, este impo ■ -
mine, cit mai ra\ -o
tegic, să se aleagă ■■■ 
care trebuie să se
tenția intr-o anumit 
stabilească o ordine »
Uneori, este dificil sa 
ce anume direcții ale cl 
aduce maximum de efici 
țifică și practică, sublinia, 
rul articolului. De aceea, pi 
cosmic trebuie \ să fie mal. . și 
multilateral și să prevadă o largă 
cercetare a unor domenii noi. une
ori chiar complet neinvestigate.

Navele plecate din portal

Cherbourg observate 

lingă Insula Creta
CHERBOURG 30 (Agerpres) — 

Misterul celor cinci nave de război 
de fabricație franceză, care au pără-' 
sit în noaptea de 25 decembrie por
tul Cherbourg, începe să se limpe
zească, Depistate luni dimineața de 
un vas italian lîngă coasta occiden
tală a Siciliei, navele respective au fost 
reperate lîngă Insula Creta și, dacă 
vor urma itinerarul presupus de ma
joritatea observatorilor, ele vor ajunge 
curînd într-un port israelian, poate 
chiar Haifa, unde sute de curioși, 
înarmați cu binocluri, le așteaptă pe 
țărm. Se anunță că navele sînt escor
tate de un petrolier și două subma
rine israeliene.

Dacă din acest punct de vedere 
misterul s-a clarificat, semnele de în
trebare continuă încă să persiste in 
ceea ce privește circumstanțele în 
care cele cinci nave de război au pu
tut părăsi netulburate portul francez.

La Cherbourg se menționează, în 
acest sens, că actele vamale ale ce
lor cinci nave erau în perfectă regu
lă, dar, în același timp, ele nu pose

dau o serie de docu 
de navigație, divers 
control în ceea ce 
mentul radio, echipa 
și cel de salvare), pe < 
bișnuit, le înmînează 
administrației portuare 
unei nave, neefectuată 
caz. De asemenea, se i 
marinarii israelieni, în 
derile franceze, confor 
o navă aflată în port r... CtlU areptui 
să se folosească de un emițător radio, 
stabiliseră, cu cîteva zile înainte de 
plecarea vaselor, legături radio perma
nente cu portul israelian Haifa.

Pe de altă parte, la Panama, G.A. 
Galindo, o oficialitate a companie1 
„Fabrega and Fabrega", a declarat c: 
societatea „Starboat Oil Company" 
care a achiziționat cele cinci nave 
este o filială a acestei firme speciali 
zată în construcții și reparații de nave , 
conform agenției U.P.I., G.A. Galindo 
a precizat că „Starboat Oil Com
pany" a fost înființată la 5 noiembrie 
a.c.

agențiile de presă transmit:
Prelungirea contractului de asistență tehnică în do

meniul extracției și prospectării petrolului între România 
ȘÎ Cuba Pe anu' 1970 a fost semnată la Havana. In baza contractului reînnoit, 
România va continua să acorde asistență tehnică și să trimită în Cuba ingineri, 
maiștri, sondori, pentru punerea în valoare a bogățiilor petrolifere ale țării. Do
cumentul a fost semnat de Manuel Estefania, directorul întreprinderii cubaneze 
de import de utilaje, și de reprezentantul Agenției economice române la Havana.

Bulgaria are 8 472 000 de 
lOCUitOri f*nele anului 1969, a- 
nunță agenția B.T.A. In anul care s-a 
scurs, populația țării a sporit cu 68 000 
de persoane. Natalitatea, care la sfîr- 
șitul anului 1968 era de 16,9 la mie, 
a crescut la 17,2 la mie. Pentru prima 
dată în istoria Bulgariei, numărul lo
cuitorilor din orașe a întrecut totalul 
populației sătești. Astfel, în prezent

La 1 ianuarie 1970 Sudanul sărbătorește al paisprezecelea an ol indepen
denței sale. în fotografie : nou obiectiv industrial doi de curînd în folo

sință în localitatea Babanus

populația urbană reprezintă 50,4 la 
sută din numărul locuitorilor Bul
gariei.

Pablo Casals Ia 93 de ani. 
Pablo Casals, aflat în prezent în Porto- 
Rico, și-a serbat cea de-a 93-a aniver
sare. Sănătos și în excelentă dispo
ziție, celebrul violoncelist și compo
zitor a început ziua cu obișnuita plim
bare de-a lungul plajei și a încheiat-o 
cu un dineu și un... concert.

Accidente de circulație. 
Consiliul Național al Securității din 
Statele Unite a anunțat că, în perioa
da 25—27 decembrie, pe șoselele a- 
mericane și-au pierdut viața în acci
dente rutiere 601 persoane. Pe de altă 
parte, potrivit unui bilanț incomplet, 
publicat la Paris de Ministerul de In
terne al Franței, în timpul sărbătorilor 
de iamă și-au pierdut viața, datorită 
accidentelor de circulație, 139 de per
soane, iar 930 au fost rănite.

Consiliul de Miniștri al 
Algeriei a adoptat bugetul 
de investiții Pe 1970 — Priniul 
an al planului de patru ani — fixîn- 
du-1 la 6,5 miliarde dinari. Suma este 
superioară celei din 1969, cînd s-a în
registrat o dublare a fondurilor de 
investiții față de 1968. Cele mai im
portante investiții vor fi realizate în 
industrie, urmate de cele din agricul
tură și învățămînt.

Peste 15 000 de persoa
ne, reprezentînd opoziția 
democratică din Portugalia, 
au semnat un memoriu în care se cere 
premierului Marcello Caetano amnis
tierea totală a deținuților politici și li
bertatea de repatriere a exilaților po
litici.

Ceremonia de reinvestire 
a președintelui Filipinelor, 
Ferdinand Marcos, cu un nou mandat 
pe termen de patru ani, a avut loc 
marți la Manila. După cum se știe, 
Marcos este cel dintîi președinte fili- 
pinez care a obținut în urma alegerilor 
un nou mandat de șef al statului.

Președintele S.U.A., Ri
chard Nixon, l-a primit luni 
la Casa Albă pe Gerard 
Smith, conducătorul delegației Sta
telor Unite la recentele convorbi 
preliminare sovieto-americane de 
Helsinki în problema limitării curși 
înarmărilor strategice. Smith a prezen 
tat un raport președintelui Nixon des
pre rezultatele schimbului de opinii 
dintre reprezentanții S.U.A. și U.R.S.S

Avionul companiei româ
ne de transporturi aeriene 
TAR0M, „YR-IMK", care întreprinde 
în prezent cel mai lung raid al aviației 
noastre pe o distanță de 47 000 km, a 
sosit luni la Ciudad de Mexico. Apa
ratul, la bordul căruia se află un grup 
de turiști, a făcut pînă acum escale, 
printre altele, la Karaci, Delhi, Ran
goon, Bangkok, Tokio, Honolulu. El 
a realizat traversarea Oceanului Paci
fic, urmînd ca în drumul de înapoiere 
spre Europa să traverseze Oceanul 
Atlantic.

Largi cercuri ale opiniei publice, lideri politici și 
eCOnOmiști din Mexic se Pronunță împotriva discriminărilor comerciale 
promovate de Statele Unite față de produsele mexicane. în ultima vreme în 
această țară s-au înmulțit cererile de revizuire a acordurilor comerciale inegale 
încheiate cu Washingtonul, lichidarea barierelor vamale instituite de S.U.A. 
și de împotrivire față de imixtiunea sub orice formă a S.U.A. în treburile 
interne ale Mexicului. Informațiile apărute în presa mexicană arată că nume
roase firme americane fac presiuni pentru reducerea prețurilor la mărfurile 
importate din Mexic, ceea ce provoacă sporirea deficitului balanței, comerciale 
mexicane cu Statele Unite.

VARȘOVIA 30 — Corespon
dentul Agerpres, I. Dumitrașcu. 
transmite : Cu prilejul aniversă
rii a 22 de ani de la proclama
rea Republicii, Ambasada Româ
niei la Varșovia a oferit în dar 
bibliotecii Universității din ca
pitala poloneză circa 800 de 
volume de literatură beletristică, 
politică, economică, tehnică și 
socială Au fost prezenți Z. Ry
bicki, rectorul Universității din I 
Varșovia, și Tiberiu Petrescu, I 
ambasadorul României.
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