
„...tuturor celor care prin activitatea și eforturile lor inalfâ
luminosul edificiu al României socialiste —UN AN NOU, FERICIT,

REALIZĂRI CIT MAI MARI ÎN MUNCĂ Șl VIATĂ"

Proletari din toate țările, uniți-vă! Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

ANUL 1971...
iul semicentenarului Partidului Comunist Român 
iul an al noului cincinal • Anul de demaraj în procesul 
icare a economiei naționale la un nou stadiu calitativ 
Anul celui de al IX-lea congres al organizației 

noastre revoluționare de tineret

.A FOST ÎNTÎMPINAT
IN TOATA ȚARA 

BUCURIE, CU IZBÎNZI
DE BUN AUGUR

rostită la posturile de radio 
și televiziune 

cu prilejul Anului Nou

C
u fiecare zi a noului an, ecourile sărbăto
rii din datină se pierd în zarea vremii, lă- 
sîndu-ne amintirea caldă, tonică a încâ 
unui revelion petrecut alături de cei dragi, 
a încă unei nopți în care, sub cetina lumi
nată feeric, am ridicat paharul spre cin- 

inirilor trecute, spre întîmpinarea izbînzilor ce vin. 
filă desprinsă din noul calendar, reverberările de 

ini explodate peste întreaga țară în Noaptea de An 
stele pe firmamentul aducerii aminte, iar zvonul de 

cîntec și hohotul de rîs și chiotul de urare ne răsună în auz 
tot mai estompat, ca ecourile unei cete de urători, plugari, ce 
se-ndepărtează spre a ne reveni în prag, mai încărcate de 
bucurie — la anul.

în pervazul sărbătorii săvîrșite rămînem față-n fațâ cu 
timpul, cu țara, cu noi înșine, conștienfi câ între un an și al
tul, între un cincinal și altul, între o faptă a muncii și altă 
faptă a muncii nu s-a petrecut la miezul nopții de revelion 
nici o întrerupere, că șuvoiul mereu tînăr al vieții patriei noas
tre, devenirea ei — cuprinsă sub numele mîndru de construcție 
a socialismului înscrisă pe traiectoria dezvoltării multilaterale 
— nu a cunoscut, la cumpăna dintre ani, nici măcar popasul 
unei clipe. Asemenea fluxului continuu, alergînd .neoprit prin 
arterele energetice ale patriei; asemenea pulsului incandes
cent, statornic, al siderurgiei; asemenea traficului permanent 
de pe căile de fier, de asfalt, de apă si de văzduh, ale țârii; 
asemenea veghei neclintite a ostașilor ae la fruntarii, a medi
cilor de lîngâ leagănul noilor născufi, a cercetătorilor care mă
soară ninsoarea și vîntul în vîrfuri de munte — asemenea tu
turor acestor realități pe care reporterii le cercetează, cu în
dreptățită pasiune profesională, an de an, în fiecare noapte 
de revelion. România socialistă, întregul ei popor, strîns unit 
în jurul partidului, cu privirile îndreptate spre viitor, a trăit 
sărbătoarea Anului Nou nu ca pe un moment static, de con
templare, ci ca pe unul activ, dinamizat de dorința faptelor, 
rodnice, care să înscrie în noua etapă istorică a țării izbînzi 
și mai mari decît cele dobîndite pînă acum. Acest gînd, care 
este al întregii națiuni, a căpătat expresie rotundă și lapida
ră în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
posturile de radio și televiziune, cu prilejul Anului Nou : „Pe 
drept cuvînt se poate spune că cincinalul viitor, întocmit pe 
baza Directivelor celui de al X-lea Congres al partidului, va 
asigura ridicarea la un nivel superior a întregii economii națio
nale, atît ca potențial, dor mai ales din punct de vedere cali
tativ. îndeplinirea planului de stat pe 1971 — adoptat recent 
de Marea Adunare Națională — va crea premisele pentru 
realizarea în cele mai bune condiții a acestui măreț program*.

Noul cincinal — cincinalul calității. Anul 1971 — an de de-
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marări. Așadar, prin glasul conducătorului iubit al partidului 
și statului nostru, noul cincinal, noul an își capătă, încă de la 
început, sintetizarea, își dobînaesc, încâ de la început, nume
le sub care le vom înscrie ca pe niște capitole de pref în car
tea istoriei moderne a țârii.

...Capitole pe care întregul popor va trebui sâ le scrie prin 
fapte. în așa fel încît, la sfîrșitul acestei etape, comparînd 
chipul viitor al țârii cu cel de azi, sâ putem trăi aceeași În
dreptățită și profund omeneascâ mîndrie patriotică pe care 
am trăit-o, făcînd o comparație similară, cu prilejul cincina
lului încheiat cu patru zile în urmă.

Nu peste multă vreme, vom lua cunoștințâ, prin datele cen
tralizate pe care statul ni le pune la îndemînă în fiecare an, 
de realizările globale ale anului și cincinalului recent înche
iate. Cu acest prilej, întreaga tară și, deopotrivă, fiecare ju
deț, fiecare oraș, fiecare sat, fiecare loc de muncă, fiecare 
cetățean își vor putea privi lucid în oglinda limpede a cifre
lor, drumul de dezvoltare străbătut în răstimpul a cinci ani de 
harnice eforturi. Un răstimp, în perimetrul căruia, așa cum 
aprecia secretarul general al partidului nostru „...România a 
urcat o nouă treaptă în ascensiunea ei continuă pe calea ci
vilizației'.

_ De. la înălțimea acestei noi trepte cucerite, acestei trainice 
și prielnice rampe de lansare spre viitor, și-a scrutat poporul 
nostru perspectivele de muncă și dezvoltare în noul cincinal. 
...Perspective care deschid tineretului orizonturi de acțiune 
mai largi ca oricînd. Obiectivele mari, principiale, ale pro
gramului noii perioade — schimbările structurii calitative în 
industrie, sporul de investiții și folosirea a noi experiențe or
ganizatorice în agricultură, reciclarea calificării cadrelor, gri
la continuă pentru ridicarea nivelului de trai material și spi
ritual al oamenilor muncii, perfecționarea vieții sociale, dez
voltarea spiritului de inițiativă — pun în fața întregului tineret 
obligația majoră, patriotică, a răspunderii directe, conștiente, 
totale, fațâ de fiecare act al muncii, față de fiecare gram de 
material, față de fiecare centimetru al spațiului de lucru( față 
de fiecare minut al timpului de producție. în acest spirit, cel 
de al IX-lea Congres al U.T.C. își va înscrie în rîndul temelor 
centrale ale dezbaterilor sale masurile concrete de antrenare 
a tineretului în procesul de producție, participarea sa intensă, cu 
toate forțele la viața economică a țârii.

Din acest punct de vedere, veștile despre cele dinții succe
se productive înscrise în cartea noului an și a noului cincinal 
de câtre tineri, ne apar ca niște răspunsuri date, cu toatâ ini
ma, la dezideratul majorei răspunderi, deziderat sub semnul 
căruia țara întreagă, condusă de partid, a început sâ-și tră
iască — din plin — noul său timp istoric.

PETRE DRAGU

Dragi tovarăși și prieteni.

Cetățeni ai Republicii Socia
liste România :

tn aceste clipe solemne, cînd 
se termină încă un an de acti
vitate rodnică și înfăptuiri re
marcabile, cind ne aflăm în 
pragul unui an nou, vă adresez 
tuturor un călduros mesaj de 
salut din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului de Stat 
și a guvernului Republicii So
cialiste România.

Pentru poporul nostru, aceas 
tă sărbătoare are o semnifica 
ție deosebită deoarece ea mar
chează nu numai sfîrșitul unui 
an de viață și muncă, ci și în
cheierea planului cincinal 1966 
1970 cu rezultate bune, cu un 
bilanț bogat In acești ani, Ro
mânia Socialistă a urcat o nouă 
treaptă în ascensiunea ei conți 
nuă pe calea civilizației. S-au 
dezvoltat și modernizat forțele 
de producție ale țării, a crescut 
avuția națională. Ca urmare a 
rezultatelor obținute în produc 
ția materială, a crescut venitul 
național, au fost luate noi mă 
suri pentru îmbunătățirea con 
dițiilor de viață ale populație 
de la orașe și sate, tn această 
perioadă s-a înfăptuit majora 
rea generală a salariilor, în 
deosebi a celor mici, au fos 
sporite pensiile, alocațiile pen 
tru copii, s-a intensificat con
strucția de locuințe. Statul nos 
tru socialist a aloca, fonduri în
semnate pentru dezvoltarea în 
vățămintului, culturii, ocroti
rii sănătății Putem spune că 
întregul program de edificare 
economică și socială adoptat cu 
cinci ani în urmă de Congresul 
al IX-lea al partidului a fost 
îndeplinit cu succes.

Anul 1970 a fost, după cum 
se știe, și un a» de grele încer
cări pentru poporul român ; 
inundațiile din primăvară au 
pricinuit pagube mari econo
miei naționale și populației 
Poporul nostru și-a dovedi 
însă și cu acest prilej înalta 
forță morală, eroismul, patrio
tismul său fierbinte tn ciuda 
greutăților, planul industrial 
a fost îndeplinit, agricultura 
a furnizat economiei naționale 
importante cantități de pro 
duse Măsurile luate au permis 
asigurarea fondului de tnărfur 
agroalimentare necesar apro 
vizionării populației. Toate a- 
cestea sînt o dovadă elocventă 
a trăinicie! și superiorității o 
rinduirii noastre socialiste, a 
capacității poporului român d< 
a infringe și depăși orice ob 
stacole în mersul său triumfă 
tor spre comunism

Progresele pe care le-am ob 
ținut sînt o vie și pregnantă în 
truchipare a activității neo
bosite desfășurate de clasa 
muncitoare, de țărănime și

intelectualitate, de toți cetă
țenii, fără deosebire de națio
nalitate, care urmează cu în
credere nestrămutată politica 
partidului — expresie a inte
reselor fundamentale și a as
pirațiilor celor mai arzătoare 
ale poporului nostru Dați-mi 
voie ca pentru toate aceste 
realizări, pentru munca nobilă 
închinată înfloririi patriei 
noastre scumpe. România so
cialistă, să vă adresez tutu
ror, dragi concetățeni, cele mai 
sincere și cordiale felicitări.

O dată cu începutul anului 
1971. intrăm intr-o nouă etapă 
a dezvoltării economice și so- 
cial-culturale a țării, concreti
zată în prevederile noului plan 
cincinal Pe drept cuvînt se 
poate spune că cincinalul vii
tor, întocmit pe baza Directi
velor celui de-al X-Iea Con
gres al partidului va asigura 
ridicarea la un nivel superior 
a întregii economii naționale, 
atit ca potențial, dar mai ales 
din punct de vedere calitativ 
tndeplin rea planului de stat 
pe 1971 — adoptat recent de 
Marea Adunare Națională — 
va crea premisele pentru rea 
lizarea in cele mai bune con 
diții a acestui măreț program 
Au fost luate — și se vor lua 
în continuare — măsuri pen
tru perfecționarea activității 
economice. pentru creșterea 
eficienței întregii producții 
materiale S-a trecut la apli
carea măsurilor pentru ridica
rea nivelului agriculturii, atît 
prin dezvoltarea și moderni
zarea bazei materiale, cît și 
prin perfecționarea organi
zării, conducerii și planificării 
producției.

în centrul preocupărilor

partidului și statului nostru 
va sta grija pentru satisface
rea intr-un grad tot mai înalt 
a cerințelor materiale și spi
rituale ale poporului Recenta 
plenară a Comitetului Cen
tral a adoptat în acest scop o 
serie de măsuri importrn'e 
în cursul anului 1971. ca și în 
ceilalți ani ai noulu cincinal 
vor fi luate noi măsuri pen
tru creșterea nivelului de trai 
al maselor Se vor asigura, pe 
măsura sporirii resurselor ina 
teriale și financiare, venituri 
tot mai mari pentru oamenii 
muncii, condiții de viață din 
ce in ce mai bune pentru în
tregul popor Tot ceea ce se 
făurește în țara noastră, în
treaga activitate de construc
ție socialistă au drept țel ma
jor bunăstarea oamenilor mun
cii, asigurarea accesului tutu
ror membrilor societății Ia bi 
nefacerile civilizației moder
ne, dezvoltarea multilaterală 
a personalității umane.

Realizarea acestor mari o- 
biective cere din partea tutu 
ror celor ce muncesc - în ca 
litatea lor dublă de producă 
tori și proprietari ai mijloace 
lor de producție - o activi 
tate susținută o contrib >ție 
activă la soluționarea proble 
melor generale ale > ieții eco 
nomice. politice și sociale 
Perfecționarea organizării și 
planificării economiei, dezvoi 
tarea democrației socialiste 
creează cadrul propice pentru 
participarea efectivă a oameni 
lor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, la conducerea 
producției. Ia activitatea tu
turor organismelor sociale, la 
elaborarea și înfăptuirea în
tregii politici de construcție so

cialistă. Mersul înainte al Ro
mâniei spre progres și pros
peritate este astfel rezultatul 
nemijlocit al creației conști
ente a poporului, deplin suve
ran în țara sa, stăpîn pe des
tinele sale, liber să-și fău
rească viitorul așa cum do
rește.

Dispunem de o bază econo
mică puternică, avem o pers
pectivă clară, țeluri precise. 
La cîrma țării se află încer
catul nostru partid comunist, 
strîns legat de clasa munci
toare, de masele largi ale oa
menilor muncit trup din tru
pul poporului, care iși înde
plinește cu cinste rolul istoric 
de forță politică conducătoare 
a societății socialiste, călă- 
uzindu-se după legile generale 
ale noii orînduiri, după învă
țătura marxist-leninistă apli
cată creator la condițiile isto 
rice și sociale ale României 
Semnificația deosebită a nou
lui an este accentuată și prin 
faptul că în 1971 vom aniver
sa semicentenarul Partidului 
Comunist Român a cărui glo
rioasă existență demonstrea
ză că idealul suprem al comu
niștilor români a fost și ră- 
mîne slujirea devotată a po
porului în mijlocul căruia s-au 
născut, asigurarea libertății și 
prosperității patriei, a viitoru
lui ei fericit-

Dragi tovarăși.

Anul 1970 a fost un an bo
gat în evenimente internațio
nale. Deși cercurile imperia
liste au întreprins o serie de 
acțiuni menite să pună în pe
ricol cauza păcii, securitatea 
popoarelor, să agraveze încor
darea pe arena mondială, pu
tem afirma că linia dominan
tă a evoluției internaționale 
a constituit-o succesele forțe
lor progresiste în lupta pentru 
înlăturarea pericolului unui 
nou război, pentru destindere 
și colaborare V:ața a adus no' 
și noi dovezi că popoarele lu
mii doresc cu ardoare să tră
iască liber si independent, că 
ele sînt hotărîte să nu ma: 
admită politica imperialistă 
de dominație, dictat si agresi
une să lupte pentru ca toate 
națiunile să noată colabora în 
donlină eealitate în folosul 
nropriu si al progresului gene
ral

tn anul 1970, Republica So
cialistă România, credincioasă 
politicii sale de pace, securita
te, pătrunsă de un înalt spirit 
de răspundere față de soarta 
poporului român și a păcii 
mondiale, a desfășurat o in
tensă activitate internațională. 
S-au lărgit relațiile de priete
nie și colaborare ale țării noas
tre cu toate statele socialiste,

(Cnnfinunrp în png a TV-a)
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PRIMELE VEȘTI ALE ANULUI 1971
Semne bune 

anul are

LA ORA ZERO — 
PRIMA ȘARJA

Vasil* Georgescu, topltor șef 
la cuptorul 4 al O.S.M. II, pri
vește nerăbdător la ceas. Ma1 
slnt doar clteva minute plnă 
cînd glasul sirenei se va auzi 
prelung și solemn, marclnd ho 
tarul între doi ani. E emoțio
nat, puțin neliniștit. Cînd alții 
vor ridica un pahar în cinstea 
anului care vine, el va trebui să 
dea un examen greu : să în 
ceapă evacuarea primei șarje a 
anului. Momentul aoesta l-a aș
teptat mult, l-a dorit cu înfri
gurare, iar acum e fericit că 
întâmplarea l-a ajutat să-l poată 
trăi. Prin ochelarii de protecție 
privește pentru ultima oară me
talul clocotind. Au făcut toate 
pregătirile și nu așteaptă decît 
semnele ceasornicului pentru a 
intra în acțiune. Lingă el a apă
rut ca din senin și maistrul 
Paul Orelt, care în loc să stea 
lingă oțelarli care își puteau 
permite un moment de răgaz, a 
preferat oa noul an să-l găseas
că în văpaia cuptorului. E rîn- 
dul maistrului să se uite la ceas. 
Din 1970 au mai rămas doar cî- 
teva secunde...

Glasul sirenei străpunge brusc 
liniștea nopții. In uriașa hală a 
O.S.M. II oțelaril își string mii- 
nile, se îmbrățișează, își urează 
ia mulți ani. Numai la cupto
rul 4 nu e timp de așa ceva. 
„Dansul * șarpelui de foc — 
cum spun oțelarii — a început

De abia după ce pintecele 
cuptorului a fost golit, topitorii 
observă că lingă ei se aflau di
rectorul general al combinatului, 
șeful seoției și secretarul comi
tetului de partid — care au ținut 
să fie primii care să-l felicite 
pentru cea dintâi lzbîndă a lui 
1971. Acest gest l-a mișcat 
profund. Li se spune că dacă 
nu respectau riguros graficul de 
elaborare pierdeau întâietatea, 
căci la numai 10 minute după ei 
a început evacuarea cuptorului 
8, Iar la 15 minute a cuptorului 
1.

— Am ținut să pășim în noul 
an ou dreptul, ne spune maistrul 
Orelt. Șl am reușit. Prima șar
jă, care poartă numărul 55 922, 
a avut 400 de tone și s-a înca
drat în calitatea cerută. Efortu
rile ne-au fost răsplătite.

Nici cel care au preluat șta
feta în schimburile următoare 
nu s-au lăsat mai prejos. La 
cuptoarele 4, 1 șl 5, pe parcursul 
primei zile de muncă au avut 
loc cite trei evacuări, realizînd 
împreună mal mult de jumătate 
din planul zilei. Duratele de 
elaborare a șarjelor au atins li
mitele cele mal reduse, de circa 
8 ore, considerat» d» fapt niște 
recorduri.

— Cînd s» vorbește despre 
elaborarea oțelului, afirmă prim 
topitorul Constantin Bo- 
răscu, propus recent candidat 
pentru organele superioare ale 
U.T.C., mulți se gindesc la fap
te spectaculoase, ieșite din co
mun. Noi, oțelarii, nu dorim însă 
astfel de fapte. Cînd se mani
festă, înseamnă că s-a produs o 
avarie, un deranjament, că n-am 
fost în stare să stăpînim proce
sele care se petrec în cuptoare. 
Noi sîntem satisfăcut! numai 
cînd totul decurge normal, cînd... 
nu se întâmplă nimic ! Doar 
atunci putem spune că ne-am 
făcut pe deplin datoria. Așa s-a 
întâmplat în aceste prime L zile 
ale anului, așa am dori să se în
tâmple șl în viitor.

...La Dispeceratul central al 
Combinatului siderurgic din Hu
nedoara se desfășoară o activi
tate febrilă. E ora cînd seoțiile 
raportează rezultatele înregis
trate în primele două zile de 
muncă ale anului. Dispecerii de 
serviciu de-abia prididesc să no
teze. Pe toată linia se cbnsem- 
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nează numai plusuri : 59 tone la 
cocs, 405 tone la aglomerat feros, 
26 tone la fontă, 344 tone la oțel, 
320 tone la laminatele grele, 
mijlocii și ușoare...

— Blumurile șl țaglele purtând 
marca Hunedoara 1971 — ne spu
ne dispecerul șef — au și plecat 
pe arterele țării cu destinația 
Reșița, Brăila, Cîmpia Turzii, 
Oțelul Roșu în cantități de mii 
de tone pentru a da o nouă vita
litate și suflu economiei națio
nale. Pină la sflrșitul anului Hu
nedoara va expedia țării peste 3 
milioane tone de oțel. E pentru 
prima oară cînd și-a planificat 
să treacă această graniță.

AL. BĂLGRADEAN

1 ianuarie —ora 5,30 dimi
neața. Înainte de plecarea in 
cursă, lucrătorii de la tram
vaie primesc ultimele indicații.

SUCCESE CONTURATE 
IN PRIMELE ORE

„Astăzi, prima zi a anului, li
vrăm la export peste 160 tone 
negru de fum, 18 tone de acri- 
lonitril și-au început călătoria 
spre Franța și tot atîta polieti
lenă va pleca mîine spre Brazi
lia". Sînt cuvintele cu care ne 
întâmpină directorul comercial, 
ing. Gheorghe Manea și șeful 
serviciului export — ing. Adrian 
Răducanu, aflați și în această 
primă zi a lui 1971 la Combina
tul petrochimic din Pitești.

în momentele cînd ceasul își 
împingea arătătoarele spre noul 
an, vocile dispecerilor de ser
viciu Maria Tomescu și Liviu 
Sireteanu au răsunat cu solem
nitate în receptoarele telefoane
lor din secțiile unde oamenii se 
aflau la posturile lor : „La mulți 
ani ! Avem satisfacția să vă a- 
nunțăm că primele cantități de 
produse pe 1971 au fost elabo
rate în condiții optime și de ca
litate ireproșabilă".

Lui Dumitru Iacob de la ser
viciul A.T.M., urările i-au fost 
adresate abia la o oră după mie
zul nopții, atunci cînd a redat 
In funcțiune regulatorul de ni
vel. Tot In timpul intervenției 
l-a găsit 1971 pe mulți tineri ce 
au lucrat zeci de ore la repune
rea In funcțiune a motorului e- 
lectronic de 6 Kw ce antrenează 
unul din compresoarele pirolizei. 
Printre ei, maistrul Florea Năs- 
tase și ing. Ion Fărcășescu, pe 
care șl primele 2 zile din an i-au 
găsit tot la datorie, ca și pe dis
pecerul C.T.C. Romică Meraru 
sau ing. Cristian Kldss. Tineri ce 
au putut să raporteze în zilele 
de 1 șl 2 ianuarie inginerului 
dispecer Mihai Corbu că sarci
nile sporite de producție ce re
vin în acest an tânărului combi
nat au putut fi depășite cu 6 Ia 
sută la propilenă, cu 10 la sută, 
la produse aromate, cu însem
nate procente la negru de fum, 
polietilenă și etilenă.

I. VOICU

PERMANENȚA PESTE 
PRAGURI

In ultima zi a anului trecut 
bătrînul modelor de la servi
ciul mecanic, Măthă Iosif, a ie
șit la pensie. A semnat ultima 
fișă de pontaj și a lucrat o 
tură întreagă. A plecat însă din 
combinat cu un simbol în oom- 
parație cu care o adunătură de 
cuvinte festive nu înseamnă ni
mic. Printre alte cadouri, cole
gii de muncă i-au dăruit bă- 
trînului Măthă un ceas. Un ceas 
care a purces să preia timpul 
din noaptea Anului nou. In a- 
ceeașl zi, în caietul rapoartelor 
de tură în care maistrul de
scrie de obicei, pentru sahim- 
bul următor, modul în care au 
funcționat utilajele, situația pa
rametrilor de producție și ana
lizele de laborator s-a adăugat 
la urmă și urarea „La mulți 
ani l“. Cu această urare a înce
put noaptea de revelion în com
binat, prima noapte de revelion 
pe care și-a petrecut-o în haine 
de lucru și tânărul operator chi
mist Cherteș Ioan, de cîteva luni 
absolvent al școlii profesionale 
Nu a fost pentru el o noapte de 
regrete, ci de îndreptățită mîn- 
drie că în mijlocul colectivului 
de muncă e investit cu egală în
credere.

In seara zilei de 1 ianuarie, ia 
combinat îl întâlnesc pe Pop 
Dorin, secretarul comitetului 
U.T.C. Este în tură liberă dar 
a venit să mai stea de vorbă cu 
băieții, așa cum îi este obiceiul. 
II însoțesc în secție, In labora
toare. Urcăm cu liftul la cea mai 
înaltă cotă a combinatului, la 56 
metri, în turnul de granulare a 
azotatului de amoniu, și „unde se 
află operatorul chimist Roba 
Dumitru, membru al comitetu
lui U.T.C.". Privim puzderia de 
lumini a Combinatului chimic 
din Tîrgu Mureș și, de la această 
altitudine, simțim parcă organic 
forța economică. Numai în pri
mele două zile din ianuarie, va
loarea producției globale reali
zate însumează peste 3 milioane 
lei. S-au produs, printre altele,
1 200 tone amoniac și peste
2 600 azotat de amoniu.

C. POGACEANU

De strajă patriei

LA FRONTIERA 
DINTRE ANI

In aceste momente cînd orele 
nopții se despart, la confluența 
dintre ani și cincțnale, cînd cu
pele pline se apropie de buze 
și inimile trăiesc intens căldura 
urării de bine, sănătate și pros
peritate, printre cei care întâm
pină noul an la posturile de 
muncă și de veghe se află șl ei, 
ostașii patriei. Păzind meleagu
rile străbune, cu sentimentul 
puternic, inegalabil al dragostei 
de țară, ei slnt prezenți, prin 
miile de fire nevăzute care-f 
leagă de poporul părinte, la săr
bătoarea tradițională.

Caporalul Ion Vlăduca e san
tinelă la drapel. La ce s-o fi 
gîndind oare, In aceste clipe, 
Vlăduca 7 Poate, Ia ai săi, în 
Rovinari. Ai săi — gîndindu-ne 
Ia minerii din mijlocul cărora 
a venit în armată. Părinții nu 
șf-i cunoaște. Sau poate că gln- 
durile sale se învlrt în preajma 
grupei pe care o comandă ? Ca
lificativul „foarte bine" la toate 
categoriile de instrucție, situa
rea subunității printre cele mai 
bune din batalion, primirea sa 
recentă în rlndul comuniștilor 
— sînt motive de mlndrie ostă
șească, retrospectivă demnă, 

acum, în pragul Anului Nou. Or, 
poate, caporalul Vlăduca își 
poartă gîndurile spre familia 
Ioanei Pătruț, din Satu Mare. în 
scrisoarea primită recent 1 se 
urează t fericire șl mulți ani I
— și » Informat că familia Pă
truț s-a mutat în casă nouă. Nici 
acum nu știe precis Ion Vlăduca 
de unde o fi aflat femeia aceea
— p» care și-o amintește îm
brăcată au un pardesiu albastru 
și cu un batic galben pe cap —, 
numele și adresa unității sale. 
Atunci, în dimineața aceea de 
mai, vînătă șl friguroasă, cînd 
a smuls-o p» femeie și p» copi
lul pe care-1 strîngea la piept, 
de sub furia apelor, n-a avut 
cînd să-l spună cine », de unde 
». In toate cele patru scrisori 
primite pînă acum, Ioana Pă
truț îl Invită să-i viziteze fami
lia. Poate că Ion Vlăduca se va 
duoe îhtr-acolo, în februarie, 
cînd va primi concediu...

Anul trecut, caporalul Grigore 
Frățilă a făcut revelionul în fața 
cuptorului, la combinatul gălă- 
țean, așteptând o nouă șarjă. 
Acum, veghează, eu privirea a- 
țintită pe jăratecul verde de pe 
vatra de cer a radiolocatorului. 
In stație e cald, iar zumzetul 
aparaturii îl cere un plus de 
concentrare. Așteptarea aoeasta, 
In care nu apar impulsuri pe 
ecran, • mai grea decît clipele 
dense din timpul exercițiilor și 
aplicațiilor tactice, cînd cerul e 
brăzdat de avioane 1971 îl gă

sește p» operatorul radiolocato- 
rist^Frățilă de veghe la ecran...

Undeva, în apropiere, se află 
Instalația de rachete. Locote
nentul major inginer Victor 
Drăgoi privește spre tabloul de 
comandă. Țîrlitul telefonului îi 
face să tresară. In receptor, vo
cea cunoscută a sergentului Ga- 
vrilaș. „Permiteți, tovarăș» lo- 
cotenent-major să vă urez mulți 
ani șl noi succese în noul an I". 
Mulțumindu-1 sergentului pen
tru urare, ofițerul își amintește 
de dimensiunii» umane al» sub
ordonatului. Gavrilaș a avut în 
vară o problemă grea, familiară. 
L-a ajutat să și-o rezolve. De 
atunci între el s-a statornicit o 
puternică prietenie. Rezultatele 
sergentului s-au dublat Acum, 
în noaptea Anului nou, amlndoi 
slnt de veghe la posturile lor de 
luptă...

Romain Rolland spunea dnd- 
va că : „Cel mai mare lucru în 
viață e să-ți faci datoria". Osta
șii, pe care i-am înfățișat, ală
turi de toți ceilalți, prezenți în 
acest timp ca străjuitori al Ce
tății, își fac datoria în noaptea 
dintre cele două cincinale, cu 
aceeași dragoste fierbinte dintot- 
deauna față de patrie, popor, 
partid, cu aceeași abnegație și 
dăruire umană și ostășească.

însemnare de lt.-coloneî 
ADRIAN MIERLUȘCA

O CUPA 
PENTRU FĂURITORII 
DE CONSTELAȚII

In noaptea acestui revelion, la 
ferestrele constructorilor de pe 
Lotru, înoadrate în chenarul alb 
al zăpezilor abundente și liniș
tit», licuricii artificiilor, ai be- 
culețelor și luminărilor din po
mul de iarnă au strălucit ca o 
imensă bucurie — constelație în 
miniatură a ceea ce va deveni 
nu peste multă vreme acest iz 
vor de lumină.

In clipa de solemn șl simbolic 
hotar, ztmbetul de satisfacție al 
constructorilor și montorilor a 
înflorit pe cupa închinată izbîn- 
zilor împlinite într-un an de 
grei» încercări. A fost o peri
oadă în care eforturile au prins 
să se materializeze în obiective 
bine conturate Jaloanele acestui 
an, căruia constructorii au reu
șit să-i „fure" o lună de zile 
bătută pe muchie, sînt cîteva 
realizări substanțiale, consem
nate la timpul lor, care vor 
rămîne în cartea Lotrului ca 
mărturii de neclintit ale unui 
eroism consecvent In această 
noapte de revelion oamenii nu 
văd decît bucuriile. Au uitat 
parcă pentru totdeauna necazu
rile unui an întreg, care i-au 
împiedicat spre împliniri șl mai 
mari. GIndul lor scrutează vii
torul. Căci anul 1971, pregătit 
aici cu cea mai mare atenție 
se anunță un an al marilor în
făptuiri de dinaintea punerii în 
funcțiune a primului grup hidro
energetic. Nu întâmplător toas
tul constructorilor a fost adre
sat mai mult așteptatelor rea
lizări. Lui loan Moga, șeful lo
tului aduoțiune-priză, doar în
trebările reporterului îi răsco
lesc unele amintiri mai puțin 
plăcute. „Se excava ultimul inel 
în sistemul de armare austriac. 
Roca a intrat în presiune șl 
prăbușirea părea Iminentă. In
tervenția promptă și sigură a 
celor două formațiuni care ur
mau să se schimbe a salvat si
tuația care putea deveni drama
tică mai ales pentru cel din ga
lerie și pentru întreaga lucrare 
de aici"...

— Acum la ce vă glndițj î
— La străpungere.
— Dar tu, Aurel Ciripan ?
— Tot la străpungere !
Și șeful brigăzii de tineret a 

lotului Malaia ne asigură că 
acest eveniment se va petrece cu 
cel puțin o lună de zile înainte 
de termenul stabilit.

O coincidență de gînduri care 
anticipează evenimentele anului 
de-abla început — „anul stră
pungerilor", cum îl definea cu 
clteva zile în urmă tovarășul 
Ion Bolnavu, secretarul comite
tului de partid pe grup.

In ultima zi scursă din anul 
1970, tânărul șofer Alexandru 
Moraru, aplecat peste geamul 
deschis al Tatrei care pendula 
între cariera de anrocamente și 
baraj, îmi spunea din mers, în
cetinind viteza i „Abia de acum 
încolo o să vă arătăm barajul. 
Anul 1971 va fi anul marilor de
puneri de anrocamente". Această 
scurtă declarație era de fapt ex
presia unul angajament al bara- 
jiștilor pentru perioada urmă
toare.

Gîndurile brigadierilor de la 
atelierele centrale s-au concen
trat șl ele, în aceste momente, 
într-unul singur, mărturisit suc
cint dar ferm de către Ion Ban- 
gală. „închin pentru cele două 
drapele de brigadă fruntașă pe 
care le-am obținut în întrecere 
șl pentru cele care se vor adău
ga". Cucerind consecutiv drape
lul de brigadă fruntașă In com
petiția hărniciei pe șantierul na
țional al tineretului, brigada de 
la atelierele centrale a făcut do
vada unei constanțe care a sti
mulat întreaga muncă pe șan

tier. Căci de modul în eare 
acești tineri întrețin și repară 
mașinile și utilajele depinde 
mersul lucrărilor din subteran, 
și al multor altor operații.

Toastând pentru ceea ce au 
realizat intr-un an de zile și 
mai ales pentru ceea ce se aș
teaptă în acest an, tinerii ma
relui șantier au un singur gînd 
— al înfăptuirii cu orice preț 
a sarcinilor stabilite. închinăm 
șl noi o cupă de stele pentru 
marea constelație ce va răsări 
la Lotru.

V. RAVESCU

Teatrul „Nottara' cunoaște, 
in aces-te zile de sărbătoare, o 

activitate febrilă

RADIOGRAME
în ajunul Anului nou, de pe 

nava „Brașov" a sosit pe a- 
dresa președintelui Consiliu
lui popular județean Brașov 
următoarea radiogramă : ;,în 
drum spre patrie, echipajul 
navei „Brașov" a aflat cu deo
sebită satisfacție că oamenii 
muncii de pe cuprinsul jude
țului dv. au îndeplinit sarci
nile de plan pe 1970. Spre a 
cinsti aceste realizări, și echi
pajul navei ce poartă numele 
frumosului Brașov încheie a- 
cest an cu realizări deosebite, 
situindu-se printre navele 
fruntașe ale flotei noastre ma
ritime. în numele ofițerilor și 
marinarilor de pe nava „Bra
șov", vă dorim dv. și prin dv 
tuturor cetățenilor județului 
Brașov, ca noul an ce vine să 
vă aducă noi succese în dez
voltarea continuă a economiei 
socialiste, realizarea tuturor 
dorințelor, multă fericire și 
noroc, dv. și familiilor. La 
mulți ani".

Răspunzînd acestui mesaj, 
tov. Constantin Cîrțînă, prim- 
secretar al comitetului jude
țean de partid, președintele 
Consiliului popular județean, a 
expediat în ultimele ore ale 
anului care s-a încheiat urmă
toarea radiogramă :

„Am primit cu multă bucu
rie radiograma dv., pentru care 
vă mulțumim. Prin interme
diul presei o vom aduce la cu
noștința cetățenilor brașoveni. 
La rlndul nostru, vă felicităm 
călduros pentru succesele deo
sebite pe care le-ați obținut și 
vă dorim în noul an tuturor 
ofițerilor și marinarilor navei, 
familiilor voastre, realizarea 
tuturor dorințelor. Multă feri
cire și sănătate. La Mulți ani".

l Hotariri ale 
Consiliului

I de Miniștri

• ÎNFIINȚAREA 
ÎNTREPRINDERILOR 
Șl STAȚIUNILOR 
PENTRU 
MECANIZAREA 
AGRICULTURII
Șl ORGANIZAREA 
ACTIVITĂȚII 
ACESTORA

Corespunzător primei hotărîri, 
se înființează in fiecare județ, cu 
Începere de la 1 ianuarie 1971, 
cite o întreprindere pentru me
canizarea agriculturii, organiza
ții economice republicane care 
vor funcționa pe principiul ges
tiunii economice proprii. Ele 
vor fi subordonate Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii și 
Comitetelor executive ale con
siliilor populare județene.

Hotărîrea prevede, de aseme
nea, că începînd tot de la 1 ia
nuarie vor funcționa 772 stațiuni 
pentru mecanizarea agriculturii, 
ca unități ale întreprinderilor 
susmenționate.

întreprinderile șl stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii 
vor organiza pentru fiecare coo
perativă agricolă cîte o secție 
de mecanizare care va reuni, 
pentru exploatare și întreținere, 
atît mijloacele proprii cit și cele 
care aparțin cooperativelor a- 
gricole, îndeplinind în acest fel 
funcția de sector mecanic al 
cooperativei respective.

Pentru executarea lucrărilor in 
fermele și brigăzile cooperative
lor, se vor constitui formațiuni 
permanente alcătuite din meca
nici agricoli și cooperatori, care 
vor prelua anumite suprafețe și 
vor răspunde de întreaga ac
tivitate de la începutul lucrări
lor și plnă Ia strîngerea și de
pozitarea recoltei.

în perioadele în care volumul 
lucrărilor agricole este mal res- 
trîns și se creează disponibilități 
de capacitate, stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii vor e- 
xecuta orice altă prestație pen
tru care au posibilități, în afara 
cooperativelor deservite,

• ÎMBUNĂTĂȚIREA 
COINTERESĂRII 
MATERIALE
A LUCRATORILOR 
DIN ÎNTREPRINDERILE 
PENTRU 
MECANIZAREA 
AGRICULTURII

In hotărîrea privind sporirea 
cointeresării materiale a lucră
torilor din întreprinderile pen
tru mecanizarea agriculturii, se 
prevede ca mecanicii agricoli și 
mecanicii de întreținere din a- 
ceste unități să fie încadrați cu 
salarii tarifare pentru munca în 
regie, sporite cu 5 la sută față 
de salariile actuale. Totodată se 
prevede o creștere cu 20 la sută 
a tarifelor zilnice pentru plata 
în acord a lucrărilor executate 
în cîmp.

Mecanicii agricoli și mecanicii 
de întreținere vor primi în 
cursul anului 80 la sută din sa
lariul cuvenit pentru executarea 
lucrărilor în acord. Sumele re
ținute lunar vor fi acordate in
tegral sau vor fi diminuate in 
raport cu gradul de realizare a 
producțiilor planificate în coo
perativele agricole la culturile 
pentru care au executat lucră
rile. Pentru lucrările nelegate 
direct de activitatea agricolă, ei 
vor fi plătiți în timpul anului cu 
salariul tarifar de încadrare, in
tegral, in condițiile în care își 
realizează sarcinile stabilite.

Pentru depășirea producției 
planificate la cooperativele a- 
gricole deservite, se va acorda o 

plată suplimentară mecanicilor 
agricoli, mecanicilor de Întreți
nere, muncitorilor din atelierele 
de reparații și celorlalți lucrători 
din stațiunile de mecanizare, 
care prin activitatea desfășurată 
au contribuit la depășirea pro
ducției.

Din totalul cantităților de ce
reale ce vor fi primite de sta
țiunile de mecanizare a agricul
turii, pentru depășirea planului 
de producție in cooperativă me
canicii agricoli care au lucrat la 
culturile respective vor putea 
cumpăra pină la 40 la sută din 
aceste cantități de cereale (grlu, 
porumb). La celelalte culturi, 
retribuția suplimentari ie va 
acorda numai în bani.

Cele mai ' 
frumoase orașe j

PREMIILE *
ACORDATE DE 
COMISIA CENTRALA 
PENTRU URMĂRIREA 
ÎNTRECERII 
PATRIOTICE

Pe baza unei analize temeinice 
făcute în tot cursul anului 1970. 
Comisia Centrală pentru urmă
rirea și îndrumarea întrecerii 
patriotice a hotărît acordan a 
următoarelor premii și mențiu 
municipiilor și orașelor frunte 
pe țară in acțiunea de înfrurm. 
sețare șl bună gospodărire : ț 

continua arf
A. MUNICIPII CU O V' ’U- 

LAȚIE PESTE 50 000 CMfa. 
TORI.

Premiul I municipiului Timi
șoara, județul Timiș.

Premiul II municipiului Satu 
Mare, județul Satu Mare.

Premiul III municipiului 
Galati, județul Galați.

B. MUNICIPII CU O POPU
LAȚIE SUB 50 000 LOCUITORI.

Premiul I municipiului Si
ghișoara, județul Mureș.

Premiul II municipiului Tul- 
cea, județul Tulcea.

Premiul III municipiului Foc
șani. județul Vrancea.

C. ORAȘE CU O POPU
LAȚIE PESTE 10 000 LO
CUITORI.

Premiul I orașului Moineștl, 
județul Bacău.

Premiul II orașului DorohoL 
județul Botoșani.

Premiul III orașului Moldova 
Nouă, județul Caraș-Severln.

Premiul IV orașului Brad, ju
dețul Hunedoara.

Premiul V orașului Alexan
dria, județul Teleorman.

Mențiunea I orașului Curtea 
de Argeș, județul Argeș.

Mențiunea II orașului Olteni
ța, județul Ilfov.

Mențiunea III orașului Buș
teni, județul Prahova.

D. ORAȘE CU O POPU
LAȚIE SUB 10 000 LOCUITORI.

Premiul I orașului Bereștl, ju
dețul Galați.

Premiul II orașului Slănic 
Moldova, județul Bacău.

Premiul III orașului Seblș, ju
dețul Arad.

Premiul IV orașului Tîrgu- 
Frumos, județul Iași.

Premiul V orașului Sulina, 
județul Tulcea.

Mențiunea I orașului Buzlaș, 
județul Timiș.

Mențiunea II orașului Victo
ria. județul Brașov.

Mențiunea III orașului Fienl, 
județul Dîmbovița.

Mențiunea IV orașului Pahciu, 4 
județul Vrancea.

Mențiunea V orașului No
vaci, județul Gorj.

Mențiunea VI orașului Bor- 
sec, județul Harghita.



SEARĂ VESELA LA „ECRANCLUB*

DARURI PENTRU 
CEI DRAGI

Toate casele de cultură ale tineretului din Capitală aoferit 
ambianță antrenantă, tei compania orchestrelor de muzuusoa- 

i fi a unor cunoscuți actori bucureșteni. „Ecranclub" oregă- 
It surprize deosebite. Stele ale revistei de altădată — Ta Gri- 
;oriu, Laura lamandi, Ecaterina Sinescu, Georgescu-IașVUly 
Lateescu — s-au Intilnit pe aceeași scenă cu Luigi lescu, 
udor Heica, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu și PuiCăli- 
scu. Au fost prezenți, de asemenea — prin intermediublicu- 

i — Charles Chaplin, Stan fi Bran, precum fi alti cdci ai 
ranului.

—Intre două timbete s-ou adunat visuri îndrăznețe, gîniri 
frumoase, vn noian de năzuința.

Reportajul nostru a în
ceput — nu în mod întîm- 
plător! — la Magazinul 
„Eva". Este ora 20,30. Raf
turile sint încă răscolite, Ii 
avem oare în față pe cei mai 
netiotăriți dintre cumpără
tori ? Pentru că cei mai 
mulți s-au gîndit din vreme 
la cadouri. In ultima săp- 
tămînă, „Eva* a smuls din 
buzunarele bărbaților im
portanta sumă de 5 mili
oane lei. Acum, cind a mai 
rămas numai o jumătate 
de oră pină la închiderea 
magazinului, „întîrziații", 
care nu mai au timp de a- 
legere, apelează in exclusi
vitate la recomandările 
vinzătoarelor. Gheorghe 
Horotnic, tehnician la Com
binatul de morărit și pa
nificație, este ultimul cum
părător al anului 1970. El 
recunoaște deschis că nu
mai nehotărîrea a făcut să 
se trezească în al 12-lea 
ceas fără cadoul pe care 
șl-1 dorește soția. Vînzătoa- 
rea Florina Bucovan, îi 
oferă însă un colier de car* 
este mulțumit. Ca și noi, 
responsabilul magazinului, 
tovarășul Jean Ghisescu, a 
reținut numele cumpărăto
rului care prin suma achi
tată a rotunjit valoarea 
vînzărilor întregului an la 
100 de milioane leL

CURAJUL DE A VISA FRUMOS

— Care dintre visele vieții dv. ați dori să vi te împlinească
in 1971 f , ,

Eliza Pencu salariată la Fabrica „Republica" și Aurel Manolescu 
de la Combinatul de confecții răspund intr-un glas i

— Să întemeiem o căsnicie fericită.

SCURT COLOCVIU DESPRE RECEPTIVITATE
Pa inginerul Gheorghe Costea, secretarul Co mitetului V.T.C. de la Vzina „Semănătoarea" l-om 

Intilnit tei mijlocul colegilor săi de muncă. Singura întrebare pe care i-am adresat-o: „Cu ce a rămas 
datoare organizația față de tineri la sfirșitul anului 1970

— Cu receptivitatea față de pretențiile lor. Este o realitate că tinerii din uzina noastră devitp 
tot mai pretențioși. Dar dacă am acceptat mandatul de a fi în fruntea organizației U.T.C., sintem da
tori să onorăm această încredere. Tinerii nu au pretenții exagerate.

PETRECEREA ÎNCĂ NU A ÎNCEPUT
Pe străzile Capitalei, Iluminate sărbătorește, animația este sped, 

flcă unui moment deosebit. Tineri șl vîrstnici, grăbiți, se Îndreaptă 
spre locurile unde-șl vor petrece revelionul. Oprim un grup. Sint 
absolvenți, studenți șl elevi. Pachetele cu băuturi șl dulciuri, 
magnetofonul, discurile prevestesc o ambianță veselă. Dgr oare ce 
gînduri 11 preocupă în această seară 7 Llviu Zavotnicu, proiectant 
la I.S.P.G.C. — „Să călătoresc cit mal mult"; Ghlzuca Iliescu, ele
vă — „Să devin studentă la Sociologie"; Ștefan Vasllescu, student 
la Politehnică — „Să realizez un proiect de diplomă care să cer
tifice valoarea pregătirii pe care am dobtndit-o In anii de facul
tate"; Dan Mareș, student la Facultatea de calcul electronic și ci
bernetică — „Să-mi fie acceptat proiectul calculatorului electroni* 
pe care l-am conceput In anul 1970".

SA FIM OPTIMIȘTI

In această seară de petrecere, de entuziasm general, o 
Intilnit și oameni triști. La ora 22,15, in acceleratul ce ura 
să plece din București-Nord spre Tg. Mureș, Magdala 
Ispir, salariată la cooperativa „Avintul** se afla singură - 
tr-un compartiment. Avea să-și petreacă noaptea de reveln 
eitind. Cu grija de a nu-i răni sentimente ascunse, am 1- 
trebat-o de ce a preferat in această noapte singurătatea :

— Pentru că sint singură. Ceea ce nu inseamnă că nu cri 
in dragoste și in prietenie. Cred insă că n-am știut săe 
găsesc. Dar poate că in 1971„

Cuvintele ei sint un îndemn la optimism pentru toți c 
oare i-am intilnit singuri și triști in noaptea de revelion.

„DRUM BUN Șl VITEZA NORMALA"-

Imagini din noaptea anului nou de ORESTE PLECAN, PAVEL TÎNJALĂ, ADRIAN VASILESCU,

N1COLAE COȘOVEANU, CORNEL POGÂCEANU

-„SINT PRIETENII MEI !•
Pentru ce. Eugen An- 

dreescu, student fiind, ai 
preferat totuși să petreci 
revelionul la restaurantul 
„Feroviarul" ?

— Pentru că aici am a- 
ett posibilitatea să fiu îm
preună cu toți prietenii 
mei. Sintem aproape 301 
ingineri, profesori, medici, 
tehnicieni, studenți.

NOBLEȚEA 
AMBIȚIEI

Pentru Aspasia 
Munteanu anul 
1970 a însemnat in- 
tilnirea cu Univer
sitatea. A devenit 
studentă in anul 1. 
Conștientă că stu
denția implică o res
ponsabilitate a co
lectivului, că in anii 
de facultate se ac
centuează mtndria, 
ambițiile și obliga
țiile colective, in a- 
ceastă noapte, gin- 
dtirile ei sint domi
nate totuși de o do
rință personală :

— Sint convinsă 
că prin pregătirea 
mea profesională voi 
tiștiga stima fi pre
țuirea colegilor. Dar 
nu știu să dansez fi 
asta Îmi afectează 
puțin personalitatea. 
Sint Insă foarte am
bițioasă fi sper să 
depășesc acest
handicap. Vă rog să 
înțelegeți că nu e 
oorba de o simplă 
cochetărie feminină

THALIA ARE OASPEȚI
La Teatrul „Nottara", tn seara revelionului: „Bărbați fără ne

veste". Nu, nu e vorba de un consiliu al bărbaților, ci de piesa 
lui Neil Simon. Și în această ultimă seară a anului, ca prolog Ia 
petrecerea revelionului, 400 de iubitori al Thallel s-au Intilnit cu 
actorii lor preferați. In reprezentație : Ion Punea, ștefan RadoL 
Dorin Moga, Anda Caropol, Ioana Manolescu etc.

La tradiționala Întrebare „Ce vă doriți mal mult pentru anul 
10717" — tovarășul Ștefan Radovici, șeful serviciului organizarea 
spectacolelor, ne-a răspuns :

— Un raport invers — față de anul 1970 — In structura publicu
lui spectator. Pentru că, contrar dorințelor, statisticile evidenția
ză că numai 30 la sută dintre spectatorii teatrului nostru sint 
tineri. înțelegem că avem principala răspundere tn această privin
ță. Mă refer la alegerea unui repertoriu care să intereseze mal 
mult pe tineri.

RIGORILE EXIGENȚEI

— Ce țl-al propus să uiți în noaptea de revelion T — I-*m 
întrebat pe studentul Dan Turcanu, de la Institutul de con
strucții.

— Că In sesiunea din iarnă am examen la Elasticitate. 
Aveți însă dreptate intrebind'u-mă ce mi-am propus să uit. 
Pentru că într-adevăr a fost doar o propunere. De uitat îmi 
este imposibil. Poate și pentru că am învățat pină în clipa 
cind am plecat spre revelion.

CIOCNIND 
PAHARUL FRĂȚIEI

Noul Cazino de pe malul lacului Ursu 
din Sovata a avut în noaptea de reve
lion cei mai mulțl oaspeți. Tineri din 
Tg. Mureș, Alba Iulia, Galați sau Bucu
rești și-au dat intîlnire în jurul tradi
ționalului pom de iarnă înfrățiți într-o 
feerie de la cumpăna anilor. Tîrgumure- 
șanul Engel Sândor și-a invitat aici lo
godnica venită de la Sibiu. Osz Peter 
și Osz Clara și-au sărbătorit cu acest 
prilej recenta lor căsătorie. Au ciocnit 
cupele închinate retrospectivei și visu
rilor Lucacs Csaba de la Combinatul de 
îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș, 
turnătorul Moldovan Ion de la Combi
natul Siderurgic de la Galați, inginerul 
bucureștean Bogdan Vasile, strungarul 
Tudoran Vasile din Alba Iulia. Tinerii 
din cele mai diferite colțuri ale țării 
și-au consumat și și-au înfiripat prie
tenii la acest revelion.

Intre dansurile moderne s-au înlăn
țuit spontan jocul Periniței și cearda- 
șul.

DINCOLO DE RESPECTUL 
PENTRU TRADIȚIE

Pentru salariații Uzinelor ,,Griv!ța 
Roșie" este o tradiție ca în fiecare an 
să petreacă revelionul in cadrul colec
tivului întreprinderii". Fiindu-le oas
peți, am înțeles că dincolo de respectul 
pentru tradiție, mai puternică este do
rința tuturor, tineri și vîrstnici, de a fi 
împreună

„NU E VORBA DE NICI 
UN SACRIFICIU"

f

Spre dimineață, ultimul popas l-am 
făcut la Depoul I.T.B. „Panduri". Sur
să de necazuri și țintă pentru ironii, 
I.T.B.-ul, în noaptea aceasta, s-a stră
duit să nu știrbească bucureștenilor 
buna dispoziție. Dispecerul Gheorghe 
Oprea ne asigură că pentru nici unul 
din cei 86 de manipulanți și 172 de în
casatori din cadrul depoului, care au 
fost de serviciu, noaptea aceasta nu a 
însemnat un sacrificiu. Cu plăcere, au 
conțribuit la plăcerea celor care se în
torceau de la petrecere.

„.Această urare de Anul Nou a adresat-o impiegatul de mișca
re, Constantin Marțian, mecanicului Ion Curteanu, de pe locomo
tiva acceleratului 425 București — Baia Mare.

— Unde veți întîmpina Anul Nou ? — l-am întrebat pe me
canic.

— La ora 23,59 voi sosi in Predeal. Peste trei minute voi por
ni mai departe în cursă, luînd și primii pasageri ai anului 1971.

.NU VA FI

900 de studenți și-au dat Intîlnire In noaptea Anului Nou la cantina nr. I 
din cadrul complexului „Regie". Deși sint tn vacanță, au preferat să-și petreacă 
revelionul intr-o ambianță colegială. Gînduri pentru 1971 ? Mexandru Soare, 
președintele Consiliului U.A.S. din centrul universitar București, este convins că 
va fi un an „dificil".

UȘOR"

— In 1970 activitatea universitară a fost marcată de evenimente care au 
afirmat puternic studențimea in viața social-politică a țării. Este știut că dacă 
floria nu te tiftigă ușor, se păstrează foarte greu. La această „dificultate" 
mă refer tind spun că nu ne va fi ușor. Ceea ce nu ne împiedică să fim 
veseli, să dansăm, să tintăm.



Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceausescu,
J J ’

rostită la posturile de radio și televiziune 
cu prilejul Anului Nou

(Urmare din pag. I)

■-a dezvoltat cooperarea noas
tră cu numeroase țări ale lu
mii. In acest an au avut loc 
schimburi de vizite, contacte 
ți intilniri intre reprezentanții 
României și ai unui mare nu
măr de state de pe toate conti
nentele. S-au dezvoltat rapor
turile dintre Partidul Comunist 
Român și celelalte detașamen
te ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, ale 
frontului antiimperialist. Țara 
noastră a depus eforturi sus
ținute pentru normalizarea si
tuației pe continent și înfăp
tuirea securității europene, 
pentru crearea unui climat 
care să favorizeze o largă și 
fructuoasă cooperare între sta
te- In același timp, am acțio
nat consecvent pentru stinge
rea focarelor de război și în
cordare care periclitează secu
ritatea și liniștea omenirii, pen
tru rezolvarea pașnică a litigii
lor internaționale. Ca rezultat 
al politicii și activității sale, 
Republica Socialistă România 
se bucură de prestigiu și simpa
tie în rîndul tuturor popoare
lor, are prieteni pe toate meri

dianele globului, ocupă un loc 
de cinste în viața internațio
nală.

Intrăm în noul an cu hotă- 
rîrea fermă de a ext nde și 
mai mult relațiile de priete
nie. alianță și colaborare cu 
toate țările socialiste, de a 
face totul pentru întărirea uni
tății și coeziunii sistemului 
mondial socialist, a mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale, a tuturor forțelor 
antiimperialiste. In același 
timp, acționînd în spiritul co
existenței pașnice, vom lărgi 
legăturile economice, politice, 
tehnico-științifice și culturale 
cu toate țările lumii, fără deose
bire de orinduire socială. Vom 
milita neabătut' pentru ca în 
raporturile dintre state să tri
umfe principiile egalității în 
drepturi, încrederii și stimei 
reciproce, pentru ca fiecare 
popor să se poată bucura ne
stingherit de dreptul sacru de 
a-ți hotărî singur soarta, co
respunzător voinței, interese
lor și aspirațiilor naționale. 
Ne vom consacra eforturile 
și în anul ce vine luptei pen
tru stingerea focarelor de răz
boi ți a conflictelor din Indo

china și Orientul Apropiat, 
pentru îndeplinirea idealuri
lor de progres, pace și securi
tate ale omenirii contempo
rane.

Fie ca anul 1971 să aducă 
poporului român noi înfăp
tuiri în opera de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, in ridicarea bu
năstării sale materiale și spi
rituale, să marcheze succese 
și mai mari în lupta popoare
lor pentru progres, libertate, 
independență și colaborare, să 
aducă noi victorii forțelor so
cialismului și păcii.

In această noapte de săr
bătoare vă urez din adincul 
inimii — dumneavoastră, 
muncitori, țărani, intelectuali, 
bărbați și femei, tineri și vîrst- 
nici, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
tuturor celor care prin acti
vitatea și eforturile lor înal
ță luminosul edificiu al Româ
niei socialiste — un an nou 
fericit, multă sănătate. îm
plinirea tuturor dorințelor, 
realizări cit mai mari în mun
că și viață.

La mulți ani dragi eom- 
patrioți 1

MOSCOVA 2 (Agerpres) — La 
31 decembrie, Radioteleviziunea 
sovietică a transmis alocuțiunea 
lui L. Brejnev in care a felicitat 
poporul sovietic cu prilejul A- 
nului nou.

Trecind In revistă realizările 
anului care s-a încheiat, L. 
Brejnev a relevat că ele permit 
să se afirme că 1970 încununea
ză în mod demn cel de-al 8-lea 
cincinal. Au fost cucerite noi 
culmi în dezvoltarea economiei. 
S-a întărit puterea defensivă a 
țării. A sporit bunăstarea și a 
crescut nivelul cultural al po
porului. S-a dezvoltat în conti
nuare democrația socialistă. S-a 
consolidat unitatea moral-politi- 
că a societății sovietice, frăția 
popoarelor U.R.S.S., coeziunea 
lor in jurul Partidului Comu
nist leninist.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. s-a referit în continu
are la activitatea internațională 
a Uniunii Sovietice.

ne, a relevat că anul care 
încheiat a fost marcat de 
succese ale statelor socialiste, 
ale forțelor antiimperialiste. 
Walter Ulbricht, a caracterizat 
semnarea Tratatelor între 
U.R.S.S. și R.F. a Germaniei. 
R.P. Polonă și R.F. a Germani
ei ea o mărturie a succesului 
politicii pașnice consecvente a 
țărilor socialiste. Toate acestea 
creează condiții favorabile pen
tru continuarea luptei în spriji
nul păcii și securității în Euro
pa, pentru normalizarea relați
ilor dintre R.D. Germană și 
R.F. a Germaniei pe baza prin
cipiilor dreptului internațional.

s-a 
noi

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Ge
neralului NE WIN, președintele Consiliului Revoluționar al 
Uniunii Birmane, următoarea telegramă >

In numele Consiliului de Stat, al guvernului ți al po
porului român, am deosebita plăcere să adresez Excelenței 
voastre sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări 
de progres poporului birman, cu prilejul zilei naționale a 
Uniunii Birmane.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis lui 
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR, Șahinșahul 
Iranului, următoarea telegramă i

Afilnd de gravul accident de cale ferată ce s-a produs în 
localitatea Aghd* din districtul Ardakan, tn numele Consiliu
lui de Stat, al poporului român ți al meu personal exprim 
Maiestății Voastre, poporului iranian ți familiilor victimelor 
accidentului, sentimentele noastre de profundă compasiune.

Redacția „Scîn- 

feii tineretului" 

mulțumește pe a- 

ceastâ cale tuturor 

cititorilor și cola

boratorilor, tuturor 

celor ce i-au adre

sat felicitări cu pri

lejul Anului nou.

SPORT • SPORT • SPORT

BELGRAD 2 (Agerpres). — 
In tradiționala declarație fă
cută cu prilejul Anului nou la 
posturile de radio ți televiziu
ne. președintele R.S.F. Iugo
slavia. Iosip Broz Tito «-a re
ferit la succesele obținute de 
oamenii muncii în dezvoltarea 
politică, economică, și cultura
lă.-a țării și sarcinile ce revin 
in aceste domenii in 1971.

In legătură cu politica ex
ternă a Iugoslaviei, președin
tele Tito a spus : în 1971 ne 
vom strădui să extindem și 
mai mult colaborarea multila
terală și să Întărim relațiile de 
prietenie cu țările socialiste. 
Referindu-se la contactele in
ternaționale ale Iugoslaviei, 
Iosip Broz Tito a subliniat că 
ele au fost folosite pentru a 
acționa in direcția destinderii 
în lume ți Încetării interven
țiilor *1 războaielor

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — 
In cuvintarea radiotelevizată ți 
cu prilejul Anului nou, Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. el 
P.M.U.P., a subliniat necesita
tea confruntării continue a gîn- 
dirii politice, care conduce țara, 
cu realitatea, a fiecărei acțiuni, 
cu interesele oamenilor muncii 
— aceasta fiind condiția necesa
ră a încrederii reciproce dintre 
puterea populară și popor.

Referindu-se la sarcinile ce 
revin In 1971, vorbitorul a ac
centuat necesitatea 
dinamicii dezvoltării 
naționale, pregătirii 
vei de dezvoltare a 
punerea în slujba 
practice a tuturor forțelor ma
teriale ți spirituale ale țării.

BERLIN 2 (Agerpres). — în 
mesajul de Anul Nou, Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D. Germa-

HANOI 2 (Agerpres). — Cu 
prilejul Anului nou, președin
tele R. D. Vietnam, Ton Duc 
Thang, a adresat un mesaj 
compatrioților și luptătorilor 
din întreaga țară tn care sa
lută călduros poporul vietna
mez pentru victoriile în con
struirea socialismului. In lupta 
dusă împotriva agresiunii 
S.U.A, ți cheamă la continua
rea si intensificarea luptei de 
rezistentă pînă la victoria de
plină, în numele eliberării Su
dului. al apărării Nordului so
cialist și 
pașnice a

„Afacerea Bucher
A

In așteptarea 
răspunsului 
guvernului

O GUVERNUL BRAZILI
AN va răspunde lntr-un In
terval de 48 de ore la comu
nicatul din 31 decembrie al 
răpitorilor diplomatului el
vețian Giovanni Bucher, a 
anunțat slmnată un funcțio
nar al poliției federale bra
ziliene, in ziarul „Jornal do 
Brasil". In acest mesaj, au
torii răpirii amintite prezen
taseră o listă de 25 de nume 
pentru a completa numărul 
de 70 de deținuți, a căror 
eliberare o ceruseră tn 
schimbul punerii in libertate 
• lui Bucher.

0RIINTUL APROPIAT
iJarrinla New York in vederea reluării

misiui sale • Arafat in Liban
NEW YO 3 (Agerpres). — 

Mediatorul C.U. pentru Orien
tul Apropia ambasadorul sue
dez Gunnar rring, a sosit sîm- 
bătă seara New York, venind 
de la Moșea, în vederea re
luării convcrilor cu reprezen
tanții la Nanile Unite ai Re
publicii Ars Unite, Iordaniei 
și Israelulu

în timpulcalei făcute la Co
penhaga, el declarat ziariștilor 
că va explotoate căile posibile 
să rezolve îflictul arabo-israe- 
lian. Deși ia fost făcută vreo 
precizare legătură cu data în
ceperii acer discuții, în cercu
rile diplomre de la New York

te crede că ele ar putea să fi< 
reluate miercuri.

Marți, Gunnar Jarring va pre
zenta Consiliului de Securități 
un raport asupra activității pri 
milor trei ani ai misiunii sale ît 
Orientul Apropiat

realizării unificării 
patriei.

PARIS 
cuvîntul 
Anului Nou, președintele Fran
ței, Georges Pompidou, a subli
niat necesitatea ca generațiile 
viitoare să păstreze intactă 
independența, pacea și liberta
tea Franței. Relevînd că Franța 
continuă politica de apropiere 
față de toato popoarele, pre
ședintele Pompidou a relevat 
respectul și considerația de care 
se bucură țara sa pe arena 
internațională.

2 (Agerpres). — în 
rostit cu prilejul

Ministrul afacerilor ex
terne al Italiei, Aldo Moro, 
a acordat un interviu co
tidianului japonez „Yo- 
miuri Shimbun", în cadrul 
căruia s-a referit la o se
rie de probleme de poli
tică internațională.

legături cu perspectivele 
asupra securității

accelerării 
economiei 
perspecti- 
țăril prin 
activității

In
Conferinței 
europene, Aldo Mort» a opiniat 
că aoeasta trebuie văzută tn ca
drul unui dialog menit să conso
lideze ți să adîncească destinde
rea pe acest continent, să promo
veze principiile care trebuie «A

Un interviu al lui
A. N. Kosighin

într-un interviu acordat ziarului Japonez „Asahi", pre
ședintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., A. N. Kosighin, 
a subliniat că „în ultimii ani, relațiile dintre Uniunea So
vietică și Japonia au progresat, dar posibilitățile pentru dez
voltarea acestora nu slnt epuizate nici pa departe".

• ÎN CADRUL turneului in- 
ternaționel masculin de bas
chet de la Gdeteborg (Suedia), 
aeîecțlonata Franței a aurclaaat 
cu 115—58 (68—■37) formația 
Angliei. Cei mal buni jucători 
ai Învingătorilor au fost Leden t 
{l Gllles, caro au înscria cita 

0 puncte fiecare. Intr-o parti
dă deosebit de echilibrată, re
prezentativa Suediei a dispus 
la limită i 75—73 (38—37) de 
echipa ‘Finlandei.

în clasamentul competiției 
conduce Franța cu 4 puncte 
(207—138), urmată de Suedia 
— 4 puncte (176—136), Finlan
da ți Anglia cu cite 2 puncte.

• NUMEROȘI spectatori au 
urmărit la „Madison Square 
Garden* din New York prima 
partidă din cadrul competiției 
internaționale de tenis (rezer
vată Jucătorilor profesioniști) 
„Campionatul clasic 1971“, care 
a opus pe cunoecuțil campioni 
australieni Rod Laver și Ken 
Rosewall. La capătul unei dis
pute spectaculoase victoria a 
revenit lui Laver în trei seturi! 
6—3, 6—2, 7—5.

• UN BILANȚ tragic soldat 
cu 66 de morți și aproape 100 
grav răniți a fost înregistrat Ia 
sfîrțitul meciului de fotbal din
tre echipele scoțiene Glasgow 
Rangers și Celtic, disputat pe 
arena „Ibrox Park* în prezența 
a peste 80 000 de spectatori. La 
sfîrșitul jocului suporterii celor 
două echipe s-au încăierat, în 
pofida intervenției organelor de 
ordine și a poliției.

• LA PREȘOV, în cadrul 
grupei A a campionatului eu
ropean de hochei pe gheață 
(juniori), echipa R. F. a Ger
maniei a întrecut ou scorul de 
5—2 (0—1, 3—1, 2—0) selecțio
nata Norvegiei.

In clasamentul competiției 
conduce neînvinsă reprezenta
tiva U.R.S.S. cu 8 puncte, ur
mată de echipele Cehoslova
ciei — 7 puncte. Suediei — 5 
puncte, Finlandei — 4 puncte, 
R. F. a Germaniei — 2 puncte, 
Norvegiei — 0 puncte.

• DUPĂ disputarea a 5 run
de, în turneul internațional de

șah de la Hastings (Anglia) 
conduce marele maestru ceho
slovac V. Hori cu 3,3 puncte, 
urmat de Mestrovici (Iugosla
via), Krogiius (U.R.S.S.) — 3 
puncte, Uhlmann (R. D. Ger
mană) — 2,5 puncte (1), Gli- 
gorici (Iugoslavia), Portisch 
(Ungaria) — 2,5 puncte etc.

în runda a 5-a, Hori l-a în
vins pe Mestrovici, A fost con
semnată remiză în partidele 
Krogius-Byrne, Wade-Mark- 
land, Uhlmann-Keene și Gli- 
gorici-Portisch. Restul partide
lor s-au întrerupt.

• ÎN URMA anchetei orga
nizate în rîndurile ziariștilor 
sportivi și a comentatorilor de 
radio și televiziune din 
U.R.S.S., cel mai bun fotbalist 
sovietic al anului 1970 a fost 
desemnat Albert Șesternev de 
la clubul Ț.S.K.A. Moscova. în 
vîrstă de 29 de ani, Albert 
Șesternev a fost selecționat 
pînă în prezent de 81 de ori 
în echipa reprezentativă a 
U.R.S.S.

• PE PISTA patinoarului din 
Inzell au continuat întrecerile 
competiției internaționale de 
patinaj viteză dotată cu „Cupa 
celor patru piste". în proba fe
minină de 1 000 m victoria a 
revenit campioanei vest-ger- 
mane, Monika Pflug, cronome- 
tată în l'35"5/10, urmată de 
olandeza Sonja Paans — 
l'42"3/10. Patinatoarele ro
mânce Maria Tasnadi și Chris
ta Trahei- au ocupat locurile 
trei (în l'44"4/10) și respectiv 
cinci (in l'45"4/10). Proba femi
nină de 3 000 m a fost cîștigată 
de Sonja Paans cu timpul de 
5'12". Maria Tasnadi s-a cla
sat pe locul patru eu 5’49”7/10 
iar Christa Traher a ocu
pat locul cinci cu 6’03’’3/10. 
Iată și clasamentul combinatei 
(după patru probe : 1. Monika 
Pflug (R. F. a Germaniei) — 
200,517 puncte ; 2. Sonja Paans 
(Olanda) — 208,750 puncte ; 3. 
Maria Tasnadi (România) — 
216,883 puncte ; 4. Linda Rom- 
bouts (Belgia) — 220,350 punc
te, Christa Traher (România) 
—221,567 puncte etc.

Iată și cîteva dintre rezul

tatele înregistrate în concursul 
masculin i 500 m: Boerrjes 
(Suedia) — 39"4/10, (vestger- 
manul Erhard Keller a ocupat 
locui trei cu 39”9/10 : 1 000 m.; 
Kdenig (Suedia) — 1'21";
10 000 m i Carlson (Suedia) — 
16'23'9/10.

• REZULTATE înregistrate 
tn turul trei al „Cupei Angliei" 
Ia fotbal: Crystal Palace—Chel
sea 2—2 ; Cardiff—Brighton 
Î : Blackpool—West Ham 
United 4—0 ; Chester—Derby 
I 2 ; Everton—Blackbum Ro
vers 2—0 ; Liverpool—Aidershot 
1—0 ; Huddersfield—Birming
ham 1—1 ; Manchester City— 
Wigam Athletic 1—0; Man
chester United—Middlesbrough 
0—0; Nottingham Forest—Luton- 
town 1—1 ; Portsmouth—Shef
field United 2—0.

Din cauza terenurilor lmprac- 
tlabile, zece partide au fost ami
nate.

• TRADIȚIONALUL turneu 
internațional masculin de hand
bal de la Berlin a fost cîștigat în 
acest an de selecționata orașului 
Leipzig, care a totalizat 12 punc
te. Pe locurile următoare s-au 
clasat în ordine echipele orașe
lor Magdeburg — 8 puncte, 
București — 6 puncte (59—50), 
Budapesta — 6 puncte (70—70), 
Berlin — 5 puncte, Copenhaga 
— 4 puncte, Praga — 1 punct.

In ziua a doua a competiției, 
care s-a disputat după sistemul 
fulger, echipa orașului București 
a obținut două victorii (18—10 cu 
Praga și 11—9 cu Magdeburg) și 
a suferit o înfrîngere (5—6 cu 
Berlin). Alte rezultate: Magde
burg—Copenhaga 11—10 ; Ber
lin—Praga 7—7 ; Leipzig—Co- 
penhaga 10—5 ; Magdeburg—
Budapesta 11—10 ; Leipzig—
Praga 12—10 ; Leipzig—Berlin

Budapesta—Copenhaga

• ECHIPA de volei (juniori) 
a Franței și-a început turneul în 
R. F. a Germaniei, jucînd la 
Osnabruck cu selecționata de ju
niori a țării gazdă. Tinerii volei
baliști vest-german! nu terminat 
învingători cu scorul de 3—0 
(15—6, 15—12, 15—10).

• PREȘEDINTELE URU
GUAYAN, Jorge Pacheco A- 
reco, a hotărit ridicarea In
terdicției de a se menționa 
în presă denumirea organi
zației clandestine Tupama- 
ros, al cărei membri au răpit 
In urmă cu cinci și respectiv 
patru luni, pe consulul gene
ral brazilian la Montevideo, 
Dlas Gomides, șl consilierul 
american Claude Fly. Acțiu
nea ar avea drept scop eli
berarea, la o dată apropiată, 
a celor două persoane, deși 
nu se cunoaște încă dacă ea 
este rezultatul vreunui acord 
încheiat cu autorii răpirii. A- 
ceștia au anunțai recent că 
vor proceda la eliberarea lui 
Fly dacă autoritățile vor per
mite difuzarea unui manifest 
al organizației.

în legătură cu situația din In
dochina, A N. Kosighin a ară
tat că „nid extinderea fățișă a 
agresiunii americane în Indochi
na, nici „vietnamizarea" războiu
lui nu vor aduc* Statelor Unite 
victoria". După convingerea 
noastră, a subliniat premierul so
vietic, o bază bună, realistă, pen
tru soluționarea problemei viet
nameze o constituie propunerile 
guvernelor Republicii Vietnamu
lui de sud și Republicii Demo
crate Vietnam.

în legătură cu situația din O- 
rientul Apropiat, șeful guvernu
lui sovietic a amintit că U.R.S.S. 
se pronunță pentru soluționarea 
politică a crizei, pe baza îndepli
nirii rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967. 
„în ca o privește, Uniunea So
vietică năzuiește sincer spre 
stabilirea unei păci trainice în 
Orientul Apropiat" — a rele
vat el.

Referindu-se la tratativele *o- 
vieto-americane privind limitarea 
înarmărilor strategice, A. N. Ko
sighin a subliniat complexitatea 
acestora, declarind că „Uniunea 
Sovietică ar saluta un acord re
zonabil, care să nu poarte un ca
racter unilateral, convenabil nu
mai uneia din părți, în domeniul 
limitării înarmărilor strategice și 
care să corespundă intereselor

vitale nu numai ale popoarelor 
«ovietio ți american d ți ale po
poarelor întregii lumi*.

în ultimul timp, a declarat ta 
continuare șeful guvernului so
vietic, în relațiile dintre statele 
europene, aparțtated sistemelor 
sociale deosebite, m resimte tot 
mai evident tendința spre destin
dere ți colaborare bazată pe 
bună vecinătate. Un rol aprecia
bil te aceasta revine tratatelor 
semnate de Uniunea Sovietică ți 
Polonia cu R.F.G. In aceeași or- 

—derul sovietic 
prezent au fost

dina de Idei, premi 
a apreciat că „te pn 
creata suficienta premise pentru 
ținerea cu succes a conferinței 
general europene ți nu există 
nici un temei să fie tărăgănată 
oonvocarea ei, sau să fie avansa
te condiții preliminare pentru a- 
ceasta".

A. N. Kosighin a exprimat 
„bunăvoința părții sovietice de a 
rezolva toate problemele existen
te între U.R.S.S. și R. P. Chi
neză pe baza egalității în drep
turi, respectului reciproc, țmîn- 
du-se seama de interesele legiti
me ale fiecărei părți". „Normali
zarea relațiilor între U.R.S.S. ți 
R. P. Chineză, a adăugat el, 
poate fi rezultatul numai al ac
țiunilor ambelor părți în această 
direcție*.

guvemeze ații tot mai ample 
și importai între statele conti
nentului, i baza respectării 
drepturiloropoarelor lor.

în contiare, Aldo Moro a e- 
vocat însmătatea stabilirii de 
relații dipnatice cu Republica 
Populară «neză care „reprezin
tă condu: firească a unei o- 
rientări pdee adoptată de Ita
lia de manulți ani. Această o- 
rientare, ilistă ți constructivă, 
răspunde liectivelor păcii și 
cooperării Referindu-se la rolul 
ce-i revină. P. Chineze în viața 
intemațioiă, Aldo Moro a de
clarat. „Gemul italian, după 
cum a «uniat de mai multe ori 
la Națiun Unite, este convins 
că unul dre cei mai importanți 
factori peru consolidarea păcii 
îl constit» lărgirea relațiilor in- 
temațiom și, în special, univer
salitatea O.N.U. Organizația 
mondialău va putea acționa cu 
eficacitatdeplină, dacă un sfert 
din ome» nu-și va aduce pro
pria conbuție. Considerăm, în 
sfîrșit, cJomunitatea statelor are 
nevoie c participarea Chinei și 
ci aceas țară nu poate să fie 
înstrăina de întrunirile interna
ționale".

BEIRUT 3 (Agerpres). — Yas
ser Arafat, președintele Comite
tului Central al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, a sosii 
simbătă seara la Beirut, venind 
de la Amman. El a avut o între
vedere cu reprezentanții biroului ' 
din capitala libaneză al organi
zației.

Nu se cunoaște deocamdatî 
dacă Yasser Arafat se va întîlni, 
de asemenea, cu oficialități ale 
guvernului de la Beirut.

AMMAN 3 (Agerpres). — Ba’ 
Ladgham, președintele Comit-, 
tului superior arab, însărcinat c 
supravegherea aplicării acordur. 
lor dintre guvernul iordanian ș< 
organizația palestiniană de re
zistență, a declarat că este satis
făcut de rezultatele pozitive 
încurajatoare obținute pînă în 
prezent de către acest comitet. 
El a calificat acordul iordaniano- 
palestinian încheiat la Cairo, ca 
fiind de o importanță „vitală ți 
istorică", relevînd eforturile de
puse de cele două părți de « «- 
limina urmele ultimelor conflict» 
din Iordania.

ARESTĂRI 
TN SPANIA

• DUPĂ PROCESUL DE 
BURGOS, in care au fost ju
decați 16 militan»! b’sci, po
liția franchistă < stă
rile în diferite -giui- ării.
După cum informează jtf®J.'ția 
United Press International, 22 
de persoane au fost arestate in 
primele 72 de ore după anunța
rea sentințelor în procesul 
de la Burgos. 17 dintre a- 
ccțtia sint muncitori ai filialei 
uzinei „General Electric" din 
Sestao șl slnt acuzați de apar
tenență la grupări politico de
clarate Ilegale.

1

INUIDAȚII 
TN 1BANIA

• fUSNȚIA ATA anunță că 
in zile de 31 decembrie 1970 
și 1 huarie 1971 s-au produs 
inundii in regiunile de șes ale 
Albani. Rîurile Shkumbin, 
OsuniDevolli, Semăn, Drino, 
Shuska și Vjosa s-au revărsat, 
inundd suprafețe de teren »- 
gricolprecum ți unele localități 
din giunilc Berat, Elbasan, 
Viori Fieri, Lushnja șl Durres ; 
mal uite cartiere din orașele 
Bera și Elbasan ee află sub 
ape. nundațiile, precum țl fur
tuna ezlănțuiiă au provocat pa-

Birmania: anii independenței
Un obelisc de culoare 

albă se înalță intr-unui 
din parcurile centrale ale 
Rangoonului, evocînd, so
bru, unul dintre cele mai 
importante momente din 
istoria Birmaniei. Textul 
lapidar al inscripției in
crustate pe fundalul circu
lar al monumentului a- 
mintește că, la 4 ianuarie 
1948, „țara miilor de pa
gode" a lichidat dominația 
colonialistă, cucerindu-și 
independența națională.

Cu o suprafață de 
678 000 kmp. și o popu
lație de 24 milioane de lo
cuitori, Birmania este una 
dintre cele mai intinse 
țări din Asia de sud-est. 
Republica Uniunea Bir- 
mană este un stat fede
rativ, care se compune din 
Birmania și statele Shan. 
Kacin, Cin și Kanen.

La proclamarea inde
pendenței, statul birmanez 
se găsea în fața unei ex
trem de grele situații. în
delungata dominație colo
nialistă. războiul împotri

va ocupanților japonezi,

an lăsat urme adinei: o 
economie înapoiată, țara 
pustiită de război. După 
cucerirea independenței, 
Birmania a trecut la lichi
darea grelei moșteniri a 
trecutului colonial, con- 
centrîndu-și eforturile 
pentru înfăptuirea unor 
măsuri importante menite 
să ducă la consolidarea e- 
conomică și politică a țării.

Deși dispune de impor
tante bogății naturale — 
minereuri de plumb, co
sitor, zinc, wolfram, pietre 
semiprețioase, zăcăminte 
de gaze și petrol, păduri 
cu lemn de esență valo
roasă — Birmania nu a 
beneficiat niciodată in 
trecut de aceste resurse ; 
parte din ele fuseseră a- 
eaparate de marile trusturi 
străine pentru multe dece
nii, narte au rămas necx- 
ploatate. In această situa
ție, principalul obiectiv al 
birmanezilor după dobîn- 
direa independenței a fost 
să pășească pe drumul va
lorificării, in propriile lor

interese, a marilor bogă
ții ale țării.

In scopul apărării inte
reselor naționale au fost 
naționalizate companiile 
străine din industrie, co
merțul exterior și sfera 
activităților financiare. 
Sectorul de stat, care ca
pătă o pondere din ce in 
ce mai mare in economia 
țării, controlează, actual
mente, peste 80 Ia sută din 
producția industriei ex
tractive și peste 50 Ia sută 
din volumul global al in
dustriei prelucrătoare. Pc 
harta țării au apărut im
portante obiective indus
triale. Se dezvoltă Indus
tria petrolieră — cel mai 
important sector industri
al. Au intrat in funcțiune 
noi întreprinderi de pre
lucrare a produselor agri
cole și a lemnului, mari 
fabrici de ciment. Produc
ția industrială este tn 
creștere, iar primul plan 
de dezvoltare economică 
(pe perioada 1966—1970) a 
fost îndeplinit cu succes. 
Noi obiective industriale

vor fi construite tn urmă
torii cițiva ani (printre 
care trei centre metalur- 
gicie și două fabrici de ma
teriale de construcție). O 
remarcabilă realizare pc 
frontul economic o consti
tuie redresarea și dezvol- 
tarea agriculturii, princi 
palul sector al economie 
birmane. Prin Înfăptuire: 
reformei agrare, inițiere; 
unui larg program de hi 
dro-ameliorații și preocu 
parea pentru dotarea agri 
culturii cu mașini și u 
nelte, s-a asigurat ca as 
tăzi Birmania să se 
mere printre primii 
portatori de orez 
lume.

S-au Înregistrat suces 
și in domeniul culturi 
Cu fiecare an crește ni 
mărul tinerilor admiși i 
universități, iar școlii 
elementare și medii pc 
trund in cele mai indepă» 
tate așezări. Numai i 
cursul ultimilor doi ani a 

fost înființate aproap 
1 600 de noi școli clemei-

nu 
ex 
di

tare ți circa 120 de noi 
școlii medii. Numărul stu
denților la cursurile de zi 
se cifrează Ia aproape 
30.000 și alți circa 20.000 
de tineri urmează cursu
rile serale ale facultăți
lor.

In România slnt urmă
rite cu interes și simpatie 
eforturile și realizările po
porului birman. Intre Re
publica Socialistă Româ
nia și Uniunea Birmană 
s-au statornicit, tn de
cursul anilor, legături de 
prietenie și colaborare re
ciproc avantajoasă. Un 
exemplu tn acest sens îl 
constituie participarea in
ginerilor ți tehnicienilor 
români la prospectarea și 
darea in exploatare a unor 
noi zone petroliere in Bir
mania, pe baza unui con
tract de 
încheiat 
țări.

asistență tehnică 
Intre cele două

P. NICOARA
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CEAIKOVSKI . rulează la Pa
tria (orele 11; 18; 20).

URSUL. ȘI PĂPUȘA : rulează 
la Capitol (orele 8.45; 10,45; 12.45; 
15; 17,15).

șoimii : rulează la Capitol (o- 
rele 19.15; 21).

GENOVEVA DE BRABANT! 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45), Bucu
rești (orele 8,30; 10,30; 12,30; 14,30: 
16,45; 19; 21).

ȘARADA : rulează la Festival 
(orele 9; 12; 15; 18; 21), Favorit 
(orele 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30),
Modem (orele 9; 11,15; 13,30: 18: 
18,15; 20,30).

CIRC FĂRĂ FRONTIERA î ru

lează la Victoria (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Grlvlța (ore
le 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30), Arta 
(orele 15,30; 18; 20,30).

PENTRU PACE ȘI COLABO
RARE INTERNAȚIONALA — film 
dedicat participării președintelui 
Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, la sesiunea generală a 
O.N.U. și vizitei tn Statele Uni
te; Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu tn județele 
Satu Mare, Maramureș ți Sălaj; 
Prieteni de vatră veche — rulea
ză la Timpuri Noi (orele 9; 11: 13: 
15; 17; 19; 21).

B. D. INTRA ÎN ACȚIUNE : 
rulează la Feroviar (orele 9; 11,15; 
14.30; 17,30; 20,30), Melodia (orele 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45).

DOAMNA CU CĂȚELUL : ru
lează la Central (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

ATENȚIE, BROASCĂ ȚESTOA
SĂ : rulează la Lumina (orele 
9,30—13,30 tn continuare).

CAPCANA : rulează la Lumina

(orele 16; 18,30; 20,45).
MAYERLING : rulează la Doina 

(ora 19) — Program pentru copii 
(orele 9—18 tn continuare).

POMUL DE CRĂCIUN : rulează 
la Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30, 16; 18,15; 20,30).

KING KONG EVADEAZĂ : ru
lează la înfrățirea (orele 15.30: 
17,45; 20).

POVEȘTILE PITICULUI BIM
BO : rulează la Buzesti (orele 
15,30; 18).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulea
ză la Buzeștl (ora 20,30).

RĂBUNAREA SFÎNTULUI : ru
lează la Dacia (orele 8,45—20,30 tn 
continuare); Popular (orele 14; 
16,15; 18,30; 20,45).

VAGABONDUL : rulează Ia Bu- 
cegl (orele 9; 12,30; 16, 19,30), Flo- 
reasca (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Miorița (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

100 DE CARABINE •_ rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

CĂPITANUL FLORIAN : rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18; 20,15), 
Munca (orele 15,30; 18; 20,15).

LACUL LEBEDELOR : rulează 
la Drumul Sării (ora 20).

AMINTIRI BUCUREȘTENE: ru
lează la Drumul Sării (orele 
16; 18).

VlNATOAREA DE VRĂJITOA
RE : rulează la Ferentari (orele 
15,30; 17,45; 20).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
Ciulești (orele IS.M; 18; 20,30), Vii
torul (orele 16; 18).

PROCESUL : ruleazâ la Viito
rul (ora 20).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII: rulează la 
Cotroceni (orele 15,30; 18; 20,30).

STRĂINII : rulează la Pacea (o- 
rele 15,45; 18; 20).

PATRICIA ȘI MUZICA : rulea
ză la Crtngașl (orele 16; 18; 20).

IN GHIARELE INVIZIBILE 
ALE DOCTORULUI MABUSE : 
rulează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,46; 18; 20,15) Tomis (orele

9; 11,16; 13,30; 13,45; 18; 10,15) ;
Flamura (orele 9; 11,15; 16; 18,15; 
20,30).

CE S-A ÎNTTMPLAT CU BABY
JANNE : rulează la Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,15).

SENTINȚA . rulează ta Coimoi 
(orele 15,30; 18; 20.15).

CĂLUGĂRITA DIN MONZA : 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
17,45; 20).

CIMARON : rulează ta Vltan 
(orele 15,30; 18; 20,15),

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ : rulează la Rahova 
(orele 15,30; 19).

,’EMEIA SĂ SE TEAMĂ DE 
B.RBAT : rulează la Progresul 
(oele 15,30; 18; 20,15).
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Teatrul „Luda Sturdza Bu- 

laidra" (Schitu Măgureanu) • 
L1ONCE ȘI LENA - ora 20; (Sa
la Studio): PURICELE IN URE- 
CIE — ora 20; Teatrul Mic: FATA 
CxRE A FĂCUT O MINUNE - 
ob 20; Teatrul „Ion Creangă: 
ROATA MORII — ora 10; CO
MOARA DIN INSULA PIRAȚI
LOR — ora 16; Teatrul „C. Tăna- 

(Sala Savoy): MICUL INFERN 
— ora 19,30.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA l Bumirețtl, Piața „SalnteU*, Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se tee la oficiile poștale șl difuzor!! din Întreprinderi șl instituții.

gube oooperaUvelor agricole și 
fermelor de stat, precum șl In 
multe Întreprinderi Industriale, 
in special in orașul Fieri. Au 
lost distruse locuințe, precum și 
o parte a rețelei rutiere din re
giunile respective.

Pentru a face față situației 
create ți a lichida In timpul col 
mai scurt posibil urmările inun
dațiilor, populația regiunilor 
respective împreună cu detașa
mente alo armatei acționează cu 
hotărire. Au fost constituite de 
urgență comandamente care co
ordonează acțiunile de lichidare 
a urmărilor Inundațiilor.

• DUPĂ CUM ANUNȚA A- 
GENȚIA CHINA NOUĂ, dele
gații ale Asociației de pescuit 
din China ți Asociației de pes
cuit Japonia—China au purtat 
la Pekin convorbiri în cursul 
cărora „cele două părți, în ve
derea protejării resurselor de 
pește, au ajuns la un acord, în 
urma unor consultări amicale, a- 
supra problemelor stabilirii de 
zone de pescuit pentru nave chi
nezești și japoneze". Cele două 
părți iși exprimă hotărirea de 
a respecta in mod sincer pre
vederile acordului, contribuind 
astfel la promovarea prieteniei 
între popoarele chinez și japonez 
— se subliniază in comunica
tul dat publicității.

Ambele părți relevă că clicile 
lui Cian Cai-și și Pak Cijan Hi 
încearcă să jefuiască resursele 
mărilor situate în vecinătatea 
coastelor chineze Încâlcind în 
mod grav suveranitatea Chinei. 
Poporul chinez nu poate tolera 
o astfel de situație, partea japo
neză exprimindu-și sprijinul 
față de această poziție.

NOUL PREȘEDINTE 
AL SINGAPORE ULU' 
Ă DEPUS JURĂMÎKrUi.

• NOUL PREȘEDINTE 
SINGAPORELUI, Benjamin 
Henry Sheares, a depus sim- 
bătă jurămîntul La ceremonie 
au fost prezenți primul mi
nistru Lee Kuan Yew, membrii 
cabinetului și parlamentului, re
prezentanți ai corpului diploma
tic.

REMANIERE 
LA TEHERAN

e IN IRAN a avut loc sîm- 
bătâ o remaniere guvernamen
tală. Generalul Reza Azi mi a 
fost numit ministru al forțelor 
urmate, iar deținătorul pină in 
prezent al acestui portofoliu, 
generalul Assadollah Sânii, a 
devenit ministru de stat însăr
cinat cu coordonarea transportu
rilor. Remanierea, relevă agen
ția France Presse, nu are sem
nificații speciale, ea răspunzind 
unor necesități „pur tehnice".
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• 18,00 Deschiderea emisiunii. 

Viața literară • 18,30 Festivalul 
datinilor și obiceiurilor de iarnă 
din Maramureș (ediția a Il-a) • 
19,00 Obiective economice în 1971 
• 19,20 1001 de seri • 19,30 Tele
jurnalul de seară • 19,50 Agenda 
politică a 20.00 Anunțuri — pu
blicitate 0 20.10 Teatru foileton : 
Războiul celor două roze (ultimul 
episod) a 21,00 Steaua fără nume
— muzică ușoară 0 22,00 Telejur
nalul de noapte 0 22.10 Concura 
internațional de schi. Probe alpi
ne — înregistrare de la Marlbor
— Iugoslavia.
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