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TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al C. C. al P. C. R.

rostită la posturile de radio
și televiziune cu prilejul Anului Nou

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățene și cetățeni,
Peste cîteva. minute, anul 1966 — an În

cununat de mari realizări ale poporului ro
mân în întreaga viață socială, de afirmare 
activă a țării noastre pe arena internațio
nală — se va adăuga la cronica glorioasă a 
Republicii Socialiste România, îmbogățind cu 
o nouă pagină istoria milenară a patriei.

Cea mai de seamă realizare obținută de 
poporul nostru în 1966 este încheierea cu 
succes a primului an ai planului cincinal. 
Forțele de producție ale țării au continuat 
să se dezvolte, avuția națională a sporit, s-a 
ridicat nivelul de trai al maselor, s-au pe
trecut noi schimbări calitative în direcția 
lezvoltării democrației, înfloririi națiunii noa
stre socialiste.

Rezultatele de seamă dobîndite în toate 
domeniile de activitate reprezintă un izvor 
de îndreptățită mîndrie patriotică pentru 
întregul popor. Doresc să evidențiez cu deo
sebire hărnicia, talentul și capacitatea mun
citorilor, țăranilor și intelectualilor, entuzias- 
«nl și abnegația dovedită de toți cei ce mân
jesc, fără deosebire de naționalitate în înfăp
tuirea politicii marxist-leniniste a partidului 
nostru în vasta activitate 
jirii patriei,

în acest prag de an nou. 
lului și statului adresează 
lor țării cele mai calde 
succesele obținute în măreața operă de con
strucție a României Socialiste.

închinată propă-

conducerea parii - 
tuturar locuitori- 
felîcitări pentru

Dragi tovarăși,
întîmpinăm anul 1967 cu încredere șl optl- 

V'sm, cu hotărirea nestrămutată de a adăuga 
! înfăptuiri edificiului înălțat de poporul ro- 

in anii socialismului, de a face noi pași 
»te 'KțȚt “ărețele țeluri stabilite de Con
ul al lîciea al partidului.
nalizînd sarcinile anului viitor, recenta 
iară a Comitetului Central al partidului a 

aliniat, într-un spirit de înaltă exigență co
munistă. necesitatea ridicării pe un plan su- 
rior a întregii activități economice, marile 
latoriri
tid și

ce revin în acest sens organelor de 
de stat, tuturor oamenilor mun-

Plenara > relevat importanța deosebită a 
țrfecționării muncii în toate direcțiile, în toate 
cioarele vieții sociale, aceasta fiind o ce- 
tță imperioasă pe oare ne-o impune legea 
ilectică a dezvoltării societății, pe care 

"-o dictează răspunderea față de viitornl 
zii.

Dezbaterile Marii Adunări Naționale — 
înaltul sfat al țării — au evidențiat adeziu
nea deplină a tuturor categoriilor sociale ale 
țării față de măsurile elaborate de conducerea 
partidului și statului, hotărirea fermă a ce
lor ce muncesc de a înfăptui neabătut poli
tica internă și externă a Partidului Comunist 
Român — expresie fidelă a intereselor vi
tale ale întregului popor.

Ne exprimăm încrederea că anul care vine 
va aduce succese tot mai mari în construc
ția socialismului, în viața minunatului nostru 
popor, în făurirea viitorului strălucit al 
scumpei noastre patrii.

Anul care a trecut a fost un an de acti
vitate intensă a partidului și guvernului țării 
pe planul politicii internaționale, pentru dez
voltarea și întărirea relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală cu toate țările so
cialiste, pentru lărgirea cooperării cu toate 
statele, indiferent de orînduirea lor socială, 
pentru securitate internațională și pace între 
popoare. Opinia publică din țara noastră, ca 
și din întreaga lume, a condamnat ferm con
tinuarea și intensificarea războiului agresiv 
al Statelor Unite împotriva Vietnamului.

Partidul Și statul nostru, întregul popor 
cer cu hotărîre să se pună capăt aoestei a- 
gresiuni, își manifestă activ solidaritatea cu 
lupta eroică a poporului vietnamez, cu lupta 
popoarelor împotriva colonialismului, a im
perialismului, pentru dreptul lor sacru de 
a-și hotărî singure destinul.

Fie ca anul ce vine să înregistreze noi pro
grese pe calea afirmării principiilor inde
pendenței și suveranității naționale în rela
țiile dintre state, pe calea luptei pentru de
mocrație și socialism, să aducă noi împliniri 
aspirațiilor poporului român, ca și ale tutu
ror popoarelor, spre pace și colaborare Inter
națională.

înainte de a suna prima bătaie de ceas a 
noului an, să ridicăm paharul pentru toți a- 
cei care prin munca lor eroică și entuziastă 
dau viață politicii partidului: clasa munci
toare, țărănimea, intelectualitatea, întregul 
nostru popor ;

pentru Partidul Comunist Român — condu
cătorul încercat al celor ce muncesc;

pentru prosperitatea patriei noastre. Repu
blica Socialistă România ;

pentru pace și colaborare Intre popoare.
Vă urez, dragi tovarăși, succese și mai 

mari în muncă, sănătate, fericire în viața 
personală. împlinirea tuturor dorințelor 
dumneavoastră de mai bine.

LA MULTI ANI!

Primirea la Consiliul TELEGRAMĂ

de Stat a șefilor
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI e
COMUNIST DIN CHILE

misiunilor diplomatice
»

Președintele Conciliului de 
• Stat al Republicii Socialiste 

România, Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului 
niștri, Ion Gheorghe 
președintele Marii 
Naționale, Ștefan 
secretarul Consiliului 
Grigore Geamănu, și ministrul 
afacerilor externe, Corneliu 
Măneseu, au primit în ziua de 
31 decembrie, la Palatul Con
siliului de Stat, pe șefii mi
siunilor diplomatice acreditați 
in Republica Socialistă Româ
nia, care au prezentat felici
tări cu prilejul Anului Nou.

Au prezentat felicitări am
basadorii : Cubei — Manuel 
Yepe Menendez, Turciei — 
Semsettin Arif Mardin, R.P. 
Polone — Wieslaw Sobierajski, 
Indiei — K. R. F. Khilnani, 
R.P, Mongole — Togoociin 
Ghenden, R.P. Bulgaria — 
Gheorghi Bogdanov, Belgiei
— Honore Cambier. R.D. 
Vietnam — Hoang Tu, Franței
— Jean Louis Pons. Suediei — 
Olof Gustav Bjurstrom, Ita
liei — Niccolo Moscato, Aus
triei. — Johann Manz, R.P. 
Ungare — Jozsef Vince, Indo
neziei — Sambas Atmadinata. 
K.D. Germane — Ewald Moldt, 
Marii Britanii — Leslie Char
les Glass, Japoniei — Akira 
Shlgemitsu. R.S.F. Iugoslavia
— Iakșa Petrici, R.S. Ceho
slovace — Cestmir Cisar, 
Uniunii Sovietice — A. V. 
Basov, Finlandei — Bjorn Olof 
Alholm, R.P. Albania — Iosif 
Pogace, Olandei — Joost B. 
Haverkorn van Rijsewtjk, 
Iranului — Soltan Hossein 
Vakili Sanandaji, Republicii 
Islamice Pakistan — Ahsan- 
ul-Haque, însărcînații cu 
afaceri ad-interim ai: Chile
— Jaime Coutts, Argentine?
— Hernan Sixto Fernandez, 
Israelului — Mordechai Av- 
gar, Greciei — Spyros A.

' Adamopoulos. R.P. Chineze 
Van Tun, Republicii Arabe 
Unite — .Mahmoud Badawi; 
Braziliei — M. C. de Maracs 
Pitao, Statelor Unite ale 
America — Joseph W. Neu-

de Mi- 
Maurer, 
Adunări 

Voitec, 
de Stat.

bert, Elveției — Wilhelm 
Doppler, R.P.D. Coreene — 
Rlăm Gion Riăn.

Mulțumind șefilor misiuni
lor diplomatice pentru felici
tările și urările exprimate, 
președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, în numele 
Consiliului de Stat, al Con
siliului de Miniștri și al Marii 
Adunări Naționale a transmis 
diplomaților acreditați în țara 
noastră cele mai bune urări 
de sănătate, de prosperitate 
popoarelor din țările pe care 
le reprezintă, toastînd pentru 
pace, prietenie și 
internațională.

Decanul corpului 
Manuel Yepe 
ambasadorul Republicii Cuba, 
a toastat în sănătatea condu
cătorilor de stat români, pen
tru prosperitatea poporului 
român, pentru pace și priete
nie

SANTIAGO—CHILE
i

Cu prilejul celei de-a 45-a 
aniversări a creării Partidului 
Comunist din Chile, Comite
tul Central al Partidului Co
munist Român vă transmite 
dv., întregului partid și tutu
ror oamenilor muncii chilieni 
un cald salut frățesc și urează 
Partidului Comunist din Chile 
noi succese în lupta pe care 
o desfășoară pentru interesele 
clasei muncitoare și ale po
porului chilian, pentru pace, 
democrație și progres social.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

COMI NIST ROMAN

HANDBALUL ROMÂNESC 
PE PODIUMUL DE ONOARE

CORECTURI LA PREVIZIUNILE ANULUI 2000

* **** *** ♦ *

Proletari din toate țările, uniți-vă !

tineretului
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SEMNE BUNE
ANU ARE

ba maW oot 190?

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

DECRET

Polo : AGERPRES

între popoare.

(Agerpres)

diplomatic,
Menendez,

Aspect din timpul 
primirii la Consiliul 
de Stat a șefilor mi
siunilor diplomatiae

colaborare

TELEGRAMĂ

pentru stabilirea datei alegerilor 
de deputați in sfaturile populare 

comunale
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

DECRETEAZĂ:

ART. UNIC. — Alegerile de deputați pentru sfaturile populare comunale vor avea loc la 
data de 5 martie 1967.

Constituirea sfaturilor populare comunale noi alese se va face după data de 7 martie 1967.

Președintele Consiliului de Stat, 
CHIVU STOICA

CADRAN

D ALE VECHIULUI
r1Șl NOULUI ANi

Tovarășului
FIDEL CASTRO RUZ 

prim-sscretar al Comitetului 
Central al Partidului 

Comunist Cuban, 
prim-ministru al guvernului 

Revoluționar al Republicii 
Cuba

Tovarășului
dr. OSVALDO DORTICOS 

TORRADO 
președintele Republicii Cuba

HAVANA
Cu prilejul celei de-a 

VIII-a aniversări a Zilei eli
berării, ziua națională a Cu
bei, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de 
Stat, Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia, al poporului român și 
al nostru personal vă adresăm 
dv. și prin dv. tuturor oame
nilor muncii din Cuba felici
tări cordiale și urări de noi 
succese în opera de construire 
a socialismului, în lupta pen
tru apărarea independenței și 
suveranității patriei, împo
triva imperialismului.

Ne exprimăm convingerea 
că prietenia și colaborarea 
frățească româno-cubană se 
vor dezvolta continuu, spre 
binele popoarelor noastre, 
în interesul unității țărilor so
cialiste, ai cauzei păcii în 
lume.

Te muți dlntr-un an in al
tul cu sentimentul că treci 
pragul unei noi case. E un 
sentiment pe care l-am În
cercat cu totil, esențial. Ia 
iei. Dar nu despre nota co
mună a; vrea să scriu aici 
ci despre primele impresii 
care ti se memorează in a- 
semenea situații pe cel pu
țin 365 de zile. Sînt impre
siile unui nou Început.

Prima e legată de progra
mul transmis de televiziu-

nea română. A marcat o 
preocupare sporită pentru 
abouații săi și a fost de un 
real succes, semnitictnd la 
virsta de 10 ani a acestei 
instituții o maturizare pe 
care o notăm cu speranță. 
Fiecare a reținut, pe potri
va gustului și a preferințe
lor sale un anumit (anumi-

V. ARACHELIAN
(Continuare 

tn pag. a VI-a)

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

CHIVU STOICA 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 

România
ION GHEORGHE MAURER 

președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Socialiste România

Veșntea rotbre a alele
lor a mule din calendar 
ultima filă. Lunga noap
te a lui 31 decembrie s-a 
scurs însoțită de veselia 
petrecerilor și urărilor 
pentru Noul An.

Țara a sărbătorit încă 
un An Nou, sărbătoare 
cu rădăcini milenare la 
români, Străvechile obi
ceiuri ale cultivatorilor 
de pămînt ți ale crescă
torilor de animale care 
cinsteau Noul An in joc 
ți veselie au rămas ace
leași, S-a schimbat doar 
obiectul urărilor, iar 
speranțele dintotdeauna 
exprimate ți in colinde 
s-au materializat în tra
iul socialist.

Una din multele vari
ante ale noului plugușor 
începe așa:
„Aho, aho, iubiți tovarăși 
La un an venirăm iarăși 
Să grăbim cu plugușorul 
Să vestim tn case sporul, 
Plugușorul nostru drag 
Trage brazda pînă-n

prag 
Și nu are boi la roată 
Ci tractor voinic

îl poartă 
Să urăm că gospodarul 
Are plin cu grîu

hambarul 
'Așadar, odată cu clin

chetul optimist al închi
nării paharelor ți urări
le de „La mulți ani", 
1966 a intrat în filele 
istoriei ca primul an al 
cincinalului ce se va în
cheia în 1970. Vorbind 
despre 1966, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spu
nea în încheierea lucră
rilor plenarei C.C. al 
P.C.R. din 21—23 decem
brie : „Se poate aprecia 
că în primul an al cin
cinalului planul de stat 
în industrie va fi înde
plinit cu succes. Este 
îmbucurător faptul că se 
realizează și se depă
șește producția globală, 
producția marfă vîndută 
și încasată, productivi
tatea muncii, prețul de 
cost și beneficiul plani
ficat... Merită subliniat 
în mod deosebit faptul 
că anul acesta industria 1 
bunurilor de consum — ■
îndeosebi industria u- | 
șoară — a realizat peste B 
plan produse în valoare P 
de aproape un miliard 
de lei. ...Succese însem
nate s-au obținut și în 
celelalte domenii de ac
tivitate : în transporturi, 
construcții, în circulația 
mărfurilor. A crescut ni
velul de viață al oame
nilor muncii, au sporit 
veniturile salariaților și 
ale țărănimii... O carac
teristică importantă a 
planului pe anul 1966 o 
constituie realizarea și 
depășirea prevederilor 
atît în sfera producției 
materiale cit și în acti
vitatea social-culturală 
în ridicarea nivelului de 
trai al populației...".

Realizările înfăptuite 
în 1966, iată suportul 
material al bucuriilor și 
urărilor însuflețite pe 
care reporterii ziarului 
nostru le-au consemnat | 
in noaptea de revelion, 
petrecînd alături de ti- I 
neri tradiționala sârbă- B 
toare. i
CITIȚI REPORTAJUL 
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BUNE
ORA 

PRIMULUI
BILANȚ

A

In București,
toate
drumurile 

duceau 
spre Palat...

Orele 22,00. Plăminii 
Fabricii de ciment Tg. 
Jiu — cicloanele de eva
cuare — respirau la fel 
de ritmic ca in celelalte 
zile.

Petrecem aceste ore, 
la hotar de ani, printre 
muncitorii celei mai ti
nere surse de ciment a 
țării. Mergem in secții
le fabricii. Stăm pe 
rind de vorbă cu șefii 
celor trei schimburi. La 
secția mori-făină cu 
Gheorghe Popescu, la 
cuptoare clinker cu Ni- 
colae Ciocirlan, la ci
ment cu utecistul Ion 
Dimotis. -Ginduri noi in 
prag de an nou au fie
care dar ele se intîlnesc 
intr-un punct comun. 
„Anul 1967 reprezintă 
pentru fabrica noastră 
— îmi spun ei, anul au- 
todepășirii. în 1966, la 
primul an după pune
rea in funcțiune, am dat 
peste plan 28.204 tone 
ciment, am asimilat 6 
mărci noi. Cel de al do
ilea an al cincinalului 
cere eforturi mai mari. 
Trebuie să producem in 
1967, 1.048.000 tone ci
ment, trebuie să reali
zăm ți să depășim para
metrii proiectați la toa
te instalațiile".

Oamenii din jurul 
cuptoarelor cu focul con
tinuu știu bine ce au de 
făcut in fiecare clipă.

Ora 0,20. Dumitru 
Mustoiu, secretarul co
mitetului de partid, in
ginerul Marin Stoian, 
directorul fabricii trec 
din secție tn secție și fe
licită oamenii cu ocazia 
anului nou. Este ora fe
licitărilor dar și a primu
lui bilanț: toate schim
burile raportează depă
șiri de plan.

Ora 7,00 dimineața. 
Este ora predării ștafe
tei. Cele trei schimburi 
de la mori-făină, cup
toare clinker șl ciment 
predau ștafeta in prima 
zi de muncă din noul an 
altor trei schimburi. Se 
predau cu mențiunea 
expresă : noi am realizat 
peste plan 1000 tone ci
ment.

Păstrați acest ritm I

de schimb ai secției E- 
lectroliză de la Uzina de 
aluminiu Slatina, G. 
Moga. Călin Turloi, Al. 
Magica și inginerul Ște
fan Bulumecu au sculp
tat in tone silueta cifrei 
55.900. Primul schimb al 
anului 1967 a preluat 
ștafeta de 37 tone alu
miniu, cu un avans de 3 
tone peste prevederile 
de plan ale schimbului 
I. Și tot atunci, la Go
vora au consemnat pe 
noul grafic 130 tone sodă 
calcinată, 50 tone sodă 
caustică, schimbul tine
rilor D. Cătălinoiu, Gh. 
Bădone, Cornel Găinaru, 
Gabriel Drincă.

Ea ora ce poartă con
tururi de boltă, maiștrii

La Hunedoara, tn 
noaptea de Anul Nou 
focul continuu a ars ca 
și in celelalte nopți. 
Schimburile conduse de 
către inginerul Păun 
Gheorghe de la oțelăria 
Simens Martin nr. 2 și 
cel din subordinea mai
strului Ion Iancu, de la 
furnalele 7 și 8 au ve
gheat necontenit asupra 
șuvoiului de metal in 
pintecele cuptoarelor și 
al furnalelor. La miezul 
nopții, cind orologiul a 
anunțat scurgerea ulti
mei clipe a lui *66 ei s-au 
adunat roată și-au strlns 
cu putere miinile : „La 
mulția ani tovarăși și 
spor la muncă" ! Atîta 
doar, incleștarea cu rîul 
de foc continuind cu a- 
ceeași intensitate.

Prima zi a noului an 
a constituit și prima 
filă întoarsă in marea 
carte a realizărilor Com
binatului siderurgic, rea
lizări care depășesc ci
frele planificate. Astfel, 
la secțiile nr. 2 și 3 
furnalele au dat pes
te planul zilnic 29 
tone de fontă iar la oțe
lăria Simens Martin 89 
tone de oțel. La cocs 
metalurgic depășirea se 
ridică la 65 de tone iar 
la cele două aglomera- 
toare s-au produs cu 
583 tone de aglomerat 
autofondant pentru fur
nale, mai mult declt era 
prevăzut.

Atmosfera deosebită a Ca
pitalei din ziua aceea a fost 
desigur întărită și de curge
rea masivă a tineretului bucu- 
reștean spre sala Palatului 
Republicii Socialiste România 
unde avea să se desfășoare 
sărbătoarea Anului Nou în 
cadrul unui feeric carnaval 
organizat de Comitetul orășe
nesc al Uniunii Tineretului 
Comunist. Mii de tineri din 
întreprinderile și instituțiile 
bătrînei cetăți a lui Bucur, 
din institutele de cercetare 
științifică și de învățămînt 
superior au trecut cu emoție 
pragul împărăției de basm în 
care aveau să petreacă reve
lionul.

31 decembrie 1966, orele 21. 
Vegheați de lumina focurilor 
aprinse în cele patru colțuri 
ale Palatului, buciumașii 
cheamă colindătorii.

Tinerii costumați — cei care 
făcuseră pînă atunci oficiul de 
gazdă întîmpinîndu-i pe oas
peți — îi invită pe spectatori 
să facă loc colindătorilor. După 
tradiționalul Plugușor urmea
ză un adevărat spectacol fol
cloric în care versurile și cîn- 
tecele colindelor răsună emo
ționant. Flăcăii cu plugul, ve
sela sorcovă, tradiționala ca
pră, alaiul multicolor al ură
torilor costumați în frumosul 
port românesc, toate acestea 
pot fi cu greu povestite.

După impresionanta paradă 
folclorică, care a deschis car
navalul, tovarășul PETRU E- 
NACHE, prim secretar al C.C. 
al U.T.C., a transmis tinere
tului bucureștean aflat în să
lile Palatului, tuturor tinerilor 
Patriei, urări de fericire și 
calde felicitări pentru succe
sele înregistrate în activitatea 
profesională și obștească.

Cronica, orlcît de succintă 
a revelionului tineretului des
fășurat în solemnele săli ale 
Palatului, decorate cu gust și 
fantezie cu motive folclorice 
legate de sărbătorile de iarnă, 
nu poate continua fără să a- 
mintească de cele cîteva or
chestre de muzică de dans, de 
tarafurile lăutărești, fanfara, 
jocurile de artificii, progra
mele de varietăți oferite de 
cunoscuți actori ai teatrelor 
bucureștene.

Cind, solemn, orologiul și-a 
sunat cele douăsprezece bă
tăi și cînd pe posturile de ra
dio și televiziune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., adre
sa întregului popor român tra
diționala urare „La mulți ani", 
în curtea Palatului s-au încins

horele. Sute de Cosînzene șl 
Feți Frumoși, cu surîsurile lu
minate de jocurile multicolore 
ale focurilor de artificii au 
dansat cu însuflețire în ritmu
rile înaripatei „Hora Unirii", 
al melodiilor populare româ
nești, al „Periniței".

Atunci, la ora de cumpănă 
a anilor, reporterii ziarului au 
înfiripat un scurt dialog cu 
tinerii oaspeți ai Palatului. 
„Pentru ce închinați paharul ? 
Ce ați realizat în 1966 și ce 
așteptați de la 1967 ?“ Primul 
răspuns îl aflăm de la un grup 
de tineri aflați într-o pasio
nantă discuție. Erau la aceeași 
masă studentul arhitect Nastac 
Liviu, tinerii muncitori con
structori Brindescu Grigore și 
Mihalache Petre (amîndoi elevi 
la seral, clasa X) și studenta 
chimistă Sorina Mocofan.

— Intru în noul an, 1967 — 
a răspuns Nastac Liviu — cu
prins de sentimentul că roa
dele sale vor fi bogate pentru 
că și cele semănate în anul 
ce a trecut au fost însemnate. 
Am reținut din cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
la Plenara Partidului faptul 
că în 1967 ritmul de creștere 
al producției bunurilor de con
sum va crește cu mult 
față de anul 1966, fapt, ce 
arată grija deosebită a parti
dului pentru destinele patriei.

Anul 1966 a fost important 
pentru mine pentru că am în
ceput un drum cutezător în 
afirmarea vocației în dome
niul atît de complicat dar și 
plin de satisfacții al arhitec
turii.

— Eu sînt zidar constructor
— spune la rîndul său Brin
descu Grigore. Am obținut 
note bune atît la lucrările pe 
șantierul din Balta Albă cît 
și la cursurile serale. Numai 
8, 9 și 10. închin paharul pen
tru succesele tovarășilor mei.

— Sînt fericit că și datorită 
muncii mele, întreprinderea 
de construcții-montaj nr. 2 a 
dat peste planul alcătuit ini
țial locuințe noi la 160 de fa
milii. îmi doresc ca și în anul 
care vine să am o bucurie la 
fel de mare. Gîndurile mele 
în acest moment se îndreaptă 
către conducerea țării, către 
partid, — spune Mihalache 
Petre.

— închin paharul pentru 
viitorul care mi se deschide 
în față, declară studenta Moco
fan Sorina din anul V chimie. 
In 1966 am început un studiu 
referitor la materialele noi de 
construcții. Aș dori ca 1967 
să-mi aducă dezlegarea aces
tei probleme spinoase, pentru 
a dărui astfel constructorilor 
noi materiale rezistente și la 
un preț de cost cît mai mic.

Răspunsuri asemănătoare 
am primit și de la loan Anca
— studentă la filologie — Va- 
sile Dumitrescu — lăcătuș la 
Republica — Grațiela Vlaicu
— profesoară în comuna Vi
dra — și soțul ei Mihai Vlaicu 
(în plus ei ne-au mărturisit că 
în anul care vine își doresc un 
copil), tinerii muncitori Năs- 
tase Ovidiu de la Semănătoa
rea, Ionescu Anghel de la 
F.M.U.A.B. Dar și ceilalți ti
neri aflați în sălile Palatului 
răspundeau într-un fel la în
trebările formulate de repor
teri : prin optimismul, voioșia, 
încrederea cu care pășeau în 
noul an.

Zimbiti vă rog... O amintire de la Moș Gerlld

Noi facem revelionul pe munte, Intr-o cabană mică...

Muzică, dans, antren, la revelionul organizat la Casa de eul- 
tură a tineretului din raionul Grivița roșie

impresionante prin simplita
tea lor :
—„Avem întreprinderi mari, 
Dacia, Electrofar, 
Nodul C.F.R. Triaj 
Și Uzina Grivița 
Cu faimosul utilaj 
De -naltă tehnicitate 
Vestit și-n străinătate".

...Priveam sala. O insulă 
multicoloră, plutitoare pe un 
ocean de vis și adevăr, îm
pinsă din urmă de adierea 
unei aripi de poezie. Pri
veam sala și reîntîlneam tineri 
dincolo de anonimul „etce
tera", nume întîlnite pe pa
nouri de onoare, pe statistici 
de fruntași în muncă, nume 
întîlnite pretutindeni în jurul 
nostru. Ștefan Țenea de la 
„Laromet", Ion Nițescu, Vasile 
Tunăreanu, Gheorghe Pelu, 
Ștefan Focică, de la uzinele 
„Grivița roșie", Ion Frățilă 
de la Uzina metalurgică 
„Grivița", Elena Ștefănescu 
de la „Dacia." Se aflau 
aici să cinstească un pa
har pentru bucuriile anului 
care trecea și unul pentru nă
dejde în cel ce venea, lăcă
tușul Florea Necșuțu, numit 
de colegi și „inovatorul", au
torul cîtorva inovații în va
loare de aproape 100 000 lei, 
țesătoarea Dumitra Iosif de 
la „Dacia" din ale cărei mîini 
ieșiseră, timp de un an de zile, 
mai bine de 60 000 metri de 
țesături frumoase ca zorile ce 
băteau în ferestre.
„De urat am mai ura, 
Dar ni-i teamă c-o-nnopta 
Și prea mult întîrzia..."

Și urătorii s-au retras dis
cret, așa cum veniseră, după 
datină, lăsîndu-i pe cei peste 
450 de tineri să-și continue, 
sub uriașul pavoaz al vese
liei, petrecerea și dansul. 
Și-au venit la această petre
cere, mijlocitori și părtași, ar
tiști profesioniști, alături de 
amatori din cadrul raionului, 
cîntăreți vestiți sau începători 
emoționați din sală. Pentru că, 
deși frumos pregătită de că
tre organizatori (și aici se cu
vine o notă bună comitetului 
raional U.T.C. și conducerii ca
sei de cultură) — petrecerea a 
avut un caracter spontan, vioi 
și antrenant. S-au întrecut în 
concursuri și ghicitori, în cîn- 
tece și sîrbe, în frumusețe, așa 
cum, tot după datină, îi stă 
bine tinereții.

Toast

de bucurie

Reporterii care au participat 
la revelionul tineretului de la 
Casa de cultură a raionului 30

întregului program. Iar M< 
Gerilă s-a înfățișat ireproș: 
bil, ca o gazdă desăvîrșită c 
bucuria firească de a prir 
oaspeți și a face totul penti 
ca aceștia să se simtă bin 
împărțind cu generozitate v< 
selia și buna dispoziție.

• Vechi de secole, conten 
poran poate cu „bădica Tr< 
ian", „plugușorul" a însoi 
zeci de generații, urîndu-1 
în ultima zi a lui decembr 
un An Nou îmbelșugat și f 
ricit.

După miezul nopții, repo 
terii au întrebat:

— Pentru ce ați toastat T
Iată cîteva răspunsuri :
Grigore Gh., strung 

I.A.M.C. Otopeni.
— Primul pahar pentru re 

Uzările noastre. Am termin 
planul de producție înainte < 
termen cu o lună. Sînitem 
această masă nouă tovarăși < 
muncă, nouă prieteni. Ap< 
am închinat soției mele. An 
acesta vreau să-mi term 
casa: trei camere, bucătar 
baie.

Nicolae Teodor, secția fir 
saj mase plastice I.C.M.E 
Mogoșoaia.

— Pentru Dănuț, băiat 
meu, de 18 luni. Vreau să 
fac o viață frumoasă... Ap 
în sănătatea colegilor m 
de muncă cu care petrec 
seara aceasta: Nastăses 
Pavel (secretar al organizat: 
U.T.C.), Duța Nicolae, Șerbi 
Florea.

Tontschi Vili, maistru 
I.C.D.P.L.S.T.

— Peste două ș^ptămi 
însor. Am închiriat pentf 
godnica mea și pentru vi 
rea noastră căsnicie.

După ce le-au urat t 
rora „La mulți ani" și îr 
plinirea dorințelor, repor 
au pornit mai departe...

Noaptea

pe la ;

ursitori...

Un duet nelipsit Ia orfee revelion: Moș Gorilă fi Anul Non

Uratul cu mielul alb aducător de noroa

Noaptea Anului Nou, o 
1 și 40 de minute. La aceas 
dată, Bucureștiul în sărb 
toare era, fără să știe, mart 
rul unui eveniment deoseb 
Pămîntul însuși își ținea, cu 
glăsuiește legenda, pentru 
secundă, răsuflarea, cinstii 
astfel mirabila geneză. La 
ceasta oră, se năștea cel m 
tînăr locuitor al Bucureștiuli 
Se năștea în clinchetul de p 
cal al bucuriilor unui an b 
gat, al satisfacțiilor deplir

„Cum 

e datina-n 
popor"...

„...Trage roata, plugușor ! 
C-am venit să vă urăm 
Cum e datina-n popor".

Am desprins aceste versuri 
din Plugușorul anului 1967, 
rostit de flăcăi mîndri și voi
nici pentru cei peste 450 de 
tineri din Grivița roșie, care 
au petrecut împreună noaptea 
albă dintre cei doi ani, la Casa 
de cultură a tineretului din 
raion. Era brodată pe firul 
acestei legende, coborîte din 
mit, toată istoria, veche și

nouă, a locului, a țării. Ele
mente dintr-un decor imemo
rial se împleteau cu altele 
noi, cu legenda și anotimpu
rile Griviței de azi, cu nestă- 
viliții „cai de foc" în iposta
zele locomotivelor Diesel elec
trice, cu cea a Meșterului Ma- 
nole, cel nou, al zilelor noas
tre, ziditor de fericire trai
nică. Legendele, noi și vechi, 
se împleteau astfel, împlinin- 
du-se, real și hiperbolic, în
tr-un corolar superb. Se îm
plineau frumos, reconstituind, 
sintetic și profund, chipul pa
triei, pentru că :

„Am umblat prin toată țara,
La Reșița și Borzești, 
La Bicaz și Hunedoara, 
La Galați și Săvinești, 
Pe Argeș, la Hidrocentrală, 
Și la Porțile de Fier..."

Ca într-o oglindă se răs- 
fringeau apoi, faptele coti
diene, obișnuite, de muncă 
ale tinerilor din raion, dar

Fericire noului venit I

Decembrie au fost cuceriți de 
freneticul torent de mișcare cu 
care tinerii au petrecut ulti
mele ore ale anului. Iată cî
teva secvențe :

• Știam că Moș Gerilă e o 
veche invenție, o frumoasă in
venție a generozității ome
nești : în noaptea de revelion 
la Casa de cultură 30 Decem
brie, a fost investit cu o func
ție de răspundere : maestru de 
ceremonii și prezentator al

în privirile minții și sufletuli 
întoarse optimist spre viitoj

Avea la căpătîi ursitoare' 
Noului An, colindători și ură 
tori din cele patru zări a' 
tării, sosiți să-l dăruiască, î 
zvon de clopoței și pocnet <d 
bici, cu minunile timpului, c 
hărnicia și bunătatea oameni 
lor, cu sufletul și frumusețe 
poporului. Era la hotaru 
vîrstei fără de vîrstă a ome 
nirii.
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ANU’

„Aho, aho coptl șl frați, etăți puțin și m-ascuJtațl...'

...Am descins, așadar în Gri- 
vița, la Maternitatea „Steaua". 
Cel mai tînăr fiu al patriei 
dormea frumos. Tînăra mamă, 
Ioana Bojincă, ea însăși, prin 
profesie (educatoare), o îndră
gostită de copii, mi-a spus :

— Doamne, cit mi l-am do
rit !

Eftimie și 
de veghe în

Discuția am continuat-o, cu 
medicii Veronica 
Marin Ionescu.
■noaptea aceea la căpătîiul 
H oului-născut. Copilul este 

ivăn și sănătos, cîntărește 
u 350 de grame.

Nu ne-am așteptat să fie 
atît de primitor stăpînul ha
nului... Ba mai mult, tot tim
pul cit i-am fost oaspeți, a- 
cest Moș Gerilă ne-a cople
șit — pe noi cei peste 500 de 
tineri invitați ai săi în noap
tea de revelion — cu atîta 
atenție încît dimineața, la 
plecare, am încercat păreri de 
rău. Dar, să ne explicăm; 

de «ur“ (bufetul, ați ghi
cit).

Sala mare, înconjurată de 
mese, avea în mijloc un brad 
împodobit.

Moș Gerilă ■— amfitrion 66 
— i-a primit cu colaci țără
nești împletiți așa precum e 
datina. Și-au început cu plu- 
gușoarele ; ce flăcăi, ce harap
nic, ce buhai !

Știți ce-a mai fost? Jocul 
caprei și apoi... ursul ! Da, 
un urs adevărat, cu un cos
tum de care s-a folosit Flo
rin Piersic în „Harap alb". 11 
știți doar. Pe urmă sorcova... 
în tot acest timp, Moș Gerilă 
cu sprinteneală de tînăr n-a 
uitat pe nimeni : a împărțit 
mici cadouri, răvașe, glume, 
epigrame.

Printre tinerii de la uzinele 
„Semănătoarea", întreprinde
rile poligrafice „Luceafărul" și 
„Informația". „Spicul" sau fe
tele de la Fabrica de confec
ții „București" am revăzut 
multe din figurile ce cu sigu- 
riiță zîmbesc la panourile de 
oĂoare ale acestor întreprin
deri sau îi afli printre inimo
șii activiști ai Casei de cultură.

Acasă

la culegătorii 

de soare

Aho, aho, harnici săteni, 
Gospodari de la Strîmbeni, 

capătul unui rodnic an de 
muncă. La clinchetul pahare
lor și rîsul sănătos al comese
nilor se adaugă glumele și 
vorbele de duh. subliniate de 
acordurile muzicii. Recunoaș
tem în veselia generală pe 
Marin Iepure, șeful brigăzii a 
V-a de cîmp. mic de stat, cu 
ochi vioi, închinind paharul 
pentru membrii brigăzii sale. 
In acest an au fost fruntași în 
executarea lucrărilor și obți
nerea producțiilor. Acolo unde 
era nevoie brigada a fost 
prezentă. .Și dacă anul acesta 
cooperativa din Strîmbeni a 
depășit planul la cultura gri
ului cu 978 tone, cu 840 kg. 
porumb boabe la hectar și un 
venit total de 3 335 000 lei, a- 
ceasta se datorește în mare 
măsură și tinerilor harnici și 
entuziaști din brigada a V-a 
Ileana Stroe. Maria Barbu, 
Gh. Răcanu, Radu Tosca, Dinu 
Stancu, Ilie Borangic și alto
ra, precum și celor din briga
da a IV-a în care s-a eviden
țiat Ionică Tudor cu 525 zile 
muncă, Ilie Lincu cu 304 zile 
muncă. Gheorghe Călit cu 455 
zile muncă etc.

Cu acești tineri harnici, ve
seli și neobosiți merită să în
chini în această noapte un pa
har din vinul negru aromat... 
al casei.

Urările președintelui Ion 
Vochin s-au adresat, deopo
trivă. tuturor acestoi- harnici 
gospodari care, prin munca 
lor, au contribuit la ridicarea 
cooperativei agricole pe un 
loc fruntaș în agricultura re
giunii. 

ori la restaurantul Trotuș chl- 
miștii. rafinorii și constructo
rii orașului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, au sărbătorit împre
ună cu familiile lor. noul an. 
La restaurantul Trotuș și-au 
dat întîlnire la invitația co
mitetului orășenesc U.T.C. 
peste 250 de tineri și tinere. 
Printre aceștia i-am întîlnit 
și pe Marcel Filip, tehnician 
la Rafinărie. Dumitru Maricaș 
mecanic la Termocentrală, 
Paul Tocaliuc. secretarul co
mitetului U.T.C. de la Combi
natul de cauciuc sintetic, ti
neri care s-au impus în colec
tivul de muncă prin hărnicie 
și pricepere. Cu toții au în
chinat din toată inima paha
rele pentru succesele obținute 
în anul 1966 si pentru cele vi
itoare, din anul 1967.

Cu liceenii 
în Cosmos

Popas la... „revelionul ado
lescenței", printre liceeni. 
Străbatem cu oarecare înceti
neală grădina Liceului „Di- 
mitrie Boiintineanu", furați o 
vreme de strălucirea vest- 
mîntului alb de chiciură cu 
care iarna a împodobit arbo
rii. Adevăratul spectacol de 
strălucire și frumusețe ne 
este însă oferit abia în sala 
festivă unde, in jurul simbo
licului brad al Anului Nou, 
aproape două sute de elevi și 
profesori s-au regăsit la a- 

cologilor, au evoluat cele mal 
apreciate talente muzicale și 
actoricești ale liceului. Bradul 
semeț, vibrînd sub povara po
doabelor, sute de lampioane 
și globuri multicolore, kilo
metri de ghirlande, o întrea
gă recuzată de carnaval și-au 
găsit locul potrivit în aoest u- 
nivens de unde, la miezul nop
ții, urările de „La mulți ani“ 
și împlinire a năzuințelor 
s-au alăturat armoniilor por
nite de pe întregul cuprins al 
țării, într-un superb cor al 
bucuriei. Firesc, nuanțele au 
fost specifice. Aici, ca și în 
celelalte școli, urările au în
serat foarte adesea „numai 
note bune" sau „succes la exa
mene". Către și din acest 
prag de an, susținute de cal
de aplauze colegiale, zeci de 
talente au concurat pentru 
a-și dovedi măiestria. Fina
lul fiecărei întreceri a adău
gat noi „stele" pe firmamen
tul... revelionului : Georgeta 
Tudorache. Traian Rădulescu 
și Constantin Tudorache — 
cel mai buni soliști. Andrei 
Ionescu „epigramistul serii" 
Alte cununi au fost oferite 
pentru cea mai bună glumă, 
cei mai buni dansatori, pen
tru cea mai frumoasă poezie 
închinată Anului Nou.

La plecare ne conduce... Moș 
Gerilă. Zîmbea încîntat de 
căldura și farmecul primirii 
pe care i-au făcut-o liceenii. 
Alături, prichindelul care so
sise la miezul nopții : Anul 
1967. Crescuse cu citeva ore...

A

In cetatea 

lui Stefan
>

cel Mare

Sala sporturilor din preaj
ma marilor combinate suce
vene, a cunoscut pină dimi
neața revărsarea- de cîntec. 
optimism, bună voie și vese
lie Atmosfera de basm și 
legendă în cadrul căreia în
suși Ștefan Vodă și-a făcut 
apariția, întregită de vesti
tele obiceiuri de iarnă din 
nordul Moldovei, au consti
tuit numai cîteva din elemen
tele ce au dat farmec și ine
dit carnavalului tineretului 
din Suceava.

...Intre sutele de tineri din 
oraș, i-am intîlnit pe Corne- 
liu Hărătău, Gheorghe Mațuc 
și loan Curaleț, toți trei co
legi de muncă la Combinatul

„ Vivat 

academia,

Vivat 
profesores..."

...La mulți ani, tovarășe pro
fesor !

„Aho, aho, copii și frați / 
Stați puțin și nu minați"... Un 
obicei, o tradiție. In noaptea 
de revelion — moment al re
trospectivelor și visurilor de 
viitor — studenții și cadrele 
didactice tinere bat la ușa 
profesorilor lor : „Primiți cu 
plugușorul ?“

Casa academicianului Gri- 
gore Moisil. Au sosit colindă
torii. în texte vesele sînt aș
ternute cele mai frumoase gîn- 
duri : urări de bine și de suc
ces. de viață lungă. Emoționat, 
profesorul își invită elevii să 
ciocnească o cupă de șampa
nie.

Un semn de respect, de dra
goste și recunoștință.

...La mulți ani tovarășe pro
fesor !

Cantina „Grozăvești" — ora 
22. Revelionul viitorilor mate
maticieni. Decor specific car
navalesc : lampioane policro
me, ghirlande de hîrtie crepo
nată, pereți inundați de de
sene hazlii. Mesele, acoperite 
cu fețe albe ca zăpada, sînt 
încărcate de tot felul de bună
tăți. In „condica" de prezență 
a revelionului — cîteva sem
nături promițătoare : Voioșia, 
Cîntecul, Dansul...

Acad. Nicolae Teodorescu, 
decanul facultății, ceilalți pro
fesori — întîmpinați în acor
durile îndrăgitului cîntec stu
dențesc „Gaudeamus igitur" — 
le urează studenților un an 
bun. un an spornic la învăță
tură, in care eforturile lor să 
fie la înălțimea îndatoririlor ce 
le revin.

...La mulți ani, tovarășe 
profesor !

„Orașul 

din Vale^
în această noapte care con

stituie hotarul dintre doi ani, 
Valea Jiului este un șirag ne-

La „Sttbul carpatin' din Brașov a «tino.* or«M nou/ul an.

de liniște cuprinde sala. Ciți- 
va se ridică în picioare și 
ciocnesc paharele în care lică
rește seva dulce a pămîntului.

„La mulți ani, tovarăși!"
Ne apropiem de o masă, 

Facem cunoștință. Aici se 
află Bleoju Dumitru, șef de 
grupă la sectorul 1 și ortacii 
lui : Kastor Gheorghe, Mol
dovan Laszlo, Schmit Geza 
și Miclich Ludovic care lu
crează în galeriile de cerce
tare a straturilor noi unde de 
doi ani încoace au fost evi- 
dențiați lună de lună în între
cerea socialistă. Pentru ce 
închină ?

— Să ciocnim tovarăși, se 
aude vocea Iui Bleoju Dumi
tru, pentru brigada noastră, 
ca și în noul an să fie frun
tașă pe sector.

Nava 

călătoare 
spre viitor

Privit de pe culmile Tîmpei. 
Brașovul părea în noaptea de 
revelion o navă uriașă cu mi
lioane de focuri aprinse legă- 
nîndu-se solemn pe un ocean 
al cutezanței. Direcția : „vii
tor", spre meridianul 1967, cu 
pînzele întinse ca niște arcuri 
de foc. Pasagerii, 200 000, pur
tau pe umeri și brațe o inesti
mabilă povară, tezaurul unui 
an întreg de făuriri, de nă
dejdi și idealuri îndrăznețe, 
speranțe și bucurii.

— Ce lăsați pe drumul celă-

Ungaria. Cehoslovaci* • iubi
tului ei.

— Cu ce gînduri ați pornit 
spre meridianul 1967 ?

— Am împreună cu Irina, 
spune Ernest Petraș, un gînd 
frumos și intim pe care nu îl 
destăinuim. Dorința noastră 
este să contribuim la înmulți
rea în noul an cu încă 20 000 a 
numărului renumiților noștri 
..cerbi", autocamioanele Bu- 
cegi și Carpați. Iar ca artist 
amator să dansez mai bine 
pentru ca împreună cu ansam
blul folcloric al regiunii Bra
șov din care fac parte și ală
turi de care am cutreierat atî- 
tea țări, să culegem în toată 
lumea noi laude și admirații 
pentru bogăția spirituală neîn
trecută a poporului nostru.

într-un „compartiment" ve
cin alți 300 de pasageri. Unii 
au pletele cărunte ca Octavian 
Lupșe sau Nicolae Dragoș care 
de 30 de ani stau curajoși la 
posturile lor, alții sînt tineri și 
foarte tineri ca Gheorghe Pe
tre. Ion Năftănăilă. Ștefan 
Nagy, Petre Stoian. Salută în- 
tr-un glas cu cupele pline de 
aromele tari de pe Tîrnave a- 
propierea lui 1967. Lasă în 
urma lor ani de muncă și rea
lizări căci ei sînt constructorii 
tractorului românesc.

— Cu cîteva ore în urmă — 
spune directorul uzinei, tov. 
Emil Oniga. a ieșit de pe pun
tea de montaj tractorul cu nr. 
177 000. Acum navigăm mai 
departe. In cel mai înalt for al 
tării, în recenta sesiune a 
Marii Adunări Naționale, am 
transmis conducerii- partidului 
și statului angajamentul con
structorilor noștri de a spori 
în noul an producția de trac
toare și diversificarea lor la 
nivelul cerințelor unei agricul
turi moderne. Avem vînt fa
vorabil iar drept „busolă" cu- 
vîntul și îndemnul partidului.

In comuna Pogoanele, rog. Ploiești, am tost Invitați la revelionul din eaea neud a familiei 
cooperatorului ‘-Niță Sebastian

Tfmeefe medftatMf... Instantaneu la revertonwi din trrtd
Palatului Tovarăși reporteri, faceți o fotografie —, amintire de la revelionul 1967 in sala Palatului...

„Hanul Iui Moș Gerilă" — nu 
se poate să nu știți Casa de 
cultură a tineretului din ra
ionul 16 Februarie — este in 
realitate titlul pe care l-au 
dat organizatorii, spectacolului 
pregătit cu ocazia revelionu
lui. La intrare am fost invitați 
de năstrușnice desene să mer
gem la „Șuba fermecată" (so
brul „garderobă" era parcă 
Jjjadins ocolit) sau la „Plosca 

Am venit să vă urăm 
Plugușorul să-l strigăm
Am venit cu-al nostru plug 
Să vă urăm de belșug
Și să tragem brazdă lată
In cooperativa toată 
Mai sunați din clopoțel 
Minați măi, hăi, hăi

...Urarea i-a găsit pe țăranii 
cooperatori din Strîmbeni — 
Costești, în sala căminului 
cultural sărbătorind le acest 
revelion, succesele obținute la

Luminile 
chimiei

La Combinatul chimic Bor- 
zești, la Termocentrală. Com
binatul de cauciuc sintetic, 
Grupul școlar petrol chimie, 

ceastă tradițională sărbătoare 
de vacanță.

Sîntem în plin... cosmos. 
Decorînd sala, elevii au avut 
ideea de a-și organiza după 
modele „extraterestre" uni
versul de veselie al petrece
rii lor școlare. La fiecare pas 
stele, de toate culorile, mări
mile și strălucirile. O boltă 
cerească miniaturală, ornată 
cu risipă de fantezie, a deve
nit pentru o noapte cadrul 
feeric în oare, șpre aatisfacția 

de celuloză și hîrtie. Fiecare 
din ei ne-a vorbit cu mîndrie 
de succesele binecunoscute 
ale colectivului din care fac 
parte, succese în care s-a în
scris și contribuția lor.

Gînduri pentru 1967 ? Ne
numărate. „Aștept cu nerăb
dare — ne-a mărturisit loan 
Curaleț — intrarea în func
ție a noilor instalații ale Com
binatului. Voi lucra în secția 
celuloză una dintre cele mai 
moderne secții". 

sfîrșit de lumini. In șapte așe
zări miniere au loc revelioane 
ale tineretului. La care să 
participi ? Este greu să faci 
o alegere. Ne-am oprit la Lu- 
peni, orașul din Vale, care 
scoâte „la zi" cele mai multe 
tone de cărbune. Peste 200 de 
tineri au venit la Palatul cul
tural pentru a-și lua rămas 
bun de la primul an al cinci
nalului, an atît de bogat în 
realizări. Cele 12 bătăi de 
gong se apropie. Un moment

lalt ? — i-am întrebat pe
cîțiva pasageri.

— 17 200 de cerbi cu „stele" 
arzînd în frunte iar între stele 
emblema „Steagul roșu", răs
pund Dumitru Șchiopu și Ma
rin Birin. Aleargă acum pe 
drumurile țării sau luîndu-se 
la întrecere cu vintul chiar și 
peste mări și țări.

Alături o fată ascultă amin
tirile din călătoria recentă în 
Egipt, Cipru, Grecia, Bulgaria,
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PE PODIUMUL DE ONOARE
Intr-unui din sporturi, la handbal 

in șapte, deținem supremația : am cu
cerit titlul de campioni mondiali de 
două ori consecutiv. Handbalul româ
nesc a cucerit astfel o faimă bine
meritată și aceasta o dovedesc rezul-r 
țațele obținute în ultimii ani, ca și In 
ultima vreme, părerile specialiștilor și 
ziariștilor străini care i-au văzut pe 
băieții noștri la lucru. Să ne amintim 
de comentariile făcute despre team-ul 
românesc cu prilejul ultimei ediții a 
campionatului mondial desfășurat la 
Praga, in martie 1964. După ce românii 
ciștigaseră toate întâlnirile de o manie
ră rar întâlnită, culminînd cu a șasea 
victorie, cea din finală, în compania 
redutabilei formații a Suediei, un ziar 
din Stockholm scria : „Cea mai bună 
echipă din lume a învins pe merit și 
sîntem mîndri că am pierdut doar la 
trei goluri diferență". Iar în încheiere : 
„O victorie de rară spectaculozitate". 
Președintele F.I.H., HANS BAUMANN, 
a declarat după finală : „Echipa Româ
niei merită toate felicitările pentru va
loarea jocurilor prestate, ea fiind fără 
îndoială cea mai bună formație din 
lume". Alte aprecieri : „România a ju
cat atît de fantastic, încît este imposi
bil să crezi că handbalul poate oferi 
un spectacol mai frumos" scria un alt 
corespondent de presă străină. „Am 
văzut toate cele 5 ediții ale campio
natului mondial, declara trimisul spe
cial al agenției D.P.A.. dar niciodată 
n-am asistat la o aserr nea demonstra
ție de înaltă clasă, ca aceea pe care a

oferlt-o echipa României. Pentru cine 
iubește handbalul, evoluția echipei ro
mâne a fost o încîntare, un spectacol 
de gală, care va rămîne multă vreme 
în amintirea noastră".

Am considerat util să publicăm aces
te declarații, întrucit ele reflectă păre
rea unanimă că handbalul românesc 
este pe cea mai înaltă treaptă, și pe 
merit, in ierarhia mondială. Principa
lele trăsături ale echipei noastre, ca și 
ale fiecărui jucător în parte care a 
concurat la cucerirea acestui loc sint, 
în primul rînd, tehnica, tactica, con
cepția modernă de joc conjugate, inter- 
pătrunse, cu o voință și o hotărîre 
exemplare de dîrzenie și luptă spor
tivă, cu spiritul de sacrificiu și dorința 
fierbinte de victorie pentru a întregi 
prestigiul sportului românesc.

Iată, așadar, că intr-o disciplină spor
tivă, relativ nouă în comparație cu al
tele, datorită muncii conștiincioase, 
plină de rîvnă, atît a sportivilor cît și 
a antrenorilor, datorită condițiilor pe 
care le-au avut, seriozității în pregăti
rea și viața sportivă, handbaliștii noștri 
au obținut asemenea performanțe 
care umplu de bucurie inimile iubito
rilor sportului din țara noastră. Am 
dori ca exemplul lor să fie îmbrățișat 
și de ceilalți sportivi. Am dori, mai 
ales, ca aceste aprecieri să nu fie dez
mințite și la apropiata ediție de la în
ceputul lui ianuarie, din Suedia. Hand
baliștii noștri să nu uite că au de apă
rat un prestigiu, un titlu încununat de 
lauri.

AU LUAT LOC

mondiali

EUGEN TROFIN, 
antrenor «ecund

PENU, 
tn națională

Prof. IOAN-KUNST GHERMANESCU 
antrenorul principal al lotului

IOAN MOZER și CORNEL OȚELEA, 
jucători, dubli-camploni

GH. GORAN, CORNEL 
jucători proaspăt promovați

DUMITRU COSTEA, președintele F.R.F 
LUCIAN GRIGORESCU, 

secretar general al federației 
NICOLAE NEDEF, 

antrenor federal

SCURTĂ
Nu se știe prea exact cînd și unde au 

avut loc primele jocuri de handbal în 
țara noastră. In orice caz, un lucru este 
sigur că handbalul a apărut mai întîi în 
Transilvania. Presa vremii ne ajută să 
stabilim cu oarecare exactitate unele 
lucruri. Intr-un ziar care apărea la 
Sibiu, în numărul din 3 mai 1922, se fă
cea cronica primului meci demonstrativ 
de handbal între două echipe formate 
din elevii unui liceu din oraș. Mai tîrziu 
în orașele Sibiu, Mediaș, Brașov, Sighi
șoara, Bistrița, după aceea în Banat, la 
Timișoara, Lugoj, Reșița și în sfîrșit la 
Ploiești și București, handbalul începe 
să placă și să fie practicat, în special 
de către elevi. Pe măsură ce cresc și 
își termină studiile, îmbrățișînd diferite 
profesiuni, el continuă să practice 
handbalul mai departe, în instituțiile și 
întreprinderile în care lucrează. Dar iz- 
bindu-se de indiferența și ignoranța ce
lor de care depindea dezvoltarea lui, de 
neputința organismelor sportive ale 
epocii, handbalul, ca și celelalte sporturi, 
a cunoscut o dezvoltare sporadică, la în
tâmplare. Ani la rînd activitatea hand
balistică s-a rezumat la organizarea 
unor întîlniri amicale. De-abia începînd 
cu anul 1936, cînd ia ființă federația de 
specialitate, se recunoaște oficial acest 
sport în România. S-a organizat, apoi, 
un fel de campionat însă cu un număr 
restrîns de echipe, iar ceva mai tîrziu a 
fost alcătuită și o echipă de club care a 
întreprins un turneu în Cehoslovacia Și 
Germania. Remarcăm, în continuare, 
faptul că o echipă română participă la 
jocurile olimpice de la Berlin, unde reu
șește și o performanță meritorie : în
vinge o selecționată a Statelor Unite, 
clasîndu-se pe locul 5. Cu doi ani mai 
tîrziu, o reprezentativă a noastră parti
cipă la campionatul mondial ce se des
fășoară în Germania, ocupînd — era un 
număr mic de echipe — din nou locul 
5. Aceasta a făcut ca handbalul să-și 
cîștige o anumită popularitate, să atragă 
un număr mai mare de tineri. Dar foru
rile de specialitate ignoră această disci-

ISTORIE
plină, fapt care face ca și campionatu 
intern să se desfășoare, fără spectatori 
intr-un mare anonimat.

Adevărata dezvoltare, o evoluție im 
presionantă, cunoaște handbalul dup 
Eliberarea țării. Ca și celelalte sportul 
și el este reorganizat, se creează pentrt 
dezvoltarea lui o puternică bază mate 
rială, sint atrase să-l practice mas 
largi de tineri din satele și orașele pa 
triei. Se organizează primele mari com 
petiții populare. în cadrul acestor întîi 
niri de masă, cum au fost cele prilejuit 
de Cupa tineretului muncitor, organi 
zată în 1948, se dispută sute de meciur 
care relevă numeroase elemente tinere 
talentate, de perspectivă. Afluența mar 
de tineri, in urma trimiterii prin țară i 
unor profesori și instructori, hotărășt 
organizarea în mod regulat a unor corn 
petiții care să asigure o activitate corn 
petițională permanentă. An de an apo 
handbalul ia o amploare considerabilă 
se organizează școli de antrenori, cursul 
de arbitri, în numeroase centre munci 
torești se amenajează baze sportive car 
sînt înzestrate cu echipamentul sportv 
necesar. Campionatul național evider, 
țiază interesul unor mase de spectator 
tot mai largi și, bineînțeles, al tinerilo 
pentru practicarea handbalului. I 
scurtă vreme la Federație sînt afiliat 
2 000 de echipe, se desfășoară cu regu 
laritate competiții cu caracter republi 
can, întreceri pe regiuni, raioane, oraș 
și sate cum sînt: Spartachiada, Cup 
Agriculturii, Concursurile cultural 
sportive, Campionatele asociațîilo 
sportive care reunesc zeci de mii d 
tineri handbaliști și creează o pe 
pinieră valoroasă.

Firește, această emulație a determi 
nat un progres rapid și din ce în c 
mai substanțial, echipele noastre d 
club și reprezentative, urmînd un pro 
ces științific de pregătire, în confrun 
țările internaționale și în competițiil 
oficiale au obținut rezultate de presti 
giu, care demonstrează avîntul miș 
cărți sportive din țara noastră.

Hotel Astoria, Oluj. La 
etajul întîi, mare for
fotă. Handbaliștii noștri, 
campioni mondiali, se 
pregătesc pentru o șe
dință tehnică cu antre
norii. După aceea vor 
merge la sala sporturi
lor pentru un joc-lecție 
de antrenament. Des
prinzi cu ușurință din 
dialoguri fugare încre
dere, bună dispoziție, 
stăpînire de sine și ho
tărîre. Un climat de se
riozitate. Din dorința de 
a informa cititorii zia
rului, pe iubitorii spor
tului despre pregătirile 
echipei noastre pentru 
apropiata competiție âin 
Suedia, de a le împărtăși 
gîndurile antrenorilor, 
ca și ale sportivilor în 
pragul celui mai greu 
examen al lor, am orga
nizat, ad-hoc, o „masă 
rotundă".

Cea mai grea

ediție

— Cum apreciați dv. 
marea confruntare din 
Suedia : mai grea sau 
mai ușoară decît celelal
te ediții ?

I. GHERMĂNESCU: 
în armată am învățat că 
este mai ușor să cuce
rești o poziție decît să o 
menții. Noi, la Praga, în 
’64, ne-am dat seama că 
a fost mult,mai greu de 
menținut titlul de cam
pioni decît atunci cînd 
l-am cucerit în 1961 pen
tru prima oară și cînd 
am constituit o surpriză 
pentru toate echipele 
participante la C. M. Să 
cucerești a treia oară... 
piscul cel mai înalt tre
buie să fie și mai greu. 
Sîntem conștienți de 
faptul că fiecare echipă 
dorește să detroneze pe 
cel care atâția ani s-a 
instalat în fruntea ierar
hiei mondiale. Am văzut 
că de fiecare dată un 
rezultat bun în fața e- 
chipei noastre a fost 
pentru adversari un 
punct de glorie, un ele
ment de mîndrie. Chiar 
dacă pierde cineva la 
£ M. șl obține un re

zultat strîns aau o victo
rie împotriva României 
se duce acasă fericit că 
a învins „pe cei mai tari 
din lume". Sorții au de
cis ca la această ediție 
să avem în grupa noas
tră două echipe care as
piră la titlul mondial: 
R.D. Germană și Uniu
nea Sovietică. Canada 
este cea de a treia echi
pă în grupa noastră dar 
pe care nu o cunoaștem 
și care, normal, ne-a- 
vînd contact cu conti
nentul handbalului, nu 
cred să fie un adversar 
prea puternic. Spre deo
sebire de celelalte ediții, 
în această grupă, de de
parte cea mai puternică 
în preliminarii, califica
rea presupune un efort, 
o încordare excepțională 
din toate punctele de 
vedere. Cu excepția me
ciurilor cu Canada, con
sider că toate celelalte 
reprezintă cîte o finală 
de campionat mondial. 
Noua formulă din sfer
turile de finală — se 
joacă sistem eliminato
riu ca în C. M. de fot
bal — prezintă dificul
tăți pentru că o înfrîn- 
gere înseamnă, de fapt, 
scoaterea echipei din 
cursa pentru titlu.

N. NEDEF : Am parti
cipat din 1958, alături de 
echipa noastră, la toate 
C.M. și pot să afirm cu 
certitudine că rezultatele 
din ultimii ani dovedesc 
o echilibrare a valorii e- 
chipelor. Dacă în trecut 
a dominat o perioadă 
Suedia în handbalul în 7, 
iar la cel în 11 o bună 
parte de timp echipa 
Germaniei, neavînd con
tra candidate, astăzi va
loarea echipelor este atît 
de sensibil egală încît 
oricînd te poți aștepta la 
orice surpriză. Dovadă, 
rezultatele contradictorii 
pe care le-a obținut 
chiar și echipa noastră. 
După turneul din Iugo
slavia, care a fost slab, 
în turneul pe care l-a 
întreprins recent în El
veția, R. F. Germană și 
Cehoslovacia, echipa 
noastră a obținut o se
rie de rezultate foarte 
bune în compania unor 
adversari puternici. Noi 
sperăm că aceste rezul
tate sînt normale și ele 
vor fi confirmate de că
tre sportivii noștri, în

continuare. Ele reflectă
experiența acumulată, revoluționeze handbalul, 
seriozitatea pregătirii la Cum nu au apărut nici

această ultimă perioadă 
de timp.

E. TROFIN : In de
cursul activității mele 
ca antrenor — și se adu
nă vreo 10 ani — mi-am 
dat seama de evoluția 
jocului în sine. C. M. de 
handbal din Suedia, în 
mod cert prezintă un 
grad mai mare de difi
cultate pentru faptul că 
și jocul de handbal în 
sine a evoluat de la un 
an la altul, de la o edi
ție la alta. Echipele au 
crescut valoric, dar și 
sub aspectul moral-voli- 
tiv, care are o mare pon
dere într-o asemenea 
competiție. Cel puțin opt 
echipe au o valoare a- 
propiată. Oricare din ele 
poate avea pretenții la 
titlu. Toate echipele au 
jucători cu calități fizice 
și tehnice deosebite, joa
că un handbal în forță, 
bine organizat din punct 
de vedere tactic și într-o 
viteză deosebită. De aici, 
socotesc eu, gradul mai 
mare de dificultate. Pe 
urmă echipa noastră în 
componența sa a avut 
jucători cu o valoare re
cunoscută pe plan mon
dial, fapt care a atras 
după sine un interes mai 
mare din partea antre
norilor, tehnicienilor din 
celelalte țări și, implicit, 
a jucătorilor din străi
nătate. Aceștia au pre
luat tehnica și stilul de 
joc al maeștrilor Mozer, 
Oțelea, Costache II, Ia- 
cob, Nodea și știu o se
rie de mijloace tactice și 
tehnice care ne aparțin. 
Cehii și sovieticii prac
tică, în apărare, sistemul 
de joc al echipei noastre 
5+1. Dar noi ne stră
duim să găsim mijloace 
noi cu care să surprin
dem pe adversar.

I. MOZER : Și nu a- 
vem puțini adversari. 
Mai întîi U.R.S.S. și 
R.D.G., apoi, dacă tre
cem de primul obstacol, 
urrhează să ne întâlnim 
sigur cu Cehoslovacia, 
Germania Federală, Da
nemarca, Iugoslavia, 
Suedia — toate — echipe 
foarte puternice.

Nimic nou 

in handbal

— Din ceea ce cunoaș
teți, din întâlnirile avute 
cu diferite echipe euro
pene sau cu alte prile
juri, această ediție a 
C. M., după părerea dv., 
va aduce ceva nou din 
punct de vedere tehnic, 
tactic, strategic în jocul 
de handbal ?

N. NEDEF : Din ob
servația făcută pînă a- 
cum, personal cred că nu 
vor apare lucruri care să 

în C.M. de fotbal. Pen
tru că la nivelul la care 
s-a ajuns în sport, la ora 
actuală, este greu de 
presupus că vor apaie 
elemente ieșite din co
mun. Aceasta a fost 
ideea care a stat la baza 
actualei noastre munci

de pregătire, de concep
ție. Pornind de la lucru
rile cunoscute, am insis
tat asupra perfecționării 
mijloacelor tehnice și 
tactice pe care jucătorii 
noștri și le-au însușit. 
Va trebui să valorificăm 
mai bine posibilitățile și 
cunoștințele jucătorilor 
noștri, să realizăm un 
joc mai elastic atît în 
apărare cît și în atac, 
ținînd cont de particu
laritățile adversarilor 
pe care îi vom întâlni. 
Vom căuta să benefi
ciem la maximum de 
toate ocaziile ce apar, să 
reducem cît mai mult 
numărul de ratări pen
tru că apărările au de
venit atît de puternice, 
adversarii au serioase 
cunoștințe tactice, și pri
mele ocazii pe care le ai 
de a-ți surprinde adver
sarul trebuie valorifica
te, pentru că acestea sînt 
din ce în ce mai rare.

I. GHERMANESCU: 
în primul rînd, noi am 
plecat de la început de 
la premiza că nu vom 
putea cuceri C.M. din 
1967 dacă ne vom pre
zenta la fel de pregătiți 
ca în anul 1964. Aceasta 
înseamnă că dacă în 1967 
vom prezenta în 
jocul nostru aceleași 
mijloace tactice, vom a- 
vea același sistem de joc 
ca în anul 1964, dificul
tățile de cîștig în acest 
C.M. vor fi foarte mari. 
Ne-am străduit, în con
secință, să transmitem în 
jocul echipei noastre sis
teme moderne de joc, 
să dăm jucătorilor mij
loace tactice de atac și 
de apărare împotriva di
feritelor sisteme de atac 
sau apărare ale adver
sarilor astfel încît ei să 
nu fie surprinși de ceea 
ce prezintă nou adversa
rul pe teren. Sigur că 
ceea ce am avut noi tare 
și în trecut, pregătirea 
fizică superioară, tehni
că aproape de măiestrie, 
vor rămîne fundalul pe 

care vom putea să axăm 
problemele de ordin 
tactic.

Dorim

un handbal

spectacol

— O întrebare supli
mentară : va triumfa 
handbalul realist — jo
cul în forță — sau cel 
tehnic, adică cel artistic?

N. NEDEF : Nu tre
buie să despărțim aceste 
două laturi pentru că nu 
poți să fii realist fără 
să ai un grad înalt de 
tehnicitate.

D. COSTEA : Eu cred 
că la C.M. cele spuse 
de Nedef sînt reale : 
pregătirea tehnică nu 
poate să fie separată de 
pregătirea fizică. Obiecti
vul fiecărei echipe este 
să cîștige și eu cred că 
toți vor face totul ca să 
obțină victoria. Federa
ția, colegiul central de 
antrenori s-au străduit 
să pună accentul pe a- 
ceste aspecte ale pre
gătirii. Pe români i-a 
copiat toată lumea, unii 
bine, alții mai puțin bi
ne. Sarcina noastră a 
fost să ne perfecționăm 
încît să creăm adversa
rilor surprize.

E. TROFIN : Ne stră
duim, într-adevăr, să 
venim cu ceva nou, dar 
determinați de o situa
ție concretă. Determinați 
de calitățile jucătorilor 
noștri. Dat fiind faptul 
că în echipa de astăzi 
am introdus jucători ti
neri, care nu au luat 
parte la C.M. din 1964, 
și care prezintă alte ca
lități, cum e, de exem
plu Gruia, care aruncă 
foarte bine din săritură, 
firesc, pentru echipa 
noastră acum se pune 
problema realizării anu
mitor mijloace care să 
forțeze, să pună în va
loare calitățile celor 
cîțiva jucători tineri 
(Gruia, Licu, Penu, Gu- 
neș) etc., care sînt noi 
și pentru adversarii 
noștri.

Ne-am 

pregătit bine

— Echipa noastră are 
de făcut deci, față la 
asalturi puternice. Cum 
v-ați pregătit ?

L. GRIGORESCU: Prin 
turneele întreprinse pes
te hotare, ca și în nu
meroasele confruntări, 

am verificat echipa In 
condiții dintre cele mai 
variate și dificile în 
compania unor adversari 
diferiți ca valoare și 
concepție de joc. Acestea 
ne-au permis, totodată, 
să „rulăm" un număr 
mare de jucători tineri 
care vor face parte din 
echipa ce va lupta pen
tru titlu în Suedia. In 
același timp, am pus la 
punct unele lucruri pri
vind apărarea, ieșirea la 
adversarul cu mingea, 
mișcarea în teren, des
fășurarea jocului în a- 
tac în mai multă liniște 
și siguranță, urmărirea 
cu mai multă perseve
rență a soluțiilor de atac 
în funcție de așezarea 
adversarilor.

I. GHERMĂNESCU: 
După C.M. din 1964 Fe
derația a întocmit un 
plan de perspectivă pen
tru C.M. din 1967. în 
planul de perspectivă au 
fost înscrise o serie de 
obiective intermediare 
care au fost realizate 
deja pe parcurs. Unul 
din obiectivele interme
diare a fost și acela, 
extrem de important, 
de selecționare a jucă
torilor care să fie ca
pabili să reprezinte țara 
așa cum trebuie în 1967. 
Acest sezon, 1965—66, a 
fost folosit pentru „cer
nerea" jucătorilor. Fede
rația a dat posibilitate 
tuturor jucătorilor valo
roși să joace, să se pre
gătească în condiții ega
le pentru a-și demonstra 
calitățile de a rămîne 
sau nu în echipa națio

nală. Lucrînd în paralel 
cu echipa de tineret și 
formîndu-se o nouă ge
nerație de jucători ti
neri care au fost atrași 
în echipa de tineret, s-a 
ajuns ca la sfîrșitul se
zonului competițional 
1966 (martie 1966) să se 
definitiveze, în mare, lo
tul echipei naționale A. 
Așa se explică dispari
ția din lot a unor ju
cători care au fost în e- 
dițiile precedente ex
trem de valoroși și cu- 
noscuți și au adus mari 
servicii handbalului nos
tru, dar pe care Fede
rația nu i-a mai reți
nut dată fiind forma lor 
actuală. A fost o mă
sură necesară. Cu lotul 
de acum, cristalizat în 
martie 1966, s-au par
curs, în continuare, în 
mod sistematic o serie 
de etape de pregătire, 
fiecare etapă cu obiecti

vele de instruire res
pectivă.

N. NEDEF: Una din 
caracteristicile muncii
noastre, care considerăm 
că ne-a ajutat să obți
nem performanțe bune, a 
fost aceea că am căutat 
întotdeauna să întîlnim 
pe cei mai valoroși ad
versari ; jucătorii noștri 
să se formeze în lupta
cu echipe 
Acest fapt

puternice, 
i-a deter

minat pe antrenorii 
noștri să pună întotdea
una în fața jucătorilor 
noștri obiectivul de cea
mai mare importanță șl 
să găsească întotdeauna 
mijloace adecvate pen
tru atingerea acestui o- 
biectiv, pentru realiza
rea lui.

Tinerii — 

o generație 

de speranțe 

autentice

— Ați relevat aici 
faptul că în echipă s-au 
făcut promovări. între
barea este: cum s-au 
ocupat antrenorii și 
specialiștii noștri și 
dacă au reușit ca „re
manierile" să nu scadă 
valoarea, coeziunea și 
unitatea echipei ?

E. TROFIN: Consi
derăm că promovarea 
jucătorilor tineri a în
tărit echipa: ei cores
pund din punctul de 
vedere al valorii șl al 
perspectivei.

I. GHERMĂNESCU t 
Federația, lucrînd sis
tematic și atrăgînd în 
jurul său toți antreno
rii din tară, punîndu-le 
acestora în față sarcina 
de a pregăti elemen
tele de perspectivă pe 
care noi le-am observat 
că există în diferite 
echipe, a izbutit să-i 
cointereseze pe acești 
antrenori în pregătirea 
cît mai bună a tinerilor 
jucători. Trebuie să fie 
amintiți aci: Sîrbu, de 
la Galați, care l-a pre
gătit pe Penu, Jude 
Constantin, de la Poli
tehnica Timișoara, care 
l-a pregătit pe Guneș 
și alții. Există o coeziu
ne datorită interesului 
comun pe care toți ju
cătorii îl urmăresc. Dat 
fiind faptul că echipa 
noastră și-a propus să 
realizeze o performan
tă deosebită — să cîști
ge pentru a treia oară 
consecutiv titlul — în
șiși jucătorii acceptă și 
sînt preocupați ca în 
echipă într-adevăr să 
joace cei mai valoroși. 
Trebuie să apreciem 

grija cu care jucătorii 
mai vîrstnici se ocupă 
de cei tineri. Cazul 
portarului Redl, care 
s-a ocupat personal de 
tînărul lui înlocuitor 
Penu, Oțelea și Gruia 
s-au ocupat de Guneș și 
Licu, Nodea și Costache 
II de Samungi și Gațu. 
Este evidentă grija per
manentă din partea 
„veteranilor" față de cei 
tineri.

D. COSTEA : La at
mosfera de muncă și 
interes pentru destinele 
echipei, este bine să 
relevăm și faptul că 
Mozer, accidentat fiind, 
făcînd deplasarea cu 
echipa în ultimul turneu 
s-a comportat excepțio
nal, parcă el ar fi fost 
antrenorul echipei. A 
purtat discuții cu jucă
torii, i-a îmbărbătat, 
le-a dat sfaturi, decla- 
rînd că se va face bine 
și că el va juca alături 
de tineri cel puțin cum 
a jucat la C. M. din 
1964.

N. NEDEF: Aceasta 
a fost ideea care a 
determinat Federația 
noastră să-1 trimită pe 
Mozer în turneu, deși 
a fost accidentat, pen
tru a avea posibilitatea 
să trăiască, să vadă 
adversarii puternici pe 
care îi vom întâlni la 
C. M. și să-și dea seama 
de necesitatea de a 
munci, în continuare, la 
fel de bine cum a 
făcut-o în ultimul timp.

C. PENU: Mozer, și 
nu numai el, toți cam
pionii noștri mondiali, 
ne ajută, ne înconjoară 
cu dragoste, ne explică 
procedee, tactici, lucruri 
atît de utile, din vasta 
lor experiență. Fără ei 
nu i-am putea înlocui 
cu sorți de izbîndă.

Moralul — 

punctul forte 

al echipei 

noastre

— In ce măsură con
siderați factorul moral 
și de voință ca unul din 
aceia care determină 
victoria ?

I. GHERMĂNESCU : 
In marile confruntări 
internaționale, încordă
rile fizice ating un pla
fon maxim. La nivel 
egal de pregătire fizică, 
potențial tactic și teh
nic, decisiv în obți
nerea victoriei este 

pregătirea morală și de 
voință, încadrată în 
pregătirea psihologică.

I. MOZER: Moralul, 
dîrzenia în luptă, vo
ința de a învinge vor 
avea un rol extraordi
nar. Deoarece toate 
echipele vin foarte bine 
pregătite, va cîștiga 
aceea care va avea mo
ralul cel mai ridicat. Și 
eu afirm că punctul 
forte al echipei noastre 
este moralul. Dacă fa
cem o mică retrospec
tivă vom vedea că în 
primul meci cu cehii, 
desfășurat la Praga, 
acum o lună și ceva, ei 
au condus cu 14—8 și 
mai erau doar 8 mi
nute de joc. Printr-o

revenire puternică, de
terminată numai de vo
ință, noi am reușit să 
egalăm. In al doilea 
meci, i-am învins deta
șat. îmi amintesc că în 
1962, la Dortmund, i-am 
învins pe cehi numai 
după două prelungiri ; 
și aici rolul decisiv l-a 
avut moralul echipei. Și 
— acum ne bizuim pe 
puterea de luptă a bă
ieților, pe dragostea lor 
pentru culorile patriei, 
pe ambiția lor de a 
apăra un titlu și un 
prestigiu așa de scumpe.

GH. GORAN: Ple
căm cu gîndul să în
vingem adversarii și ..ă 
cîștigăm pentru a treia 
oară titlul. Pentru noi. 
cei mai tineri, este un 
angajament pe care-1 
luăm față de milioanele 
de iubitori ai sportului 
din tara noastră.

I. GHERMĂNESCU : 
Tinerii promovați în 
echipă, și nu numai ei, 
ci și „veteranii" au ma
nifestat o atitudine Să
nătoasă față de muncă, 
de pregătire și față de 
interesele majore ale 
echipei, făcînd dovada 
că sînt pe deplin con- 
știenți de răspunderea 
ce le revine, de încre
derea ce li se acordă. 
Acest lucru a fost cu 
putință datorită mijloa
celor și metodelor noas
tre educative cu care 
am acționat pentru a 
forma o echipă unită 
din toate punctele de 

vedere, cu concepția s-1 
nătoasă că interesul 
neral, cauza co> 
primează întotdei,, 
Și, aș aminti, că nu 
dată am discutat în 
lectiv, unde am am 
zat periodic activitate 
jocul, comportarea 
teren și în afara lu 
scopul de a ere 
opinie sănătoasă, 
climat de liberă exp. 
mare a ideilor și păe- 
rilor despre activitsea 
pe care o depunem i a 
cărui țel este atît de 
uman și generos. •»< 
aceea, noi mizăm fs<. 
mult pe pregătirea psi
hologică pe care le-an 
făcut-o în mod special 
prin mijlocirea cunoaș
terii lor profunde. Vrerr 
să jucăm calm, fare 
crispare, reducînd p< 
această cale greșelile.

D. COSTEA : Aș in- 
sista asupra acestu 
aspect, pentru că exiști 
multe pericole. Toți an
trenorii au dorința dc 
a cîștiga. Și uneori a- 
ceastă dorință te poate 
duce la greșeli. Echipe 
noastră va întîlni echi
pe în fața cărora îș: 
face reale sau nereale 
complexe. Iși aduq 
aminte despre o înfrîn- 
gere în fața iugoslavi
lor, alta în fața cehilor, 
să zicem. Și nu e bine. 
Eu subliniez că este 
bună strădania pe care 
colectivul de antrenori 
a depus-o pentru pre
gătirea psihologică a 
fiecărui jucător în 
parte. Și mi se pare că 
este un punct forte cu 
care noi vom merge; 
spre victoria finală.

C. OȚELEA : Nu știul 
cum, dar cred cu toată! 
ființă mea într-o victo-l 
rie românească. Eu ca 
jucător, care trăiesd 
ca toți colegii mei, senti-j 
mentele unei mari răsj 
punderi, sînt convins că 
în Suedia se vor desfă-) 
șura partide cu finaluri 
dramatice unde va de-l 
cide, în ultimă instanță.| 
tăria de caracter a 
sportivilor, partide ale 
nervilor cu importante 
momente psihologice 
Noi sîntem pregătiți și 
deciși să trecem peste 
asemenea stavile. Astă
zi, cînd sportul a dev&-, 
nit o chestiune de 
glorie și mîndrie națio
nală sîntem mai con-; 
știenți ca oricînd că 
trebuie să facem, prin 
fapte, dovada dragostei 
noastre fierbinți pen
tru culorile patriei, 
dovada unor înalte ca-ț 
lități morale și de spi
rit de sacrificiu, pentri 
ca mult rîvnita ..Cupă' 
și titlul de glorie, să nu 
fie desmoștenite. să răZ 
mînă pe mai departe;’ 
spre faima noastră 
mondială pe meleagu
rile patriei noastre so
cialiste.

Pagină realizată 
de VASILE CĂBULEA



Interviul acordat 
de președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România, 
Ion Cheorghe Maurer, redacției 

ziarului bulgar „Otecestven Front" Mesaje de Anul Nou
întrebare :
Care este aprecierea dv cu 

privire la dezvoltarea relațiilor 
dintre țările balcanice în 
cursul anului 1966 ?

Răspuns :
Anul 1966 a marcat o evo

luție pozitivă a relațiilor din
tre țările din Balcani, o întă
rire a spiritului de înțelegere 
și respect între statele și po
poarele din această parte a 
lumii, ceea ce corespunde in
tereselor lor fundamentale, 
cauzei păcii și securității în 
Europa și în întreaga lume.

Rezultatele obținute pînă 
în prezent arată cît de utile 
și de întemeiate sînt efortu
rile în vederea transformării 
acestei regiuni a continentu
lui nostru într-o zonă a păcii 
și colaborării rodnice.

In cursul anului care a tre
cut. Republica Socialistă 
România a continuat să mili
teze cu consecvență pentru 
dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare cu fiecare 
tară din Balcani, pe baza res
pectării principiilor suverani
tății, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului 
reciproc. Aceste principii, care 
își găsesc o tot mai largă 
aplicare în relațiile interbal- 
canice, constituie, după pă
rerea noastră, singura bază 
rațională și acceptabilă pe 
care se pot clădi în lumea 
contemporană relații trainice 
între țări și popoare.

întrebare :
Care sînt, după părerea dv., 

perspectivele colaborării din

Consiliul de Stat 

al Republicii Socialiste România

DECRET
pentru numirea tovarășului Ilic Vcrdcț 

în funcția de prim vicepreședinte 
ol Consiliului de Miniștri

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează:

Art. unic — Tovarășul Ilie Verdeț se eliberează din func
ția de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și se numește 
în funcția de prim vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

Președintele Consiliului de Stat
CHIVU STOICA

D-ale vechiului și noului an

i.

(Urmare din pag. I)

te) moment (e) ale progra
mului, dar nu cred că ci
neva a rămas indiferent la 
programul oîerit de cîțiva 
veterani ai genului de lar
gă audiție care este cel de 
muzică ușor cantabilă. Mica 
«cenă a fost dominată de 
autoritatea prodigioasă a 
vechii generații în care, e- 
vident, Elena Zamora, cîn- 
tăreața septuagenară a im
presionat atît prin prospe
țimea vocii cît și mai ales 
prin dăruirea totală neatin
să de blazarea unei vîrste 
și de succesele repurtate pe 
scenele lirice din țară și 
străinătate. Ii mulțumim !

A doua ține de vechiul 
an și mai ales de I.T.B. Ni 
s-ar putea reproșa de ce 
facem loc aici unei instituții 
ce ne face clipele diurne 
prozaice. De ce ? Intr-o 
mare aglomerare de popu
lație cum e Bucureștiul, 
transportul în comun e ca 
șl plinea cea de toate zilele. 
Ora 22, în noaptea de re
velion. O corectură la no
țiunile noastre rie geome
trie : cercul are un capăt. 
Autorul corecturii : tramva
iul 26, singura linie circu
lară a Bucureștiului. Stăm, 
supraaglomerați, în cele 
două vagoane de 20 de mi
nute la ,, capătul" cercului. 
De ce ? Plecarea o drămui
tă tiranic la cîtimea ceasu
lui, minutul. Lungi tratati
ve cu vatmanul. Ne închi
de gura : eu fac revelionul 
în tramvai, facem împreu
nă... După 12 ore, în auto
buzul 38. Stăm . în ger în 
stație Ia capătul său de 
linie. De 15 minute. Vizavi 
fata morgana un autobuz 
roșu, lung și probabil în

INFOR
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu. a tri
mis ministrului Relațiilor Ex
terne al Cubei, Raul Roa Gar
cia, o telegramă de felicitare 
cu prilejul celei de-a VIII-a 
aniversări a zilei naționale a 
Cubei, ziua eliberării.

T

tre țările noastre ca se des
chid în Noul An 1967 ?

Răspuns :
Constatăm cu satisfacție că 

în anul 1966 s-au intensificat 
și lărgit în continuare relațiile 
de strînsă prietenie între Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria, 
întîlnirile și convorbirile în
tre conducătorii de partid și 
de stat ai Republicii Socialiste 
România și Republicii Popu
lare Bulgaria au avut o mare 
însemnătate pentru întărirea 
prieteniei și colaborării multi
laterale dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.

Succesele obținute de Ro
mânia și Bulgaria în con
strucția socialistă oferă noi 
posibilități de lărgire și diver
sificare a colaborării frățești 
între cele două țări. Prevede
rile pentru anul 1967 ale a- 
cordurilor de colaborare eco
nomică, tehnico-științifică și 
culturală ilustrează preocupa
rea conducerilor de partid și 
de stat din cele două țări pen
tru dezvoltarea în continuare 
a acestor relații. în interesul 
popoarelor român și bulgar, 
al întăririi sistemului socialist 
mondial, al consolidării forțe
lor progresului și păcii.

Folosesc posibilitatea ofe
rită de ziarul „Otecestven 
Front11 pentru a transmite, cu 
prilejul Noului An, poporului 
frate bulgar cele mai sincere 
urări de noi succese în mun
că, pentru înflorirea patriei 
sale socialiste, pentru pace în 
lume.

călzit pe dinăuntru. Să fie 
doar un miraj ? Ne convin
gem mult mai tîrziu că nu 
așteaptă acolo ■ decît minu
tul mirific de plecare și, e- 
vident, nu mai are timp 
după ce sosește în stația 
de peste drum să aștepte 
urcarea ultimului călător 
din stație.

A treia (și ultima) cu 
sorcova. O fetiță de o fru
musețe ireală, boticelianft 
ne sorcovește pe rînd, pe 
noi călătorii din tramvaiul 
13. Zîmbim bucuroși de u- 
rare, inlăturinei cu gest ho- 
tărtt picoteala și gustul 
ușor amar al nopții nedoî- 
mite. Ne întristăm însă re
pede. La un capăt și Ia ce
lălalt al vagonului pîndesc 
doua perechi, hulpavi, de 
ochi. Sînt părinții angelicei 
fetițe, li scormonesc buzu
narele încasînd cîștigul 
unul zîmbet nur și diafan 
și al unei tradiții sănătoase 
moral și de generozitate co
lectivă.

Realcătuind cele trei în- 
tîmplări pe hîrtie îmi dau 
seama că se organizează în 
semnificații. Sentimentul re
vederii. cîntăreței care nu 
numai că a respirat același 
aer al scenei în care cînfa 
Leonard dar a și împărțit 
aplauzele scenei cu acest 
prinț a] operetei, este nu 
numai de o robustețe sănă
toasă dar și explică de ce 
trebuie să facem fiecare zi 
un avantpost împotriva ru
tinei, care este îmbătrînire 
morală și împotriva egois
mului care este omologul 
său în olan sufletesc. Se 
spune „vechi de pe vremea 
bunicii" sau „egoist ca un 
bătrîn" Tineri, revlzuiți ■- 
ceste vorbe nesăbuite 1 Lec
țiile pe care ni le adminis
trează viața le contrazic.

MÂȚII
Ambasadorul Manuel Yepe 

Menendez a rostit o cuvînt.are 
la posturile noastre de radio și 
televiziune prilejuită de săr
bătoarea națională a Republicii 
Cuba, ziua eliberării.

(Agerpres)

U. R. S. S
• ÎN MESAJUL de Anul 

Nou adresat poporului sovietic 
de C.C. al P.C.U.S., Prezidiul 
Sovietului Suprem și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S, se 
arată că anul care a trecut, 
anul Congresului al XXIII-lea 
al P.C.U.S. primul an 
al unui nou cincinal, a 
fost marcat de însemnate 
realizări ale poporului so
vietic, de dezvoltarea cu 
succes a economiei naționale 
si de creșterea bunăstării oa
menilor muncii. A crescut 
producția industrială, au fost 
construite noi fabrici și uzine, 
locuințe și școli, au apărut noi 
orașe și așezări. Succese de 
seamă au obținut și oamenii 
muncii de la sate, care au 
strîns o recoltă bună la princi
palele culturi. Intelectualitatea 
sovietică a repurtat noi 
succese în domeniul științei, 
tehnicii și culturii.

In mesaj sînt transmise, în 
numele poporului sovietic, 
urări de noi succese poporului 
vietnamez. Felicităm cordial 
eroicul popor vietnamz care 
luptă cu bărbăție împotriva 
imperialiștilor americani și îi 
urăm succese în lupta sa 
justă pentru libertate și inde
pendență.

R. D. Vietnam
• IN MESAJUL de Anul 

Nou, președintele R. D. Viet
nam, Ho Și Min. a felici
tat poporul vietnamez pen
tru succesele obținute in 
muncă și în lupta pentru 
apărarea țării împotriva agre
siunii americane. Forțele ar
matei Populare Vietnameze, 
se arată în cuvîntarea preșe
dintelui R.D. Vietnam, au do- 
borît în cursul anului trecut 
peste 1 600 de avioane agresoa
re americane. „Victoriile noa
stre sînt în primul rînd rezul
tatul propriilor noastre eforturi. 
Ele sînt însă, legate de ajuto
rul acordat de țările socialiste 
frățești, de alte țări prietene, 
de sprijinul călduros din par
tea opiniei publice progresiste 
din toate țările, inclusiv din 
S.U.A.", a spus președintele 
Ho Și Min.

El a urat tuturor compatrio- 
ților să repurteze victorii 
mai strălucite împotriva 
gresorilor.

Vietnamul 
de sud
• ÎN MESAJUL adresat de 

Anul Nou de către președin
tele Frontului Național de E- 
liberare, Nguyen Huu Tho, 
populației sud-vietnameze și 
armatei de eliberare se arată 
că anul care a trecut, forțele 
armate ale F.N.E. și populația 
sud-vietnameză au dat lovi
turi zdrobitoare inamicului, 
obținînd victorii importante 
în toate domeniile — militar,

ÎN CINSTEA ANSAMBLULUI
ARTISTIC AL ARMATEI

ROMÂNE

Recepție la Pekin

cu 
un 
re- 
în-

chi- 
Pin 

al 
alte

Ți-cin, locțiitor al 
superioare 

populare

PEKIN 1 — Coresponden
tul Agerpres, I. Gălățearvu, 
transmite: Ansamblul de
cîntece și dansuri al Forțelor 
Armate ale Republicii Socia
liste România și grupul de 
soliști, care se află într-un 
turneu în R.P. Chineză au 
petrecut Anul Nou la Pekin.

Simbătă seara, Direcția su
perioară politică și Comitetul 
pentru relații culturale 
străinătatea au oferit 
banchet în sala Adunării 
prezentanților populari pe 
treaga Chină. Au participai 
Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, 
Cen I, vicepremier al Con
siliului de Stat și ministru al 
Afacerilor Externe, Siao Ilua. 
șeful Direcției superioare poli
tice a Armatei populare 
neze de eliberare, 
Sao-hui, șef adjunct 
Marelui Stat Major și 
persoane oficiale.

A tost prezent lorgu Istrate, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al României la Pekin, și 
alți membri ai ambasadei.

Iuan 
șefului Direcției 
politice a Armatei 
chineze de eliberare, și colo
nelul Emil Apostol, conducă
torul ansamblului, au toastat 
pentru dezvoltarea continuă a 
prieteniei dintre cele două 
popoare și armatele lor.

In încheierea banchetului, 
artiștii români și colegii 
chinezi au 
program de cîntece, 
și muzică 
Banchetul și spectacolul s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

lor 
un 

dansuri 
instrumentală.

interpretat

WSDACTIA ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Sclntei!”, Țel. 17.60.10, Tiparul.; Combinatul Poligrafic „Cam Setate#-,

politic, economic și diploma
tic.

„Sarcina noastră, se subli
niază în mesaj, este să-i în
vingem pe agresorii străini și 
pe marionetele lor din Vietna
mul de sud, pentru că aceasta 
este singura cale 
putem 
dența. 
vărată 
patria

prin care 
să obținem indepen- 

libertatea. pacea ade- 
și primăveri fericite în 
noastră".

R. P. Bulgaria
• „IN ANUL care a trecut 

am pus baza trainică a înfăp
tuirii sarcinilor noului plan 
cincinal, se arată în mesajul 
adresat poporului bulgar cu 
prilejul Anului Nou de Gheor- 
ghi Traikov, președintele 
Prezidiului Adunării Populare 
a R.P. Bulgaria. In producția 
materială a fost asigurat un 
ritm mediu de dezvoltare su
perior celui prevăzut de planul 
cincinal, programul P. C. 
Bulgar și al guvernului de 
creștere continuă a nivelului 
de trai este îndeplinit cu con
secvență".

R. P. Polonă
Edward Ochab, 
Consiliului de

Polone, se arată 
1966 Polonia a 
pas înainte în

• IN MESAJUL de Anul Nou 
adresat de 
președintele 
Sfat al R-P. 
că în anul 
făcut un nou 
toate domeniile construcției 
socialiste. Eforturile milioa
nelor de.muncitori, tehnicieni, 
ingineri și organizatori ai 
producției au adus îndepli
nirea și, în multe ramuri ale 
industriei, depășirea sarcinilor 
prevăzute de planul economiei 
naționale.

In mesaj se exprimă urarea 
ca noul an să aducă pace 
tuturor popoarelor și să pună 
capăt suferințelor poporului 
vietnamez cu a cărui luptă 
eroică împotriva agresiunii 
imperialiste se solidarizează 
întreaga opinie publică polo
neză.

LONDRA. — Manifestație organizată de Comitetul Tineretului pentru pace In Vietnam, 
împotriva noilor bombardamente piraterești ale aviației americane asupra Hanoiului

Eroicul popor
al lui Tran Thi Han

Reprezentante ale femeilor sud-vietnameze vorbesc despre
lupta împotriva agresiunii americane

Conferință de presă cu cîteva ceasuri înainte de a ne des
părți de 1966. Două femei pe chipurile cărora încercările 
vieții au lăsat urme relatează cu o simplitate desăvîrșită 
despre ceea ce se întîmplă într-o țară mistuită de îngro
zitorul pîrjol al războiului...

Le-am notat numele : Ma 
Thi Chu, membră a Comi
tetului Executiv al Uniunii 
femeilor pentru eliberarea 
Vietnamului de sud și Nguyen 
Thi Tam, membră a Comite
tului Executiv al Asociației 
femeilor din provincia Quang 
Nani.

Ma Thi Chu a vorbit cu e- 
moția omului prins în virtejul 
unor evenimente pline de tra
gism. Dar, ascultind-o. ceea 
ce ne-a frapat a fost inepui
zabilul optimism, încrederea 
nezdruncinată în victorie, 
convingerea fermă că poporul 
ei eroic va birui indiferent de 
sacrificiile pe care Ie va cere 
izbinda finală.

Filmu] evenimentelor este 
reconstituit cu exactitate. Ma 
Thi Chu a început prin a re
lata procesul transformării 
Vietnamului de sud într-o ba
ză militară americană, prin 
încălcarea grosolană a acor
durilor de la Geneva. Etapele 
acestui proces au fost înfăți
șate cu amănunte sugestive:

Franța
• INTR-O ALOCUȚIUNE 

Ia posturile de radio și tele
viziune, președintele Franței, 
de Gaulle, a condamnat încă 
o dată războiul dus de S.U.A. 
în Vietnam. „Acesta este un 
război nedrept — a spus el — 
deoarece rezultă din interven
ția armată a Statelor Unite, 
un război detestabil deoarece 
o națiune mare pustiește una 
mică".

„Considerăm necesar, a sub
liniat de Gaulle, ca Statele U- 
nite să pună capăt războiului 
și să-și readucă forțele pe 
teritoriul național".

Președintele de Gaulle a a- 
firmat voința Franței de a ac
ționa în sensul apropierii în
tre statele europene „încetul 
cu încetul și de la un capăt la 
celălalt pentru ca Europa să 
devină europeană'. Destin
derea și apoi înțelegerea și 
în sfirșit colaborarea între toa
te popoarele vechiului conti
nent pot duce Ia reglementa
rea problemelor sale, inclusiv 
a problemei germane". Acțio- 
nînd în sensul apropierii din
tre țări, a continuat președin
tele, Franța, care și-a recîști- 
gat independența, își va re
înnoi relațiile cu țările socia
liste din estul Europei.

în continuare, președintele 
de Gaulle s-a referit la pro
blemele interne ale Franței.

Anglia
o IN MESAJUL de Anul 

Nou adresat națiunii engleze, 
primul ministru al Angliei, 
Harold Wilson, a menționat, 
că în prezent Marea Britanie 
trece printr-o serie de dificul
tăți economice. El a subliniat 
că guvernul va fi nevoit să 
adopte noi măsuri de austeri
tate. Premierul britanic 
exprimat îngrijorarea 
nului față 
jului.

a 
guver- 
șoma-de creșterea

de la „consilierii" trimiși de 
Washington la Saigon pentru 
a asigura supraviețuirea regi
mului marionetă și pînă la 
masiva intervenție a armatei 
S.U.A. Strategii „războiului 
special" și-au greșit calculele. 
Ei n-au ținut seama de hotă- 
rîrea poporului din Vietnamul 
de sud de a-și apăra dreptul 
de a fi singur stăpîn pe soarta 
sa.

Interlocutoarea noastră a 
prezentat aspecte semnificati
ve ale fărădelegilor comise de 
trupele S.U.A. care se com
portă potrivit barbarei devi
ze : „Arde totul, distruge to
tul. ucide totul". Acțiunile în
treprinse de armata america
nă și de unitățile marionetă 
nesocotesc conștiința umani
tății și orice norme de morală 
omenească. Ocupanții au în
treprins 160 000 acțiuni de 
„curățire". Ele s-au soldat cu 
uciderea a 170 000 persoane, 
în cea mai mare parte femei, 
bătrîni, copii și cu rănirea a 
sute de mii de oameni. Peste

din Sudan
Situația

L*. rwnM

Pentru prima oară în istoria ta- 
leviziunii, doi sateliți de comuni
cații au permis japonezilor să va
dă pe micul ecran imagini luate în 
direct de pe „Champs Elysees” 
din Paris si din „Trafalgar Square" 
din Londra.

Emisiunile posturilor de televi
ziune francez și britanic au fost 
retransmise de sateliții artificiali 
americani „Early Bird” — deasu
pra Oceanului Atlantic și „Lani 
Bird* — deasupra Oceanului

trupelor S.U.A. 
(le sud 400 000 
arestate).
a povestit des- 
pașnice trans-

1 000 de închisori au fost În
ființate în Vietnamul de sud 
pentru întemnițarea „suspec- 
ților" (potrivit cifrelor din 
„cartea neagră" care demască 
samavolniciile 
în Vietnamul 
persoane sint

Ma Thi Chu 
pre așezările 
formate în ruine, despre spi
talele, școlile, bisericile și pa
godele ce au căzut pradă na- 
palmului. despre sălbăticia ce 
lovește în oameni, animale, 
plante. Ni s-a înfățișat soarta 
unor așezări care au rămas 
doar cu numele pe harta Viet
namului de sud. In satul Hîn 
Din. nu mai există nici o casă, 
nici un pom, nici o viețuitoa
re. Napalmul a incendiat to
tul. Copiii erau cuprinși de 
flăcări. Ei țipau îngroziți : 
„Mamă, mamă, mi-e foarte 
cald, mă arde. Salvează-ți 
fiul". Dar mamele nu mai pu
teau răspunde cumplitei che
mări. Pieriseră printre ruinele 
satului. „Tragedii ca cele de 
la Lidice ,și Oradour se ree
ditează în însingerata mea ța
ră" — spunea Ma Thi Chu.

întregul popor vietnamez, 
cuprins de indignare s-a ridi
cat la luptă eroică împotriva 
invadatorilor. Toate păturile

în cadrul ședinței din 31 decem
brie a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Congo (Kinshasa), pre
zidată de președintele Mobutu, 
s-a anunțat înființarea, pe data de 
1 ianuarie 1967, a societății congo
leze pe acțiuni „Societe Generala 
Miniere”, în locul trustului belgian 
„Union Miniere du Hau te Katan
ga* care, refuzînd să-și mute se
diul la Kinshasa, „a sfidat legile 
statului congolez*. Guvernul con- 
golez a declarat că „Union Mi
niere” trebuie să plătească Con- 
go-ului (Kinshasa), nu mai tirziu 
de 15 ianuarie, suma de 7 500 000 
franci belgieni pentru cuprul, co
baltul si celelalte minereuri scoase 
din tară.

FURTUL DE LA GALERIA 
DULWICH

Vreau 100 000 de lire , sterline 
pentru tablouri sau le dau foc la 
toate", acesta a tost laconicul te
lefon anonim primit in noaptea de 
Anul Nou la Londra de H. Brooke, 
secretar al „Royal Academy", 
24 de ore după senzaționalul 
a opt lucrări de artă celebre 
puse la Galeria Dulwich.

Potrivit ultimelor evaluări 
experților, valoarea celor opt 
blouri furate, printre care trei 
crări de Rembrandt și trei de Ru
bens, se ridică la peste 1 500 000 
lire sterline. Este vorba de cel 
mal important furt de opere de 
artă din toate timpurile.

la 
furt 
ex

ale 
ta- 
lu-

Primul ministru al Marii Brita
nii, Harold Wilson, s-a reîntors 
luni la Londra venind din insulele 
Sorlingues. El urmează să aibă 
astăzi întrevederi în problema 
vietnameză cu ministrul său de 
externe George Brown.

sociale, toate naționalitățile 
participă la războiul popular. 
Forțele patriotice grupate in 
Frontul Național de Elibera
re, reprezentantul autentic al 
poporului sud-vietnamez, dau 
lovituri puternice intervențio- 
niștilor americani și marione
telor saigoneze. Patru cincimi 
din teritoriul țării a fost eli
berat. In zonele aflate sub 
controlul F.N.E. s-a instaurat 
o administrație populară, s-au 
deschis școli și spitale (80—90 
la sută din copiii de virstă 
școlară frecventează 
în pofida acțiunilor 
americane).

Conștiința justeței 
pentru care luptă 
în 
vietnamez, un eroism 
să. 50 000 femei luptă 
tățile de partizani, 
lui Tran Thi Hang, o 
19 ani care și-a condus tova
rășii de luptă în 100 de atacuri 
sint concludente pentru spiri
tul de abnegație al tineretului 
și poporului din Vietnamul de 
sud. Am ascultat cu emoție 
povestea ultimei bătălii. O 
mie de militari americani și 
saigonezi încercau să „curețe" 
un sat. In acea așezare izolată 
se afla doar o grupă compu
să din trei patrioți — Tran 
Thi Hang și doi alți luptători. 
Dindu-și seama de inegalita
tea forțelor, grupa a luat po
ziție de luptă la intrarea în- 
tr-un adăpost subteran. Cînd 
dușmanul s-a apropiat, el a 
fost întîmpinat cu un foc ni
micitor, avind pierderi grele. 
După prima înfruntare, pa- 
trioții au rămas fără muniție. 
Mai aveau doar două grena
de. Dușmanul a atacat din 
nou. Cei doi tovarăși ai cura
joasei fete au fost stinși de 
gloanțele dușmane. Tran Thi 
Hang într-un ultim efort a 
apărut Ia suprafață și a arun- 

școlile 
aviației

cauzei 
generează 

rîndurile poporului sud- 
de ma
in uni- 
Fapteie 
fată de

Autoritățile sudaneze con
tinuă ancheta în legătură cu 
tentativa nereușită de lovitură 
de stat din 27 decembrie. Ea 
este efectuată, paralel, de 
politie și armată. Sînt intero- 
gați numeroși militari — 
ofițeri și soldați — precum și 
un număr mare de civili, în 
special conducători și membri 
ai Partidului Comunist.

Guvernul sudanez a ordonat, 
da asemenea, eliberarea tutu
ror persoanelor civile arestate 
după tentativa de lovitură de 
stat, care au dovedit că nu 
sînt implicate în această 
acțiune. După cum precizează 
agenția REUmR, citind surse 
sigura de la Ministerul de 
Interne, au fost, de asemenea, 
eliberați toți comuniștii, cu 
excepția secretarului general 
al CjC., Abdel Haleg Mahgub. 
El a calificat arestarea sa 
drept o insultă. Faruk Abueisa, 
membru al conducerii parti
dului «animist, a dezmințit, 
bite-o conferință de presă, 
acuzația că partidul comunist 
ar fi avut un rol în tentativa 
de lovitură de stat. El a acuzat 
C.IA. „de a fi colaborat cu 
partidul U.M.M.A. șl alta 
organizații în încercarea de a 
lichida Partidul Comunist 
din Sudan și de aUmpunea.un 
.regin><U<*atoriar‘.

La 1 Ianuarie, Republica Came
run a sărbătorit cea de-a 7-a ani
versare a proclamării independen
tei. In cinstea acestei sărbători, la 
Yaounde, capitala țării, a avut loc 
o paradă militară.

BORMANN TRĂIEȘTE?

si pe 
de la

Bor-

Fostul ofițer SS, Hans Detlev 
Sonnenburg, arestat in urmă cu 
două zile într-o mînăstire din Re
cife (Brazilia) pentru excrocherie, 
a declarat că i-a văzut de mai 
multe ori pe Martin Bormann, fos
tul locțiitor al lui Hitler, 
Mengele, fostul „medic" 
Auschwitz.

Potrivit lui Sonnenburg, 
mann trăiește în prezent în Bolivia, 
iar Mengele în Paraguay, unde se 
bucură de protecția guvernului și 
a cercurilor catolice. Sonnenburg 
a afirmat că cele două foste că
petenii naziste s-au supus unor 
operațiuni de chirurgie, facială, 
care în mod practic i-au făcut de 
nerecunoscut. Sonnenburg a spus 
că poate 
orele de 
naziști la

chiar indica locurile și 
plimbare ale celor doi 
Asuncion ți La Paz.

Tribunalul militar din Laos a pro
nunțat sentința de condamnare In 
procesul intentat fostului vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
și ministru de finanțe, Fumi Nosa- 
van, relatează din Vientiane cores
pondentul agenției 
Pros». Fumi Nosavan 
damnat In contumacie
Închisoare sub acuzația de a 
dezertat. în prezent el se află 
Tailanda, unde a fugit după lichi
darea In Ianuarie 1965 a unei re
beliuni antiguvernamentale la care 
a luat parte activă.

Associated 
a fost con
ta 20 da anl 

ît 
în

a păstrat tăcerea. Ina- 
n-a putut să afle nimic 
ea. Partizanii au orga- 
în cele din urmă, eva- 
ei. Tran Thi Hang se

cat grenadele asupra dușma
nului. Grav rănită, a căzut 
prizonieră. In ciuda suferin
țelor, 
micul 
de la 
nizat, 
darea 
află acum in convalescență și 
așteaptă momentul reîntoar
cerii pe cîmpul de luptă. Un 
popor oare are asemenea eroi, 
un popor care își apără liber
tatea, independența și integri
tatea patriei sale, nu poate 
fi învins. Cauza dreaptă pen
tru care luptă este invincibilă 
și ceasul victoriei se apropie.

Interlocutoarea noastră ne 
relatează, de asemenea, impre
sii din vizita pe care a în
treprins-o în România la in
vitația Consiliului Național al 
Femeilor. Reprezentanta fe
meilor sud-vietnameze și-a 
exprimat admirația față de 
realizările poporului român în 
construcția socialismului. In 
continuare, ea a subliniat: „In 
zilele pe care le-am petrecut 
în frumoasa Românie am sim
țit sentimentele de profundă 
solidaritate ale întregului po
por român cu lupta eroică a 
poporului vietnamez. Cînd ne 
vom întoarce în țară vom po
vesti femeilor, poporului nos
tru, despre sprijinul și aju
torul prețios pe care-1 primim 
din partea poporului român. 
Acest sprijin este o încuraja
re deosebit de mare în lupta 
pe care o ducem pentru liber
tatea și independența Vietna
mului, împotriva agresiunii 
americane, pentru dreptul 
sfînt al poporului vietnamez 
de a-și hotărî singur soarta 
potrivit intereselor și voinței 
sale, fără un amestec din a- 
fară".

EUGENIU OBREA
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REVEDERE

...30 noiembrie, orele 16. Ultima 
cupă de pămînt este așezată în 
trupul digului ce încinge ca o uri
așă centură lacul Potelu — în 
mare parte asanat — și alte o ®«tă 
și ceva de mii hectare din lunca 
dunăreană a Olteniei. Spectacolul 
e unic. Sute de mașini — screpe- 
re, buldozere, gredere — în coloa
ne se retrag spre sat pentru a se 
deplasa pe alte șantiere ; îmbrăți
șări, felicitări șl urări de noi suc
cese. Sute de țărani din comunele 
amenințate ani de-a rîndul de 
furia apelor Dunării pur șl simplu 
îl poartă pe brațe pe cel ce au 
muncit în luncă, rîdicînd digul în 
lungime de 34.500 metri ce a „în
ghițit* anroape 5.000.000 mc de pă
mînt. Printre sărbătoriți o cunoș
tință mal veche : GHBORGHB 
CIOSEANU.

L-am cunoscut în 1059 ne digul 
Ihteava-Bechet. Era o mtnă de om> 
Mi-a rămas în minte figura lut 
rugătoare și înlăcrimată. Nu era 
acceptat pe șantier pentru că nu 
împlinise nici măcar 16 ani. Acum, 
la serbarea marcînd încheierea 
acțiunii de îndiguire a zonei Dă- 
bulenl-Celelu, era între bărbații în 
prima atenție. Pe acest șantier, în 
primăvara trecută, a fost nnmlt 
sef de brigadă după ce, ani în șir, 
în Insula Mare a Brăilei, la Grea
ca șl pe alte șantiere hidrotehnice, 
lucrase ca ungător, mecanic, scre- 
perist sl mecanic depanator...

Cît de mult îl poate înălța pe 
om munca 1 Și cîțt precum Gheor- 
ghe Cioeeaira, au închinat la mie
zul nopții pentru visele împlinite 
în acest 1966 !

șl Ia... urechile părinților elevilor 
care s-au simțit „nedreptățiți* că 
n-au fost șl ei invitați. Drept care, 
la cererea conducerii liceului, ute- 
ciștli au reeditat simpozionul in 
incăpătoarea sală de festivități, in 
fața a sute de părinți.

MARIETA VIDRAȘCU

ÎNTÎLNIRE
CU M.E.C.I.P.T.

GH. FECTORU

Cu M.E.C.I.P.T.-l am făcut cu- 
noștlnță prin tlnărul asistent Va- 
slle Baltac. I-am ascultat explica
țiile uimit de Incredibilele perfor
manțe ale acestui prim calculator 
electronic construit la Facultatea 
de electrotehnică din Timișoara, 
admiram priceperea celor care 
l-au realizat, ti mtnulesc — cadre 
didactice fl tehnicieni de la cate
dra de electrotehnică șl automatică. 
Iml plăcea să stau de vorbă cu tt- 
nărul asistent. Vorbea concis șl 
expresiv, punea in discuție, cu a- 
ceeași vioiciune fi subtilitate, idei 
Interesante despre modernizarea 
tnvățămlntulul, despre studenție 
fi „a fl student*, ca fl despre fil
mul recent văzut. Am fost bucuros 
să-1 relnttlnesc după luni de zile. 
I-am dorit succes, afltnd că se pre
gătește pentru examenul de docto
rand. Recent am încercat să-l re
văd. Imposibil I Doctorandul Vasl- 
le Baltac se află in Anglia, la 
Cambridge, pentru specializare.

11 mărturiseam profesorului A- 
lexandru Rogojan, șeful catedrei 
de electronică șl automatică, admi

rația pentru evoluția acestui ttnăr, 
in 1962 Încă student. A ztmblt În
țelegător, spuntndu-ml „printre al
tele* : „Mai mult de Jumătate din 
membrii catedrei noastre n-au îm
plinit încă 30 de ani. Au cu toții 
o remarcabilă activitate, participă 
la importante cercetări orientate 
spre realizarea unor calculatoare 
cu performanțe superioare. Cu pu
țini ani In urmă studențl, 9 din
tre ei stnt acum doctoranzi*.

Trec adesea pe la Centrul de 
calcul al Institutului politehnic din 
Timișoara. Certitudinea noutăților 
îmbucurătoare atrage irezistibil. 
Pentru Împlinirile cotidiene și e- 
sențlale ale vieții celor care lu
crează aici mă bucur ca reporter 
șl om, cu respectul adine pe care 
11 merită perseverența efortului de 
realizare profesională tn succesiu
nea continuu ascendentă a afirmă
rilor sale valorice.

ION TRONAC

„PATRIA - 
VĂZUTĂ DE NOI'

.. J!ra pe la Începutul anului șco
lar. Mă aflam la Liceul „Gheorghe 
Lazăr* din Sibiu. Dintr-o sală, si

tuată la etajul II, un ctntec vesel 
de excursie se răspindea pe cu
loare. Am deschis tncet ușa șl am 
intrat. In bănci, băieți și fete, la 
masă, un prezidiu, iar tn spatele 
catedrei, o adevărată expoziție : 
harta României, ctteva schițe de 
costume naționale, o masă-muzeu 
încărcată cu roci și minerale, plan
șe cu colecții de semințe, plante și 
Ierburi, panouri cu fotografii, al
bume, jurnale de excursie. „Des
chidem adunarea generală* — a- 
nunță cu voce gravi Rodlca Ma- 
crea, secretara organizației U.T.C. 
a clasei. Tema : „Patria — văzută 
de noi*. Tn vara care a trecut ele
vii au străbătut aproape 1 260 de 
km cu trenul, cu mașina, cu vapo
rul și, bineînțeles, pe jos, cunos- 
clnd meleaguri, oameni șl obice
iuri străvechi și noi, dar, mal ales, 
harta nouă și vie a patriei.

Dacă vreți, tot ca a urmat In 
cadrul acelei adunări poate fi nu
mit „Jurnal de vacanță*, un jur
nal tn care elevii Iși „învățau* 
patria, învățau să prețulască fru
musețile el, adtnceau cunoașterea 
lor. Ei dădeau un fel de examen, 
un emoționant examen al cunoaș
terii țării care-i crește fi așteaptă 
pe șantierele ei, pe magistralele 
socialismului.

P.S. Modul inteligent In care a 
fost valorificată excursia a ajuns

LISTA RAMINE 
DESCHISĂ

Disputa devenise pasionantă. 
Patru tineri, doi arhitecțl șl doi 
lnglneri-prolectanțl discutau cu 
aprindere... Dicționarul consem
nează lapidar: „modern — nou, sau 
relativ recent, din timpul prezent*. 
Definiția li s-a părut insuficientă. 
Nn reiese clar — susțineau — 
sensul larg, social al noțiunii, care 
de fapt, exprimă tendința de pro
gres a epocii. Pentru „uz intern* 
Interlocutorii mei au propus un 
test ; o glumă serioasă — tn șase 
Întrebări : 1. Respectul pentru 
muncă, și simțul responsabilității 
față de profesie, familie, societate
— constituie trăsăturile dv defini
torii ? 2. Considerați curiozitatea
— In sensul de a dori să știți in 
permanență ce este nou In profe
siunea dv. șl tn celelalte domenii 
ale cunoașterii — un cusur ? 3. 
Slnteți de acord că unul dintre 
criteriile esențiale ale superiorită
ții oamenilor este nivelul cultural 
la care s-au ridicat î 4. Ce credeți : 
este romantismul o însușire de 
care un ttnăr din zilele noastre 
trebuie să se jeneze, socotind-o 
anacronică I 5. Cultivarea frumu
seții, îndeosebi a frumuseții spiri
tuale este o obligație socială 1 6. 
Preocupările pentru o ținută Îngri
jită constituie un amănunt a că
rui absență n-ar deranja pe ni
meni ?

Cheia : a fi modern Înseamnă ii 
poți răspunde prin „DA* la între
bările fără soț și prin „NU* la în
trebările cn soț. Desigur o glumă. 
Dar o glumă — serioasă...

In pragul anului nou i-am retn- 
ttlnlt pe cei patru tineri, la locul 
lor de muncă: Direcția de siste
matizare, arhitectură și proiectarea 
construcțiilor din Brașov.

O „masă rotundă* ad-hoc. Stnt 
de țață, laolaltă cu ing. Flrța — 
proiectantul Întregii structuri de 
rezistență a noului corp al Hotelu
lui „Carpați* din Brașov — colegi 
șl prieteni ai acestuia : arh. Mari
na Iliescu, arh. Gabriela Răhălan, 
Ing. Sergiu Popovici. Visurile, nă
zuințele lăurlte in anii studenției 
stnt acum înaripate de certitudi
nea primelor tntăptutri. Marina a 
primit, pentru un proiect de ur
banism, Premiul Uniunii Arhltecți- 
lor. Gabriela a terminat de curlnd 
proiectul întreprinderii de indus
trie locală din Brașov. Compoziția 
arhitecturală — apreciată cu ca
lificativul „foarte bine* — sugerea
ză un spectacol industrial in plină 
desfășurare. Lut Sergiu, proaspăt 
absolvent al facultății 1 s-a încre
dințat primul proiect Important: 
„Alimentarea cu apă a Fabricii de 
tricotaje Agnita*. Valoarea t 
8 000 000 lei. A răspuns încrederii 
cu sentimentul responsabilității.

Fără să vreau scot carnetul unde 
mi-am notat cele șase Întrebări. 
Citesc: „Patru tineri, tntr-o con
vorbire prietenească au propns nn 
test : o glumă — serioasă — tn 
șase întrebări, prin care să se ve
rifice tn ce măsură stnt sau nu 
moderni*... Răspunsurile i DA — Ia 
întrebările fără soț ; NU — Ia în
trebările cu soț. Lista rămtne des
chisă...

ADRIAN VASILESCU

Uzinele textile „Moldova" din 
Botoșani. Noua mașină de vop
sit continuu de Ia secția 
vopsitorie tn bucată din cadrul 

secției finisai
Foto: AGERPRES

GOLGOTA — clnemucop —

Grivița (orele 9| 11,15| 13,30; 
16; 18,30; 21), Melodia (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

rulează la Patria (orele 9|
11,15; 13,30; 15,45; 18,15/
20,45; Feroviar (orele 9; 11,15,
13,30; 16) 18,30; 20,45), Fla-
mura (orele 9; 11,45| 14,30,
17,30; 20,30).

NEVESTE PERICULOASE
rulează la Republica (orele
9,30; 11,45; 14,15) 16,45) , 19;
21,15; București (orele 8,45;
11,15; 13,45, 16,15) 18,45 I 21),

CALENDAR

I A N U ARIE
TIMPUL PROBABIL

Imagine din orașul Piatra Neamț

CORECTURI
LA PREVIZIUNILE 

ANULUI

„E primăvară în 
ianuarie..." vă mai 
amintiți refrenul u- 
nei melodii care era 
la modă în urmă cu 
cîțiva ani ? Prog
noza vremii pe ia
nuarie pare să rea
ducă în actualitate 
melodia citată și pe 
care probabil o vom 
auzi în luna aceas
ta mai des. Confir
marea ne-a fost fă
cută de tovarășul 
Constantin Stoica, 
șeful secției sinop
tice de la Institutul 
meteorologic care 
ne-a declarat:

— Luna ianuarie 
1967 se va caracte
riza din punct de 
vedere termic prin- 
tr-o vreme ceva 
mai călduroasă de- 
cît în mod obișnuit.

Pină la 5 ianuarie 
vremea va fi ume

dă cu cerul mai 
mult noros. Vor că
dea precipitații lo
cale. Și după 6 ia
nuarie ne putem 
aștepta la o vreme 
relativ călduroasă, 
cu cerul mai mult 
acoperit. Precipita
ții vor cădea mai 
ales sub formă de 
lapoviță și ninsoare 
dar vor fi în gene
ral reduse.

De asemenea, di
mineața și seara va 
fi ceață. Vremea se 
va răci doar între 
12 și 15 ianuarie 
cînd cerul va fi mai 
mult acoperit.

De la 16—20 ia
nuarie vremea va fi 
schimbătoare. Cerul 
va fi mai mult no
ros și vor cădea 
precipitații locale 
sub formă de 
ploaie, lapoviță și

ninsoare. După 21 
ianuarie -vremea va 
fi din nou în încăl
zire, mai ales la în
ceputul intervalului. 
Cerul va fi mai 
mult noros. Local 
ploaie și lapoviță. 
Vînt potrivit.

La 26 ianuarie 
vremea va fi relativ 
călduroasă la în
ceput, apoi în răcire 
ușoară. Cerul va fi 
variabil mai mult 
acoperit. Vor cădea 
precipitații locale 
mal ales sub formă 
de ninsoare la sfîr- 
șitul intervalului.

Bineînțeles că 
prognoza lunară are 
un caracter infor
mativ și că este in
dicat să fie acor
dată cu prevederile 
elaborate pe inter
vale mai scurte de 
timp (24 ore, 3 zile).

Imagine din Ulmul „Maica 
Ioana a Îngerilor’

FILMUL

prezentative opere 
ale regizorului polo
nez Jerzy Kawale- 
rowicz. Filmul a 
fost distins la 
Cannes 1961, cu 
Premiul special al 
j-riului.

Primul an de căs
nicie. Filmul regizo
rului maghiar Gyula 
Meszaroș aduce cî
teva probleme spi
noase ale înfiripă
rii unei căsnicii în 
luptă cu vicisitudi
nile vieții și în
deamnă la meditații 
profunde.

Cumbite. Cronică 
a vieții cotidiene 
dintr-o mică locali
tate situată în deco
rul luxuriant al in
sulei Haiti, filmul 
este realizat în stu
diourile cubaneze 
după romanul „Stă- 
pînii apelor" de 
Jacques Roumain.

Banjuro. Un nou 
film de Akira Kuro
sawa — deci, din 
nou un excelent re
cital de artă adevă
rată.

Lumea minunată 
a fraților Grim. Din 
amestecul de basm 
și realitate pe care 
numai filmul îl poa
te realiza se înfiri
pează biografia ce
lebrilor frați care 
au cules și dat ome
nirii basme ale co
pilăriei noastre.

El Greco. Mei 
Ferrer și Rossana 
Schiaffino într-o al
tă evocare romanța
tă. Pe prim plan fi
gura insolită a ce
lebrului pictor și 
cruzimile inchiziției.

Cartea de Ia San 
Michele. Este trans
crierea pe ecran a 
celebrei biografii a 
nu mai puțin cele
brului doctor Axei 
Munte.

Mondo Cane. Un 
incisiv documentar 
de lung metraj rea
lizat de cineaști ita
lieni și care sur
prinde realitățile 
tragice ale societății 
burgheze.

2 0 0 0

de Leonid PelrescuF
Răsfoind colecțiile reviste

lor de specialitate sau de lar
gă răspîndire apărute în ulti
mele decenii, puteți întîlni 
numeroase titluri de senzație : 
„In anul 2000, vă veți petre
ce concediul pe planeta Mar
te" ; „Nevoia de somn va fi 
complet eliminată"; „Călăto
ria în centrul pămîntului va 
deveni o realitate" ; „Alimen
tele sintetice — mai bune de
cît cele naturale" ; „Oameni 
în eprubetă"; „Locuințele 
submarine ale viitorului"; 
„Vom trăi 200 de ani".

tn lumina ultimelor desco
periri ale științei moderne, 
care din aceste previziuni își 
mai păstrează veridicitatea ? 
Multe din ele au fost depășite, 
altele și-au dovedit absurdita
tea ; posibilități noi au apă
rut la orizont.

Rifmul mereu accelerat 
al descoperirilor 

științifice
In ultimii patruzeci de ani, 

din punctul de vedere al des
coperirilor științifice de mare 
importanță, s-au făcut mai 
multe progrese decît în pa
truzeci de secole 1 Ne putem 
imagina, fără multe șanse de 
a greși, că în următorii 33 de 
ani acest ritm al invențiilor și 
descoperirilor se va accelera 
ți mai mult.

Cît de departe sintem de 
acel director al biroului de 
brevete american, care demi-*

siona, spre sfîrșitul secolului 
trecut, explicînd astfel acți
unea sa : „N-a mai rămas ni
mic de inventatDar nu 
numai directorii, ci și oame
nii de știință renumiți au pu
tut să se înșele. Numai cu 
vreo zece ani mai tîrziu, ma
rele chimist francez Marce- 
lin Berthelot nu se temea să 
afirme: „Universul nu mai 
prezintă nici un mister!“

In realitate, astăzi oamenii 
de știință ar putea să numeas
că mii de importante invenții 
„ce nu au fost încă realizate". 
Mai rămîn încă multe „pete 
albe" în știință, care-și aș
teaptă descoperitorii!

Și aceasta, cu tot acel ritm 
accelerat al cercetărilor pe 
care-l aminteam mai înainte. 
Nouă zecimi din savantii năs- 
cuti în lume de la formarea 
ei sînt contemporanii noștri. 
99 la sută din cunoștințele 
științifice ale omenirii sînt 
datorate unor oameni încă în 
viată !

La fiecare zece ani, cunoș
tințele noastre se dublează. 
Vă dati seama că, peste 30 
de ani, adică în anul 2000, în 
lume se vor cunoaște de 8 
ori mai multe invenții, desco
periri, fapte importante decît 
astăzi (cu condiția ca această 
accelerație să se mențină : și 
nimic nu ne face să credem 
că n-o să fie așa !).

Un scurt bilanț, înainte de 
a ne avînta în viitor:

In ultimii douăzeci de ani, 
viteza mașinilor construite de 
om a trecut de la 700 km pe 
oră la 40 000 km pe oră.

In 1770, erau „recenzate" 
doar cincizeci de mii de stele: 
astăzi, în cataloage sînt tre
cute peste trei milioane.

Producția de „creiere știin
țifice" se înzecește, de la un 
deceniu la altul.

Previziuni cosmice
Acum trei ani, numai, „a- 

lunizarea" adică scoborîrea 
pe lună a unui echipaj prevă
zut cu oameni era considera
tă ca un proiect pentru 1980.

După cît se pare, între anii 
1970 și 1974 te vor realiza,

în sfîrșit, aceste visuri mile
nare ale omenirii: de a des
cinde pe solul lunar.

Dar nu numai Luna va a- 
vea cinstea de a fi vizitată. 
Se prevede că în anul 1978, 
nave cosmice cuprinzînd oa
meni vor înconjura planetele 
Marte și Venus. De asemenea, 
oamenii de știință cred că în 
anul 1985, va fi posibil să se 
facă prima descindere pe pla
neta Marte. Prin anii 1982— 
1984, se prevede stabilirea 
bazelor permanente lunare.

Intre timp, în jurul pămîn
tului se vor roti mereu mai 
multe „stații orbitale" con- 
ținînd zece sau douăzeci de 
oameni. Cum se vor monta 
ele ? O navă cosmică, lansa
tă de pe pămînt, se va întîlni 
în spațiu cu alte nave cosmi
ce, aducînd diferite materiale 
de construcție. Experiențele 
de pină acum au arătat că 
aceasta este perfect posibil. 
Constructorii cosmici, ieșind 
din navele lor, vor monta pie
sele separate, alcătuind ade
vărate platforme: am putea 
spune, „case cosmice", locuin
țe plutind la sute sau mii de 
kilometri deasupra solului 
pămîntean, rotindu-se veșnic 
în jurul Terrei.

Este un vis ? Desigur că 
nu. încă din 1973—1975, ase
menea stații vor putea fi con
struite. In anul 2000, ele se 
vor întîlni într-un număr im
presionant.

Cucerirea spațiului cosmic 
va aduce după sine consecin
țe practice importante. încă 
de pe acum, se discută pune
rea în practică a unui sistem 
mondial de telecomunicații cu 
ajutorul sateliților. Este de 
sperat că în anul 2000, vom 
putea recepționa imagini și 
sunete de pe orice punct al 
globului, prin intermediul sa
teliților „poștali". Poștașii a- 
nului 2000 vn- fî catelitii ar
tificiali !

Automatizarea în anul 
2000

Pentru anul 2000, oamenii 
de știință prevăd o uriașă ex
tindere a automatizării. Încă

Diminețile nnnl 
băiat cuminte.- In 
fine, iată că stu
dioul Buourești a- 
duce pe ecrane un 
film despre și pen
tru tineri. Urmărind 
o dezbatere vie a 
temelor celor mai 
actuale legate de e- 
ducația tinerei ge
nerații, filmul lui 
Andrei Blaier reali
zat după scenariu] 
lui Constantin Stoi- 
ciu este așteptai, cu 
viu interes.

Război și pace. 
Prima parte a am

bițioasei epopei pe 
care Serghei Bon- 
darciuc intenționea
ză s-o realizeze pe 
ecranul panoramic 
după Tolstoi se va 
afla în ourînd în 
fața noastră.

Balada din Hev- 
sursk. Poemul cine
matografic al regi
zorului gruzin S. 
Managadze prezen
tat la festivalul fil
mului sovietic va 
putea fi văzut din 
nou pe ecranele 
noastre.

Complotul amba

sadorilor va aduce 
pe ecran imagini 
din crîncenele lupte 
din timpul revolu
ției din octombrie și 
pagini de eroism ale 
cekiștilor.

Moș Gerilă. Copiii 
vor avea, în aceas
tă vacanță, zile mari 
pentru că basmul 
cinematografic rea
lizat în studiourile 
„M. Gorki" li se a- 
dresează în primul 
rînd lor.

Maica Ioana a în
gerilor. Poate una 
dintre ode mai ro Imagine din tilmul „Diminețile unui băiat cuminte"

SANJURO — cinemascop — 
rulează la Luceafărul (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Excelsior (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45), Modern (orele 9; 11,15, 
13,30; 16| 18,30; 21).

CUMBITE 
rulează la Capitol (orele Bș 
11; 13,30; 15; 17; 19; 21).

NOTRE DAME DE PARIS — cine
mascop —

rulează la Lumina (orele 9| 
11,30; 13,45; 16; 18,45; 20,45).

GIUSEPPE LA VARȘOVIA
rulează la Central (orele 8,45; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,30), Mio
rița (orele 8,45; 11,45; 14,45; 
17,45; 20,45).

MOȘ GERILĂ 
rulează Ia Union (orele 15,15; 
18; 20,45), Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Gloria 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 1S| 
18,15; 20,30).

PE CĂRĂRILE JUNGLEI — CULE
SUL CIUPERCILOR — ÎNFLORIM 
ȘI NOI CU ȚARA

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 tn continuare).

RlDEM CU STAN ȘI BRAN 
rulează la Giulești (orele 15,30, 
18; 20,30).

PODURI PESTE TIMP
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

MINUNATA ANGELICA — cine
mascop —

rulează la Înfrățirea (orele 14; 
16; 18,15; 20,30; Crîngași (ore
le 15,30; 18; 20,15), Viitorul 
(orele 15,30; 18; 20,30), de la 
5 ianuarie.

FEMEILE — cinemascop — 
rulează la Crîngași (orele
15,30; 18; 21), Unirea (orele
15,30; 18; 20,30).

WEEK-END LA ZUYDCOOTE — 
cinemascop —

rulează la Dacia (orele 8,30; 
13,30; în continuare 16; 18,30; 
21).

ANUNȚ MATRIMONIAL
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18; 20,30), Volga (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

BARBĂ ROȘIE — cinemascop — 
(ambele serii)

rulează la Flacăra (orele 15,30;
19.30) , Floreasca (orele 9; 
12,30; 16. 19,30).

FANTOMELE SE GRĂBESC 
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18; 20,15), Cosmos (orele 14; 
16; 18,15; 20,30).

OMUL DIN RIO
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,30; (de la 4 ianuarie), 
Munca (orele 16; 18,15; 20,30), 
Progresul (orele 15,30; 18;
20.30) , Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,30).

PORUMBELUL DE ARGILĂ 
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30), Cotroceni
(orele 15,15; 18; 20-45).

ACEI OAMENI MINUNAȚI IN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — 
cinemascop —

rulează la Cotroceni (orele 14; 
17; 20), de la 5 ianuarie ; Pa
cea (orele 15,30; 18; 20,30
pină Ia 4 ianurie).

CIMARON — cinemascop — 
rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20,15), de la 5 ianuarie 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20,30, 
pină la 4 ianuarie).

CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinema
scop —

rulează Ia Arta (orele 9; 111 
13; 15; 17; 19; 21), Drumul
Sării (orele 11; 15,30; 18;
20.30) .

din 1974, traficul aerian va 
fi complet automatizat. Cu 
alte cuvinte, avioane și heli
coptere vor decola și ateriza 
sub controlul unor mașini au
tomate aflate la centrele de 
la aeroporturi.

Pentru 1975, se prevede in
troducerea automatizării în 
muncile casnice. Familia va 
putea să se bucure din ce în 
ce mai mult de timpul său li
ber, fără să-l irosească în tre
buri mărunte. Aprovizionarea 
cu alimentele necesare, prepa
rarea lor, treburile de cură
țenie a locuinței etc., vor tre
ce treptat în seama mașinilor 
automate sau dispozitivelor 
mecanice.

Mai importantă este auto
matizarea procesului de edu
cație și utilizarea generaliza
tă a mașinilor de învățat. 
Pină în anul 2000, ea va fi 
pretutindeni introdusă. Pro
fesorii de astăzi vor deveni 
inginerii mașinilor de învă
țat. Cunoștințele elevului vor 
fi înregistrate pe cadranele 
și fișele mașinii.

Pentru 1976, se prevede și 
apariția bibliotecilor automa
te. Aceasta trebuie legată de 
apariția telefonului cu televi
zor. în anul 2000, acest tip de 
aparat telefonic va fi genera
lizat. De pe acum bibliotecile 
posedă microfilme ale majori
tății cărților importante pe 
care le posedă. Aparate de 
privit microfilmele vor echi
pa toate școlile și numeroase 
locuințe. Bibliotecile impor
tante vor dispune, (de ce nu?), 
de instalații de transmisie a 
microfilmelor lor. Fără a se 
mișca din fotoliu sau din bi
rou, abonați! vor putea urmă
ri ta „telefonul" lor paginile

unei cărți rare, pe imagini 
transmise de la bibliotecă; ei 
vor putea căpăta, în cîteva 
minute, informațiile biblio
grafice pe care le doresc.

Dar să ne întoarcem la în- 
vățămînt. Datorită răspîndirii 
extraordinare a mașinilor au
tomate, numărul celor care 
vor trebui să le conducă va 
crește enorm. în fiecare îm
prejurare, oamenii vor scoa
te din buzunar riglele lor de 
calcul și vor mînui integra
lele. învățămîntul va cuprin
de deci, în primul rînd, pre
darea matematicii și a știin
țelor. încă din clasele prima
re se va începe inițierea în 
aritmetica binară și în cal
culul superior.

Tot automatizarea va inter
veni din ce în ce mai activ în 
medicină. Pentru anul 1985, 
se prevede apariția protezelor 
electronice („radar pentru 
orbi"), ca și generalizarea ma
șinilor pentru diagnosticul 
automat, pe baza introducerii 
unor fișe purtînd simptomele 
bolnavilor. Astăzi chiar, e- 
xistă prototipuri și ale altor 
tipuri de mașini automate: a- 
celea pentru examinarea bol
navilor. In anul 2000, se vor 
construi mașini automate per
fecționate în acest scop.

în jurul anului 2000, se 
prevede construirea tot mai 
răspîndită a autostrăzilor cu 
conducere automată. Auto
mobilul care a pornit pe o 
astfel de autostradă nu mai 
are nevoie de conducător. A- 
cesta poate să doarmă, poate 
să citească o carte, să discu
te, să mănînce; mașina sa 
este condusă automat, mai 
bine zis „ghidată" de mecanis
mele automate ale autostrăzii.

Tot la capitolul „automati
zare" am putea trece, pentru 
anul 2000, o altă extraordina
ră aplicație: apariția ziarelor 
„la domiciliu". Cu alte cuvin
te, pe baza aceluiași telefon 
vizual sau al altor dispoziti
ve, imaginile paginilor trans
mise de la redacție vor pu
tea fi imprimate simplu, prin 
procedeu fotoelectric.

Nu am vorbit pînă acum 
despre automatizarea uzine
lor și fabricilor. De pe acum, 
aceasta a făcut progrese ului
toare. Să ne gîndim de pildă 
la uriașul laminor de la Ga
lați, unde procesele sînt au
tomatizate. Toate noile uzine 
construite în țara noastră vor 
beneficia de un grad înalt de 
automatizare. In felul acesta, 
muncitorii vor deveni adevă- 
rați „ingineri ai propriilor lor 
mașini", a căror conducere se 
face urmărind cadrane, dia
grame, fișe și indicatoare și 
corectînd, din cînd în cînd, 
unii parametri I

Biologia anului 2000
în legătură cu viitorul bio

logiei, cunoscutul savant fran
cez Jean Rostand afirma, 
printre altele:

„Din momentul în care cu
noaștem bazele chimice ale 
eredității, este cert că, în- 
tr-una din zile, vom izbuti s-o 
modificăm. Această bază chi
mică, identificată de noi în 
cromozomi, este ADN, acidul 
dezoxinribonucleic. Experi
ențe realizate asupra bacte
riilor demonstrează că, în u- 
nele cazuri, ADN propriu poa
te fi modificat de un ADN de 
altă proveniență.

Pe această bază, se var pu

tea obține animale mai bune 
producătoare de lapte, carne, 
grăsimi, ouă, animale mai 
mari, mai puternice, după do
rință. Toate aceste caractere, 
pozitive și negative, sînt con
ținute, sînt rezumate în... po
ziția cîtorva atomi dintr-o 
moleculă a unei substanțe, 
cuprinsă într-o celulă abia 
vizibilă la microscop 1

Părerea biochimistului so
vietic Vladimir Engelhardt în 
legătură cu viitorul biologiei 
este, de asemenea, demnă de 
reținut.

„Determinînd natura feno
menelor moleculare care se 
găsesc la originea oboselii ce
rebrale, știința poate desco
peri mijlocul pentru restabi
lirea rapidă a capacității de 
muncă a creierului, acționînd 
prin intermediul unor sub
stanțe chimice asupra meta
bolismului țesutului nervos. 
Dacă vom izbuti în acest fel 
să reducem durata somnului, 
s-o scădem de pildă la o oră 
în locul celor opt obișnuite, 
vom face cadou fiecărui om 
vreo douăzeci de ani supli
mentari de viață activă !“

Gîndiți-vă că, dacă aceste 
previziuni ale lui Engelhardt 
se realizează, cele opt ore de 
somn vor fi practic elimina
te. Spunem, adeseori, că „o 
treime din viață ne-o pier
dem dormindAr fi un cîș- 
tig imens dacă, în anul 2000. 
vom putea să trăim cu o sin
gură oră de somn zilnic !

Dar, pentru că vorbim de 
biologie, să ne gîndim puțin 
și la alimentație. Pentru anul 
1990, oamenii de știință pre
văd utilizarea proteinelor sin
tetice pentru hrană.

Pe de altă parte, după cite

se pare, regimul nostru ali
mentar va cuprinde din ce în 
ce mai mult pește și mai pu
țină carne — ceea ce din 
punct de vedere dietetic este 
perfect sănătos. Se vorbește, 
de asemenea, despre încercări 
din ce în ce mai susținute de 
a introduce în alimentație al
gele marine. Firește, din 
punct de vedere al compozi
ției chimice, algele conțin tot 
ceea ce este necesar organis
mului. Chimiștii susțin că vor 
fi în stare să dea hrănii pre
parate din alge gustul cărnii, 
al ficatului, al brînzeturilor 
etc.

Spre sfîrșitul acestui secol 
sau la începutul secolului ur
mător, în tot cazul pînă în 
anul 2012, oamenii de știință 
prevăd că se vor putea prepa
ra produse chimice pentru 
creșterea inteligenței. Tot în 
această epocă, se va putea e- 
fectua un control chimic asu
pra procesului de îmbătrînire 
a omului.

In concluzie
S-ar mai putea vorbi des

pre sursele de energie ale a- 
nului 2000: forța magneto- 
hidro-dinamică va constitui, 
poate, alături de energia ato
mică, cea mai importantă din
tre aceste surse. Ar trebui să 
amintim și despre posibilită
țile abia explorate ale lasse- 
rului. Să amintim că peste 
cîțiva ani, va fi posibilă ex
ploatarea zăcămintelor uriașe 
de bogății aflate pe fundurile 
oceanelor și ale mărilor. Ex
ploatarea economică a ocea
nelor va aduce peste 20 la 
sută din producția mondiali 
de alimentație,


