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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 

rostită la posturile de radio și televiziune 
cu prilejul Anului Nou

Dragi tovarășe și tovarăși,
Cetățeni ai Republicii Socialiste România,
Peste cîteva minute ne vom despărți de anul 

1965 _ an de mari înfăptuiri ale poporului român 
în toate domeniile activității sociale — și vom 
întîmpina, cu voie bună și optimism, anul 1966, 
care deschide patriei noastre noi perspective de 
progres și prosperitate.

Cronica socialismului va rezerva anului care a 
trecut pagini bogate în realizări și evenimente de 
mare însemnătate pentru dezvoltarea orînduirii 
noastre, pentru mersul înainte al țării, pentru 
viitorul poporului român. Dînd viață politicii 
partidului, oamenii muncii au încheiat anul acesta 
cu succes planul de șase ani, au ridicat noi uzine 
și fabrici, au sporit producția de bunuri materiale 
și valori spirituale, au făcut noi pași pe calea 
cunoașterii științifice, au îmbogățit și mai mult, 
prin munca ior, patria, făcînd-o mai puternică și 
mai înfloritoare.

Acest an a intrat în istoria partidului și a țării 
prin Congresul al IX-lea, care a adoptat directi
vele viitorului plan cincinal — programul înflo
ririi multilaterale a patriei, al ridicării pe o treaptă 
superioară a procesului de desăvîrșire a construc
ției socialiste. A fost adoptată noua Constituție 
care consfințește victoriile istorice ale poporului. 
România, stat suveran și independent al celor ce 
muncesc, a fost proclamată Republică Socialistă. 
Poporul român, liber și stăpîn pe soarta sa. își 
făurește, sub conducerea partidului, viitorul feri
cit, pășind mereu înainte spre culmile înalte ale 
civilizației — societatea comunistă. '

Partidul și guvernul au elaborat măsuri menite 
să deschidă calea progresului neîntrerupt în do
menii de mare însemnătate ale vieții sociale. Prin
tre acestea se înscriu măsurile privitoare la dez
voltarea bazei tehnico-materiale și modernizarea 
producției agricole, îmbunătățirea organizării și 
planificării agriculturii, precum și cele cu privire 
la perfecționarea organizării și îndrumării cerce
tării științifice, la ridicarea rolului științei în dez
voltarea societății.

Crește rolul organizator al statului în construc
ția socialistă, se perfecționează activitatea organe
lor’ de stat, legăturile lor cu masele, se dezvolta

democrația socialistă. Partidul Comunist Român, 
urmat cu încredere de întregul popor, își îndepli
nește cu cinste înalta misiune de forță conducă
toare a societății.

Zilele trecute, Marea Adunare Națională a votat 
planul de stat pe 1966 — primul an al cincinalu
lui — stabilind în toate domeniile obiectivele de 
muncă ale noului an, a căror îndeplinire va asi
gura noi victorii în înflorirea economiei și culturii, 
va ridica bunăstarea celor ce muncesc. Muncind 
cu elan și abnegație, dînd viață acestor obiective, 
poporul român va face să strălucească tot mai pu
ternic chipul scumpei noastre Patrii.

îngăduiți-mi să felicit cu prilejul Anului Nou, 
în numele conducerii partidului și statului, pentru 
marile succese obținute, eroica noastră clasă mun
citoare, harnica și priceputa țărănime, valoroasa 
noastră intelectualitate, pe toți oamenii muncii ro
mâni, maghiari, germani și de altă naționalitate, 
tineri și vîrstnici, bărbați și femei, care alcătuiesc 
marea familie a României Socialiste.

Angajat într-o intensă activitate constructivă, 
poporul român militează pentru dezvoltarea cola
borării internaționale, își dă contribuția la lupta 
pentru victoria cauzei socialismului, democrației și 
păcii în întreaga lume.

Partidul și guvernul țării noastre consideră de 
însemnătate vitală pentru soarta omenirii întărirea 
unității și coeziunii sistemului mondial socialist, a 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale, 
mobilizarea în jurul acestora a tuturor forțelor 
înaintate ale societății contemporane, care acțio- 
nînd unite sînt capabile să zădărnicească acțiunile 
agresive ale cercurilor imperialiste, să asigure pro
gresul și securitatea popoarelor.

Fie ca noul an să aducă poporului român bucurii 
și împliniri tot mai mari, noi succese în înfăptuirea 
aspirațiilor sale de fericire și prosperitate, să spo
rească și mai mult puterea materială și spirituală 
a patriei noastre, să asigure noi victorii forțelor 
care luptă pentru progres social, pentru triumful 
păcii în lume.

Vă urez tuturor, dragi prieteni și tovarăși, în
deplinirea dorințelor și năzuințelor dumneavoastră 
de mai bine, sănătate și viață lungă, un nou an 
rodnic și fericit.

La mulți ani !

Primirea
a ■

’ reședințele Consiliului de Stat 
Republicii Socialiste România, 
vu Stoica, președintele Consiliu-

i de Miniștri, Ion Gheorghe Mau- 
.t, președintele Marii Adunări Na- 
ionale, Ștefan Voitec, secretarul 

Consiliului de Stat. Grigore Gea- 
mănu, și ministrul afacerilor exter
ne, Corneliu Mănescu, au primit 
vineri Ia amiază, la Palatul Consi
liului de Stat, pe șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în Republi
ca Socialistă România, care au pre
zentat felicitări cu prilejul Anului 
Nou.

Au prezentat felicitări ambasado
rii : Greciei — Alexandre Cimon 
Argyropoulo, R. S. Cehoslovace — 
Jaroslav Sykora, R. P. Albania — 
Răpi Gjermeni, Cubei — Manuel 
Yepe Menendez, Ghanei — Emma
nuel Kodjoe Dadzie, R.P.D. Co
reene — Giăn Du Hoan, R. P. Po
lone — Wieslaw Sobierajski, Fin
landei — Martti .Johanes Salo- 
mies. Indiei — K.R.F. Khilnani, 
R. P. Mongole — Togoociin Ghen- 
den, R P. Bulgaria — Gheorghi 
Bogdanov, Belgiei — Honore Cam
bier. R. D. Vietnam — Hoang Tu, 
Franței — Jean Louis Pons, Sue
diei — Olof Gustav Bjurstrom, 
Italiei — Niccolo Moscato, Indone
ziei — Sambas Atmadinata, R. D. 
Germane — Ewald Moldt, Marii 
Britanii — Leslie Charles Glass, 
Japoniei — Akira Shigemitsu, 
R.S.F. Iugoslavia — Iakșa Petrici, 
Statelor Unite ale Americii — Ri
chard H. Davis, Elveției — Charles 
Albert Dubois : miniștrii : Olandei 
— J. B Haverkorn Van Rijse- 
wijk, Izraelului — Zvi Ayalon ; in- 
sărcinații cu afaceri ad-interim ai: 
Uruguayului — A. Guani, Chile — 
J. Coutls, Braziliei — J. T. de Oli
veira. Republicii Arabe Unite —

M. Badawi, Argentinei — R. B. Se- 
rigos, Turciei.— A. Coban, Austriei 
Fr. Irbinger, R. P. Ungare — G. 
Kalmar, R. P. Chineze — Van Tun, 
Uniunii Sovietice — I. A. Iliuhin.

Mulțumind șefilor misiunilor di
plomatice pentru felicitările și u- 
rările exprimate, președintele Con
siliului de Stat, Chivu Stoica, în 
numele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, al Con
siliului de Miniștri și al Marii A- 
dunări Naționale, a transmis diplo- 
maților străini cele mai bune urări 
de sănătate, de prosperitate po
poarelor țărilor pe care le repre
zintă și a toastat pentru prietenie, 
colaborare internațională și pace.

Decanul corpului diplomatic, am
basadorul Greciei — Alexandre Ci- 
mon Argyropoulo, a toastat în să
nătatea conducătorilor de stat ro
mâni, pentru prosperitatea poporu
lui român.

Comitetul orășenesc Bucu
rești al U.T.C. a organizat în 
noaptea Anului Nou un carna
val al tineretului în sălile Pa
latului Republicii.

Au luat parte mii de tineri 
din întreprinderile și institu
țiile bucureștene, din institute
le de cercetări științifice și de 
învățămînt superior, elevi, stu- 
denți români și studenți stră
ini din aproape 70 de țări, a- 
flați la învățătură în țara 
noastră. Tuturor color pre-, 
zenți, tovarășul Petre Enache, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
le-a transmis tradiționalele 
urări de Anul Nou.

Acest revelion al tineretului 
a avut ca oaspeți pe tova

rășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Constantin Drăgan, Alexandru 
Drăghici, Paul Niculescu- 
Mizil, Leonte Răutu. Leontin 
Sălăjan, Petre Blajovici, Petre 
Lupu, Ilie Verdeț, Mihai 
Dalea, Manea Mănescu, Vasile 
Patilineț, Virgil Trofin. La 
sosire, ei au fost întîmpinați 
cu puternice urale și ovații.

Conducătorii, cțe partid și 
de stat s-au prins în hore, 
petrecînd alături de tinerii 
bucureșteni.

Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu a felicitat călduros organi
zația tineretului comunist, Co

mitetul Central al U.T.C., în
tregul tineret al țării noastre, 
urîndu-le un an rodnic, suc
ces în contribuția adusă la 
opera de desăvîrșire a con
strucției socialismului în țara 
noastră.

Cuvintele secretarului ge
neral al C.C. al partidului 
nostru au fost primite de ti
neri cu îndelungi ovații, în
tr-o atmosferă de entuziasm 
general. Au fost momente 
impresionante, un nou prilej 
de manifestare a dragostei și 
atașamentului profund pe 
care tineretul nostru le poar
tă Partidului Comunist Ro
mân și conducătorilor săi.

(Agerpres)

Proaspete, 
nesecate 
energii 
ale 
poporului

Cronicarii cotidia
nului remarcau de 
comun acord, în ar
ticolele publicate în 
ziare și reviste în ul
timele zile ale lui de
cembrie trecut, di
mensiunea istorică a 
evenimentelor și rea
lizărilor din 1965 ale 
României Socialiste. 
Condeiul învățat să 
noteze cu ora și cu 
minutul desfășurarea 
faptelor din cele 365 
de zile descoperea, 
prin delicata măsură 
a ceasornicului și a 
calendarului de lucru 
împlinit, înțelesurile 
și perspectivele mari 
pe care mai tîrziu 
istoricul le va cîntări 
și așeza în pagina 
severă a cărților de 
căpătîi ale țării. Un 
adevăr simplu spune 
că anii care mișcă și 
angajează puternic 
zilele contemporani
lor îi obișnuiește 
să-și ridice ochii spre 
deceniile viitoare și 
să fie, cu mai multă 
luciditate și cu pu
tere sporită de ac
țiune, oameni ai pre
zentului.

întîile zile de lucru 
ale anului 1966 poar
tă moștenirea reali
zărilor de importanță 
fundamentală din a- 
nul 1965, care au îm
plinit numele nou al 
României Socialiste, 
îmbogățind cunoș
tințele și aspirați
ile cetățenilor noș
tri cu perspective 
clare și realiste de 
îndrăzneață și cu
prinzătoare dezvolta
re a șantierelor de ci
vilizație și cultură, de 
înțeleaptă activitate 
pe temeiurile rațio
nale și construc
tive de pace și res
pect între popoare. 
Grăuntele de aur al 
puterii de muncă și 
de creație al fiecă
ruia dintre noi e cu
prins în planurile 
construcțiilor vaste 
întruchipate de Con
gresul al IX-lea al 
partidului nostru.

Vom ii în curînd 
martorii primelor rea
lizări ale noului an 
ce vor fi deopotrivă 
dovezi ale legăturii 
puternice dintre pre
zent și perspectivele 
viitorului, dintre ho- 
tărîrile partidului, ale 
planului de stat și 
dintre inițiativele ne
obosite ale oamenilor 
la locurile lor de lu
cru. Rosturile deschi
se larg științei și slu
jitorilor ei în toate 
domeniile de activi
tate vestesc în a- 
ceeași măsură preli- 
gurarea unor realizări 
noi, numeroase, ale 
creatorilor moderni 
în industrie, agricul
tură, în tehnica de 
stăpînire a mașinilor, 
în institutele de cul
tură. In liniile ferme 
de mare cuprindere 
și adîncime ale pla
nurilor viguroase de 
înflorire a patriei 
discernem de fapt 
esențiala și merita
ta laudă a hărni
ciei, a talentelor 
creatoare de noi fru
museți ale poporului 
nostru. Ca un semn 
de înaltă prețuire a- 
dus tocmai acestor 
nesecate și proaspete 
energii ne vor stă
rui în memorie cuvin
tele rostite în pragul 
noului an, la posturile 
de radio și televiziu
ne, de secretarul ge
neral al C.C. al 
P.C.R., tovarășul Ni
colae Ceaușescu. 
Profundul ecou pe 
care l-a avut în inimi 
și conștiințe calda 
apreciere a succese
lor obținute în 1965, 
conturarea obiective
lor esențiale spre 
care ne concentrăm 
în anii ce vin efortu
rile, ca și exprimarea 
neclintitei convingeri 
în capacitatea po-j 
porului de a îndeplin^ 
mărețele sarcini ce-l 
stau în față, însufle
țesc și înaripează en
tuziasmul și energia 
creatoare a tuturor 
oamenilor muncii.

Ștefan BĂNULESCU

NOAPTE A ORAȘULUI
1. Strada o ghirlandă

® Meridianul veseliei © Umbrelele din
București • „Ursii electrici" fac coadă
• Ultimul microsion • O cl ipă cît un an
întreg

Am însoțit, pe stradă, ultimele ore 
ale anului care s-a încheiat, și tot pe 
stradă ne-au surprins primele ore ale 
noului an. Sun rămas — bun găsit !

★
Bulevardele orașului, străzile, ma

gazinele și-au schimbat brusc perso
nalitatea. întregul oraș e cu brațele 
pline. Către a doua jumătate a zilei 
— „fenomen" curios : strada pare să 
fie, de asfă dafă, în covîrșifoare ma
joritate, a bărbafilor. Femeile au ac-

ceptaf acum, cu seninătate, „inegali
tatea" — sînf lingă plită ori lîngă 
cuptor. în loc de copii cu obraji îm
bujorați de ger, bărbații cară în brațe 
— deopotrivă de drăgăstos — dami
gene, pachete, sacoșe multicolore, 
serviete, săculefi de plastic, coșuri, 
pungi „Unic". Totul se tace în fugă, 
ca și cum un tren cu oră fixă de por
nire așteaptă într-o gară, sub presiu
ne. La ora 0, cînd în loc de obiș
nuitul șuierat al sirenei ceasul

(Agerpres)

In timpul primirii la Consiliul de Stat

bate de douăsprezece 
nopții, călătoria de 365 
începe.

înfr-un taxi e încărcată 
uriașă.

— Ăsta e „meridianul veseliei”, ne 
explică rîzînd lînărul pasager al ta
xiului. Are 100 de metri. E pentru 
clubul întreprinderii noastre.

La ceasornicăria de pe bulevardul 
Magheru, meșterul umblă în vitrină, 
verificînd încă o dată „Ora precisă" 
de care depinde, în noaptea aceasta, 
onoarea lui profesională. Alen|ia lui 
e măgulitoare pentru trecător și pen
tru breasla din care face parte. în 
schimb, orice noțiune de timp e răs
turnată la „Higiena”, unde frizeria eli
berează tocmai bonul de ordine cu 
nr. 104 (103 bărbi de ras înainte), iar 
la coafură intră în aefiune mijloacele 
moderne ale înfrumusețării — fixati
vele cu acțiune ultrarapidă. Pecetea 
promptei industrii a Afroditei o gă
sești pusa pretutindeni pe oraș : la 

Decembrie", ca 
Sadoveanu", fi- 
vînzăfoare sînt 
cu pulbere de 
deosebit de a-

C.E.C. — raionul „30 
și la librăria „Mihail 
nerele funcționare și 
admirabil pieptănate, 
bronz în păr și sînf 
mabile, au parcă miere pe buze, ceea 
ce-l determină pe-un mucalit să 
întrebe :

— De ce n-ar fi așa în fiecare
Fluxul continuă. E o mare de 

meni pe străzi. în acest du-te 
neîntrerupt, plinea circulă prin 
pe roți fierbinfi. Nici motoarele 
șinilor care distribuie pîine nu 
au răgazul să se răcească. Nici 
mele distribuitorilor. în furnicarul de 
lume însă, o neașteptată oază de li
niște : farmacia nr. 5. Ca prin far
mec, toți oamenii s-au făcut bine, sînt 
sănăfoși. Farmaciile sînf goale. Mi
raculos medicament e revelionul I

în fafa magazinului „Electroteh
nica", pe trotuar, urșii electrici — 
„Fram" — așteaptă la coadă să prin
dă un furgonet.

— Să fie diseară șprițul rece I ne 
spune zîmbind unul din proaspeții 
lor proprietari.

Frigiderele ne-au dat ideea să tra
gem o fugă pînă-n halele Obor. La

(Continuare în pag. a Il-a)
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Termocentrala ișalnița (Craiova)

TELEGRAMA

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Cuban 

Prim-ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba

Tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

HAVANA
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, al poporului român, precum și în numele nostru personal, eu 
prilejul celei de a VH-a aniversări a victoriei revoluției cubane și al 
Anului Nou, vă adresăm dv. și prin dv. poporului cuban uri cordial mesaj 
de felicitare și urări de noi succese în construirea socialismului.

Sîntem încredințați că relațiile de prietenie și colaborare frățească 
dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta continuu, în interesul 
popoarelor român și cuban, al întăririi unității și coeziunii țărilor socia
liste, cauzei nobile a socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU CIIIVU STOICA
Secretar general Președintele Consiliului de Stat

al Comitetului Central al Republicii Socialiste
al Partidului Comunist Român România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România



■iGINA 2 SCÎNTEIA

ULTIMA SI PRIMA
NOAPTE A ORAȘULUI
(Urmare din pag. I)

ora asta mai fac tîrguieli doar „în- 
tîrziajii" — aceia care de obicei iau 
trenul din mers. Trei tineri cu 
sacoșele pline fac pe loc o „ședință 
fulger", hotărăsc ce să mai ia, șterg 
de pe lista întocmită de fete artico
lele cumpărate („Sîntem grăbifi. Mer
gem mai devreme, să facem sandvi
șurile") ; un om în vîrstă cumpătă 
șase umerașe („Avem oaspefi") ; al- 
ful, cu șapcă de piele, cară o ca
nistră grea („Strașnic carburantul de 
Focșani") ; murăturile sînt la fel de 
apreciate ca portocalele („Fiecare 
lucru la timpul său") ; doi tineri cu 
cizme de cauciuc își cumpără două 
cravate identice, pe elastic, albastre, 
cu nodul gafa făcut („Nu prea știm 
noi să facem noduri la cravată, dar 
știm să fumăm beton") ; la tejgheaua 
cooperativei „Mefalo-casnica", unde 
se vînd forme de cozonaci, nici un 
client („La ora asta cozonacii sînt de 
mult rumeniți"). (Dar, în treacăt fie 
zis, la ieșire, pe rampa depozitului 
I.C.R.A. zac 312 lăzi, adică 3 120 ki
lograme de drojdie de bere sosite cu 
o zi înainte — cîți cozonaci pufoși, 
cu stafide, cu rahaf, cu nuci, ratați 
poale, din cauză că „puterea cozona
cilor" așteaptă docilă în lădițe o mai 
bună organizare a distribuirii).

Către ora 17 începe ploaia. Și iată 
— ornament nefiresc pentru ultima 
zi a anului — umbrelele din Bucu
rești. Asfaltul devine lucios, ca și cum 
s-ar pregăti să oglindească luminile 
orașului, dar pulsul străzii nu se do
molește. Frenezia continuă. Maca
raua pneumatică a I.R.E.B.-ului înlo
cuiește, pe bulevard, becurile arse, 
fără ca nimeni să mai cheltuiască un 
singur minut cu privitul. Torturi de 
comandă cu grafica lor ieșită din 
comun — „La mulfi ani" scris cu 
frișcă, zahăr ars, marfipan, sirop, bom
boane aurii și argintii ; flori reale și 
flori de hîrfie gofrată, liliac alb, ga
roafe, brădufi de plastic. Plouă. Plouă 
într-una, fără ca entuziasmul general 
să scadă, fntr-un tîrziu, dinfr-odată, 
ca la un semn aproape pe neobserva
te, bulevardele, străzile, magazinele 
se golesc. S-au aprins vitrinele, recla
mele și firmele de neon. Toate feres
trele sînt luminate. Continuă pregăti
rile în interior.

Fluxul străzii pare să se fi mutat 
pe peroanele Gării de Nord. Spiche
rița anun)ă sosirea acceleratului 804, 
venit din direcfia Constanta. La trei 
minute distantă — acceleratul de 
Vatra Dornei. Pe ploaie, cu cîteva 
■re înainte de venirea noului an, 
tarea și muntele își dau întîlnire pe 

peron la București. Ce înseamnă 
sta ? Cărucioare care transportă, în 

locul banalelor valize, ultimele 
damigene și copii, foarte mulfi copii, 
veniți cu părinții, cu bunicii, 
să mai crească cu un an în Capitală. 
Semne de salut, îmbrățișări.

— Nu ne-am văzut de-un an. Dacă 
mai întîrziam cîteva ore, nu ne-am 
fi văzut de doi ani.

Aglomerația peroanelor ocolește 
ghișeul „Bagaje de mînă". Călătorii 
nu le mai depun, au mare frebuinfă 
de ele în astă noapte. Unii vin — 
alfii pleacă, repefînd parcă întocmai 
ceea ce urmează să se petreacă în 
curînd : pleacă anul vechi — vine 
anul nou. Un călător care pornește la 
drum la ora 20,51 cu acceleratul 301, 
încearcă să afle dacă va fi posibil, 
pentru cei din tren, să ciocnească un 
pahar de vin la miezul nopfii. Dar 
află cu tristețe că vagonul-restauranf 
se închide ca de obicei, la ora 23 : 
nu există nici un ordin special. Omul 
se întreabă, pe bună dreptate, dacă 
n-ar fi fost cazul ca și C.F.R.-ul să 
aibă un gest de atenfie la adresa 
călătorilor, punîndu-le vagoanele- 
restaurante la dispoziție — în noap
tea de revelion — măcar pînă la ora 
unu.

Ora 21,01, Peste drum de gară, la 
magazinul „Fofo-muzică-sporf”, deși 
ora închiderii e depășită cu un mi
nut, doi tineri roagă să li se mai 
vîndă un micros'on, oricare, numai 
să nu se ducă cu mîna goală unde 
sînt invitați. Rugămintea le este satis
făcută. Alături, la tutungerie, se cum
pără „en-gros" : țigări, ultimele răva
șe, almanahuri, felicitări.

— Aș trimite cîteva „felicitări", ne 
spune unul din cumpărători, și celor 
care s-au ocupat anul ăsta de impri
marea lor. Nu-s desenator, sînt tipo
graf de meserie, dar la atîta mă pri
cep : au fost lipsite de varie
tate și inspirație. De ce nu s-ar 
face în fiecare an un concurs printre 
artiștii plastici, pentru ca felicitări 
admirabile, ca acelea vîndufe prin 
Fondul plastic, să fie de acum îna
inte multiplicate și cu mijloace in
dustriale. E chiar atît de greu ?

Către ora 22, în ciuda ploii încă
pățînate, orașul se reanimă aproape 
fot atît de brusc, precum se potolise. 
Oamenii au însă altă (inufă, graba a 
rămas undeva în urmă, căci fiecare 
știe unde merge și cît are de mers. 
Au apărut pe străzi magnetofoanele 
în impermeabile, picupurile portative, 
tranzisfoarele.

în fafa Fabricii de confecfii „Bucu
rești" — o paradă a modei exfrem 
de originală : sînt muncitoarele și 
muncitorii fabricii, inginerii, tehnicie
nii care merg să petreacă revelionul 
împreună, mul(i dintre ei fiind îm- 
brăcati în „propriile produse". O fi
gură cunoscută : solista de muzică 
ușoară Anca Agemolu.

— Cînt pentru ei în noaptea a- 
ceasta și mă bucur din suflet. Am 
ales mai multe cînfece de dragoste, 
deoarece știu că aici muncesc foarte 
multe fete tinere, de vîrsfa mea.

într-alt capăt al orașului, la restau
rantul „Feroviarul” sosesc primii 
clienfi ; stau pe-aproape, mulfi din
tre ei muncesc chiar peste drum, la 
„Grivifa Roșie". Acum se sting vitri
nele, se aprind televizoarele, brazii. 
Rapidul M 52, din direcția Suceava, 
trage la pe^on fix la ora 23,13. Călă
torii, mecanicul, conductorii vor pe
trece revelionul în familie.

La ora 24 orașul întreg sfrînge 
pentru o clipă pleoapele, timp con
centrat în care se rememorează tot 
ceea ce a realizat anul care-a trecut, 
timp suficient pentru ca să se proiec
teze în viitor certitudini, gînduri, as
pirații. Clipire simbolică, în stare să 
despartă un an de altul, și înregistra
tă matematic aici, pe cadrane. Ne a- 
flăm la pupitrul dispeceratului I.R.E.B. 
pe Capitală, alături de inginerul Du
mitru Docea. întrebăm în glumă dacă 
ceva aproximativ similar — o scăde
re bruscă de consum electric — nu 
s-a întîmplaf și în jurul orei 22, cînd 
s-au stins căștile coaforilor.

Primele ore ale noului an se scurg 
cu o viteză amefitoare. în zori, cînd 
ploaia stă în sfîrșif, avem parte pe 
stradă de tradiționala urare : „Ca un 
măr, ca un păr, la anul și la multi 
ani I"

MIHAI STOIAN

2. Luminile

caselor
Ulfimele ore ale lui 1965 sînf ore 

de ploaie năvalnică, copleșitoare, o 
inversiune a anotimpurilor aduce pri- 
măvara-n mijloc de iarnă. Străzile 
sînt pustii ; cîfiva înfîrzîafi pe sub 
streșini, rar, mașini. Rafale de apă

Predarea „ștafetei"

spală asfaltul. Dar casele au luminile 
aprinse, lumini calde, îmbietoare, în 
noaptea aceasta viața orașului s-a 
mutat în ferestre. Am pornit să-i caut 
pe oameni.

La ora 11 și 30 de minute Sala 
Palatului cucerise strada cu incendii 
de lumină albă și roșie, cu marile ei 
vitrine de sticlă arzînd ca niște fa
ruri de noapte. Am pătruns înăuntru 
și n-aș mai fi plecat. N-aș mai fi ple
caf pentru că era cald și multă lu
mină, pentru că erau mese întinse ca 
în nunfile din povești, mese cu ti
neri voioși. In sălile de mar
mură cu candelabre de cristal, în
florite cu stuc auriu și cu roze, po
posiseră tineri din toate coifurile ță- 
rii, de toate profesiile și de vîrste 
amestecate. Cuceriseră sălile de dans, 
culoarele de odihnă, treptele înșuru-

bate sub cupolă, băncile de alabas
tru și scaunele tapisate cu aur. 
înfr-un loc se cînta muzică populară, 
în altul melodii de dans, erau stan
duri cu vînzare de măști, jocuri de 
popice și robofi... cu autoservire. 
Erau rîsete și izbucniri de cuvinte, 
clinchete de pahare, ropote de a- 
plauze și glasuri mici de viori, tala
zuri de pași și foșnete moi de mătă
suri. Mirosea puternic a brad. Cres
cuseră pîlcuri de brazi pe dalele albe 
de marmură, brazi uriași copleșiți de 
lumini și de gioburi, și brazi natu
rali, neîmpodobifi, flori mari ridica- 
fe-n ferestre. Am surprins doi tineri 
îmbrătișafi, și totuși nu i-am surprins, 
se sărutau firesc, printre oameni.

— Sîntem căsătoriți de trei luni, a 
confirmat Cristian Gheorghe bănuie
lile mele, și ăsta nu este decîf unul 
din evenimentele importante ale 
anului care s-a scurs. Eu sînt student 
la Institutul politehnic Gh. Gheorghiu- 
Dej, iar sofia mea e și ea studentă. A- 
cesta a fost și ultimul nostru an uni
versitar. Ne-așteapfă examenul de 
diplomă. Apoi plecarea pe șantier.

— împreună ?
A fost o privire-replică edifica

toare.
— Cum vă simțiți aici ?
— Ca acasă. Aci ne-am cunoscut, 

în locul acesta unde ne-a)i întîlnit.
S-au sărutat din nou și-au plecaf. 

Sînt drepturi mai vechi ce se cer res
pectate.

★
Aproape de miezul nopfii o or

chestră de cosfumafi începu să stră
bată sălile Palatului. Lumea fu invi
tată în sală unde era așteptat noul 
an. Tinerii se ridicară de la mese, 
dansul încetă, o clipă încăperile se 
pustiiră de oameni. Cîtva timp fu li
niște. Apoi un orologiu bătu miezul 
nopții, bătrînul an 1965 veni cu noul 
an în brațe : în limba peltică a în
vățăceilor de cuvinte, un dolofan cu 
căciulită de catifea rosti la mulfi ani. 
Se cîntă permită, tinerii se felicitau, 
alte îmbrățișări pe coridoare, unele 
cu fradifie, altele nu.

Una din frumusețile carnavalului era 
ingineră : Tina Gheorghiu.

— Succesul profesional al anului 
frecuf ?

— 8 000 metri cubi apă distribuită 
cu folos peste plan.

— Visuri ?
— Călătorii de studii.
Cea mai bună dansatoare a serii 

era zețar : Emma Niculescu.
— Cartea preferată ?
— „Din marile legende ale lumii". 

Am cules-o singură în întregime.
— Care eveniment al anului trecut 

v-a refinut atenfia ?
— Elaborarea noii Constituții a tă

rii : învăfămîntul gratuit, un cîșfig 
vechi și totuși nou pentru fiecare 
promofie. Știu ce-nseamnă. Am ter
minat o Școală tehnică de poligrafie.

Cel mai fînăr participant al reve
lionului : Trofin Mircea, 14 ani, elev 
la Liceul „Ion Luca Caragiale" din 
București. Note numai de nouă și 
zece.

— Dorinfe ?
— Note foarte bune la matemati

că, în continuare.
— Vrei să te faci inginer ?
— Jurist. Dar matematica e NECE

SARĂ.

Ora 1 și 45 de minute. O mulțime 
imensă întîmpină în pragul ușii oas
peți dragi : are loc momentul cel mai 
emoționant al serii, conducerea de 
partid a sosit în mijlocul tinerilor. 
Pentru hora care se încinge, sala de
vine neîncăpăfoare, și privirile, și 
marginile bucuriei : secretarul general 
al Comitetului Central al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a prins 
în ritmul vioi al pașilor.

Limbile de bici ale plugușorului 
traditional, buhaiul și clopotele ră-

Cu „Plugușorul" Ia Uzinele „23 August'

Radiogramă din Pacific
Constanța, poarta țării spre 

mări și oceane, era scăldată 
în lumini. Sirenele navelor 
marcau cu un concert solemn 
hotarul timpului. La căpitănia 
portului s-a primit o radio
gramă :

„Transmite echipajul navei 
Dobrogea. Navigam în Ocea
nul Pacific, în drum spre Ja
ponia. La bord domnește o 
atmosferă de veselie. Toți ma
rinarii din cartul liber întîm-

pină noul an în jurul bradu
lui instalat în careul echipa
jului. Astă seară, cînd cioc
nim paharele, gîndurile noastre 
se îndreaptă cu dragoste către 
voi. Vă transmitem cu acest 
prilej, vouă, celor dragi de a- 
casă, sănătate și tradiționala 
urare „La mulți ani".

Liviu NEGUȚ 
comandantul 
navei „Dobrogea"

sună sub bolfile arcuite peste zicerile 
de bine și de îndemn ale urătorilor, 
laudă solilor tinerefii sosiți din toate 
colturile țării, reprezentanfi ai succe
selor în muncă, făuritori de visuri 
îndrăznețe.

*
Și Casa de cultură a raionului „Gri

vifa Roșie" era o oază de lumină. 
Urările cuprinse în mesajul de Anul 
Nou transmise prin posturile de 
radio și televiziune, amplificate 
de megafoane uriașe, mai stăru
iau încă. Fascicolele de neon explo
dau în noapte cu 
roșii. înăuntru, 
nul tremura în 
cu sclipiri de chihlimbar. L-am gustat 
și era bun, vin de Pietroasele, vin alb 
cu amefeala pămîntului. Am sfaf la 
un capăt de masă, între doi bărbați 
singuri. Cînta Roxana Matei. Doream 
să intru în vorbă cu ei, dar nu știam 
cum, erau tineri, dar tinerefea lor era 
gravă, era un fel de hotărîre în ges
turi, o siguranță, am mai întîlnif-o 
o dată, departe în munți, am simfif-o 
lîngă tăietorii de păduri și la mineri. 
M-apropii timid de oamenii aceștia 
cu munca trecută în brațe, 
mandanții de unelte. Dar unul 
îndemnat:

— Noroc 1
— Noroc, am răspuns. Penfru 

foria la anul a echipei „Rapid".
— Și pentru victoria la rugbi a 

„Grivifei Roșii", a adăugat celălalt. 
Ne-am prezentat. Erau Niculae Stoian, 
montator de vagoane, și Ion Tomoes- 
cu, cazangiu, secretarul organizației de 
bază U.T.C. de la secfia montaj-ufi- 
laj chimic, organizafie cu cele mai 
bune rezultate obfinute în cinstea 
Congresului al IX-lea al partidului 
(am aflat ulterior) și cu steagul de or
ganizație fruntașă pe uzină.

bice albastre și 
la mese —• vi- 
paharele înălțate

co-
m-a

vic-

Bucureștlul in noaptea Revelionului
Foto ■: Edmund HSffer

Cu bobul cît mază-cui cît vrabia, 
rea...".

La căminul 
nouă — lumea 
cînd nici nu se întunecă bine. Ță
ranii au hotărît să-și petreacă re
velionul împreună. Muncesc îm
preună, să nu petreacă împreună?

Deși tînără cooperativa are un 
venit de peste două milioane, iar 
fiecăruia i s-au cuvenit, în anul 
care se termină peste cîteva cea
suri, produse și bani în valoare de 
34 de lei la zi-muncă. Cu fiecare 
an cooperativa capătă noi puteri, 
iar aceste puteri aduc în viața lor 
noi bogății și frumuseți. Coopera
torii din Bîldana își împreună 

an nou.

cultural — clădire 
începe să se adune

Muncă în comun, dar șt veselie comună. Revelion la Bîldana
Foto : R. Costin

— Mai aveți ce să vă doriți ? am 
întrebat.

— Mă nasc în fiecare zi, în fiecare 
dimineață din nou, cum să n-am ? Azi 
vreau să urmez școala de maiștri, un 
gînd pentru cîfiva ani. Mîine vreau 
să plec la vînăfoare de iepuri, o do
rință de-o zi. Am un băiat, mai vreau 
o fefifa, să fie pereche, iată, sînf am- 
bifii penfru toată viafa. Cum să n-ai 
ce să vrei ?

— Mie-mi place să citesc, inter
vine în discufie Niculae Stoian. Am 
o bibliotecă personală de două sute 
de volume. îmi place foarte mult Că- 
linescu. Și Arghezi.

— Anul trecut a fost „bun" ?
— Esenfial. Am devenit membru 

al organizației de partid din uzină.
— Și anului viitor ce i-ați cere?
— După zborurile cosmice e greu 

să-fi mai închipui ceva, deși există 
asemenea zboruri și în meserie. Per
fecționarea e o problemă permanen
tă. Și-apoi, evenimentele politice din 
anul trecut, Congresul partidului, se
siunea Marii Adunări Nafionale, pro
blemele legate de dezvoltarea științei. 
Anul '66 se naște în pragul unor în
făptuiri uriașe. îmi place să fiu con
temporanul lor, e bine așa, să muncim 
pentru marile „înfîmplări" ale țării.

Alte ploi de serpentine și confefii 
tremurau deasupra sălii casei de cul
tură a tineretului, ornamentată cu 
ghirlande colorate și panglici de ce
lofan. Semnele sărbătorii poposeau 
peste semnele muncii, năzuințe peste 
realizări, speranțe peste amintiri ; la 
cumpăna a doi ani, oamenii ciocneau 
paharele...

...Cei mai nerăbdători sînt tine
rii. Au venit primii la cămin, lăsînd 
pe seama părinților sarcina aduce
rii mîncărurilor și băuturilor. Iată-i 
strînși într-un colț, discutînd cu în
focare. Pe scenă, taratul lui Popăi- 
nac, adus din Ciocănești, face ul
timele repetiții : „Murgul trage la 
grăunțe și neicuța la mîndruțe...".

Pe șirurile de mese, cît ține lun
gimea sălii, încep să apară bună
tățile : cîrnați și tobă făcute în casă 
pentru care o ciurdă de porci 
și-a dat obștescul sfîrșit, fripturi, 
cozonaci rumeni și dolofani — toa
te acompaniate de damigene pîn- 
tecoase. Oamenii se așează la 
mese. începe ospățul. Popăinac dă 
semnalul. O melodie săltăreață iși 
împletește acordurile cu clinchetul 
paharelor. Vreo 30 de legumicultori, 
avînd în mijlocul lor pe brigadie
rul Niculae Ștefan, par cei mai ve-

SINZIANA POP

3. Ferestrele

satului
Toarnă cu găleata. Ei și ? O 

dată pe an e... Anul Nou. La Bîl
dana (raionul Răcari) tinerii, ce e 
drept tăcuți ciuciulete, n-au amînat 
plugușorul. Au intrat în curți poc
nind din bici iar gospodarii ieșiți 
în prag au ascultat cu încîntare 
tradiționalele cuvinte : „Aho, aho, 
copii și frați...". „Să crească grîu 
bogat, Cu paiul cît trestia, Cu spi-

seli. Aflu că s-a hotărît să se irige 
30 de hectare cu grădină. Și cine 
nu știe că apa n-o fi bună cînd e 
turnată în vin, dar cînd udă stra
turile de legume...

Trec orele ca minutul. Ceasorni
cul consumă ultimele clipe din 
1965. Oamenii se ridică de la mese 
și se duc în sala bibliotecii, unde 
se află televizorul. Ascultă mesa
jul de Anul Nou, iar la urările 
rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu închină și ei cu bucurie 
paharul.

Noaptea s-a prefăcut în zi. Cînd 
nu te apasă grija zilei de mîine, 
cînd viitorul ți-1 modelezi după 
propria-ți dorință, cu propriile tale 
mîini, inima ți-e ușoară, iar petre
cerea veselă și frumoasă.

înainte de a pleca din Bîldana 
cu toată ora înaintată, ne-am pro
pus să facem o vizită, neanunțată, 
la o casă cu lumini în geamuri. 
Ne-am oprit la întîmplare. Intrăm în 
curte și batem la ușă. Nici vorbă 
de „cine sînteți ?" sau „ce doriți ?". 
Sîntem poftiți în casă, îmbiați să 
ne așezăm la masă.

Se fac recomandările.
— Pe mine mă cheamă Constan

tin I. Micu, zis Birlic, ne spune 
gazda.

— De ce Birlic ?
— Așa mi-au scos-o oamenii, 

cică sînt comic.
Ii veniseră neamuri de prin Bucu

rești cu care sărbătorea revelionul 
în familie. Pe rafturi tronau bună
tăți care își așteptau rîndul să fie 
consumate. O mînă de ajutor am 
dat și noi; numai în ce privește 
sticlele n-am avut curaj să răspun
dem, întrutotul, ospitalității gazde
lor.

— Ce v-a adus anul care a tre
cut ?

— Mobilă de 5 000, televizor a- 
veam. Ne-am luat mobila cu 
banii cîștigați pentru zilele-muncă 
făcute de mine, soția și fiica. Dacă 
aș fi mînă strînsă mi-aș fi făcut și 
mai multe, dar îmi place să trăiesc 
bine, să avem pe masă tot ce ne 
poftește inima. Mi-am tăiat un porc 
de vreo 200 de kg. Mai am doi. Pe 
unul îl contractez iar pe celălalt îl 
tai spre primăvară. înainte, cînd 
eram țăran sărac, mi se umflase 
burta de atîta ciorbă de urzici.

— In anul care vine ce vă do
riți ?

— Să-mi iau motocicletă. Are un 
vecin de-al meu și mereu mă bîrîie 
cu ea la cap ; mi-a deschis pofta.

Le-am urat la mulți ani și i-am 
lăsat să-și continue petrecerea.

VLAD

Carnavalul pionierilor șl școlarilor din Capitală
Foto : M. Andreescu

Q Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI 
CRESIDA — 20.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
gheru) : SONET PENTRU O 
PUȘA — 20.
• Teatrul Mic : DOI
LANSOAR — 19,30.
• Studioul Institutului 
trală și cinematografică 
giale" s
NIE — 20.

Ma- 
PĂ-

PE

de 
„I.

UN BA-

tea-artă
. .......„.............. L. Cara-

PRIVEȘTE ÎNAPOI CU Ml-

TELEVIZIUNE
Jurnalul televiziunii (1) 

pentru copii:
® 19,00
O 19,15 — Emisiune
Clic I — „Fetița cu chibrituri", fil
mul : Wilhelm Tell — Sclavii • 20,00
— Telecronica economică e 20,15 — 
Colecții și colecționari 9 21,00 — 
Trei tablouri pe săplămînă • 21,10
— Filmul artistic „Căpitan Laurent" 
0 22,35 — Jurnalul televiziunii (II), 
Sport, Buletinul meteorologic.

• OLD SHATTERHAND — film pen
tru ecran panoramic : Patria.
• TATĂL SOLDATULUI : Republica 
(completare Cumpărătura), Capitol 
(completare Petrică și încă cineva), 
Excelsior (completare Gravuri revo
luționare).
0 INIMĂ RECE : Cinemateca — 10j 
12; 14.
• CATIFEAUA NEAGRĂ : 
rul (completare Vezi rîndunelele se 
duc), Festival 
puternici din Europa).
9 TRAGEȚI 1N STANISLAS I : Bucu
rești, Melodia, Modern.
9 CAMERA ALBĂ : Victoria (com
pletare Sesiunea Marii Adunări Na
ționale — decembrie 1955), Feroviar 
(completare De Ia pescari adunate).
9 COPII ÎNDRĂZNEȚI : Central
(completare Creionul pierdut).
0 AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Lu
mina (completare Plante acvatice). 
Munca (completare Pionieria nr. 
6/1965), Pacea (completare Păpușarii) 
O FATA LUI BUBE : Union, Miorița 
(la ambele completarea Sesiunea Ma
rii Adunări Naționale — decembrie. 
1965), Înfrățirea între popoare.
9 PROGRAM PENTRU COPII : Doinr 
— 10.
9 IN COMPANIA LUI MAX LINDE1 
Doina (completare Meciul de fotb. 
România — Portugalia), Dacia (corn 
pletare Zgribulicl).
9 PRIMA ZI — SUITĂ BĂNĂȚEANĂ 
— ȘTIAȚI CĂ î... — MAEȘTRII AR
TEI CIRCULUI — PRIZONIERUL 
PLANETEI ' ALBASTRE — PICIOARE 
UȘOARE — ARIPI ZBURĂTOARE — 
MECIUL DE FOTBAL ROMANIA — 
PORTUGALIA — NIMIC DESPRE 
ARHIMEDE i Timpuri Noi.
9 ULTIMA CAVALCADA SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop : Giu- 
Iești, Rahova.
e Îndrăznețul pardaillan — 
cinemascop : Buzești (completare Ni
mic despre Arhimede), Ferentari 
(completare Cocoșelul de hîrtie).
9 JUDEX : Crîngași (completare In- 
lîinire cu frumosul), Unirea (comple
tare Meciul de 
Portugalia).
9 MUNCILE LUI 
Arta, Floreasca.
9 EXPRESUL
Bucegi (completare
Drumul Sării (completare Plante ac
vatice).
9 COLINA : Tomis, Flamura.
9 CREDEȚI-MĂ, OAMENI I : Flacăra 
Moșilor.
9 HATARI — ambele serii : Vita» 
(completare Totul pentru viață).
O BOCCELUȚA : Popular
tare Mărturiile trecutului).
» FURTUNĂ DEASUPRA 
Cosmos (completare Surorile
O A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI O 
BABĂ : Viitorul.
9 FEMEIA NECUNOSCUTĂ : Cojen- 
tina.
• DINCOLO DE BARIERĂ :
(completare
Naționale — decembrie 1965).
9 DE-AȘ FI... HARAP ALB : Pro
gresul (completare YR cere decola
rea).
9 OAMENI ȘI DRAPELE — cinema
scop (ambele serii) : Lira.
9 SAMBA : Cotroceni (completare A 
cui e vina ?)

Luceafă-

(completare Cei mai

fotbal România

HERCULE : Grivița,

PARIS-MUNCHEN » 
Tot mai sus),

(comple-

ASIEI s 
Press).

Volga
Sesiunea Marii Adunări
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Sosirea unei delegații economice 
guvernamentale
a Republicii Democrate Vietnam

LISTĂ DE CÎȘTIGURI
Ia depunerile pe obligațiunile C.E.C. 

cu cîștiguri

Vineri seara a sosit la București 
o delegație economică guverna
mentală a Republicii Democrate 
Vietnam, condusă de Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, viceprim-minis- 
tru al R. D. Vietnam.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de 
Gheorghe Rădulescu, membru al

Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Vasile Răuță, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Hoang Tu, am
basadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești, precum și șefi ai unor mi
siuni diplomatice. (Agerpres)

I

Semnarea acordului comercial 
și de plăți între Republica Socialistă 
România și Republica Populară Mongolă 
pe perioada 19661970

La Ulan Bator au avut loc, într-o 
atmosferă prietenească, tratative 
între delegațiile guvernamentale 
ale Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Mongole, în 
cursul cărora au fost discutate pro
bleme ale relațiilor comerciale în
tre cele două țări și dezvoltării lor 
în continuare.

Ca rezultat al tratativelor purta
te, la 31 decembrie s-a semnat a- 
cordul comercial și de plăți pe pe
rioada 1966—1970 și protocolul pri
vind schimburile de mărfuri și plă
țile pe 1966.

Potrivit acordului de durată sem
nat, volumul schimbului de măr
furi între cele două țări va conti
nua să crească. România va livra 
în R. P. Mongolă mobilă și alte 
produse ale industriei lemnului, 
produse chimice, bunuri de larg

consum și alte mărfuri. Mongolia 
va livra în Republica Socialistă 
România piei crude, păruri de ani
male, produse ale industriei ușoa
re și alte mărfuri.

Acordul și protocolul au fost 
semnate din partea română de Va
lentin Steriopol, adjunct al minis
trului comerțului exterior, iar din 
partea mongolă de I. Hisghe, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior.

La semnare au asistat: D. Gom- 
bojav, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Mongole, 
D. Dorjkotov, ministrul comerțului 
exterior, și T. Erdembileg, membru 
în colegiul Ministerului Afacerilor 
Externe. A fost prezent, de aseme
nea, Petre Niță, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în R.P. 
Mongolă. (Agerpres)
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• Sportivii romani 
prezenți la numeroa
se campionate mon
diale și europene 
@ Bucureștiul—gazdă 
a „europenelor" de 
baschet-feminin, a bal
caniadei de tenis de 
masă și „mondialelor"

A

de popice ® întreceri 
pentru juniori

Cronica zilei
CU PRILEJUL 

SĂRBĂTORII NAȚIONALE 
A REPUBLICII CUBA
strul afacerilor externe al 
icii Socialiste România, 
u Mănescu, a trimis minis- 
•elațiilor externe al Cubei, 

rtoa Garcia, o telegramă de 
.^citare cu prilejul celei de-a 

'TI-a aniversări a victoriei revolu
tei cubane.

★
ț . prilejul sărbătorii naționale 

. Republicii Cuba — Ziua eliberă
rii — ambasadorul acestei țări la 
București, Manuel Yepe Menendez, 
a rostit sîmbătă seara o cuvîntare 
la posturile noastre de radio și te
leviziune.

SOSIREA AMBASADORULUI 
REPUBLICII ARGENTINA 

ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMANIA

La 2 ianuarie 1966 a sosit în 
Capitală Bernardo Roberto Alfredo 
Messina, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Ar
gentina în Republica Socialistă 
România.

La sosire, în Gara de Nord, am
basadorul argentinean a fost în- 
tîmpinaț de Dionisie Ionescu, am
basador, directorul Protocolului 
din Ministerul Afacerilor Externe.

(Agerpres)

Performerii anului 1965 SPORTIVI ROMÂNI
In anul care s-a încheiat sportul românesc a obținut o se

rie de succese. Zeci și zeci de mii de tineri și ti
nere, oameni ai muncii de diferite profesii, au prac
ticat cu regularitate cultura fizică, sportul, turismul. Anul 
1965 a fost bogat și în performanțe internaționale. Sportivii 
români s-au comportat remarcabil cu ocazia unor mari com
petiții. Ei au cîștigat: un titlu de campion mondial la lupte 
greco-romane, un titlu de campion mondial la pescuit sta
ționar, opt titluri de campioni ai Europei (șase la caiac- 
canoe, unul la lupte libere și unul la tir), patru „Cupe ale 
campionilor europeni" (la volei masculin, handbal masculin, 
tenis de masă feminin și masculin), zeci de medalii de aur la 
diferite balcaniade, un loc întîi la campionatele mondiale de 
scrimă pentru juniori, au realizat cele mai bune rezultate 
mondiale la săritura în înălțime-femei (Iolanda Balaș) și a- 
runcarea suliței-femei (Mihaela Peneș) etc. Victorii valoroa
se au obținut și boxerii, fotbaliștii, rugbiștii, șahiștii, ho- 
cheiștii și alți sportivi.

PESTE HOTARE

CUM VA
Ținînd seama de e- 

volufia vremii, de as
pectul primăvăratic al 
uÂor zile de la Unele 
anului trecut, multi ci
titori se întreabă cum 
va li timpul In conti
nuare Ne-am adresat 
tovarășului CON
STANTIN STOICA. 
șeful secției de preve
dere a timpului din 
Institutul meteorolo
gic, pare ne-a dat li
nei' 'informații.

ha decembrie a
P'ii trecut a evo- 

iJ; foarte apropiat 
de aspectul ei obiș- 
îuit : în general ea 
i fost umedă, cu pre
cipitații frecvente, a- 
tît sub formă de 
ploaie cît și cu lapo- 
viță și ninsoare. In 
afară de regiunea 
muntoasă, unde stra
tul de zăpadă depus 
a fost destul de gros, 
menținîndu-se în tot 
cursul lunii, restul ță
rii a avut parte de o 
mantie completă de 
zăpadă doar în 
cursul cîtorva zile de 
la mijlocul lunii, stra
tul avînd grosimea de 
10—15 cm. In ceea ce 
privește temperatura 
aerului, ea nu a scă
zut sub zero grade 
decît în cursul cîtor
va zile. Rareori noap-

FI IARNA
tea, în localități din 
Transilvania și nor
dul Moldovei tempe
ratura a coborît între 
—15 grade și —20 
grade. în schimb, 
destul de frecvent, 
ziua temperatura a 
depășit 10 grade, a- 
tingînd chiar 15 și 17 
grade.

Luna ianuarie 1966 
șl-a făcut începutul 
ca zi de iarnă doar 
în Transilvania, nor
dul Moldovei și zona 
muntoasă. In celelal
te regiuni ploaia și 
lapovița ne-au amin
tit încă de sfîrșitul 
călduros al anului 
care a trecut. Dacă 
timpul ar fi fost nu
mai cu două grade 
mai rece, ploaia din 
noaptea de Anul nou, 
semnalată în partea 
de sud a țării, s-ar fi 
transformat într-un 
strat de zăpadă de 
peste o jumătate de 
metru. Potrivit anali
zelor multianuale ale 
situațiilor sinoptice 
asemănătoare din alți 
ani, este de așteptat 
ca luna ianuarie să 
nu se dezmintă ca 
lună de iarnă, cu toa
te că pînă în jurul 
datei de 12 ianuarie 
în aspectul vremii va 
predomina influența

moderată a transpor
tului de aer oceanic. 
Noaptea, temperatu
ra nu va coborî de
cît izolat sub —10 
grade sau chiar —15 
grade. Ulterior, între 
13 și 26 ianuarie, este 
de așteptat ca vre
mea să fie ceva mai 
rece decît normal. In 
același interval vor 
predomina ninsori 
frecvente, mai ales în 
sudul și răsăritul ță
rii, unde temperatura 
va fi scăzută, iar ză
pada viscolită. Intre 
20 și 26 ianuarie, 
nopțile vor fi geroa
se. După 27 ianuarie, 
pînă la finele lunii, 
vremea se va înmoi- 
na și precipitațiile 
vor cădea atît sub 
formă de ploaie, cît 
și ca lapoviță cu nin
soare. Bineînțeles, a- 
firmațiile pentru o 
perioadă mai lungă 
se bazează pe situa
ții analoge din alți 
ani și pot fi infirma
te de evoluția reală 
a fenomenelor atmos
ferice Dacă progno
za pe luna ianuarie 
se va adeveri, atunci 
în continuare ne pu
tem aștepta ca și 
luna februarie să 
păstreze caracterul de 
iarnă obișnuită.
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în 1966, sportivii români vor 
fi prezenți la numeroase între
ceri internaționale. Repre
zentanții sportului românesc 
și-au anunțat participarea 
la campionatele mondiale 
de bob (ianuarie, în Ita
lia), biatlon (februarie, R. F. 
Germană), șah — echipe 
feminine (februarie, R.F.G.), 
schi-fond (februarie, Norve
gia), hochei pe gheață (mar
tie, Iugoslavia), scrimă — ti
neret (aprilie, Austria), lupte 
(iunie, S.U.A.), scrimă (iulie, 
U.R.S.S.), caiac-canoe (august, 
R. D. Germană), volei (sep
tembrie, Cehoslovacia), gim
nastică (septembrie, R. F. 
Germană) și la campionate 
feminine sau „Cupe ale Eu
ropei" de floretă — masculin 
(martie, Franța), spadă (apri
lie, R.F.G.), tenis de masă (a- 
prilie, Anglia), fotbal — ju
niori (aprilie, Iugoslavia), 
lupte (mai, R.F.G.), talere (iu
nie, Finlanda), tenis de masă
— criteriul juniorilor (iulie. 
Ungaria), atletism (august, 
Ungaria), canotaj academic
— feminin (august. Anglia), 
haltere (octombrie, R.D.G.).

Țara noastră, care în de
cursul anilor a organizat nu
meroase competiții de am
ploare internațională, va fi și 
în 1966 gazdă a unor astfel de 
întreceri : la București sînt 
programate în luna iunie cam
pionatele mondiale de popice, 
iar în octombrie campionatele 
europene de baschet-feminin 
și Balcaniada de tenis de 
masă. Federațiile române de 
specialitate au, de asemenea, 
în vedere organizarea unor în- 
tîlniri bilaterale și a altor con
cursuri internaționale devenite 
tradiționale : în ianuarie, la 
biatlon (au fost invitați sportivi 
din Franța, R. D. Germană, 
Suedia) și tenis de masă (Ro
mânia—U.R.S.S.) ; în februarie
— hochei pe gheață (Româ
nia—Finlanda) ; în mai — 
rugbi (București—Pirinei), fot
bal (România—Austria) ; în 
septembrie — box (România— 
R. F. Germană) ; natație (Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Grecia, Iugoslavia, Po
lonia, Ungaria, U.R.S.S.) ; în 
noiembrie — rugbi (România— 
Franța) etc.

Agenda internațională 1966 
mai cuprinde și alte nume
roase competiții la care vor 
lua parte — în țară sau peste 
hotare — și sportivii noștri : 
„Cupa Como" (scrimă, Italia), 
„Cupa țărilor latine" (tir, Por
tugalia), „Cupa Mării Baltice" 
(handbal, Polonia). Au fost 
perfectate și o serie de întîl- 
niri de verificare pentru ju
niori și tineret. Pentru fotba
liștii juniori sînt prevăzute 
participarea lor la tradiționa
lul turneu de la Vîareggio, 
meciurile cu echipele Iugosla
viei, R. D. Germane, Bulgariei, 
Uniunii Sovietice ; pentru tine
rii înotători — „Turneul spe
ranțelor olimpice" (iulie, Un
garia) ; pentru baschetbaliști
— campionatele europene din 
Italia și Balcaniada din 
Turcia.

Trei dintre performerii de anul trecut: Ion Cernea, campion mondial la 
lupte greco-romane (categ. „cocoș"), scrimera Ecaterina lencic, cam
pioană mondială de floretă-juniori, șahistul Florin Gheorghiu, care a pri

mit titlul de mare maestru internațional

Caleidoscop
în urma unei anchete organizate 

de redacția de sport a Agerpres, lista 
celor mai buni sportivi români ai fi
nului 1965 arata astfel : 1. Ion Cernea, 
campion mondial la lupte greco-ro
mane î 2. Aurel Vernescu, campion 
european de caiac-canoe ; 3. Mihaela 
Peneș, campioană mondială universi
tară la aruncarea suliței ; 4. Francisc 
Bolla, campion european la lupte li
bere î 5. Ecaterina lencic, campioană 
mondială de scrimă-juniori ; 6. Ion
Tiriac, campion mondial universitar 
la tenis ; 7. Iolanda Balaș, cea mai 
bună performeră mondială a anului 
la săritura în înălțime ; 8. Florin
Gheorghiu, mare maestru internațio
nal. de. sah, campion republican; 9... 
Cornel Popa, căpitanul echipei de 
fotbal a României ; 10. Cristina Ba- 
laban, campioană și recordmană re
publicană la natație.

★
Cu cîteva zile în urmă s-a anun

țat că un grup de antrenori mexicani 
se află în căutare de elemente talen
tate într-o regiune nordică a Mexicu
lui, unde, se zice, locuitorii au o forță 
și o rezistență de-a dreptul uimitoa
re. Tinerii din partea locului sînt ca
pabili să alerge zile în șir pe tere
nuri serios accidentate, în pantă sau 
la vale, chiar pe o căldură dogoritoa
re. Cei selecționați ar urma să fie 
pregătiți pentru probele de alergări 
din cadrul Jocurilor Olimpice din 
1968.

4r
2 314 km (în 15 etape), atît va mă

sura traseul celei de-a XlX-a ediții 
a „Cursei Păcii" (Praga—Varșovia— 
Berlin), competiție ciclistă pe etape

rezervată rutierilor amatori. Pentru 
prima dată în ultimii ani, din pro
gramul cursei lipsește proba de con
tratimp pe echipe. In schimb vor fi 
două probe de contratimp individual.

★
Hocheiul argentinean este bine a- 

preciat în Europa, dar — lucru cu
rios — mai ales pentru valoarea re
prezentativei feminine a acestei țări. 
De altfel, o selecționată de hocheiste 
a Argentinei a fost din nou invitată 
să facă un lung turneu prin mai 
multe țări europene. Campionatul fe
minin de hochei pe gheață al Argen
tinei reunește 97 de echipe.

Faptul
Metal din noua „recolta"

La Jurnalul de 1 000 mc de la Hunedoara, turna- 
liștii din brigăzile lui Alexandru Hășdăuțeanu, Si- 
mion Jurcă și Alexandru Comșa au realizat în prima 
zi a anului peste prevederi 50 tone de fontă, iar co
lectivul otelăriei Martin nr. 2 a dat peste prevederile 
acestei zile aproape 200 tone de metal.

Florin Gheorghiu
Ia Hastings

Tradiționalul turneu internațio
nal de șah de la Hastings (An
glia) a continuat cu desfășurarea 
partidelor din cea de-a doua run
dă. Campionul României, Florin 
Gheorghiu, l-a învins în 36 de mu
tări pe englezul Hartston. Alte re
zultate : Gligorici — Lee 1—0 ; 
Vasiukov — Littlewood 1—0; 
Pfleger — Nicolai I—0.

în clasament conduce sovieti
cul Vasiukov, cu două puncte, ur
mat de Florin Gheorghiu, Gligo
rici (Iugoslavia), Pfleger (R.F.G.), 
Spasski (U.R.S.S.) și Uhlman 
(R.D.G.), fiecare cu cîte 1,5 puncte.

Tinerii fotbaliști 
învinși in Franța

Selecționata tinerilor fotbaliști 
români și-a încheiat turneul pes
te hotare susținînd ieri în Franța 
un meci cu formația R. C. Stras
bourg. Partida a revenit fotbaliș
tilor francezi cu scorul de 2—1 
(1—0). Punctele gazdelor au fost 
marcate de Szepaniak (min. 20) 
și Schneider (min. 63). Echipa 
noastră a redus scorul în min 71 
prin Cuperman.

Ha ndbalis tii 
la Berlin

In prima zi a turneului interna
țional fulger de handbal (mascu
lin) de Ia Berlin, echipa orașului 
București a învins cu scorul de 
9—4 (4—1) echipa Budapestei, 
a terminat la egalitate : 7—7 
(3—1) cu selecționata orașului 
Copenhaga și a fost întrecută cu 
7—6 de formația Leipzig. Iată și 
alte rezultate : Praga — JSnkop- 
ping (Suedia) 11—7; Belgrad — 
Jânkopping 9—3; Praga — Belgrad 
9—7 ; Leipzig — Copenhaga 11— 
9 ; Berlin — Belgrad 10—7 ; Leip
zig — Budapesta 13—3.

Fază din meciul de handbal București — Leipzig, disputat simbăiă la 
Berlin. Atac Ia poarta echipei bucureștene

ALTE ȘTI
• Suedezul Bo Hoegber este 

noul campion european de box la 
categoria „semimijlocie". în meciul 
disputat la Copenhaga în prezența 
a 3 500 de spectatori campionul 
suedez a dispus prin abandon pen
tru rănire (fractura mîinii) de fos
tul deținător al centurii, italianul 
Bruno Vizintin.

• Turneul internațional, de ho
chei pe gheață de la Colorado 
Springs a continuat cu desfășura
rea meciului dintre echipele Cana
dei și Suediei. Jocul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate: 5—5 
(2—2; 0—2; 3—1).

• Tradiționalul concurs interna
țional de schi dotat cu trofeul 
„Celor 4 trambuline" a început la 
Oberstdorf (R.F.G.) cu disputarea 
primei „manșe". Victoria a revenit 
finlandezului Veikko Kankkonen 
cu 213,8 puncte (săriturile sale au 
măsurat 72 și 72,50 m).

• Continuîndu-și turneul în 
S.U.A., echipa, masculină de bas
chet a Franței a întîlnit la Chicago 
echipa „Falstaff". Baschetbaliștii 
americani au repurtat victoria cu 
scorul de 93—86 (47—36).

» în prezent se află în turneu 
în R. F. Germană echipa de hochei 
pe gheață Spartak Praga. Jucînd 
în localitatea de sporturi de iarnă 
Oberstdorf cu echipa Ev Fuessen, 
campioana R. F. Germane, hoche- 
iștii cehoslovaci au obținut victoria 
cu scorul de 6—2 (2—0; 1—1; 3—1).

• „Corrida 1966" — concurs in
ternațional de cros desfășurat în 
noaptea de Anul nou pe străzile 
orașului brazilian Sao Paulo — a 
fost cîștigată de belgianul Gaston 
Roelants, care a realizat timpul de 
2T20”l/10 (nou record al competi
ției). Este pentru a doua oară cînd 
Roelants își înscrie numele pe ta-

R I
bloul învingătorilor tradiționalei 
competiții. El a fost urmat în 
clasament de Mike Wiggs (Anglia) 
2T45”7/10, Antonio Ambu (Italia) 
etc.

© In vederea perfectării unor 
turnee în țara noastră, O.S.T.A. a 
luat contact cu formația de muzică 
de cameră I Soliști di Roma, cvar
tetul Gewandhaus din R. D. Germa
nă, Teatrul de miniaturi din Lenin
grad condus de Raikin, Teatrul 
Vieux-Colombier din Paris, orches
trele de muzică ușoară Woody Her
man din S.U.A. și Les Chanteurs de 
Paris.

Prima vîndtoare

Filiala A.G.V.P.S. din Tg. Mureș a 
organizat ieri prima vînătoare colec
tivă a anului. S-au vînaf 500 de 
iepuri, 11 vulpi, precum și alte răpi
toare.

Reprezentanților comerțului le este 
prezentată colecția de modele de con
fecții pentru contractările pe tri

mestrele II și III

• Anul acesta ne vor vizita 
Opera din Sofia, Baletul din 
Kiev, Filarmonica din Praga, 
Teatrul dramatic din Buda
pesta.

Ieri, o dată cu inaugurarea 
noului cămin cultural din co
muna Batard, dotat cu aparat 
de proiecție cinematografică, 
s-a încheiat acțiunea de cine- 
ficare în regiunea Maramureș.

în prima zi a anului numărul 
chemărilor la 06 în Capitală a 
fost aproape dublu față de zilele 
obișnuite. Explicația : unii cetă
țeni suferinzi, încălcînd restric
țiile de dietă, au abuzat de bău
tură și mîncare.

Belgianul Roelants, după ciștigarea 
„Corridei 1966"
Telefoto : U.P.I.—AGERPRES

PRONOSPORT
La tragerea specială Loto a revelio

nului din 1 ianuarie 1966 au fost ex
trase din urnă următoarele numere :

Extragerea obișnuită : 12 38 68 45
72 58 78 14 3 8. Premii suplimentare : 
29 90 13.

Concursul din 2 ianuarie 1966

Bologna—Brescia (2-1) 1
Catania—Spăl (0—0) X
Lanerossi—Torino (0-0) X
Milan—Atalanta (1-0) 1
Napoli—Cagliari (2-0) 1
Roma—Foggia (1-0) 1
Sampdoria—Lazio (2-1) 1
Varese—Fiorentina (1-1) X
Messina—Padova (1—0) 1
Livorno—Modena (4-2) 1
Potenza—Mantova (0-1) 2
Pro Patria—Genoa (1-0) 1
Juventus—Inter (0-0) X

Extragerea pentru premiile suplimen
tare : 35 77 53 66 46 14 90 19 60 25. 
Categoria A, B, C : 44 48 19.

Fond de premii : 3 629 586 lei.
Tragerea următoare va avea loc vi

neri 7 ianuarie 1966, în București.

TRAGEREA LA SORTI
DIN 31 DECEMBRIE 1965

N
um

ăr
ul

 
cî

șt
ig

. Oblig, 
cîștigătoare

Valoarea 
cîștigurilor

seria nr. parțială totală

1 52 740 22 100 000 100 000
1 40 683 49 75 000 75 000
1 08 909 37 50 000 50 000
1 56 089 40 25 000 25 000
1 27 561 20 10 000 10 000
1 16 405 16 5 000
1 19 417 19 5 000
1 25 570 50 5 000
1 37 937 48 5 000
1 4G 807 33 5 000
1 49 500 18 5 000
1 53 718 06 5 000 35 000

Termina 
ția seriei

60 522 34 2 000
60 754 06 2 000
60 345 10 2 000 360 000
60 207 27 1 000
60 298 20 î 000 120 000

600 22 14 800
600 60 01 800
600 90 10 800 1 440 000

2 112 TOTAL: | 2 215 000

Cîștigurile revin întregi obligațiuni-
lor de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei,
50 lei și 25 lei primesc 1/s, */« respec
tiv % din cîștigurile de mai sus. In 
valoarea cîștigurilor este cuprinsă și va
loarea nominală a obligațiunilor cîștigă- 
toare.

LISTA DE CÎȘTIGURI 

ÎN OBIECTE
la depunerile pe libretele de economii 

cu dobîndă și cîștiguri 
TRAGEREA PENTRU TRIM. IV 1965

Nr. Iibre-
Valoarea cîștigurilor

£ tului cîști-
u gător parțială totală

1 52 322 10 000
1 375 777 10 000
1 639 184 10 000
1 851 644 10 000
1 1 045 427 10 000
1 1 272 493 10 000
1 1 342 733 10 000
1 1 345 157 10 000
1 1 381 666 10 000
1 1 504 172 10 000
1 1 655 987 10 000 HO 000

Terminația 
libretului 
cîștigător

18 43 932 5 000
18 51 747 5 000
18 78 316 5 000 270 000

180 2 124 2 000 360 000
180 5 494 1 000
180 9 496 1 000 360 000
180 2 005 500
180 4 940 500
180 6 075 500

36$b00180 9 271 500

Total cîștiguri
1325 în obiecte 1 460 oop

Titularii libretelor de economii cu do
bîndă și cîștiguri ieșite la sorți pot alege, 
în limita valorii cîștigurilor , ce li se 
cuvin, obiectele preferate.

Obiectele se vor ridica de la casele 
raionale de economii de care depind 
unitățile care au emis libretele cu do
bîndă și cîștiguri ieșite Ia sorți.

Diferentele în plus sau în minus în
tre valoarea obiectelor alese și valoa
rea cîștigurilor se lichidează în nu
merar, .’a înmînarea obiectelor.

LISTA

cu terminațiile numerelor cîștigătoare și 
procentele de cîștiguri la libretele de 
economii C.E.C. cu cîștiguri, ieșite la 
sorti la tragerea pe trimestrul IV 1965

Terminațiile
numerelor Procentele
libretelor de cîștig

cîștigătoare

990 250%
664 200%
409 100%
743 50%
010 25%
140 25%
288 25%
297 25%
316 25%
355 25%
588 25%
674 25°/0
754 25%
811 25%
945 250/0

Calcularea și înscrierea cîștigurilor în 
librete se face de către casele raionale 
de economii, după normele stabilite prin 
regulament.

LOTO



■aamrararas

Loviturădestat 
in Republica 
Africa Centrală

BANGUI 2 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă anunță că în zo
rii primei zile a noului an, în Re
publica Africa Centrală a avut loc 
o lovitură de stat efectuată de co
lonelul John Bedel Bokassa, co
mandantul șef al armatei, care a 
preluat puterea în țară. In cursul 
unei conferințe de presă, sîmbătă, 
noul șef al statului a anunțat că 
fostul președinte David Dacko, îm
preună cu toți membrii guvernului, 
și-a prezentat demisia și a men
ționat că Adunarea Națională a tă
rii se poate considera dizolvată. 
Colonelul Bokassa a adăugat că a 
considerat necesar să preia puterea, 
„fiind nemulțumit de măsurile lua
te împotriva armatei, în ultimul 
timp", subliniind că această nemul
țumire „nu este îndreptată împo
triva lui Dacko, ci mai mult împo
triva altor membri ai guvernului". 
Conducătorul loviturii de stat a a- 
rătat că noul regim nu intențio
nează să modifice politica externă 
a Republicii Africa Centrală și că 
toate angajamentele externe ale 
țării vor fi respectate.

Agenția Associated Press a trans
mis că fostul președinte Dacko si 
o serie de membri ai fostului gu
vern sînt arestați.

Republica Africa Centrală, fostă 
colonie franceză, cu un teritoriu de 
617 000 km pătrați și o populație 
de 1 256 000 locuitori, și-a .dobîndit 
independenta în august I960, deve
nind republică. Primul președinte 
al țării a devenit David Dacko.

DemSsia 
mediatorului 
ON.U. în Cipru

NEW YORK (Agerpres). — Galo 
Piaza (Ecuador), mediatorul O.N.U. 
în Cipru, și-a prezentat demisia. In 
scrisoarea adresată lui U Thant, 
secretarul general al O.N.U., el și-a 
motivat hotărîrea prin refuzul gu
vernului turc de a colabora cu el 
după publicarea raportului său în 
problema cipriotă la 26 martie 
1965.

U Thant a acceptat demisia lui 
Galo Piaza.

CU PRILEJUL ANULUI NOU
MOSCOVA

UN AN DE MUNCĂ 
ÎNCORDATĂ
ȘI DE CONSTRUCȚIE

MOSCOVA (Agerpres). — Cu prilejul A- 
nului nou, C.C. ai P.C.U.S., Prezidiu) Sovie
tului Suprem al U.RS.S. și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. au adresat poporului sovietic 
un mesaj de felicitare, în care se spune, prin
tre altele, că anul care s-a încheiat, a fost pen
tru oamenii sovietici un an de muncă încor
dată și de construcție, de noi victorii și reali
zări. în mesaj se arată că a fost îndeplinit cu 
succes planul septenal în industrie, iar pro
ducția industrială aproape că s-a dublat în 
cei șapte ani care au trecut. Agricultura so
vietică a înregistrat progrese ; se subliniază 
că a fost depășit planul anual la producția a- 
nimalieră și a fost obținută o recoltă bogată 
de bumbac. Stiinta și cultura sovietică au în
florit și mai puternic.

în continuare, în mesaj se spune : „Anul 
care s-a încheiat a fost un an de luptă aprigă 
între forțele progresului și reacțiunii, între 
socialism și capitalism. între popoarele care 
apără cauza libertății, independentei naționa
le, a păcii generale, și agresorii imperialiști. 
Oamenii sovietici sînt de partea tuturor po
poarelor care luptă împotriva asupririi sociale 
și naționale" După cum se menționează în 
mesaj, partidul comunist, guvernul sovietic, 
întregul popor sovietic au acordat, și continuă 
să acorde un ajutor eficient, poporului vietna
mez. care luptă curajos împotriva interventio- 
niștilor americani „Tara Sovietelor — se spu
ne în mesaj — a fost totdeauna și va fi pe 
viitor o apărătoare credincioasă a cauzei li
bertății, democrației și socialismului, o luptă
toare consecventă pentru pace și securitatea 
internațională".

MESAJUL LUI HO Șl MIN 
ADRESAT
POPORULUI AMERICAN

HANOI 2 (Agerpres). — Președintele 
R. D. Vietnam. Ho Și Min, a adresat poporu
lui american un mesaj de felicitare cu prile^ 
jul Anului nou. Poporul vietnamez, se arată 
în mesaj, luptă perseverent pentru pace, dar

o pace reală nu poate exista fără o indepen
dență reală. Imperialiștii americani comit 
agresiunea din Vietnam, și din această cauză 
poporul vietnamez este nevoit să lupte pen
tru a-și apăra independența și pentru a men
ține pacea. Cercurile conducătoare din S.U.A. 
vorbesc despre pace, dar. de fapt, ele inten
sifică războiul. în mesaj se subliniază că im
perialiștii americani trebuie să înceteze agre
siunea, să pună capăt oricăror acțiuni mili
tare împotriva R. D. Vietnam, să-și retragă 
trupele din Vietnamul de sud, pentru ca 
poporul vietnamez să-și hotărască singur 
soarta, conform acordurilor de la Geneva 
din 1954. Atunci, se spune în mesaj, în Viet
nam se va instaura pacea.

Poporul vietnamez dă o înaltă apreciere 
prieteniei cu poporul american care, conti- 
nuînd tradițiile lui Washington și Lincoln, 
luptă pentru independentă națională și de
mocrație.

în încheiere, președintele Ho Și Min a a- 
dresat un salut fierbinte și mulțumiri po
porului american, care cere de la guvernul 
S.U.A. să înceteze războiul agresiv din Viet
nam.

PRAGA

SOFIA

BUNĂ VECINĂTATE 
Și COLABORARE ÎN BALCANI

SOFIA 2 (Agerpres). — In salutul de Anul 
nou adresat poporului bulgar de către C.C. 
al P.C. Bulgar. Prezidiul Adunării populare 
și Consiliul de Miniștri ale R. P. Bulgaria sînt 
relevate succesele obținute în economia na
țională. perspectivele anului 1966, rezultate 
din măsurile luate de guvern și partid în 
vederea îmbunătățirii conducerii și planifi
cării economiei naționale și ridicării nive
lului de trai al populației.

Bulgaria depune eforturi constructive pen
tru menținerea și consolidarea păcii în în
treaga lume, pentru relații de bună vecină
tate și colaborare între țările balcanice.

în lupta pentru socialism și comunism, 
pentru pace și prietenie între popoare, cresc 
necontenit forța și influența sistemului mon
dial socialist, se extind întrajutorarea și co
laborarea între țările socialiste frățești.

Să se întărească și pe viitor unitatea și 
coeziunea sistemului mondial socialist și a 
mișcării comuniste internaționale pe princi
piile marxism-leninismului și ale internațio
nalismului proletar, se spune în încheiere în 
salut.

LA A 7-A ANIVERSARE A VICTORIEI REVOLUȚIEI CUBANE

Recepție la Havana

METODE ÎNAINTATE
ÎN CONDUCEREA ECONOMIEI

PRAGA 2 (Agerpres). — In cuvîntarea 
rostită cu prilejul Anului Nou, Antonin No
votny, președintele R. S. Cehoslovace, a vorbit 
despre succesele obținute de Cehoslovacia în 
dezvoltarea economiei. în continuare el a re
comandat folosirea metodelor înaintate în pro
ducție pentru înfăptuirea noului sistem de 
conducere a economiei naționale. Referindu-se 
la cererea insistentă a R. F. Germane de a 
avea acces la arma atomică, vorbitorul a ară
tat că acest fapt, asociat cu revanșismul, pri
mejduiește din nou pacea în Europa. Totuși, 
a relevat el, Cehoslovacia este dispusă să dea 
uitării trecutul „în interesul relațiilor de bună 
vecinătate cu poporul R.F.G.". Condamnăm 
cu hotărîre agresiunea barbară a Statelor U- 
nite ale Americii împotriva Vietnamului, con- 
siderînd-o o încălcare a celor mai elementare 
drepturi internaționale — a subliniat pre
ședintele R. S. Cehoslovace.

PARIS

RELAȚIILE
Șl ALIANȚELE FRANȚEI

PARIS (Agerpres) — Președintele Franței, 
generalul de Gaulle, a rostit vineri seara la 
posturile de radio și televiziune un discurs 
cu prilejul noului an. După ce a relevat o 
serie de realizări obținute de Franța pe plan 
economic și tehnic, și în alte domenii de ac
tivitate, de Gaulle a subliniat că, în prezent, 
Franța nu este amestecată în nici un con
flict și că face tot ce este necesar „pentru a 
nu fi amestecați în nici un război care nu ar 
fi al nostru".

Referindu-se la politica externă, președin
tele de Gaulle a reafirmat principiu] inde
pendentei și dorința de a nu aduce vreo mo
dificare în „relațiile" și „alianțele" Franței.

„Pornind de la independența regăsită și 
fără a renunța la prieteniile și alianțele 
noastre, a subliniat el. vom putea relua or
ganizarea Pieței comune în condiții echita
bile și rezonabile cu speranța că. pe aseme
nea baze, se vor alătura și alți vecini, vom 
putea dezvolta și mai mult relațiile noastre 
economice, științifice, tehnice și politice cu 
țările din est. vom stabili cu China relații 
multiple și vom putea strînge legăturile 
prietenești de colaborare intre poporul nos
tru și cele ale Africii, Asiei și Americii 
Latine.

HAVANA 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Cuba, Osvaldo 
Dorticos Torrado, a oferit o recep
ție cu prilejul celei de-a șaptea 
aniversări a victoriei revoluției 
cubane. La recepție au luat parte 
conducători ai Partidului Comunist 
Cuban și ai guvernului revoluțio

nar al Cubei, membri ai corpului 
diplomatic, precum și numeroși 
delegați, observatori și oaspeți, 
participanți la prima conferință de 
solidaritate a popoarelor Asiei, 
Africii și Americii Latine, care va 
avea loc la Havana între 3 și 10 
ianuarie 1966.

IMAGINI CUBANEZE
„Insula Soarelui’ — 

cum i se mai spune 
Cubei — oferă pei
saje care încîntă o- 
chiul. întinderi nesfîr- 
șite de plantații de 
trestie de zahăr alter
nează cu păduri de 
palmieri sau arbori de 
cafea, iar dealurile 
împodobite de o vege
tație intensă coboară 
pînă spre apele ocea
nului.

Astăzi însă frumuse
țea peisajului este du
blată de aceea a crea
țiilor omului, ale în
zestratului popor al 
Cubei, care își clă
dește viața nouă. 
După victoria revolu
ției naționale cubane, 
de la care s-au împli-

ve energetice ale țării 
— termocentralele 
„Rente' și „Măriei". 
Sînt în curs de con
strucție numeroase ba
raje și sisteme de iri
gații în provinciile O- 
riente și Las Villas. In 
nordul provinciei Ca- 
maguey, în orașul 
Nuevitas, au început 
lucrările de construc
ție a unei mari ame
najări industriale care 
va cuprinde, printre 
altele, o fabrică de ci
ment, o termocentrală 
și un complex portuar 
maritim Paralel cu a- 
ceasta, se desfășoară 
o amplă acțiune de 
extindere a unor capa
cități industriale exis
tente.

bricilor prelucrătoare 
sînt parte integrantă 
a peisajului cu întin
se plantații de trestie 
de zahăr. Cele 152 de 
fabrici existente în 
tară au produs în 1965 
peste șase milioane 
de tone de zahăr. 
Timp de 6 luni, cît a 
durat „zafra" (campa
nia de recoltare a 
trestiei de zahăr), în
tregul popor a muncit 
cu abnegație pentru 
îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor trasa
te prin planul de dez
voltare economică. Și 
în anii următori pro
ducția de zahăr va 
continua să dețină 
primul Ioc în econo
mia țării. Guvernul a

Pe șantierul termocentralei „Măriei"

La 1 ianuarie s-au împlinit 10 ani de la proclamarea independenței 
Republicii Sudan. în fotografie: vedere din Khartum

Un interviu al 
lui A. Kosîghin

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Zia
rul „Izvestia" publică un interviu 
acordat de Alexei Kosîghin unor 
ziare și agenții de presă japoneze. 
Referindu-se la dezvoltarea rela
țiilor dintre U.R.S.S. și Japonia, 
Alexei Kosîghin a arătat că anul 
care a trecut a fost, după părerea 
sa, „destul de rodnic". „Cred că 
anul care vine va aduce rezultate 
mai concrete în domeniul colabo
rării reciproc avantajoase dintre 
cele două țări". în continuare el 
a arătat că, din cauza agresiunii 
S.U.A.. evoluția evenimentelor din 
Vietnam „ia o întorsătură tot mai 
periculoasă pentru cauza păcii ge
nerale și a securității popoarelor". 
Uniunea Sovietică, a subliniat el, 
a acordat și va acorda ajutor R.D. 
Vietnam și sprijin activ luptei de 
eliberare a poporului sud-vietna- 
mez, care, la fel cu oricare alt po
por, are dreptul să-și hotărască 
„viitorul, fără nici un amestec im
perialist". „Guvernul sovietic este 
pe deplin de acord și sprijină po
ziția R. D. Vietnam și a Frontului 
Național de Eliberare în ce pri
vește reglementarea problemei 
■vietnameze". I

Vietnamul de sud

ACȚIUNI OFENSIVE
ALE FORȚELOR PATRIOTICE

SAIGON 2 (Agerpres). — în 
Vietnamul de sud au continuat 
zilele acestea lupte în provinciile 
în care, încă înainte de Anul nou, 
agențiile de presă semnalaseră 
intense acțiuni ofensive ale forțe
lor patriotice : în provincia Quang 
Ngai, la aproximativ 450 km nord 
de Saigon, trupele americane și 
saigoneze s-au menținut în defen
sivă. încă un avanpost din această 
regiune a fost cucerit de unitățile 
Frontului National de Eliberare — 
relatează agenția U.P.I. Pe de altă 
parte, după lupte de cîteva zile 
„se pare că districtul Minh Lo, 
situat în aceeași provincie, ar fi 
fost abandonat de trupele saigo
neze", adaugă agenția France

Presse. Aviația americană și-a 
continuat în ultima zi a anului 
trecut acțiunile împotriva terito
riilor sud-vietnameze controlate 
de patrioți.

COPENHAGA 2 (Agerpres). — 
Intr-o declarație rostită la postul 
de televiziune, primul ministru 
al Danemarcei, Jens Otto Krag, 
s-a pronunțat pentru înceta
rea războiului dus de S.U.A. in 
Vietnam, unde, după cum a spus 
el, „zilnic, oameni nevinovați su
feră și mor". Krag a subliniat că 
acest război constituie „cei mai 
grav obstacol pe calea unei des
tinderi a situației internaționale".

PNOM PENH. Postul de radio 
cambodgian a relatat că unități 
tailandeze au atacat din nou un 
post militar cambodgian in apro
piere de frontiera dintre cele două 
țări. Postul de radio relevă că tru
pele tailandeze au folosit artilerie 
și elicoptere. Atacul tailandez a 
fost respins. Autoritățile cambod
giene au hotărî! sa trimită întăriri 
la frontieră.

YAOUNDE. Camerunul a sărbă
torit la 1 ianuarie cea de a Vl-a 
aniversare de la obținerea inde
pendențe) sale. Cu ocazia sărbă
torii naționale, la Yaounde au avui 
loc un miting, o paradă militară și 
o demonstrație a elevilor.

S.U.A. După cum s-a anunlat, Har
riman a remis cu acest prilej pre
ședintelui Tito un mesaj personal 
al președintelui S.U.A., Johnson, 
între Tito șl Harriman a avut loc 
o convorbire în problemele situa
ției internaționale, inclusiv proble
ma Vietnamului.

regională „cu caracter nepolitic", 
deschisă și altor state africane.

KUWEIT. Ministrul Afacerilor 
externe al Kuweitului, Seih Sabah 
AI Ahmed Al Djaber As-Sabah, a 
declarat că tara sa nu sprijină ac
țiunile Statelor Unite în Vietnam.

VARȘOVIA La 30 decembrie 
Wladyslaw Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., l-a primit pe 
Averell Harriman, trimisul special 
al președintelui Johnson, care a fă
cut o vizită in R. P. Polonă.

KHANG KHAY După cum a- 
nuntă postul de radio Vocea 
Laosului, tortele patriotice lao- 
tiene au doborît 15 avioane a- 
mericane și au avariat alte 16 
între 27 și 29 decembrie 1965 în 
regiunea muntoasă Phou Khoutb. 
în cele trei zile aviația ameri
cană a efectuat peste 80 de rai
duri în regiunea amintită, bom- 
bardînd centrele locuite și popu
lația pașnică din această zonă.

BERLIN. La Berlin a avut loc 
semnarea acordurilor cu privire 
la ajutorul și schimbul de mărfuri 
și plăti pe anul 1966 între R. D. 
Vietnam și R. D. Germană.

BANGUI. Incepînd de la 1 ia
nuarie a intrat în vigoare tratatul 
cu privire la crearea Uniunii va
male și economice a Africii Cen
trale (U.V.E.A.C.). In această u- 
niune, al cărei sediu se va afla 
în capitala Republicii Africa Cen
trală, Bangui, vor intra cinci sta
te africane, Republica Africa Cen
trală, Ciad, Congo (Brazzaville), 
Gabon și Camerun. Potrivit pre
vederilor tratatului U.V.E.A..C. tre
buie să fie o uniune economică

NEW YORK. Apele care au 
inundat mai multe localități din 
sudul statului Arizona continuă 
să crească amenințînd și alte a- 
șezări omenești. Agenția U.P.I. 
relatează că cei mai mulți locui
tori din această regiune au fost 
evacuați. Totalul pagubelor ma
teriale provocate de aceste inun
dații s-a ridicat pînă în prezent 
la suma de 3 milioane dolari.
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AZISEDESCHIDECONFERINȚADESOLIDARITATE
A POPOARELOR DIN ASIA,
AFRICA Șl AMERICA LATINĂ

HAVANA 2 (Agerpres). — Luni 
își începe lucrările la Havana pri
ma conferință de solidaritate a po
poarelor din Asia, Africa și Ame
rica Latină, la care participă peste 
500 de delegați din aproximativ 100 
de țări de pe cele trei continente. 
Timp de o săptămînă, cît vor dura 
lucrările acestei conferințe, parti- 
cipanții vor aborda problemele în
scrise pe ordinea de zi de Comi
tetul internațional însărcinat cu 
pregătirea conferinței, printre care 
intensificarea luptei de solidaritate 
a popoarelor afro-asiatice și latino- 
americane pentru înlăturarea ulti
melor vestigii ale colonialismului, 
pentru independență națională pe 
plan economic și politic, pentru 
respectarea suveranității și nea
mestecului în treburile interne,

pentru pace în întreaga lume. Reu
niunea Comitetului internațional 
pentru pregătirea conferinței a ho- 
tărît, între altele, crearea unei co
misii speciale pentru studierea pro
blemei vietnameze și a ales ca 
președinte al acestui comitet pe 
Osmani Cienfuegos (Cuba).

nit la 1 ianuarie 1966 
șapte ani, oamenii 
muncii din Cuba, în 
ciuda acțiunilor agre
sive, a intervențiilor 
militare, a politicii de 
presiune și blocadă e- 
conomică dusă de 
S.U.A., au obținut suc
cese importante în 
dezvoltarea economiei 
și culturii naționale.

Un adevârat 
șantier

In anii care au tre
cut de la nașterea Cu
bei libere, țara s-a 
transformat tot mai 
mult într-un șantier. Pe 
harta ei au apărut o 

serie de obiective in
dustriale. De pildă, 
numai în anul care s-a 
scurs au intrat în 
funcțiune întreprinderi 
ca uzina constructoare 
de mașini din orașul 
Cienfuegos (cu o pro
ducție anuală de 1 800 
motoare Diesel și 1 500 
compresoare), fabrica 
de ulei de palmier din 
Las Villas, prima par
te a combinatului tex
til de lîngă Havana 
care, Ia intrarea lui 
totală în funcțiune, va 
da o producție anuală 
de 30 milioane metri 
de țesături de bumbac. 
La Santiago de Cuba 
se înalță noul combi
nat de materiale de 
construcții pentru lo
cuințe. Intr-un ritm 
susținut înaintează lu
crările pe șantierele 
celor mai mari obiecti-

Realizările obținu
te de Cuba sînt re
zultatul unei munci 
pline de abnegație a 
întregului popor în 
condiții deosebit de 
grele, din pricina poli
ticii ostile a S.U.A. 
Este cunoscut că în 
încercările lor de a 
menține o stare de 
încordare, cercurile 
imperialiste america
ne nu s-au dat în 
lături de la nimic 
— organizarea inva
ziei din 1961, trimiterea 
unor bande de contra
revoluționari, blocadă 
economică etc. Dînd 
dovadă de eroism, po
porul Cubei a făcut 
față cu hotărîre tutu
ror acestor încercări 
și și-a continuat mun
ca creatoare, pusă în 
slujba înaintării țării 
sale pe drumul socia
lismului.

„Zafra"
în Cuba trestia de 

zahăr crește repede, 
unele specii putînd 
ajunge pînă la o înăl
țime de 5 metri. Nici
odată însă ea nu ar 
atinge o asemenea 
înălțime dacă i-ar lip
si munca însuflețită a 
oamenilor de pe plan
tații. Eforturile sînt în
dreptate spre sporirea 
producției de zahăr — 
bogăție de bază a Cu
bei— atît prin extin
derea suprafeței cul
tivate, cît și prin creș
terea randamentelor 
la hectar. Coșurile fa-

BELGRAD. La 1 ianuarie, în lo
calitatea Brdo (Slovenia), președin
tele R.S.F. Iugoslavia, I. Broz Tito, 
a primit pe Averell Harriman, tri
misul special al președintelui

TAȘKENT. în legătură cu întîlnirea ce va avea Ioc în curînd la Tașkent 
între primul ministru al Indiei, Lal Bahadur Shastri, și președintele Pakistanu
lui, Mohammed Ayub Khan, duminică a sosit la Tașkent Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. împreună cu A. N. Kosîghin, au 
sosit A. A. Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., mareșalul Uniunii 
Sovietice R. I. Maiinovski, ministrul apărării al U.R.S.S., și alte persoane 
oficiale.
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NOUL GUVERN SIRIAN
DAMASC 2 (Agerpres). — Noul 

guvern sirian, a cărui constituire 
a fost anunțată sîmbătă la Da
masc, este condus de Salah Bitar 
(care deține și portofoliul afacerilor 
externe). Ministru de interne este 
Fehmo Ashuri; ministru al eco
nomiei — dr. Kamal Husni ; mi
nistru al justiției — dr. Mohamed 
Fadei; ministru al apărării națio
nale — generalul Mohamed 
Omrane; ministru al finanțelor — 
Mouffak Surbagi.

New York

Transporturile
în comun

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
Greva celor din transporturile în 
comun din orașul New York, după 
cum anunță agenția A.F.P., este ur
mată în proporție de sută la sută de 
lucrătorii din acest domeniu. Potri
vit aceleiași agenții, greva, care du
minică a intrat în cea de-a doua zi, 
„are puține șanse de a se regle
menta rapid". Negocierile care au 
fost reluate duminică dimineață 
între reprezentanții sindicatului 
funcționarilor din transporturi și 
Direcția transporturilor în comun, 
nu au realizat nici un progres. 
După cum se știe, cei 35 000 de 
membri ai sindicatului au încetat 
sîmbătă lucrul, imobilizînd toate

imobilizate
liniile de metro și de autobuze 
din oraș. Străzile Manhattanului, 
în mod obișnuit foarte animate în 
această perioadă a anului, sînt 
pustii. Autoritățile locale se pre
gătesc să facă față la ceea ce agen
țiile de presă califică drept o „si
tuație haotică", iar noul primar al 
orașului, John Lindsay, a lansat 
populației un apel cerîndu-i să e- 
vite aglomerarea automobilelor pe 
șoselele newyorkeze.

„Newyorkezii au avut un an nou, 
un primar nou și o criză nouă", 
remarcă agenția U.P.I.,' referin
du-se, în special, la greva lucrăto
rilor din transporturi.

elaborat un plan da 
perspectivă care pre
vede investiții însem
nate pentru moderni
zarea vechilor fabrici, 
pentru construirea al
tora noi și pentru in
troducerea pe scară 
mai largă a mecani
zării în recoltarea 
trestiei.

„Puerto 
pesquero"

Ritmul și însuflețirea 
cu care se desfășoară 
munca constructivă în 
capitala cubanâ își 
găsesc o reflectare 
pregnantă în forfota 
de pe chei. Portul- • ’te 
considerat „muri0 - 
rul neobosit al 
nei". Aici lucrează’’! 
permanență aproape 
jumătate din numărul 
total al muncitorilor 
portuari din întreaga 
țară. Prin această 
poartă oceanică trec 
patru cincimi din măr
furile exportate sau 
importate în țară.

De cîtva timp, în 
preajma portului s-a 
deschis un șantier : a 
început construirea u- 
nui port al pescarilor 
— „Puerto pesquero". 
E vorba de un complex 
mecanizat menit să 
valorifice din plin re
sursele de pește ale 
oceanului. Lucrările 
sînt în toi. Obiectivul 
principal al viitorului 
port este depozitul 
frigorific cu o capaci
tate de zece mii de 
tone. în interiorul său, 
lung de 200 metri, au 
și fost amplasate un 
șir de instalații. în ju
rul acestui mare dr 
pozit se amenajer 
numeroase secții, l 
căror clădiri sînt coi 
struite din beton a: 
mat. In secția de re- 
parajie a vaselor au 
fost montate pînă a- 
cum aproape 90 de 
strunguri. Alături se 
află secția dogărie, 
apoi cea de sortare o 
peștelui, frigiderul de 
30 de tone și altele. 
„Puerto pesquero’' va 
putea deservi 130 d? 
vase ale flotei indus 
triale pescărești.

Aici, ca și pe tot în 
tinsul insulei, își gă 
sesc expresia avîntu. 
în muncă al poporului 
Cubei, hotărîrea sa 
de a obține noi și 
mari succese în con
strucția socialismului.

Eugen IONESCU
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