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r.U PRILEJUL ANULUI NOU
și și prieteni,

Republicii Socialiste

minute încheiem un nou 
evenimente, fapte și îm- 
srului român în constru- 
ilui.
cel mai remarcabil al 
profunde consecințe a-

i patriei noastre, a fost 
K-lea al Partidului Co-

care a elaborat progra- 
etivă al dezvoltării țării, 
>ntinuă a bazei tehnico-
ii orînduiri, de perfecțio- 
or de producție și a în- 
ri sociale — în vederea 
iții socialiste multilateral

fost, totodată, anul îm- 
fert do veac de Ia. «libe
re a prilejuit trecerea în 
sformărilor radicale pe- 
■uctura societății româ- 
il de viață al poporului, 
ațiunii noastre socialiste; 
ubileul perioadei în care 
n liber și stăpîn pe des- 
inălțat luminosul edificiu 
ii.
munca entuziastă, minu- 
> de creație a clasei noas- 
s, a țărănimii și intelec- 

găsit întruchiparea în 
>e tărîmu.1 producției de 
de și spirituale, în înde- 
cces a prevederilor pla- 
n creșterea avuției națio- 
și guvernul au desfășu- 
ctivitate pentru îmbună- 
ării economiei și spori- 
icesteia, pentru valorifi- 
largă a marilor resurse 

noastre socialiste. S-au 
eg cuprinsul țării, noi fa- 

școli și așezăminte de 
uri de cultură și locuin- 
cceselor obținute în dez- 
miei, s-au putut asigura 
ntru creșterea nivelului 
arului, între care un loc 
ocupat majorarea sala- 
palele categorii de sala- 
toate aceste succese de 
munca eroică consacra- 
patriei socialiste, vă a- 
compatrioți, cele mai

i acum cu toții privirile 
opic ___ în fața noastră stă da

toria de a pune în valoare la un ni
vel și mai înalt potențialul material și 
uman al societății, de a munci și mai 
intens pentru a duce mai departe ope
ra de construcție socialistă — în inte
resul creșterii bunăstării poporului, al

Înfloririi multilaterale a patriei. Mersul 
nostru înainte pe drumul progresului 
și civilizației cere eforturi mari din 
partea fiecărui cetățean. Este însă mai 
presus de orice îndoială că eroica noas
tră clasă muncitoare, țărănimea coope
ratistă intelectualitatea, toți oamenii 
muncii fără deosebire de naționalitate, 
animați de un profund patriotism, de 
devotament nețărmurit pentru cauza 
socialismului, vor cuceri noi victorii în 
măreața operă pe care o întreprind sub 
conducerea partidului, vor îndeplini și 
depăși planul pe 1970 — ultimul an al 
cincinalului — creînd astfel condițiile 
pentru transpunerea în viață a progra
mului trasat de Congresul al X-iea. In 
primele rînduri ale acestei clocotitoare 
activități, acolo unde este mai greu, 
unde se cere mai mult efort și mai 
multă răspundere se vor afla, desigur, 
puternicul nostru activ de partid și de 
stat, cei aproape două milioane de co
muniști din patria noastră.

Stimați tovarăși,
In acest an partidul și statul nostru

au desfășurat o intensă activitate in
ternațională, aducindu-și contribuția la 
efortul general pent.ru destindere și 
pace. A sporit și mai mult numărul pri
etenilor României socialiste pe toate 
meridianele globului, prestigiul ei pe 
arena mondială.

în viața internațională a continuat 
să se dezvolte cursul pozitiv, spre în
țelegere și colaborare ; realitatea a con
firmat încă o dată justețea politicii ex
terne a țării noastre îndreptată spre 
crearea unui climat de încredere și co
operare între popoare, în pofida încer
cărilor cercurilor imperialiste de a o- 
pri procesul progresist al evoluției so
cietății contemporane, popoarele își 
afirmă tot mai imperios voința de a se 
dezvolta libere și stăpîne pe soarta lor, 
de a trăi în pace și înțelegere, pe baza 
deplinei egalități în drepturi ; opinia 
publică înaintată se ridică tot mai ho
tărît împotriva politicii de forță și do
minație. a dictatului și agresiunii. Pe 
continentul nostru s-a accentuat curen
tul favorabil înfăptuirii securității eu
ropene ; masele populare, numeroși oa-

meni politici — inclusiv cercuri guver
nante — se pronunță pentru o consfă
tuire consacrată realizării acestui dezi
derat major al popoarelor europene, de 
o însemnătate deosebită pentru 
tuirea păcii generale.

Desigur, în lumea actuală mat 
încă puncte de încordare ca, de 
războiul din Vietnam și conflictul din 
Orientul Apropiat. Aceasta impune fie
cărei țări — mari sau mici — datoria 
de a milita neobosit pentru stingerea 
tuturor focarelor de război, pentru in
staurarea păcii pe toate continentele.

Ca țară socialistă. România va con
tinua să pună în centrul politicii sale 
externe raporturile multilaterale cu ce
lelalte state socialiste, va acționa con
secvent pentru unitatea sistemului socia
list, a mișcării comuniste și muncito
rești mondiale, a tuturor foyțelor apti-, 
imperialiste. Țara noastră va continua 
totodată, să-și amplifice legăturile cu 
toate statele, fără deosebire de orîndu- 
ire social-politică, sporindu-și partici
parea la schimbul internațional de va
lori, la dezvoltarea colaborării și coo
perării mondiale pe baza principiilor 
suveranității și independenței naționa
le, egalității depline în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, avan
tajului reciproc, a respectului față de 
dreptul fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta.

Avem toate temeiurile să pășim cu 
încredere și optimism în noul an. Po
porului român îi sînt deschise mărețe 
perspective de muncă și creație, de pro
gres și prosperitate. Ne exprimăm, de 
asemenea, convingerea că forțele pro
gresului de pretutindeni, uriașul front 
antiimperialist mondial vor dobîndi 
noi victorii în lupta grandioasă pentru 
realizarea aspirațiilor înaintate ale o- 
menirii, pentru împlinirea idealurilor 
de bunăstare și pace ale popoarelor. 
Desfășurarea evenimentelor creează 
premise ca anul 197(1 să marcheze noi 
înfăptuiri pe calea destinderii, a secu
rității în Europa și în lume.

In aceste clipe solemne ale tradițio
nalei sărbători de Anul Nou, urez, din 
toată inima, în numele conducerii par
tidului și statului, al meu personal, tu
turor cetățenilor patriei noastre, — 
muncitori, țărani, oameni de știință și 
cultură femei și bărbați, tineri și vîrsț- 
nici, 
alte 
tate 
cît 
mari succese în munca închinată înflo
ririi patriei, făuririi mărețului ei viitor 
comunist!

La mulți ani, tovarăși și prieteni 1

înfăp-

există 
pildă,

români. maghiari, germani și de 
naționalități — viață lungă, sănă- 
și fericire, împlinirea dorințelor, 
mai multe satisfacții personale,

PRIMELE 
ZILE

PRIMELE SUCCESE
Prin activitatea din întreprinderile industriale pentru care procesul de producție nu eu* 

noaște întreruperi noul an de muncă — ultimul al cincinalului — a debutat prin rezultata 

de bun augur pentru eforturile prin care întregul popor este hotărît să dea viață sarcinilor 

stabilite de partid. Veștile, sosite din diferite colțuri ale țării chiar din intîile ore ale anului.

sînt edificatoare:

• LA FABRICA DE CIMENT DIN MED
GIDIA, în zilele de 1, 2 și 3 ianuarie au fost 
recepționate circa 12 000 tone de ciment In 
aceeași perioadă, la Uzina chimică din Năvo
dari s-au produs importante cantități de acid 
sulfuric, precum și 2 000 tone de superfosfat 
simplu și granulat. De asemenea, la Fabrica 
de celuloză ți hîrtie din Palas — Constanța 
au fost realizate peste 150 tone de hîrtie.
• CHIMIȘTII DE LA U- 

NITAȚILE INDUSTRIALE 
din cadrul Centralei de fi
bre sintetice Săvinești, care 
au dat în 1969 produse pes
te prevederile planului în 
valoare de 334 milioane lei, 
au depășit în primele trei 
zile ale noului an — în. 
condițiile sarcinilor sporite 
ce le revin — producția 
planificată cu 2,7 la sută. 
In instalațiile automatizate 
ale fabricilor de relon și 
melana au fost produse, 
peste plan, 1 000 kg fibre și 
1.6 tone pale voluminoase 
de lînă sintetică, iar uzina 
din Iași a înregistrat o pro
ducție suplimentară de 
1800 kg fibre poliesterice. 
De asemenea, lucrătorii de 
la Fabrica de îngrășăminte 
chimice de pe platforma in
dustrială de la Piatra 
Neamț au livrat. în plus 25 
tone amoniac și 12 tone în
grășăminte azotoase nea- 
glomerabile.

• LA ÎNTREPRINDE
REA „Metalotehnica" din. 
Tg. Mureș, specializată în 
construcția de mașini, uti
laje și piese de schimb 
pentru industria ușoară, 
s-au întreprins în anui 1969 
ample lucrări de reproiec- 
tare a unor utilaje, în urma 
cărora colectivul fabricii a 
economisit importante can
tități de metal. Pentru a- 
cest an, specialiștii și-au 
propus să intensifice aceas
tă acțiune pentru a reduce 
consumul de metal cu 70— 
80 tone.

• ÎNCEPIND DIN ZIUA de 1 Ianuarie 1&7<J 
la Uzina de utilaj minier din orașul Dr. Petru 
Groza, județul Bihor, a început să producă, 
cu întreaga capacitate proiectată, cel d'e-al 
doilea cuptor electric pentru elaborarea oțe
lului.

Față de vechiul cuptor, acesta este realizat 
în condiții tehnice moderne, fiind adaptat în 
așa fel, îneît să poată efectua, concomitent, șl 
șamotarea bazică, fapt care permite să m 
obțină oțeluri de calitate superioară.

O INVENȚIE
PROLOG

LA MAJORA'11
de ȘTEFAN IUREȘ

Se spune că în biografiile 
reprezentative se citește epo
ca. Justificarea unei aseme
nea păreri constă îndeobște în 
condițiile, respectiv climatul 
oferit de momentul social- 
istoric descoperirii, formării 
și afirmării personalității. Din 
acest punct de vedere cazul 
elevului Gheorghe Rusu, din 
clasa a XII-a a Liceului 
„George Coșbuc" din Năsăud, 
oricît ar părea să poarte am
prenta individuală a excepției, 
se integrează perfect în pro
filul unei întregi generații și 
poate send excelent ca argu
ment pentru susținerea tezei
— de altfel greu de contestat
— că România socialistă oferă 
celor dispuși să învețe, condi
ții de studiu dintre cele mai 
bune, la nivel internațional 
„omologat".

Gheorghe Rusu e pasionat 
de studiul fizicii. Privindu-i 
chipul, în care robustețea ce
lor 18 ani face loc si unei a- 
numite expresii de romantism

ingenuu, l-ai putea cot 
un băiat întrutotul o 
dintre cei ce, după 5 
rea temelor școlare, sci 
suri intime, proprii și i 
vîrstei. La drept vorbii 
nu ai greși prea mult 
suri, Gheorghe Rusu a 
poate îndemnat la ace; 
atîți dintre colegii săi 
amintirea marelui poet 
dean. Dar tentația stihuri 
rămas un simplu episod; 
locuită fiind cu o draj 
mult mai stabilă și reped» 
vedită a fi vocație. Ch 
rea științei i-a dezvă' 
profesorul său, Ștefan 7 
un descoperitor de ta' 
dacă vreți, ori poate 
simplu si în același timj 
complet, un prieten al 
tului tînăr și al intelige 
în evoluție. După primi: 
de ucenicie științifică, ț 
Gheorghe Rusu labor 
devenise a doua, ba nu,

(Continuare tn pag. a

noroci — aveau desigur tn vedere fi apropiata sesiune

■

URMĂRIND, ÎN CLIPA DINTR

(Agerpres)

DE

I,FLUXUL DE LUMINĂ AL PATRIEI
In secunda de cumpănă a anilor am ascultat cu emoție mesajul secretarului general al partidu

lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tălmăcind în cuvinte vibrația profundă din sufletul fiecăruia dintre 
noi. Oriunde ne-am aflat. în aceste clipe, în jurul meselor bogate ale revelionului, alături de tovară
șii de muncă sau în sinul familiilor noastre, la gurile furnalelor ori pe platformele oțelăriilor, acolo 
unde focul nu se stinge niciodată, cuvintele mesajului au primit răspunsul nostru hotărît și entuziast, 
născut din dorința fierbinte de a ne pune toate forțele. întreaga noastră dăruire ți energie. în slujba 
patriei socialiste, a drumului său ascendent Pe reporterii „Scînteii tineretului", constituiți în brigada 
de reportaj a revelionului, mesajul i-a întîlnit

La Dispecerul

energetic 
național

locul către care converg her
gheliile de volți, spre a fi di
rijate apoi, de mîini competente, 
spre toate centrele care solicitau 
puterea lor miraculoasă în noap
tea albă dintre cei doi ani. 
Ne-am instalat, deci, punctul 
nostru special de transmisie aici, 
la cumpăna luminii, înregistrînd, 
de-a lungul acestei nopți, pul-

sul de lumină și energie al pa
triei. Asemenea unor Jupiteri 
moderni, cei doi tineri dispeceri 
dirijează goana miilor de volți 
din fabuloasa călătorie a lumi
nii, cu privirile ațintite la ta
blourile de comandă, unde se 
aprind și se sting beculețe, sem. 
nalizînd tot atîtea apeluri. Ingi
nerul Nicolae Pintilie, cel mai 
tînăr dispecer, are emoții. Altfel 
decît în turele obișnuite. Este 
pentru prima oară cînd răspunde 
J* ' ............... noaptea

sună de
de soarta luminii în 
Anului Nou. Telefonul 
cîteva ori pe minut i

— Alo, Bicazul...
— Sînt Argeșul...
— Aici Luduș.
— Paroșenii...
Notăm, între timp, 

proaspăt eveniment al Dispece-
ce) mai

rului : racordarea la sistemul e- 
nergetic național, pe 30 decem
brie, orele 14 și 15 minute, a pri
mului grup de 50 MW de la 
Centrala Govora, realizat inte
gral în țară. Și din nou i

— Alo, Ișalnița...
— Doiceștiul...
Se dau comenzi, dispoziții, se 

solicită intervenții. Activitate 
obișnuită. In această noapte, în
să, pe lîngă obișnuitele convor
biri de serviciu, își fac loc, ca 
un mesaj, cuvintele i „La mulți 
ani 1“ — vă urează Dispecerul 
național.

Foc continuu...
Iată, dar, solicitarea dinții----- ---- -- ------- -------- a

fluxului de electroni. Ea a veait

La oțelăria Uzinei de mașini 
grele din București, sub privi
rea competentă a maistrului 
Ioan Bojin, a fost realizată 
prima șarjă din noul an. Era 

ora 0,05

din partea acelor ramuri ale in
dustriei în care procesul de pro
ducție presupune o muncă neîn
treruptă. Am fost, astfel, mar
tori oculari la preluarea schim
bului de noapte la oțelăria Uzi
nei de mașini grele din Bucu
rești, de către tînărul Inginer

(Continuare în pag. a IH-a)

ZINTÎI
sau „indiscreții" citadine în 
prima dimineață a lui 1970

1 ianuarie 1970. Ora 7 a.m. 
București. Troleibuzul 93. 
Pe fila de gardă a celei mai 
recente ediții a carnetului său 
profesional reporterul notează 
cum poate în trepidațiile fi 
semiobscuritatea vehicolului 
de folosință publică ce duce 
spre gard : „Meteorologic vor
bind, ciclul de ani grafiat la 
unitățile de zeci cu cifra fap
te fi numit al optulea a de
butat moinatic. De reținut 
faptul, pentru stoarcerea unui 
strop de semnificație în ve
derea bilanțului din 1980"...

PETRE DRAGU
(Continuare tn pag. a ll-a)

pent.ru
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TELEGRAME „iineretui.
Tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, Secretar General al 

Partidului Comunist Român, Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și ION GHEORGHE 
MAURER, Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, au trimis tovarășilor FIDEL CASTRO 
RUZ, Prim secretar al Comitetului Central al Partidului Co
munist din Cuba, Prim-ministru al Guvernului Revoluționar 
al Republicii Cuba și OSVALDO DORTICOS TORRADO, 
Președintele Republicii Cuba, următoarea telegramă :

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri, al po
porului român și al nostru personal, vă adresăm dumnea
voastră. Partidului Comunist din Cuba, Guvernului Revolu
ționar și poporului cubanez, cu prilejul celei de-a Xl-a ani
versări a „Zilei Eliberării" — ziua națională a Republicii 
Cuba —, calde felicitări și cele mai bune urări de succes în 
activitatea pusă în slujba dezvoltării libere, independente și 
prospere a țării dv.

Reafirmăm convingerea noastră că relațiile de prietenie 
și colaborare multilaterală dintre țările, partidele și popoarele 
noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare.

NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a trimis Președintelui Re
publicii Federale Camerun, EL HADJ AHMADOU AHIDJO, 
următoarea telegramă:

Am plăcerea de a vă transmite, Excelență, cu prilejul zilei 
naționale a Republicii Federale Camerun, felicitări cordiale 
și urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pro
gresul poporului camerunez.

NICOLAE CEAUȘESCU. Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a trimis Președintelui Con
siliului Revoluționar al Uniunii Birmane, Generalul NE WIN. 
următoarea telegramă :

în.numele poporului român, al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România și al meu personal, primiți, Exce
lență, cu ocazia zilei independenței Uniunii Birmane, felici
tări cordiale și cele mai bune urări de progres pentru po
porul birman.

(Urmare din pag. I)
Afară: nea afinată, placidă, ca 

o vată suprasaturată de apă (oh, 
unde sînt zăpezile de cristal 
de-alaltăieri!) ...Bîntuie un vînti- 
șor ud fi bleguț ca un țînc-colin- 
dător care se-ntoarce-acasă tră- 
gîndu-și nasul în neștire și zor- 
năindu-și bănuții de dar... în o- 
glinda retrovizoare ni se-arată 
obrazu unui șofer foarte tînăr, un 
băietan simpatic și încruntat, 
luptîndu-se să-și alunge din min
te imaginile de dată recentă ale 
revelionului pe care, probabil, a 
trebuit să-l părăsească — slujba-i 
slujbă! — imediat după miezul 
nopții, adică tocmai tind îi era 
lumea mai dragă. Conduce cu o 
încordare de selenaut deschizător 
de drumuri și materia rece de- 
afară, vag-cafenie, contorsionată 
de dîrele vehiculelor care-au go
nit sărbătorește azi noapte, chiar 
seamănă cu un teritoriu lunar. 
însoțit de această imagine, la 
mulți ani și drum bun în dece
niu tovarășe șofer care, după a- 
precierea mea sentimentalistă da 
om care a stat la revelion ptnă-n 
zori, n-ai împlinit probabil nici 
19 ani I Drum bun și... taloanele 
intacte!... De asemenea, să-i șop
tim, pe hîrtie, la mulți ani și 
colegului dumitale de tură, taxa
torul, persoană matură și roto
feie, moțăind pe scaunul său și 
dezmeticindu-se, comic, de cite 
ori dă cu nasul, gîdilîndu-se în 
crenguța de vise prinsă festiv de 
bara metalică...

★
.„Pietonii ? Străzile ne defilea

ză prin față atît de singure și 
de fără mișcare incit, dacă n-am 
Ști ce se-ntîmplă. azi, între zidu
rile fiecărei case —- petreceri 
ajunse la capitolul revivificator al 
ciorbei de potroace — am. zice 
că cetatea a trăit un exod.,. Dar 
iată că, în sfîrșit, după opt stații, 
putem consemna apariția unui 
nou pasager : un bărbat înalt și 
sur, cu basc, cu fular minules- 
cian și cu o sacoșă monumentală 
sunînd ca un xilofon, a sticle 
goale. Ne adresează un „La mulți 
ani 1" aproape chinuit, rămine o 
clipă surprins eă nu vede, în tot 
troleibuzul, mari și late detit trei 
suflete — și acelea meditative — 
și se-așează tăcut pe scaunul din 
fața subsemnatului. Dar tace nu
mai o clipă. „Ce chestie, dom,-le ! 
izbucnește . el bruse, destăinuin- 
du-mt-se cu febrilă ingenuitate, 
ce chestie 1 Auziți, m-au luat 
copiii pe nepusă masă. Priveam, 
cu soția, la televizor — că nu 
ne-am dus nicăieri și n-am poftit 
pe nimeni anul ăsta — și cirul să 
ne băgăm în pat, pe la două, țîrr t 
soneria. Cine era ? Fi-miu, docto
rul de la Brașov, nor-mea și ne
poții și cu doi colegi mai tineri, 
tot cu mașina, picați ca din se
nin. „Am vrut să vă facem o 
surpriză. Dacă n-aveam o pană, 
ajungeam fix la miezul nopții". 
Ei, ce spuneți. E admisibil să ne 
ia așa pe nepregătite ? Cum să 
faci față numai cu trei sticle de 
vin în frigider fi cu șampania 
adusă de ei ? Ce, sîntem la regim 
sau la recepție ? Le-am spus : e 
inadmisibil1 Dar ei rîdeau... Păi 
la mine-n casă, tind se face petre
cere — îmi dați voie, inginer 
Popescu Doru. Din construcții. 
Pensionar — eri se face, ori nu 
se mai face... Acum mă duc la 
gară, la restaurant, să fac provi
zii ca lumea... Dar vă spun, e 
inadmisibil..."

Ce este „inadmisibil", tovarășe

• • e • e ©
(Urmare din pag. I)

„prima lui casă". I-am citat 
cuvintele, cu respect pentru 
nenumăratele ore extrascolare 
petrecute între zidurile labo
ratorului.

Așadar, la primul punct 
marcat eu roșu într-o biogra
fie dinamică am notat faptul 
că adolescentul a avut noro
cul întîlnirii cu un profesor 
plin de inimă și înțelepciune. 
E un noroc destul de frecvent 
întîlnit la noi. ceea ce nu-1 
faee, desigur, comun. Al doi
lea punct : olimpiadele științi
fice școlare. Mii și mii de 
liceeni din toate colțurile 
României iau parte în fiecare 
an la aceste mari confruntări 
devenite tradiționale, filtre e- 
xigente ale unor valori pe 
care viața, ulterior, obișnuiește 
să le confirme; de pildă, în 
cazul lui Gheorghe Rusu... 
dar să nu anticipăm. Să re
ținem deocamdată că. după 
o participare la o Olimniadă 
de matematică unde cîstigă 
două faze, elevul năsăudean 
ocună la olimpiada de fizică, 
un loc cu totul meritoriu prin
tre finșliștii pe țară: al doi
lea. Că adjudecarea unui ase- 
asenea loc în clasament nu 
putea S întîmplătoare e do

inginer pensionar ? Faptul că ți 
s-a dăruit o asemenea bucurie — 
care te face expansiv ca pe vre
mea cînd urcai în fugă pînă la 
schelele etajului opt — în prime
le ceasuri ale unui an la care, 
poate, dumneata și sofia vă gin- 
deați cu tristețea însingurării ? Ce 
este „inadmisibil" ? Poate faptul 
că mi-ai apărut, tocmai pe fila 
inaugurală a unui carnet de re
porter ? Sau poate „inadmisibil" 
va fi faptul că eu chiar voi po
vesti cititorilor întocmai, fără tea
ma de indiscreție și melodrama
tic, întîlnirea cu dumneata ?... 
Sincer să fiu, nu văd ce-ar putea
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fi socotit „inadmisibil" în toate 
astea. De aceea, tovarășe inginer 
pensionar, apropiindu-ne de sta
ția terminus, să observăm că 
junele de la volan a-nceput să 
fluiere ușurel „Dilaila", că taxa
torul doarme de-abinelea și să 
exclamăm, ca băieții: Ura și la 
gară 1

★
Ora 8.30. Gara de Nord. Li

niște și spațiu vast de cosmo- 
drom. Călători puțini, tăcuți și 
firești de parcă situația lor de 
peregrini într-o zi în care tot 
natul se-adună pe la case ar fi 
cea mai normală cu putință. La 
biroul „Mișcării" — liniște ca-n- 
tr-o cabană de munte. Șeful de 
tură Mișu Alecu și impiegatul 
Costică Marțian mă primesc cu 
bună dispoziție, de parcă le-aș fi 
venit cu sorcova. Amabili, preve
nitori, îmi furnizează toate datele 
de care am nevoie cu vioiciunea 
Și promptitudinea omului care și-a 
dormit azi noapte, în virtutea u- 
nui regulament ce nu admite nici 
o fracțiune de abatere, toate cele 
opt ore pretinse de medicină fe
roviarilor. Revelionul ? L-ap amî- 
nat pentru deseară. Pînă atunci, 
în această tură vor trebui să fie 
primite în gară 38 de trenuri și 
expediate în toate direcțiile alte 
30. E mult ? E puțin „Este la 

In „Țara poveștilor", pînă mîine e liniște...0 INVENȚIE - PROLOG
vedită și de faptul că Gheor- 
ghe Rusii semna, tot atunci, 
două lucrări, trimise la revis
te științifice din străinătate.

O nouă posibilitate de con
firmare se desemna, extrem 
de îmbietoare, dar și extrem 
de dificilă: invitația la Olim
piada europeană de fizică de 
ia Hamburg, în vara anului 
1968. împreună cu năsăudea- 
nul nostru și-au pregătit ba
gajele pentru acest „tumoi" 
științific elevi din Anglia, 
U.R.S.S., S.U.A., Iugoslavia, 
Republica Federală a Ger
maniei etc., selectați în urma 
unor concursuri naționale e- 
xigente. Peste 700 de partici- 
panți și-au ocupat locul în la
boratoare. un juriu interna
țional format din 15 persona
lități urmînd să dea verdictul 
la capătul unui șir de probe 
ce urma să dureze zile în
tregi. O particularitate a con
cursului : el își propunea să 
înalțe ștacheta deasupra 
criteriilor liceale, să descope
re valori și capacități știin
țifice ale căror idei creatoare 
să poată fi luate imediat în 

fel ca în orice altă zi, mi se 
răspunde. Iar afluența de călători 
apare scăzută numai în primele 
ore ale zilei, pe urmă fluxul de
vine normal".

Intr-adevăr, prin fereastra bi
roului se poate vedea cum se 
populează tot mai mult, peroanele. 
Notez, poate in vederea unui vii
tor reportaj, numele mecanicului 
de la Depoul București-Călători 
care a deschis azi noapte fluxul 
feroviar al noului an — Ion Neac- 
fu, pe locomotiva 205, la accele
ratul în direcția Filiași-Petroșani- 
Simerin-Deva, cu plecarea la ora 

T-n Ț-mw
zero și două minute — și revin 
pe peron...

A
...acolo unde s-a strîns lumea 

ca la brezaie în jurul unui spec
tacol insolit: un bărbat, tinerel, 
în cămașe albă de nylon, în 
pantaloni de stofă scumpă, cu 
dungă impecabilă și în ciorapi 
supraelastici cu „baghetă", evi
dent victimă a excesului etilic, se 
împotrivește vag milițianului 
care-l suie pe un electrocar. „Cum 
să-l duc desculț la post ? Răceș
te..." spune omul, ordinei și-l că
lăuzește cu tot alaiul către biroul 
ofițerului de serviciu... Acesta 
(cpt. Gh. Jlprișan) împreună cu 
plutonierul — aducător, M'mdru 
și cu felcerul Gh. Humeniuc, are 
de dus o adevărată luptă diplo
matică pînă să afle datele, de 
bază ale „cazului". Și pînă lă 
urmă le află, după ce-i trec toate} 
nădușelile : se numește B.M., are 
27 de ani, locuiește intr-un bloc 
din str. Ecoului și nu-și amintește' 
decît că s-a certat cu un cumnat 
cu care petrecea revelionul. Cum 
a plecat de-acasă, în cămașe și 
ciorapi, cum a ajuns la gară — 
nu-și poate explica. In schimb, 
după ce este „reanimat" cît de 
cit de felcer, devine... demn și 
pretinde „să nu se. amestece ni
meni în viața sa personală". Ceea

considerare de procesele pro
ductive ale industriei ; deci, 
pe baza cunoștințelor, origi
nalitatea și ingeniozitatea 
concurenților trebuiau să de
cidă totul. Cei 700 de prie
teni — rivali trebuiau să tra
teze ..rolul energiei în desfă
șurarea proceselor mecanice" 
și să pună la punct o „insta
lație de încălzire centrală 
pentru bloc cu trei etaje", 
însuși enunțul temelor subli
niază că depășirea limitelor 
manualului era condiția sine 
qua non a reușitei finale : 
era vorba, în fond, de o cre
ație de tip ingineresc.

Regimul de lucru a fost se
ver. Cîte patru concurenți au 
lucrat într-un laborator, su- 
praveghiați fiind cu discreție 
de un sistem de televiziune 
mulțumită căruia juriul putea 
urmări în permanență activi
tatea fiecăruia. Primei pro
bleme. Gheorghe Rusu i-a 
consacrat 65 de pagini, celei 
de-a doua 90 de pagini, plus 
40 de schițe. Nu vom intra, 
aici, în descrieri detaliate. 
Pentru noi este semnificativ 

ce oamenii ordinii nici nu fac: 
după ce verifică — cu o suită de 
telefoane care ajung pină-n cîte- 
va capete de țară — adevărul 
datelor furnizate de B.M., îi 
urează, amabili petrecere frumoa
să de sărbători, îl urcă împreună 
cu Mîndru într-o Volgă albastră 
ca un vis, și-l restituie familiei... 
„Băiat simpatic, ne spune căpi
tanul, păcat că are beție urîtă. E 
primul nostru caz pe ’70. Azi 
noapte, după cum arată registrul 
de evidență semnat de cpt. Mihai 
Dumitrescu, în sectorul nostru nu 
s-a semnalat nimic deosebit. Vă 
rog să nu dgfi în ziar numele lui 
B.M. A fost un accident. In zi
lele următoare va veni desigur să 
ne mulțumească și să-și ceară scu
ze". Convins de asta, păstrez 
discreție absolută...

★
Printre multe milioane de eve

nimente petrecute în noaptea 
trecută, s-a-ntîmplat și acela că 
o foarte cunoscută și grațioasă 
poetesă a devenit — n-am ce să 
fac, acesta e cuvîntul — soacră. 
Vestea mi-o comunică, în fața, li
brăriei închise de pe peron, scrii- 
torul Comeliu Leu. Vine - direct 
de la acea nuntă, unde „a fost 
ca-n basme", (La mulți ani, Vio
leta Zamfirescu 1) și pleacă la pă
rinți, în provincie. Pînă la ora 
trenului, îmi vorbește, elegiac, 
despre scurgerea anilor (eheu, 
fugaces...), umoristic despre „ră
vașele" de anul nou publicate în 
„Luceafărul" de poetul-colonel
N. Țăutu și bineînțeles avîntat 
despre viitorul nou-născutei edi
turi „Eminescu". „Una. din bom
bele anului editorial, mă asigură 
Comeliu Leu, va fi colecția 
Romanul românesc de dragoste.. 
O colecție antologică, cu o te
matică întotdeauna în actualitate. 
Căci dragostea...".

•A
Așadar, îmbogățindu-mi carne

tul profesional, devenit cartotecă, 
cu „fișa" de naștere a unei co
lecții editoriale (despre care, 
poate, voi scrie la anul un re
portaj retrospectiv), să pun punct 
ăcestor-./înduri „indișprete-, ne- 
Omițînd să consemnez faptul că 
acum, la întoarcere (s-a făcut ora 
13 a.m ), 93 al meu e burdușit 
de pasageri ca în orice altă zi. 
...Semn evident că noul an în
cepe să-și iese din faza festivă, 
intrîndu-și în cursul normal.

La mulți ani 1

rezultatul final : intonarea 
imnului României și înălțarea 
drapelului țării noastre au 
marcat, la festivitatea de pre
miere, reușita unei munci re
marcabile ; Gheorghe Rusu 
intra în posesia „Cerbului in
teligenței", medalie omagială 
și a premiului I, alături de 
un reprezentant al țării gaz
dă.

Dar drumul început de la 
Năsăud nu s-a oprit la Ham
burg. Etapa imediat urmă
toare a fost Londra. Invitația 
sosită din Marea Britanie și 
căreia Gheorghe Rusu i-a dat 
curs îl solicita să participe la 
o sesiune de comunicări co
memorative dedicată unui sa
vant englez. Succesul ham- 
burghez nu înfrînsese timidi
tatea liceanului care află- în
grijorat, că la Londra urma 
să fie singurul participant 
elev între o sută de cadre u- 
niversitare, cercetători știin
țifici, ingineri cu renume și 
că acolo urmau să se prezin
te 48 de comunicări. Cu toa
te acestea, cunoștințele știin
țifice și originalitatea lucrării

AZI“
Fără îndoială, între colective

le de cercetare de tip sociologic 
existente în țară, Centrul de 
Cercetări pentru problemele ti
neretului cîștigă de la zi la zi 
un prestigiu susținut pe o acti
vitate care de pe acum se anun
ță rodnică. Ultimele reuniuni 
științifice realizate sub egida 
Centrului cu concursul unor spe
cialiști — lucrători în cadrul 
altor instituții — argumentează 
o asemenea apreciere.

Din acest punct de vedere vo
lumul pe care Centrul din str. 
Onești îl publică sub titlul „Ti
neretul, azi" ni se pare a face 
bune servicii unei preocupări pe 
care o dorim amplificată, lega
tă mai mult de situațiile prac
tice. imediate sau de perspecti
vă. în mod evident, volumul își 
propune trei subcapitole : studii 
și cercetări proprii (între care 
remarcăm o foarte interesantă

lucrare aparținînd lui Ovidiu 
Bădiita), traduceri din autori 
străini, și o rubrică de recenzii, 
note, informații din activitatea 
Centrului.

Așa cum spuneam, un punct 
de real interes în cadrul cule
gerii îl reprezintă studiul „In
gineria socială și eficiența cer
cetării științifice", ale cărui da
te, bine alese, dovedesc că au
torul intuiește unele dintre cau
zele întîrzierilor în aplicarea, 
la noi, a unor sisteme științifi
ce de organizare a activității 
productive. Cercetare socială 
complexă, a cărei tendință este 
folosirea aspectelor aplicative 
ale științelor social-umanistice 
pentru influențarea practicii so- 
cial-economice, ingineria socia
lă urmărește, cum spune auto
rul, „elaborarea de modele via
bile, eficiente din punct de ve
dere economic, și verificarea lor 
experimentală". Prin bogăția de 
informație, studiul este util, ne
cesar nu numai celor care pot 
decide trecerea la dezvoltarea 
ingineriei sociale în țara noas
tră, dar și multor altor cadre 
care lucrează în economie, și 
nu numai aici (este de meditat, 
de pildă, asupra sugestiilor pe 
care le face studiul privind pre
gătirea inginerilor în facultăți
le moderne, pregătire care pre
supune față de unele practici e- 
xiștente adăugarea a alte trei 
componente ale programului de 
studii în institutele politehnice 
— formarea inginerilor ca oa
meni „de idei", ca viitori con
ducători de colective de muncă 
și. în fine, ca dirijori principali 
ai situației financiare a unități
lor economice).

I. M. Nestor descrie în eadrul 
volumului citat o primă realiza
re în domeniul dezvoltării ingi
neriei sociale românești. Servi
ciul de psihologie-ergonomie al 
Combinatului Chimic din Făgă
raș, alți autori (Petre Datcules- 
cu, Cătălin Mamali, Alex. I. 
Bejan, D. Bazac, C. Iacovișac, 
Șl. Costea) propunîndu-ne opini
ile și studiile lor pe marginea 
unor teme privind metodele și 
izvoarele actuale ale cercetării 
tineretului, rolstatusul ca formă 
a dezvoltării psiho-sociale a in
dividului, sau interpretări ale 
unor date reieșite din anchete
le întreprinse de centru (opțiu
ne și stabilizare profesionala, 
integrarea minorilor delicvenți, 
orientarea școlară etc.).

De un bun nivel științific sînt 
în economia tematică a culege
rii traducerile din lucrările u- 
nor cercetători străini : „Schi
țarea unei sociologii a tineretu
lui" de L. Rosenmayr. „Condu
cător, coleg, subaltern" de V. N. 
Subltin și G. M. Kocetov, „Cu 
privire la teoria și terminologia 
cercetării marxiste a tineretu
lui", de W. Friederich.

Așteptînd părțile următoa
re ale „Colecției de studii sin
teze" editată de Centrul de cer
cetări pentru problemele tine
retului, ne facem o datorie din 
a recomanda această primă par
te între alții și activiștilor orga
nizației U.T.C., la a căror cultu
ră de specialitate studiile publi
cate în „Tineretul azi" pot adă
uga date extrem de utile.

E. F.

s-au dovedit a fi în stare să 
înfrunte cu succes handicapul 
vîrstei. Gheorghe Rusu și-a 
susținut, printr-o expunere li
beră în limba franceză, lucra
rea sa intitulată „Constanta 
de electrică" ; și-a însoțit ex
punerea cu scheme și desene, 
sub ochii atenți ai unui pu
blic perfect avizat. Și nu în
cape îndoială că elevul profe
sorului Ștefan Tatai, la startul 
unei cariere științifice căreia 
îi explorează cu modestie 
liniile de perspectivă ce se 
pierd în orizont, tînărul care 
în străinătate a știut să refu
ze politicos oferte lucrative 
deosebit de tentante pentru 
un inventator, a fost acolo, 
în conclavul științific de la 
Londra, un reprezentant ti
pic al tineretului studios din 
tara noastră.

La noi, descoperirea capa
cităților este legată de nevoi
le vieții- Inteligența tinăruluj 
năsăudean se integrează a- 
cestei realități axiomatice. 
Sistemul ingenios descoperit 
de Gheorghe Rusu urmează 
să fie aplicat la construcțiile

FREFERAȚII CITITORILOR 
„SCÎNTEII TINERETULUI" 

CEI MAI BUNI 
10 SPORTIVI DIN '69

Respectînd o tradiție sta
tornicită, ziarul nostru a 
organizat și cu prilejul a- 
cestui An Nou, un sondaj 
de opinie printre cititorii 
săi, în vederea desemnării 
celor mai buni 10 sportivi 
români ai anului 1969.

Am primit numeroase 
„opțiuni" ale cititqrilor, pa
sionați ai sportului. Unii 
dintre ei, chiar dacă sem
nau cu alt nume, au trimis 
mai multe variante cum e 
cazul corespondentului nos
tru de la Stațiunea Experi
mentală Murfatlar - Cons
tanța, arătîndu-și prin a- 
ceasta, dorința ca prefera- 
ții lui să întrunească cele 
mai multe voturi. Par- 
curgind lista, desigur, se va 
bucura văzînd că ..idolii" 
lui au întrunit sufragii u- 
nanime. De asemenea, 
ne-au impresionat efortul si 
cunoștințele în materie de 
sport ale corespondentului 
Florin M- Costache — din 
comuna Gurbănești-Ilfov, 
care a ținut cu tot dinadin
sul să completeze adevăra
te cărți de vizită pentru 
fiecare sportiv cu întregul 
lor palmares. Aproape de... 
adevăr — adică de lista pe 
care o publicăm — ab fost 
și cititorii Gheorghiță Gro- 
șu (Neamț), Florin Stoica 
(Teleorman), Fettich Iosif

MERIDIAN
• Eihlpa Norvegiei a eîțtig»t 

grupa B a campionatului euro
pean de hochei pe gheață (juni
ori), care s-a desfășurat timp de 
mai multe zile în cîteva orașe 
austriece. în finală, hocheiștii 
norvegieni au învins cu scorul 
de 8—f) (1—0, 1—0, 6—0) echipa 
Italiei. Pe locul trei s-a clasat 
echipa Poloniei, învingătoare cu 
7—1 (O—i, 2—0, 5—0) în meciul 
cu România, care a ocupat locul 
4. Austria s-a clasat pe locul 5, 
fiind urmată de Iugoslavia și 
Ungaria

• Turneul internațional mas
culin de handbal de la Berlin 
a fost cîștigat de echipa orașului 
Leipzig, care în finală a învins 
cu scorul de 10—7 (6—3) echipa 
Berlinului. Pentru locul 3, se
lecționata Bucureștiului a în
trecut cu scorul de 16—13 (9—6) 
echipa orașului Copenhaga. Cla
samentul final se prezintă ast
fel : 1. Leipzig ; 2. Berlin :
3. București ; 4. Copenhaga ; 5. 
Katowice ; 6. Budapesta.

• Selecționata de hochei pe 
gheață a Cehoslovaciei a susți
nut a treia Intîlnire cu echipa 
Canadei. Jocul, care s-a desfășu
rat în localitatea London (On
tario). s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate : 2—2 (0—0, 2—2, 
0—0).

• Cunoscutul fotbalist George 
Best, care activează în echipa 
Manchester United, a fost amen
dat și suspendat pentru o pe
rioadă de 28 zile. în cursul me
ciului Manchester United — 
Manchester City, care a avut 
loc la 3 decembrie, George Best 
s-a făcut vinovat de atitudine 
nesportivă față de arbitrul jo
cului.

• în turneul internațional de 
șah de }a Hastings s-au disputat 
partidele întrerupte. Iugoslavul 
Gligorici a cîștigat la Drimer 
(România).

prevăzute în țară ; el elimi
nă una din cele două con
ducte necesare în mod obiș
nuit în circuitele electrice, 
faza respectivă a circuitului 
fiind suplinită dintr-o foaie 
de staniol. în cazul unei a- 
varii se produce un scurt-cir- 
cuit care determină de o par
te și de alta a locului scurt
circuitat o creștere a intensi
tății curentului electric, defec
țiunea fiind semnalizată auto
mat. Spre deosebire de insta
lațiile clasice cu țevi exte
rioare, în proiectul lui Gheor
ghe Rusu conductele sînt în
gropate în perete.

Elevul năsăudean și-a săr
bătorit recent majoratul. Bi
lanțul, încununat cu creația 
acestui sistem original, asimi
lat invențiilor, este, după 
cum am văzut, cuprinzător. 
Dar e, totodată, numai punc
tul de plecare într-o călătorie 
lungă, fascinantă și grea pe 
tărîmul adevărului științific. 
Pentru eel ce și-a început 
drumul în viată sub semnul 
versurilor lui Coșbuc. spirala 
cunoașterii va însemna cu 
certitudine — luptă. Și va 
lupta „cu dragoste, eu dor", 
așa cum îndemna bardul 
trăit pe aceleași meleaguri 
năsăudene. Cu convingerea 
că își slujește patria. 

și Antoniu Ciocan-Timiș, 
Ioan Ivan și Dumitru Va- 
leriu-Prahova, Constantin 
Iacob, Vasile Istrate și 
Ruse Leodor — toți din 
Vîlcea, Aurel Dițuleasa- 
Olt, Ioan Florian și 
Gh. V. Ticuță-Argeș, loan 
Rusu-Bistrița-Năsăud, Io-

1. Cuplul NASTASE-ȚIRIAC
2. ILEANA DRAMBA
3. FLOREA Dt MITE ACHE
4. GHEORGHE BERCEANU
5. CALISTRA’r CUȚOV
6. NICOLAE DCBRIN
7. CONSTANTIN CIUCA
8. GHEORGHE GRUIA
9. MARIA ALEXANDRU

10. VALERIU IRIMESCU

îi felicităm din inimă pe 
cei „zece" și le urăm suc
cese tot mai mari în carie
ra lor sportivă și în repre
zentarea sportului româ
nesc.

Desigur, preferințele ma
sei de cititori nu s-pu oprit 
numai la cele 10 nume. Op
țiuni și voturi au întrunit 
numeroși alți sportivi de e- 
lită, pe eare-i felicităm, de 
asemenea, pentru meritele 
lor. urîndu-le să cucerească 
și ei noi trepte in ascensiu
nea spre glorie. Iată-i pe u- 
nii dintre ei, în ordinea a- 
cumulării punctelor. Leoni
da Caraiosifoglu — 101, Si- 
mion popescu — 99 punc
te, Aurel Dumitrescu — 89,

PANORAMIC

COMPETIȚiOUAL

1970
Fotbalul, hocheiul, hand

balul sînt numai Cîteva din 
punctele cardinale de repre
zentare ale țării noastre în 
marile competiții sportive ale 
anului ’70. Dar să le enume
răm :

FOTBAL : Pe drept cuvînt, 
anul 1970 poate fi considerat 
anul marilor încercări ale 
soccerului nostru. Să tran
scriem, ca argument, com
petițiile la care vor fi pre
zente echipele noastre fie ale 
reprezentativei sau de club, 
fie de seniori, tineret sau ju
niori : Turneul fina! al CM 
din Mexic (mai—iunie) ; Pre
liminariile turneului olimpic 
(în a doua jumătate a anu
lui) ; Preliminariile campio
natului Europei — Cupa 
H. Delaunay — pentru echi
pele naționale A și de ti
neret (paralel, în toamnă) ; 
Campionatul european stu
dențesc (iulie, în Iugo
slavia) ! Preliminariile tur
neului U.E.F.A. (aprilie) ț 
Cupa balcanică pentru echi
pele de tineret (iunie) și 
echipele de club ; Cupele 
europene pentru formațiile 
de club, din toamnă.

HOCHEI PE GHEAȚA: 
La București și Galați vor 
avea loc întrecerile grupelor 
B și C ale Campionatului 
lumii. Datele exacte : 23 fe
bruarie—5 martie și, respec
tiv, 13—22 februarie.

HANDBAL : Oțelea, Gruia 
et-comp. vor încerca escala
darea celui de-al treilea pisc, 
participînd în Franța (26 fe
bruarie—8 martie) la cea 
de-a VII-a ediție a Campio
natului mondial masculin.

CICLISM : Cea de-a 23-a 
ediție a tradiționalei 
competiții cicliste „Cursa 
Păcii" va avea loc între 
12—26 mai, cu startul din 
Praga.

ATLETISM Cei mai 
buni atleți români vor par
ticipa la „Cupa Europei" pro
gramată în Spania, în luna 
iulie.

CAIAC-CANOE : „Flotila 
românească" va lua din nou 
startul în cadrul Campiona
telor mondiale (Danemarca, 
luna august) și „Criteriului 
speranțelor olimpice" (R.D.G., 
luna iulie).

GIMNASTICA : Iugoslavia 
găzduiește Campionatele mon
diale (luna octombrie) și 
„Cupa speranțelor olimpice" 
(luna august).

VOLEI: Campionatul mon
dial, masculin și feminin, va 
avea loc în Bulgaria. în luna 
septembrie ; Campionatele 
europene pentru echipe de 
tineret (masculin și feminin). 
— Iugoslavia. în luna iulie ț 
Jocurile balcanice (mascu
lin) — Greeia. în luna mai.

BASCHET : Campionatul 
european feminin — Olan
da, în luna septembrie ; Bal
caniada feminină și de ju

sif Gere-Hunedoara, Euge
nia Costandache — Plo- 
peni Prahova etc.

în urma numărătorii vo
turilor, ziarul nostru a al
cătuit următoarea listă a 
„Celor mai buni 10 sportivi 
români ai anului 1969".

— 383 puncte — tenis
— 250 >♦ — scrimă
— 246 ♦> — fotbal
— 233 »» — lupte
— 223 »• — box
— 197 ♦» — fotbal
— 166 ,, — box
— 158 — handbal
— 141 î» — tenis de masă
— 121 »» — rugbi

Ion Alexe — 88, Ion
Panțuru — 87, Lia Manoliu
— 85, Radu Nunweiller — 
84, Ileana Silai — 82, C. O- 
țelea — 81. V. Viscopoleanu
— 78, Dan Coe — 77, Mi
hai Zaharia — 75, Olga Or- 
ban-Szabo — 72, Patzaichin
— 69, Ion Monea — 67,
Mircea Lucescu — 64, Lu
dovic Sătmăreanu — 62, 
Victor Ciocîltea — 59, A- 
lexandra Nicolau — 55,
loan Șerban 51. Necula Ră- 
ducanu — 50, Cristian Gațu
— 47, apoi Marcel Roșea. 
Carmen Crișan, Florin 
Gheorghiu. Beatrice Huș- 
tiu, Iulică Popa, Tătaru II 
etc.

niori — Bulgaria, în luna au
gust.

BOX : Pugiliștii noștri ju
niori vor fi prezenți în ca
pitala Ungariei. în luna a- 
prilie, la Campionatele eu
ropene . Jocurile balcanice 
se vor desfășura în Bulga
ria, în luna septembrie.

★
Celălalt mare capitol al 

actualității noastre sportive, 
competițiile sportive de masă 
ale tineretului organizate de 
U.T.C. au, de asemenea, o 
agendă nu mai puțin încăr
cată. Să enumerăm princi
palele repere :

CUPA TINERETULUI DE 
LA SATE : (ediția de iarnă 
— care se încheie la 28 fe
bruarie, și ediția de vară, 1 
aprilie—24 august).

CROSUL TINERETULUI: 
cu etapa finaia pe țară, la 
10 mai. Este suficient să a- 
mintim că anul trecut, cele 
două mari competiții de 
masă au pus în mișcare, fie
care, cîte un milion de ti
neri 1

CUPA U.T.C. LA OINĂ : 
Se organizează în luna au
gust, cu participarea echipe
lor campioane județene de la 
Cupa tineretului de la sate.

CONCURSUL NAȚIONAL 
DE TRÎNTA : Se organizează 
în luna decembrie, cu par
ticiparea campionilor jude
țeni la Cupa tineretului de 
laCUPA RECOLTEI : Are 
loc între 1 septembrie—31 
octombrie, la 13 ramuri spor
tive.

CAMPIONATELE NAȚIO
NALE ȘCOLARE : La at
letism, baschet, fotbal, gim
nastică, handbal, schi, volei 
și box — haltere (pentru 
școlile profesionale) se în
cheie la 25 mai.

OLIMPIADA DE IARNA 
A ELEVILOR : La patinaj, 
sanie și schi își programează 
etapele pe clasă, școală, lo
calități și județe pînă la 28 
februarie.

PENTATLONUL ATLETIC 
ȘCOLAR : Este prevăzut, în 
acest an, cu finală pe țară, 
care va avea loc între 
13—14 iunie.

CONCURSUL DE ȘTAFE
TE AL ELEVILOR : etapele 
sale pe clasă, școală și loca
litate sînt prevăzute între 
6 aprilie—25 mai.

CONCURSUL DE ȘAH AL 
ELEVILOR : Va scoate la 
iveală, cu siguranță, noi ta
lente. Le vom cunoaște după 
consumarea celei de-a IV-a 
etape, finala pe țară, ce va 
avea loc în vacanța de vară 
în cadrul „Satului olimpic" 
al sporturilor individuale.

CUPA ȘCOLARULUI LA 
FOTBAL ÎN 6 $1 BAȘ-HET 
2X2 — programează cei lle-a 
Il-a parte a competiției în
tre 23 martie—25 mai.

V. R,
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URMĂRIND, IN CLIPA DINTRE ANI,
FLUXUL DE LUMINA AL PATRIEI

(Urmare din pag. 9
Mircea Mironescu, de numai doi 
ani absolvent al Politehnicii, 
etnd operatorul oțelar Ion Bîrgu 
nu mai puțin vîrstnic, raporta 
că „totul merge normal", bina 
adică, ți că șarja urmează să 
iasă la puține bătăi de gong 
după ora zero. Tot aici i-am tn- 
tllnit, la posturile lor, pe tî- 
năra pereche inginerească An- 
toaneta și Dumitru Pascu care, 
în laboratorul de control nedi
structiv, verificau cu ajutorul 
radiațiilor calitatea pieselor tur
nate și forjate. Același gînd, a- 
celeași emoții ti stăpîneau pe 
toti. înscrisă la loc de frunte în 
Directivele celui de-al IX-lea 
Congres al partidului, întreprin
derea avea menirea unei mari 
producătoare de Oțeluri speciale, 
piese turnate și forjate, reali
zate din producție proprie. Și 
dacă ptnă acum uzina a asimi
lat peste 120 de mărci de oteluri 
pentru cuptoare electrice, și 
dacă tot astăzi hidrocentrala de 
Ia Porțile de Fier primește tur
bine al căror butuc rotor (de 
200 tone) palete (40 tone fiecare) 
și butuc rotor hidrogenerator 
(80 tone) stnt realizate aici (pen
tru prima oară în țară la astfel 
de dimensiuni) — totul se dato- 
rește înțelepte! politici econo
mice dusă de partidul nostru, 
de-a înzestra economia indus
trială cu utilaje de înaltă teh
nicitate, cu un pronunțat grad 
de automatizare, echivalînd cu 
cele mai înaintate agregate de 
profil pe plan mondial. De la 
30 iunie 1966, la Uzina de ma
șini grele din București focul 
nu s-a stins niciodată.

.La ora cînd în București se 
nuștea prima șarjă a anului 
1970. pe platforma siderurgică a 
Calaților, urca schimbul de oțe
luri condus de tinerii ingineri 
Mihe* Vrabie și Mihai Mocanu, 
ca a- ținut să marcheze eveni
mentul Cu un prim succes : ela
borarea șarjei menită să rotun
jească cifra de 9 300 de la por
nirea oțelăriei. Flacăra aeestui 
rezultat a început să lumineze 
întreaga platformă, aprinzînd 
sentimentul mîndriei în toți 
muncitorii, maiștrii și inginerii 
care la acea oră se aflau la post, 
asemenea unor veritabili ostași 
pe „nava" siderurgiei românești, 
înspre ziuă, sentimentul relevat 
mai sus găsește o nouă confir
mare : în noaptea revelionului, 
schimbul de oțelari condus de 
cei doi tineri ingineri a elabo
rat 11 șarje, echivalînd cu 1 660 
tone oțel. în ultima clipă mai 
primim o informație : pe pri
mele două zile ale anului 1970, 
sectorul oțelărie al combinatu
lui si-a realizat planul în pro
porție de 102,5 la sută. Fără în
doială este un avans care în zi
lele următoare va fi amplificat.

...Raportează Hunedoara : pri
mele zile, primele succese. Oa
menii prim-topitorului Gheorghe 
Cocoș, masați în fața cuptorului 
7 de la O.S.M. 2, de abia au 
'Vut răgazul să-și strîngă mîi- 
,,..e si să-și ureze, așa cum e 
obfeiul din străbuni : La mulți 
ani* Se elabora prima șarjă de 
oțel ne anul 1970. prima pică
tură iin uriașul fluviu de 3 mi- 
lioare de tone, pe care siderur- 
giști hunedoreni și-au propus 
să- producă în acest an. Minu- 
r.sta carte a realizărilor Inaugu
rată de ei avea să fie comple
tată la scurt timp cu noi izbînzi. 
Peste o oră și-a revărsat șuvoiul 
de lavă și cuptorul nr. 6. Apoi, 
cele două vecine : 4 și 5 Acti
vitatea din noaptea Anului Nou, 
apreciază oțelarii, a fost deose
bit de fructuoasă. Orele scurse 
pînă la terminarea schimbului 
s-au metamorfozat numai la
O.S.M. 2 în peste 1 500 tone de 
oțel. După două zile de activi
tate din noul an. oțelarii hune
doreni an dat peste plan 294 tone 
de oțel, îmbogățind astfel o fru
moasă tradiție care durează de 
an’ de zile.

Aceeași activitate febrilă putea 
fi întîlnită și în celelalte sec
toare ale combinatului siderur
gic. La uriașele furnale de cîte 
l 000 mc fiecare, adevărate bi
juterii industriale care numără 
loar cîțiva ani de zile de exls- 
ență. s-au realizat cîte trei 
!<iscărcări, însumînd 3 400 tone 
le fonță. Desigur, siderurgiștii 
■are. își sărbătoreau revelionul 
h diverse locuri din oraș, au în
chinat cîte un pahar și în sănă- 
atea prim-topitorilor Simion 
furca si Mihai Aciobăniței. ră- 
nasi la . datorie, autorii acestor 
•eal’-ă’-i prestigiu.

Semne bune 
de belșug...

ne-.au condus în mijlocul coo- 
eratorilor din comuna Topolo- 
ățu 1 Mare, județul Timiș care, 
divnați în spațioasa sală a că
linului cultural, și-au urat unii 
Jtora, la miez de noapte, după 
■ațină, sănătate, belșug și feri- 
ire. Ne-am dat seama că, în 
iiografia lor, urarea nu era 
l simplă formulă tradițională. în 
tnylesul fiecărui cuvînt, sălăș- 
lubșc multiple semnificații. Co- 
Ind! noastră a început de la 
Toșu loan. Cu 10 ani în urmă 
sbia mplinise 25 de ani și mem- 
șni cooperatori l-au pus în 
.runtea treburilor gospodăriei, 
îlegîndx-l președinte. De atunci, 
■eahzărte obținute de comună 
iu în pe-manență un punct de 
•pnvergertă : propria sa biogra
fe. în utimii cinci ani s-au 
construit afcl 242 case noi. Fireș- 
e. toate ac»stea nu s-ar fi pu
nt obține, aacă fondul de bază 
il cooperativei agricole de pro
iecție nu ar f crescut de la 
038 000 lei în 959. ]a 7 261 000 

ei în 1969. "'oAil. sau aproape 
otu.l, s-a realizat pe seama creș- 
°rn D"odncției la hectar. Așa, 
e tiildă. în 1960 producția de 
r’’ a fost de numai 1 223 kg, 
“ în amil 1969. să aiungă la 
964 kg. iar rea de Dorumb a 
rescut de Ia 1 804 kg la 5 064 kg.

Șînt impresionante cifrele care 
indică hărnicia acestor oameni. 
Aceiași oameni ne schițează 
contururile a ceea ce urmează 
să fie făcut. „Plenara C.C. al
P.C.R. de la sfîrșitul anujui tre
cut, ca și măsurile luate de 
U.N.C.A.P., au stîrnit în rîndul 
oamenilor din comună un inte
res deosebit și o totală adezi
une. Cooperativa agricolă de 
producție de la noi, în momen
tul de față, are toate posibilită
țile de a aplica aceste măsuri. 
Recomandarea profilării pe a- 
ceste culturi ne-a găsit pregătiți. 
Construirea unui combinat por
cin, intercooperatist. ca și a unei 
fabrici de nutrețuri concentrate 
în viitorul apropiat, ne va asigu
ra în continuare prosperitatea" 
— ne spune tînărul președinte.

...Traversăm munții, odată cu 
lumina, pînă în inima Transil
vaniei, în comuna Voivodeni din 
județul Mureș. Hărnicia româ
nilor și maghiarilor din co
mună, călăuziți de aceleași 
scumpe idealuri, nu s-a cheltuit 
niciodată fără folos. La brigada 
legumicolă, în brigăzile de cîmp, 
la atelaje sau la zootehnie, mun
ca lor a cunoscut povara dulce 
a roadelor. Alexandru Radu, de 
pildă, s-a întors astă-primăvară 
din armată și, cu toate astea, i-a 
ajuns restul anului ca să facă 
250 de zile-muncă. Nu a reușit 
s-o întreacă pe Piroșka, cu care 
s-a căsătorit astă-vară, pentru 
că răgazul ei a fost mai mare, 
dar în 1970... Tot cam atunci s-a 
căsătorit și legumicultoarea Au
relia cu Kiss Jozsef de la „cul
tura mare" și Maria cu Mihaî 
Butiurca — și și-au făcut cu 
toții case noi. în total, 32 de 
case noi numai în Voivodeni, 
și numai într-un an.

Un cuvînt despre tinerii coo
peratori, care și-au împodobit 
bradul în clubul lor și-au potri
vit astfel, ca sărbătoarea majo
ratului să se țină acum, în noap
tea de la cumpăna anilor.

★
Să revenim pe o altă undă de 

lumină, în Capitală...

La duhurile 
tineretului

Anul nou a probat aici o cer
tă vocație de artist. Entuziast și 
inventiv, el a scrutat cu ochi 
fosforescenți „noaptea cea mai 
lungă". Noapte de cumpănă în
tre două decenii, noapte fru
moasă, revendicată cu egală in
sistență de trecut și viitor, dar 
aparținînd, în cazul de față, 

fascinantului prezent continuu 
— tinerețea. Pe care Anul Nou 
nu o putea neglija. De altfel, ti
nerețea îl aștepta în haine de 
sărbătoare. Și născut parcă din 
albul zăpezilor lui Villon sau al 
cupelor cu șampanie, oaspetele 
a sosit...

...La „Universal-Club" cu o 
sanie cu reni, pornită să alu
nece, din Nord, într-o geome
trie a dreptelor paralele, către 
bucuria unui „Revelion la Ca
bană". L-au întîmpinat, cu urări 
și emoție, peste 350 de tineri, de 
la Uzinele „23 August", „Repu
blica", „Electroaparataj", „Meta- 
loglobus", F.M.U.A.B., Fabrica 
de încălțăminte „București" etc.

La „Ecran club", „Revelionul 
cinefililor" a reunit pe îndră- 
gostiții celei de-a 7-a arte. în
tr-un decor adecvat, ei au pu
tut urmări, în afara programului 
obișnuit, și trei proiecții vesele, 
între care filmul de animație 
„Prostia omenească", un scurt 
metraj de Walt Disney și ima

in Grozăvești, ca-n toate „orășelele studențești''

gini ale obiceiurilor specifice 
sărbătorilor de iarnă.

Ceva din atmosfera „Revelio
nului la Cabana", avea să trans
pară în feeria „Revelionului Al
pin" găzduit de „Tehnic-Club". 
Decorul hibernal, cu motive de 
sezon, a constituit un cadru po
trivit pentru momentul folcloric 
susținut de un colectiv al An

samblului „Perinița" sau pentru 
recitalul Marianei Bădoiu și al 
lui Petre Geambașu. Și, pentru 
că peisajul alpin e, de regulă, 
în conflict cu termometrul, or
chestrele de muzică ușoară „Ti
nerețea" și „Nordic" au „încăl
zit" și pe cei mai îndîrjiți se
dentari, antrenîndu-i pe caligra
fia de grație a dansului și bunei 
dispoziții.

Ultimul popas l-am făcut în 
incinta acelui splendid edificiu 
arhitectural care este „Ateneul 
tineretului". Aici, Carnavalul 
„Revelion ’70“ a atras, în poli
cromia ghirlandelor, serpentine
lor și lampioanelor chinezești, 
numeroși tineri din întreprinde
rile sectorului 1.

Evident, nu absentau nici de 
aci optimismul, candoarea și pu
ritatea acelui : „La mulți ani !“ 
rostit, în aceste clipe, pe aproa
pe toate meridianele, pe care 
poporul român l-a transpus, în- 
tr-o variantă proprie 1 „Tinerețe 
fără bătrînețe l“.

Ora „0", 

Stația bucuriei
Am trecut cumpăna anilor la 

punctul nostru special de trans
misie de la dispecerul național. 
Inginerul Nicolae Pintilie averti
zează, odată cu acele secunda
rului : iată, în întreaga țară 
s-au stins pentru cîteva clipe 
becurile ; consumul de energie 
scade cu circa 30 MW. Trecem 
acest moment, și consemnăm un 
succint tablou al primelor mi
nute. Din Gara de Nord, perso
nalul 8001 cu direcția Constan
ța pleacă la ora 0,05. Mecanic, 
Duminică R. Ion, pe locomotiva 
Diesel electrică nr. 539. Tot din
spre Constanța sosea, la exact 
aceeași oră, acceleratul 806 di
rijat de mîna atentă a tînăru- 
lui Alexandru Slăvilâ. în pri
mele 5 minute ale noului an se 
nășteau la maternitatea „Polizu" 
doi băieți și două fetițe, sub în
grijirea competentă a medicilor 
din tură, conduși de Henrieta 
Ciortoloman, doctor în științe 
medicale, șef de lucrări la 
I.M.F. Pe o masă de operație, 
la clinica de chirurgie nr. 1 din 
Cluj, reprimea viață un tînăr 
pacient. în noaptea Anului* Nou, 
echipa formată din medicii Ion 
Popescu, Mircea lonescu, Vale
rian Casian și Sorin Ioaneș a 
efectuat 15 intervenții chirurgi
cale, toate soldate cu „urări de 
sănătate." La Aeroportul Bănea- 
sa, oameni la datorie. Pe pista 
de zăpadă aterizează cursa 
Londra — Bruxelles — Bucu
rești. în aceeași noapte, de la 
New York era recepționat un 
mesaj din partea primului a- 
vion românesc care face încon
jurul lumii. Pe mările lumii, 
vapoare sub pavilion tricolor — 
„Dunărea", „Hunedoara", „Olt", 
„Mamaia" — își potriveau cea
surile după ora Bucureștiului, 
ritmîndu-și sentimentele cu ale 

patriei. Pentru toți, oriunde s-au 
aflat în acea noapte, dar cu 
gîndul acasă, în țară, șarja de 
oțel de la Uzina de mașini grele, 
elaborată în primele minute ale 
noului an, era o certitudine a 
timpului nostru tînăr, socialist.

Pe platourile

înalte
ale Bucegilor
Aceeași oră, zero. Urarea sim

bolică o regăsim aici, pe platou
rile înalte ale Bucegilor, rostită 
și recepționată de sutele de stu- 
denți veniți să întîmpine Anul 
Nou pe crestele înalte ale Car- 
paților.

Tinerii prezenți la revelionul 

organizat de Biroul de Turism 
pentru Tineret la Predeal și Pî- 
rîul Rece, la Gîrbova și Rod- 
bav, au ridicat paharele pentru 
izbînzile din anul care tocmai 
începea, pentru fericirea fiecă
ruia dintre ei, urîndu-și sănătate 
și noi succese la învățătură și-n 
muncă. Am recunoscut, în mij
locul unui grup de studenți cu 
fețele strălucitoare de bucurie, 
pe Anca Mocanu din anul V, Ar
hitectură, Alexandru Nagy, 
anul I, Construcții, Peter 
Dan, anul III, Filozofie, 
Otto Waltman, anul III, Is
torie. Le-am ascultat ură
rile, dorința de a promova cu 
bine apropiata sesiune de exa
mene, actualul an universitar. 
Peste tot s-a dansat pînă în zorii 
zilei, orchestrele întrerupîndu-și 
ritmurile doar pentru a face loc 
diferitelor momente vesele și 
tradiționalelor surprize. La 1 100 
metri altitudine, prima zi a nou
lui an debuta într-o atmosferă 
încărcată de larmă și voioșie 
studențească.

De la cîmpie, din inima Bără
ganului, din București, răspun
deau muntelui cîteva sute de 
voci studențești, orchestrate în 
același

Gaudeamus .

igitur.„
Sub cupola vastă a cantinei 

Grozăvești, în universul de lu
mini al tinereții, „Plugușorul" 
și „Sorcova" în variante univer
sitare au exprimat calde urări 
de sănătate și fericire, pentru 
studenți și pentru dascălii lor, 
realizarea dezideratelor unei te
meinice pregătiri profesionale 
viitorilor ingineri, economiști, 
profesori, medici, agronomi, ac
tori, artiști plastici, tuturor ce
lor 60 000 de studenți din insti
tutele Capitalei. La ei acasă, în 
noaptea dintre ani, studenții au 
proiectat gîndurile lor de dra

goste și recunoștință către țară, 
reflecția lucidă la ceea ce aș
teaptă de la ei poporul, prin a 
cărui strădanie urcă cele mai 
înalte trepte de învățătură.

în anul care a trecut, cei din 
anul I și-au început studenția 
chiar aici, în imediata vecină
tate, la noua Cetate a Politeh
nicii, care, cu anul 1970, se a- 
propie și mai mult de superba 
imagine finală : un impunător 
edificiu modern, pentru 18 000 
viitori ingineri, desfășurat pe 
întinderea a 172 000 mp, cu 580 
laboratoare, 28 amfiteatre, 120 
săli de cursuri și proiecte, bi
blioteci pe specialități și o mare 
bibliotecă centrală, cu un fond 
de peste un milion volume. Unul 
dintre interlocutori — chiar un 
viitor inginer constructor. Cor
nel Severin : „Proiecte pentru 
1970 ? Doresc să debutez în pro
fesiune cu o semnătură de pres
tigiu pe cea dinții lucrare ingi
nerească a mea — proiectul de 
diplomă. Voi avea serios de 
lucru, deoarece am ales un do
meniu foarte nou : aplicarea 
cunoștințelor de matematică și 
cibernetică In domeniul foto- 
grametriei. De asemenea, mă 
voi prezenta în fața ofițerului 
stării civile, împreună cu Gloria 
Crîngașu, studentă la Universi
tate, în anul V, ca și mine, vii
toare profesoară de limba și li
teratura română. Am hotărît să 
ne căsătorim. Puteți nota, nu 
mai este un secret I Vom fi deci 
împreună și după repartiție, a- 
colo unde este nevoie de noi".

De fapt, eu asemenea gînduri 
(împărtășite și de alți interlocu
tori) debutează în noul an de 
muncă cu cartea întreaga stu- 
dențime a patriei.

...și numai 
note mari I

Pentru elevi, Revelionul se 
adaugă șiragului de bucurii al 
săptămînilor vacanței, încercînd 
să rivalizeze cu suita de surpri
ze și satisfacții ale recreației 
școlare de iarnă. Una dintre re
ședințele școlare a fost în noap
tea Anului Nou și Cabana 
Diham. Cîțiva elevi și absolvenți 
ai Liceului „Nicolae Bălcescu", 
împreună cu profesorul de edu
cație fizică, Virgil îonescu, au 
hotărît să prelungească excursia 
de vacanță pînă dincolo de pra
gul anului 1970.

...Lipsiți de dărnicia cadrului 
natural, organizatorii Revelio
nului de la „Clubul elevilor" din 
București au reușit totuși să 
reconstituie cu cîteva zeci de 
brazi, sute de metri de ghir
lande, kilograme de zăpadă (de 
vată), animale sălbatice... îm
păiate și, bineînțeles, multă, 
multă poezie, atmosfera cabane
lor montane. Așa se face că 
după firma „La Cabana Turtu
rele" oaspeții (tineri muncitori, 
tehnicieni, funcționari, ingineri 
și elevi) au găsit din belșug re
cuzita alpină. Alături de cunos- 
cuții Alin Noreanu, Ion Luican, 
Atanasie Lambru a cîntat pentru 
oaspeți și eleva Georgeta Ioniță, 
din cercul de muzică ușoară al 
Clubului elevilor. în clipele de 
răgaz, la solicitarea colegilor și 
prietenilor, ca „fotoreporter", 
Constantin Georgescu, elev în 
anul al IV-lea al Liceului indus
trial de transporturi, a înregis
trat pe peliculă zeci de imagini 
ale bucuriei și bunei dispoziții 
colective. Nefiind nevoie de pro
fesionalul „Zîmbiți, vă rog I", 
tînărul fotograf rostea, la aprin
derea „blitz-ului", doar urarea 
„La mulți ani t“, adăugind pen
tru colegi : „Și numai note 
mari".

Oameni la datorie. La clinica de chirurgie nr. 1 din Cluj, in 
noaptea Anului Nou.

Inscripție 

pe o cupă
Am avut nevoie de un ghid 

care să ne conducă, aidoma fi
rului Ariadnei, prin labirintul 
performanțelor lui ’69. Pentru 
că, efectiv, cele mai bune rezul
tate sportive ale anului de cu- 
rînd încheiat alcătuiesc un veri
tabil labirint de date calenda
ristice, cifre de recorduri, clasa
mente și nume cu rezonanțe de 
performeri, care au îmbogățjt 
vitrina cu trofee a sportului 
nostru. Un tabel, deci, pe care 
să-l numim în termenul consa
crat al reportajului : dispecer. 
Cu el am reconstituit, fără greu
tate ; în noaptea Revelionului, 

„Să trăiți, să-nfloriți
Ca merii, ca perii“ — toți copiii țării I

imaginea sportivă a unui an în
treg, marcat de succese și satis
facții. Fotbalul ne derulează 
„au ralenti" secvențe de mare 
dramatism, adunate de pe cîteva 
mari stadioane ale Europei, ale 
luptei tricolorilor noștri în cali
ficarea pentru Mexic. . Mircea 
Lucescu „căpitanul de Wembley" 
și Radu Nunweiller, împreună 
cu prietenii apropiați ai familii
lor lor s-au aflat împreună a- 
tunci cînd, o singură dată In 
an, luminile se sting cîteva clipe. 
Pentru fotbaliști, însă, drumul 
nu-i parcurs pînă la capăt. Des
pre cea de a doua lui parte. 
Mexicul, nu va fi nevoie șă aș
teptăm revelionul următor. In 
iunie, la Aeroportul Băneasa, ne 
vom întîlni din nou. Ceilalți fot
baliști din națională s-au aflat, 
fiecare, în ambianța revelloane- 
lor familiale. Dumitrache, De- 
leanu și Dinu au fost, ca întot
deauna, împreună. Atunci, la 
miezul nopții, ei s-au îmbrățișat, 
așa cum au făcut-o de atîtea ori 
cînd Florea a dat gol. Și tot 
atunci, pentru o clipă, gîndu
rile „celor 11“ s-au întîlnit din 
nou.

Tenisul 7 Filă de epopee. Pe 
soclul Salatierei de argint, că
ruia i s-a mai adăugat un etaj 
pentru a putea fi gravate, în 
continuare numele echipelor fi
naliste „Davis" scrie, în dreptul 
anului 1969 : S.U.A. (cu cei pa
tru componenți) și ROMANIA 
(Năstase, Tiriac, Dron și Măr- 
mureanu). Pe medaliatul cu ar
gint la europenele de box Victor

Silberman l-am întîlnit, în chiar 
după amiaza de 31 decembrie, 
însoțit de bunul său prieten, 
înnotătorul Vladimir Moraru, 
preocupați de ultimele pregătiri 
dinaintea nopții de sărbătoare. 
I-am urat — cu gîndul și la 
„mănușile de aur" : Ciucă, Du
mitrescu, Cuțov și Alexe — un 
an nou, la fel de plin în suc
cese. Ne-au revenit în minte 
strălucitele aprecieri culese re
cent de boxerii noștri la Glas
gow : „Aveți într-adevăr o echi
pă de aur" — spunea președin
tele Federației scoțiene de box, 
după ce. minute în sir, 3 000 de 
spectatori ovaționau în picioare : 
„România ! România !“ Dispece
rul nostru ne indică noi direcții: 
luptele, cu două medalii de aur 
la C.M. din Argentina, scrima, 
unde echipa feminină de floretă 
a cucerit medalia de aur. Ileana 
Drîmbă, una dintre cele mai 

meritorii componente, medaliată 
cu argint în concursul indivi
dual al C.M. a petrecut revelio
nul la Satu-Mare, acolo unde 
cu zece ani în urmă lua primele 
lecții pe planșă de la antrenorul 
emerit Alexandru Csipler. Bobul 
lui Panțuru și Focșeneanu zboa
ră în aceste zile pe pîrtia de la 
Cortina D’Ampezzo, în aștepta
rea startului „europenelor".

Unde am mai putea poposi ? 
în familia celui mai bun hand
balist din lume, Gruia (aprecie
rea aparține presei din străină
tate) sau în cercul de prieteni 
ai familiei Măriei Alexandru — 
clasată a doua, în ierarhia femi
nină a tenisului jucat pe masă ? 
Greu să te descurci, greu să cu
prinzi toate imaginile de pe fa
țetele care compun tabloul 
„Sport, România, ’69". Mai ales, 
într-o noapte de sărbătoare, cînd 
cei dragi se îmbrățișează, cioc
nind cupele de șampanie. Sînt, 
cupele vitrinei de trofee ale 
sportului nostru de performan
ță, aduse cu trudă de pe toate 
meridianele globului.

★
...Aripi de lumină patriei, în 

zborul ei rotund spre bunăstare 
și lumină. Aripi care să-i ocro
tească și să-i asigure ascensiu
nea, lumină care să-i netezească 
drumul, iluminîndu-i actele. O 
dată în plus, la arcul de triumf 
al lui 1970, toasturile s-au înăl
țat într-o unică ridicare de cu
pă, pentru un an care va con
centra, asemenea unui focar lu
minos, tot ce este mai de preț 
în mintea și în brațele noastre, 
toată dragostea față de pămîntul 
țării, toată hotărîrea de a-1 face 
mai strălucitor și mai bogat, pe 
măsura darurilor sale, a aspira
țiilor noastre înalte de viitor.

1970 — an ultim al cincinalu
lui și hotărîtor pentru înfăptui
rea sarcinilor stabilite — ne află 
pe fiecare la locurile noastre de 
muncă, însuflețiți de mărețele 
obiective înscrise în Directivele 
celui de-al X-lea Congres al 
partidului.

...Aici, la Dispecerul energetia 
național, lumina de-afară stă în 
echilibru cu cea dinăuntru. Con
semnăm ultimul eveniment, spe
cific locului unde ne aflăm : în 
acest an, al cărui prag abia l-am 
trecut, se vor stabili în mod 
concret măsurile pentru începe
rea realizării programului de 
energie nucleară. Conform Di
rectivelor Congresului al X-lea 
al partidului, pînă în 1980 va 
trebui pusă în funcțiune o pu
tere de 1800—2400 MW în centra
lele nuolearo-electrice. Și, de ca 
nu, un viitor reportaj de AN 
NOU, de la pupitrul de comandă 
a! unui astfel de Dispecer.

Reportaj realizat , 
de ION ANDREIȚA 
cu concursul redactorilor și 
corespondenților I. TRO- 
NAC, V. RABA, A. PO
PESCU, I. RUS, I. DANCEA, 
I. CHIRIC, AL. BALGRA- 
DEAN, I. MORARU, C. PO- 
GACEANU, V. RAVESCU, 
V. RAREȘ și N. BALTAG. 
Fotografiile de ION CUCU, 
CONSTANTIN NEGOITA, 
IONEL BARBIERU
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© Discursul președintelui Nasser • Arabia 

Saudită acceptă medierea conflictului 
cu Yemenul de sud

KHARTUM 3 (Agerpres). — 
într-un discurs rostit la 1 ianua
rie la Khartum cu ocazia vizitei 
sale în Sudan, președintele 
R.A.U, Gamal Abdel Nasser, a 
respins proiectele americane pen
tru „reglementarea crizei din O- 
rientul Apropiat , arătînd că a- 
cestea deformează rezoluția Con
siliului de Securitate în această 
problemă și preconizează regle
mentări separate ale conflictului 
Israelului cu Egiptul și Iordania. 
Noi nu facem nici o deosebire în
tre teritoriile egiptean, iordanian 
sau sirian, ocupate de Israel — 
a precizat Nasser. Masele arabe 
nu pot în nici un caz să accepte 
aceste pretinse planuri de regle
mentare propuse de Statele Uni
te". Pe de altă parte, președinte
le R.A.U. a criticat S.U.A. pen
tru livrările de armament către 
Israel și, în același timp, a elo
giat poziția Franței care, a ară
tat el, a refuzat să urmeze o 
asemenea politică și cere în mod 
deschis evacuarea forțelor israe- 
liene din teritoriile ocupate.

„Acum, cînd intrăm în noul 
an, a declarat Nasser, pot să vă 
spun că ne-am reconstruit forțele 
armate care sînt de două ori mai 
puternice decît înainte de războ
iul din 1967“. EI a spus că nu
mărul combatanților din armata 
egipteană este mai mare de 
500 000 și că în prezent este în 
curs de formare o armată de peste 
un milion de oameni.

a Yemenului de Sud. Conflictul 
militar dintre cele două țări a 
izbucnit în cursul lunii deoem- 
brie, după ce atît autoritățile de 
la Ryad, rât ți cele de la Aden 
au revendicat regiunea Wadiali, 
în care se presupune că ar ezista 
bogate zăcăminte de petrol.

• ARABIA S.AUDITĂ a ac
ceptat 
reprezentanților 
Algeriei 
montării 
tieră

misiunea de mediere a 
Irakului și 

în vederea regle- 
conflictului de fron- 

cu Republica Populară

• TEL AVIV — Un purtător 
de cuvînt al armatei îsraeliene 
a declarat că o unitate mili
tară israeliană a pătruns în 
cursul nopții de vineri spre 
sîmbătă pe teritoriul Libanului 
și a luat în captivitate 10 sol
dați și 11 cetățeni civili libanezi 
pentru a-i supune unei anchete.
ca urmare a repetatelor atacuri 

lansate de pe teritoriul Libanu
lui împotriva Israelului de către 
trupe arabe de comando.

★

• BEIRUT — Postul de radio 
libanez a anunțat că, în cursul 
nopții de vineri spre sîmbătă, o 
unitate militară israeliană a a- 
tacat un post de observație al 
armatei libaneze, situat în locali
tatea Tall Nanas. în comunica
tul radiodifuzat s-a menționat că 
militarii israelieni au luat în 
captivitate militarii care deser
veau acest post. Forțele armate 
libaneze au intervenit, în cursul 
luptelor fiind uciși trei soldați 
israelieni 7

Un purtător de cuvînt militar 
libanez a anunțat, de asemenea, 
că o altă unitate militară israe
liană s-a infiltrat în același timp 
în localitatea Kfar Kala și a ră
pit 11 civili- El a menționat că 
artileria libaneză a intrat în ac
țiune, provocînd pierderi milita
rilor israelieni.

s

ANGLIA. Aspect de la o demonstrație a muncitorilor din construcții care a avut loc 
recent la Londra

' <

Convorbirile greco-cipriote

de la
Universitatea

Președintele Ciprului, 
Makarios, și-a încheiat 
vizita la Atena, în cursul 
căreia a avut convorbiri 
cu primul ministru al 
Greciei, Papadopoulos.

din Addis-Âbeba

Noi acțiuni greviste in Italia
ROMA 3 (Agerpres). — Cir

culația a fost din nou pusă în 
dificultate vineri în capitala 
Italiei și în mai multe orașe 
ale peninsulei, datorită grevei 
lucrătorilor din transporturile 
în comun. La Roma, aceștia au 
oprit mijloacele de transport 
în comun în două reprize : 
prima oară timp de trei ore, 
în cursul dimineții, iar a doua 
oară, cu aceeași durată, după- 
amiază. Lucrătorii din trans
porturi cer încheierea unui 
nou contract colectiv de mun
că, întrucît vechiul contract a

expirat cu peste nouă luni în 
urmă. Ei vor declara o nouă 
grevă săptămîna viitoare.

De asemenea, funcționarii 
de la percepții au încetat lu
crul, creînd o serie de dificul
tăți acestor servicii Intr-o pe
rioadă în care trebuia înche
iată campania de strîngerea 
impozitelor pe anul care a tre
cut S-au aflat în grevă și con
ducătorii de ambulanțe ale 
Crucii Roșii. Serviciile de ur
gență au fost efectuate cu a- 
jutorul voluntarilor.

PROTESTE ALE CENTRALELOR
SINDICALE ITALIENE

Consultări intre Norvegia și Franța
OSLO 3 (Agerpres). — Norve

gia și Franța doresc să vadă cla
rificate, cît mai curînd posibil, 
toate aspectele „marelui mister 
al navelor israeliene", a declarat 
la Oslo Tim Greve, purtătorul de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al Norvegiei, referindu-se 
la afacerea celor cinci vedete de 
construcție franceză care au pără
sit săptămîna trecută portul 
Cherbourg, ancorînd la 31 decem
brie la Haifa. Referindu-se la 
întrevederea pe care a avut-o 
ministrul de externe francez, 
Maurice Schumann, cu ambasa
dorul Norvegiei la Paris, Hersleb 
Vogt, el a menționat că Franța a 
cerut ca afacerea să fie clarifica
tă, interesîndu-se mai ales de 
amestecul pe care l-ar avea Nor
vegia. în legătură cu aceasta. 
Tim Greve a adăugat că țara sa 
va comunica Franței toate infor
mațiile de care dispune.

Pe de altă parte, în capitala 
Franței s-a precizat, citîndu-se 
surse autorizate, că ambasadorul 
norvegian a avut o convorbire cu 
ministrul de externe francez din 
proprie inițiativă și că guvernul 
Norvegiei nu este implicat în a- 
ceastă chestiune. Autoritățile 
franceze doresc să obțină numai 
ajutorul guvernului norvegian în 
ancheta asupra contractului de 
vînzare a celor cinci nave, dato
rită faptului că o personalitate 
particulară norvegiană a fost ci
tată ca axând un rol în afacerea 
sus-amințită. Numele acestuia nu 
a fost.dezvăluit de sursele autori
zate, dar a fost citat de mai mul
te ori în presă. Este vorba despre 
industriașul norvegian Martin 
Siem, președintele unui grup dfl 
construcții navale, specialist 
probleme de prospecțiuni petro
liere.

• DUPĂ INCIDENTE
LE care au avut loc la în
ceputul acestei săptămîni la 
universitatea din Addis-Abe- 
ba, autoritățile etiopiene au 
hotărît să suspende cursurile 
școlilor secundare din capi
tala țării. Agenția Maghreb 
Arab Press informează că 
mai mulți profesori de la 
Universitatea din Addis-Abe- 

. ba au adresat rectorului o 
rezoluție în care denunță tra
tamentul la care au fost su
puși studenții de către poliție 
și cer ca persoanele respon
sabile de aceste evenimente 
să fie sancționate. Potrivit 
inui bilanț oficial, în cursul 
incidentelor dintre studenți 
si poliție, trei studenți au 
fost uciși, iar alți cinci ră
niți. Incidentul a intervenit 
după ce studenții, baricadați 
în incinta universității, au 
refuzat să predea autorită
ților corpul președintelui or
ganizației studențești de la 
universitate, ucis de o per
soană necunoscută care a tras 
asupra sa cîteva focuri de 
armă.

• DIN DATELE PUBLICATE 
de guvernul Portugaliei, tfezul- 
tă oă o parte însemnată din 
fondurile bugetare ale țării este 
destinată în anul 1970 cheltuier 
Iilor militare și mai ales îhtref 
ținerii trupelor portugheze în 
* „teritoriile de peste mări", a- 
dică în colonii. Aproximativ 
10 974 milioane escudos, din cele 
28 794 milioane destinate chel
tuielilor, sînt trecute la capito
lul „cheltuieli excepționale". 
Din acestea, 58 la sută sînt 
iestinate armatei.

• •••••

BĂTĂLIA PENTRU ROMA 
(două serii) : rulează la Patria (o- 
rele 9,30; 13; 16,30; 20), Bucu
rești (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

prieteni FAka grai : rulea
ză ia Republica (orele 9; 11,15).

AVENTURI ÎN ONTARIO: ru
lează la Republica (orele 15,30; 16; 
18,30; 21).

TAINA LEULUI : rulează la 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45), Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Festival ’ 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

INTR-O SEARA, UN TREN : 
rulează la Capitol (orele 9.15; 14; 
16,15, 18,45; 21).

BĂIEȚII ÎN HAINE DE PIELE S 
rulează la Favorit (orele 10; 13; 
15,30; 18; 20,30).

IUBIRE STRICT OPRITA : ru
lează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16, 18,30; 20,45).

LA RĂZBOI CA LA RĂZBOI : 
rulează la Central (orele 9.30;
11,43; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
BĂIEȚII DIN STRADA PAL : 
rulează la Lumina (orele 9,15— 
15,45 în continuare; 18,45; 20,45).

VIR1DIANA : rulează la Doina 
(orele 18,15; 20,30). Program pen
tru copii (orele 9—16 în conti
nuare).

101 DALMAȚIENI : rulează la 
Timpuri Noi (orele 15,15—21). Pro
gram de filme documentare de la 
orele 9—15.

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Feroviar (orele 9; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30), Tomls (orele 9,30; 
14,30; 17,20), Flamura (orele 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30).

WINNETOU IN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Excelsior (orele 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30), Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

MY FAIR LADY : rulează la 
Grivița (orele 9; 12,30; 16,15; 19,45).

BECKET (două serii) : rulează 
la Miorița (orele 9,45; 13; 16,30; 20).

CĂLDURĂ : rulează la înfrăți
rea (orele 15,15; 17,45; 20).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru. 
lează la Buzeștl (orele 15,30; 18;
20.30) .

BERU ȘI COMISARUL SAN AN
TONIO : rulează Ia Dacia (orele 
8—20.45 în continuare).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR : ru
lează la Bucegl (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,30), Floreasca (o- 
rele 9; 11,15: 13,45. 16; 18,15 , 20,30).

BALADA PENTRU MARIUCA : 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18: 
20.15).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15), Vitan (orele 
15.30; 18; 20,15).

OMUL. ORGOLIUL. VENDETA : 
fulează la Drumul Sării (orele 15: 
JT.30; 20).

MINA CU BRILIANTE : rulează

la Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15). 
Munca (orele 16; 18; 20).

IN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE 
ARGINT : rulează la Ciulești (o- 
rele 15,30; 18; 20,30).

GALILEO GALILEI : rulează la 
Cotroceni (orele 15,30: 18; 20,30).

BALTAGUL : rulează la 
(orele 15,45; 18; 20,15).

LUPII ALBI : rulează la 
găsi (orele 15,30; 18: 20,30).

BLAW-UP : rulează ia 
(orele 10—15 In continuare ; 17.45; 
20.15).

FRAȚII KARAMAZOV : rulează 
la Viitorul (orele 15.30; 19),

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Moșilor (orele 15,30: 19).

AMERICA, AMERICA : rulează 
la Popular (orele 15.30; 18; 20,30).

Pacea
Crtn-
Volga
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Opera Română : SPĂRGĂTORUL 

DE NUCI — ora 11 ; RĂPIREA 
DIN SERAI — ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caraglale" (Sala 
Comedia) : HEIDELBERGUL DE 
ALTĂDATĂ -- ora 10,30 ; COANA 
CHIRIȚA — ora 19,30 ; (Sala Stu. 
dio) : PĂRINȚII TERIBILI — ora
10.30 ; TRAVESTI — ora 15,30 ; AL 
PATRULEA ANOTIMP — ora
19.30 ; Teatrul de Comedie : NIC- 
NIC — ora 10,30 ; DISPARIȚIA 
LUI GALY GAY — ora 15 ; CROI
TORII CEI MARI DIN VALAHIA
— ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
D-ALE CARNAVALULUI — ora 
10 ; UN TRAMVAI NUMIT DO
RINȚA — ora 20 ; (Sala Studio) : 
VIRAJ PERICULOS — ora 10 ; 
PURICELE IN URECHE — ora 15 ; 
TRANSPLANTAREA INIMII NE
CUNOSCUTE — ora 20 ; Teatrul 
Mic : CÎNTĂREAȚA CHEALA — 
ora 10,30 ; OFIȚERUL RECRUTOR
— ora 15,30 ; CARLOTA — ora 
20 ; Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru) : VIJELIE IN CRENGI
LE DE SASSAFRAS — ora 10 ; 
CIND LUNA E ALBAȘTRA — ora
15.30 ; O CASA ONORABILĂ — 
ora 19,30 ; (Sala Studio) : DIALOG 
DESPRE DRAGOSTE — ora 10,30 ; 
ENIGMATICA DOAMNA „M“ — 
ora 16 ; ANONIMUL — ora 20 ; 
Teatrul Gluleștl : COMEDIE CU 
OLTENI — ora 10 ; PĂLĂRIA 
FLORENTINA — ora 19,30 ; Tea
trul Evreiesc de Stat: UN ȘIRAG 
DE PERLE — ora 11 ; MAZELTOV
— ora 20 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
NĂZDRĂVĂNIILE LUI PĂCALA
— ora 16 ; UMBRA DOCTORULUI 
NAGVAN — ora 18 ; Teatrul Țăn
dărică (Cal. Victoriei) : ȘORICE
LUL ȘI PĂPUȘA — ora 11 ; (Str. 
Academiei) : BANDIȚII DIN KAR- 
DEMOMME — ora 11 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : NU TE 
LAȘA, STROE ! — ora 19,30 ; (Cal. 
Victoriei) : NICUȚA... LA TĂNA- 
SE — ora 19,30 ; (la Sala Palatu
lui) : VARIETĂȚI ’69 — ora 11 șl

Luptele
din Vietnamul

de

La sfîrșitul întrevederilor nu 
a fost dat publicității nici un 
comunicat, dar agențiile de 
presă, citînd surse informate, 
menționează identitatea de ve
deri a celor două părți. In cen
trul convorbirilor s-au aflat o 
serie de probleme de interes 
comun, printre care și situa
ția din Cipru. In declarația fă
cută pe aeroportul din Atena, 
arhiepiscopul Makarios a sub
liniat că, după părerea sa, nu 
se vor putea înregistra pro
grese în încercarea de soluțio
nare a problemei cipriote, atît 
timp cît atitudinea comunității 
turce de pe insulă rămîne 
neschimbată.

După încheierea vizitei în 
Grecia, președintele Makarios 
va întreprinde o călătorie în 
Africa. înainte de a părăsi Ni
cosia, sîmbătă, el a menționat 
că a rehunțat să viziteze 
Uganda în cursul turneului său 
african, datorită stării de ur
gență declarată în această

țară. Președintele a declarat 
ziariștilor că va vizita Tanza
nia, Zambia și Kenya după 
care, la 15 ianuarie, se va opri 
la Roma. Aici el urmează să 
se întîlnească cu regele Con
stantin al Greciei, care se află 
în capitala italiană. Președin
tele Ciprului a subliniat însă 
că nu intenționează să îndepli
nească rolul de mediator între 
regele Constantin și actualul 
regim din Grecia. El se va în
toarce la Atena, pentru o a 
doua rundă de convorbiri. în 
jurul datei de 18 ianuarie.

Secretarii generali ai celor 
trei mari centrale sindicale 
— C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. — 
au adresat o scrisoare, președinte
lui Italiei, Giuseppe Saragat, în 
care protestează împotriva si
tuației grave pe cale de a se crea 
în țară, ca urmare a numeroase
lor arestări și urmăriri împotriva 
muncitorilor și conducătorilor sin
dicali, după acțiunile angajate 
pentru reînnoirea contractelor

Ambasadorul român
la Paris primit 

de Giscard d’Estaing
• CONSILIUL DE SECURI

TATE AL CIPRULUI a fost 
convocat de urgență vineri seara 
pentru a examina situația crea
tă în urma furtului unei canti
tăți mari de material explozi
bil de la o mină de cupru aflată 
în apropiere de Limassol. Potri
vit declarațiilor poliției, furtul a 
fost comis de un comando for
mat din opt persoane înarmate, 
membre ale uneia dintre organi
zațiile clandestine care operează 
de mai mult timp în Cipru.

Autoritățile cipriote au hotărît 
să întărească paza clădirilor ofi
ciale. De asemenea, s-a anunțat 
că a fost chemat sub drapel un 
nou contingent, care va fi încor
porat în Garda națională.

• MINISTRUL FRANCEZ AL 
ECONOMIEI și finanțelor, Va
lery Giscard d'Estaing, a pri
mit pe ambasadorul României 
in Franța, Constantin Flitan.

In timpul convorbirii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cor
dială, s-a făcut o trecere în re
vistă a problemelor ce urmează 
a fi discutate cu ocazia celei 
de a 11-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno- 
franceze de cooperare econo
mică, tehnică și științifică, ale 
cărei lucrări se vor desfășura 
între 8 și 12 ianuarie la Bucu
rești.

naționale de munci* ha sectorul 
public.

Comunicatul arată că este vor
ba da „o evidentă tentativă de 
represiune generalizată față de 
muncitorii italieni și de organi
zațiile lor, tentativă destinată în 
mod clar să determine o psihoză 
de intimidare și represiune față 
de recentele cuceriri sindicale". 
In scrisoarea lor, cei trei lideri 
sindicali afirmă că „arestările și 
urmăririle au fost lansate adesea 
pe baza legilor penale, puțin 
conforme principiilor constitu
ționale" și au provocat „o vie 
alarmă în rîndurile muncitorilor".

Comunicatul anunță, de ase
menea, că liderii sindicali au tri
mis o telegramă președintelui 
Consiliului de Miniștri, Mariano 
Rumor, în care cer să fie con- 
vocați „pentru a examina inițiati
vele care să permită apărarea li
bertăților sindicale puternic ame
nințate". în comunicat se mai 
menționează că vor fi întreprin
se demersuri pe lingă Ministerul 
Muncii pentru a se sublinia res
ponsabilitățile industriașilor care, 
în momentul perfectării contrac
telor, au dat asigurări că nu vor 
recurge la acte de represiune și 
și-au exprimat dorința de a se 
instaura raporturi normale în în
treprinderi
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LAGOS 3 (Agerpres). — For

țele federale nigeriene se află 
la aproximativ 10 kilometri de 
orașul Owerri, ultima redută 
a biafrezilor — a declarat la 
Lagos un purtător de cuvînt 
oficial.

Ca urmare a înaintării forțe
lor federale, trupele biafreze 
se află în momentul de față 
într-o situație foarte dificilă. 
O divizie federală a traversat 
rîul Imo, ce desparte orașul 
Aba de Owerri, și se află acum 
la aproximativ 12 kilometri est

• FORȚELE BIAFREZE A- 
VANSEAZĂ pe ruta Owerri- 
Port Harcourt, afirmă un co
municat militar difuzat de co
mandamentul armatei colonelu
lui Ojukwu Odumegwu. Tru
pele biafreze au respins, de a- 
semenea, un violent atac lansat 
de trupele federale în regiunea 
Onitsha. In cursul acestor lupte, 
partea federală a înregistrat 100 
de morți și peste 300 răniți.

19 ; Ansamblul U.G.S. : RITM ’70 
— ora 20 ; Circul de Stat : RAP
SODIA SUEDEZĂ — ora 10 ; 10 și 
19,30.
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• 8,45 Deschiderea emisiunii.

Matineu duminical pentru copil șl 
tineretul școlar : „Tristan și Isol- 
da“, scenariu de Al. Mltru ; Șah, 
marelui maestru I Partidă de șah 
prin televiziune, susținută de FI. 
Gheorghiu. Film serial : Fiul mă
rii • 10,50 Ora satului • 11,15
Concert simfonic : Simfonia a 
IV-a de Schumann ; Simfonia spa
niolă de Ravel. Orchestra Națio
nală a Radiotelevlzlunii Franceze. 
Dirijor Roberto Benzi • 12,00 De 
strajă patriei • 12,35 Emisiune în 
limba maghiară • 13,35 închiderea 
emisiuni de dimineață • 16,30
Deschiderea emisiunii. Realitatea 
ilustrată. în această emisiune in
vitații noștri sînt : Sportul, Varie
tățile, Baletul și Muzica ușoară. 
Din cuprins : • Marile premii 
automobilistice ; • Balet ; • „Nu 
vă aplecați în afară" — film satlrl- 
co-muzlcal de Nicuță Tănase șl 
Marin Traian, cu Horla Șerbănes- 
cu șl Radu Zaharescu ; • „Gra
mofon" cu : Josef Laufer, Eva Pl- 
larova, Karel Gott, Helena Von- 
drackova ; • Recital extraordinar 
oferit de cîntărețul englez Engel
bert Humperdinck șl invitații săi, 
Dlkie Valentine, Gigl Galan șl 
ansamblul coregrafic • 19,00 Tele
jurnalul de seară • 19,20 Noutăți 
cinematografice • 19,40 Muzică 
populară cu : Maria Lătărețu, Lu- 
creția Ciobanu, Mia Barbu, Alex. 
Grozuță, Nicu Stănescu, Ștefan 
Lăzărescu • 20,00 Roman foileton 
„Moara de pe Floss" (ultimul epi
sod) • 20,45 Pe micul dv. ecran : 
„Profil pe 625 de linii". Cu Anda 
Călugăreanu, Florian Pitiș șl Dan 
Tufaru. Invitata emisiunii : Mar
gareta Pîslaru • 21,25 Epoca de 
piatră — desen animat • 21,50 
Telejurnalul de noapte • 22,05 In- 
tilnire cu opereta. Din distribuție 
fac parte : Adriana Codreanu, Va
leria Rădulescu, Lucia Role, Vali 
Niculescu, Constanța Cîmpeanu, 
Cleopatra Melldoneanu, Marica 
Munteanu, Lill Dușescu, Ion Da
cian. Nlcolae Țăranu, Nae Roman, 
Ion Fînățeanu, Toni Buiaclcl, 
Bugarln Dușan • 22,50 Telesport.
PROGRAMUL H
• 20,00 Deschiderea emisiunii ; 

Filme documentare • 20,30 Capo
dopere ale muzicii universale: 
Simfonia a IX-a de Beethoven 
• 21,15 Actori și roluri. Interpre
tează actori a! Teatrului Mic din 
Moscova • 22,05 Roman foileton : 
„Biletul deșertăciunilor" (relua
rea episodului IID.

de centrul biafrez. In același 
timp, alte unități federale se 
îndreaptă spre Owerri dinspre 
sud și vest.

R. S. CEHOSLOVACA. Imagine dintr-o hală a uzinei de cuzineți <

EuiGripa in

R. P. MONGOLA. Centrul de televiziune din Ulan Bator

Turneul 
vicepreședintelui 

S. U. A.
• SPIRO AGNEW, vicepreșe

dintele S.U.A., care întreprinde 
un turneu printr-o serie de țări 
asiatice a sosit sîmbătă la Bang
kok. După aprecierile agenției 
U.P.I., în cadrul convorbirilor 
pe care Spiro Agnewle va avea 
cu oficialitățile tailandeze vor 
fi examinate, printre altele, 
problema reducerii efectivului 
de 47 000 de militari americani 
staționați în Tailanda în baza 
acordurilor existente între cele 
două țări, precum și probleme 
legate de prezența contingentu
lui tailandez de 12 000 de soldați 
în Vietnamul de sud.

• ZIARISTUL JACK! OL
SEN, colaborator al săptămî- 
nalului „Time", a publicat o 
carte, în care emite o nouă 
ipoteză cu privire la acci
dentul de automobil în urma 
căruia în luna iulie 1969 s-a 
înecat tînăra Mary Jo Ke- 
pechne, fosta secretară a se
natorului Edward Kennedy.

Potrivit noii versiuni, se
natorul ar fi coborlt din ma
șină cu puțin înainte de a 
intra pe pod, pentru a nu fi 
observat singur cu tînăra în 
mașină de un polițist aflat 
prin apropiere și i-ar fi su
gerat lui Mary Jo să par
curgă singură o bucată de 
drum, după care urma să se 
reîntîlnească cu ea.

■ De remarcat că polițistul 
Christopher Look a declarat 
In cursul cercetărilor că a 
văzut la ora respectivă un 
automobil, care ar fi putut fi 
acel al senatorului. Autorul 
cărții emite în continuare 
ipoteza că Mary Jo n-ar fi 
putut conduce automobilul, 
care era de două ori mai 
mare decît al ei.

Iama deosebit de aspră care 
s-a abătut asupra vechiului con
tinent este însoțită de o puternică 
epidemie de gripă virotică. De la 
un capăt la altul al Europei, va
lul de gripă a afectat importante 
ramuri ale economiei, a creat 
probleme dificile pentru serviciile 
sanitare. Potrivit datelor publi
cate de Ministerul sănătății din 
Marea Britanie, în ultima săptă- 
mînă aproximativ 700 de per
soane și-au pierdut viața din 
cauza gripei. Transportul în co
mun în marele centre ca Birmin
gham șt Manchester este mult 
redus datorită lipsei de personal.

Pe primele pagini ale ziarelor 
vest-germane știrile despre flage
lul gripei sînt înserate în che
nare. In landul Saxonia inferioară 
peste S0 la sută din populație 
suferă de gripă. S-au înregistrat 
și cazuri mortale.

Presa austriacă anunță că, în

ultimele 
moartea 
țării. 1 
din Vie 
ceasta s 
înregisti 
boală.

Apro. 
lația Greciei suferă de gripă, in 
formează presa din Atena. I 
capitala țării s-au înregistrat a 
proape 500 000 de cazuri de îm 
bolnăviri. Populația rurală est 
cea mai afectată datorită unei c 
sistențe medicale mult mai redus 
ca la orașe.

Valul de gripă a cuprins « 
proape întreg teritoriul Turcie 
Datele oficiale publicate în preș 
din Ankara arată că cîteva m 
lioane de cetățeni suferă din cat 
za virusului „A-2“. Numeroas 
școli' au fost închise. Au fost < 
doptate măsuri deosebite penti 
stăvilirea extinderii epidemiei.

• AUTORITĂȚILE MILITA
RE indoneziene au arestat în 
ultimele săptămîni 50 de persoa
ne acuzate că au condus activi
tatea ilegală a unor organizații 
comuniste, informează agenția 
France Presse, reluînd o decla
rație a purtătorului de cuvînt 
al armatei indoneziene, genera
lul Nawawi Alief,

• MINISTRUL AFACERI
LOR EXTERNE AL ISRAELU
LUI, Abba Eban, va face o vi
zită oficială, în luna februarie, 
în Republica Federală a Germa
niei. După cum menționează a- 
gențiile de presă, aceasta este 
prima vizită oficială a unui 
membru al guvernului israelian 
în R. F. a Germaniei.

Abba Eban urmează să vizite
ze și alte capitale europene.

• ȘEFUL DELEGAȚIEI SUD- 
VIETNAMEZE la convorbirile 
de la Paris, Pham Dang Lam, a 
fost rechemat la Saigon pentru 
consultări, a declarat un purtă
tor oficial de cuvînt al regimu- 
Aii de la Saigon.

peșteră
Omul cel mai solitar din lume, iugoslavul Milutin Veljkovici, 

în vîrstă de 34 de ani, care trăiește de peste șase luni într-o 
peșteră, la o adîncime de 200 de metri, a petrecut noaptea de 
revelion fericit, fără să manifeste vreun sentiment de nemulțu
mire pentru singurătatea care-1 înconjoară. El a servit meniul 
obișnuit, conserve și cafea, continuîndu-și în același timp jur
nalul, care a ajuns deja la 387 de pagini. Această informație a 
fost transmisă de unul din corespondenții agenției Taniug, care 
a trebuit să înfrunte o puternică furtună de zăpadă pentru a 
ajunge la peștera Kopaj-Kosar din regiunea de est r c 
unde se află Veljkovici.

Temerarul locuitor al peșterei, care a bătut recent 
de ședere în subteran, deținut de francezul Jean-Pierre 
intenționează să nu părăsească întunecoasa sa „locui 
spre sîrșitul toamnei. Singura sa legătură cu lumea < 
o constituie telefonul.

Veljkovici are preocupări multiple : face observații 
scrie un roman științifico-fantastic și în același timp 
ocupat să întrețină cele cîteva animale care se află cu < 
o rață, un cîine și o pisică care nu suportă singurătate: 
menea, scrie corespondentul agenției Taniug, Veljkovic 
tănă barba care devine pe zi ce trece tot mai lungă.

Revelion m

Măsuri politice 
la Brazzaville \

CONSILIUL de stat al Rd» 
blicii Populare Congo (Brazzax 
le), instituit conform hotărîrii : 
doptate de Congresul Partidul 
Muncii, este organul suprem e 
xecutiv și administrativ al ți 
rii — a anunțat postul de /a 
dio „Vocea Revoluției Corgo 
leze". Potrivit comunicatulu o 
ficial, Consiliul 
este prezidat
N’Gouabi, va îndeplini, fotoda 
tă, și atribuțiile guverrului. îs

de Stat cari 
de dariei
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