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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceausescu,
9 9

secretar general al C.C. al P.C.R.,

agi tovarăși și prieteni,
ățene ți cetățeni,

i cîteva minute, anul 1966 — an încu
ie mari realizări ale poporului român 
iga viață socială, de afirmare activă 
oastre pe arena internațională — se 
■ța la cronica glorioasă a Republicii 

România, îmbogățind cu o nouă 
oria milenară a patriei.
i de seamă realizare obținută de 
jstru în 1966 este încheierea cu suc- 
nului an al planului cincinal. For- 
/roducție ale țării au continuat să 
Ite, avuția națională a sporit, s-a 

.îvelul de trai al maselor, s-au petre- 
.101 schimbări calitative în direcția dez- 
ării democrației, înfloririi națiunii noastre 

ijiste.
.ezul țațele de seamă dobîndite în toate do- 
.îiile de activitate reprezintă un izvor de 

ireptățită mîndrie patriotică pentru între
gul popor. Doresc să evidențiez cu deose
bire hărnicia, talentul și capacitatea munci
torilor, țăranilor și intelectualilor, entuzias
mul și abnegația dovedită de toți cei ce 
muncesc, fără deosebire de naționalitate în 
înfăptuirea politicii^marxist-leniniste a parti
dului nostru, în vasta activitate închinată 
propășirii patriei.

în acest prag de an nou, conducerea par
tidului și statului adresează tuturor locuitori
lor țării cele mai calde felicitări pentru suc
cesele obținute în măreața operă de cons
trucție a României socialiste.

Dragi tovarăși,
Intîmpinăm anul 1967 cu încredere și op

timism, cu hotărîrea nestrămutată de a adăuga

noi înfăptuiri edificiului înălțat de poporul 
român în anii socialismului, de a face noi 
pași înainte spre mărețele țeluri stabilite de 
Congresul al IX-lea al partidului.

Analizînd sarcinile anului viitor recenta 
plenară a Comitetului Central al partidului a 
subliniat, într-un spirit de înaltă exigență 
comunistă, necesitatea ridicării pe un plan 
superior a întregii activități economice, ma
rile îndatoriri ce revin în acest sens organe
lor de partid și de stat, tuturor oamenilor 
muncii.

Plenara a relevat importanța deosebită a 
perfecționării muncii în toate direcțiile, în 
toate sectoarele vieții sociale, aceasta fiind o 
cerință imperioasă pe care ne-o impune legea 
dialectică a dezvoltării societății, pe care ne-o 
dictează răspunderea față de viitorul țării.

Dezbaterile Marii Adunări Naționale — 
înaltul sfat al țării — au evidențiat ade
ziunea deplină a tuturor categoriilor so
ciale ale țării față de măsurile elaborate 
de conducerea partidului și statului, hotă
rîrea fermă a celor ce muncesc de a înfăptui 
neabătut politica internă și externă a Par
tidului Comunist Român — expresie fidelă 
a intereselor vitale ale întregului popor.

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

Anul care a trecut a fost un an de' ac
tivitate intensă a partidului și guvernului 
țării pe planul politicii internaționale, pen
tru dezvoltarea și întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare multilaterală cu toate 
țările socialiste, pentru lărgirea cooperării

cu toate statele, indiferent de orînduirea lor 
socială, pentru securitate internațională și 
pace între popoare. Opinia publică din țara 
noastră, ca și din întreaga lume, a condam
nat ferm continuarea și intensificarea răz
boiului agresiv al Ștatelor Unite împotriva 
Vietnamului.

Partidul și statul nostru, întregul popor cer 
cu hotărîre să se pună capăt acestei agresiuni, 
își manifestă activ solidaritatea cu lupta 
eroică a poporului vietnamez, cu lupta po
poarelor împotriva colonialismului, e. impe
rialismului, pentru dreptul lor sacru de a-și 
hotărî singure destinul.

Fie ca anul ce vine să înregistreze noi pro
grese pe calea afirmării principiilor indepen
denței și suveranității naționale în relațiile 
dintre state, pe calea luptei pentru democra
ție și socialism, să aducă noi împliniri aspi
rațiilor poporului român, ca și ale tuturor 
popoarelor, spre pace și colaborare interna
țională.

înainte de a suna prima bătaie de ceas a 
noului an, să ridicăm paharul pentru toți acei 
care prin munca lor eroică și entuziastă dau 
viață politicii partidului: clasa muncitoare, 
țărănimea, inlelectuaiitateh, îiftrfegul noștri? 
popor ;

pentru Partidul Comunist Român — con
ducătorul încercat al celor ce muncesc ;

pentru prosperitatea patriei noastre, Repu
blica Socialistă România ;

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

în muncă, sănătate, fericire în viața perso
nală, împlinirea tuturor dorințelor dumnea
voastră de mai bine.

La mulți ani!

Primirea la Consiliul
de Stat

misiunilor
a șefilor 
diplomatice

oblicii Socialiste România
E C R E T

pentru stat ' datei alegerilor de deputați 
in sft populare comunale

Miște România decretează:
_ deputați pentru sfaturile populare comunale vor avea

Consiliul de Stat ai Repu,
ART. UNIC. — Alegerile

loc la data de 5 martie 1967.
Constituirea sfaturilor populare comunale noi alese se va face după data de 7 mar

tie 1967.

Desen de LUCIAN POPA I

Președintele Consiliului de Stat, 
CHIVU STOICA

„Semne bune 

anul are“
Mihai NEGULESCU

Urările pentru Anul Nou 
1967, de care telegraful, 
telefonul și plicurile poș
tale au vibrat îndelung în 
zilele din urmă, au fost 
străbătute de căldură și 
optimism. Expresie a ceea 
ce ne propunem să reali
zăm, întîile gînduri ale 
anului ne aduc o încre
dere nouă în puterea 
noastră unită, de reali
zare umană și socială, do 
perfecționare și autodepă- 
șire necontenită. An 
rodnic și bun, an de pace 
și creație, așa cum ni-1 
dorim, așa cum sîntem ho- 
tărîți a-1 împlini pînă 
în ultima secundă a tre
cerii sale, anul 1967 își 
are în noi, de pe acum — 
ca într-o mirifică matrice 
spirituală — și izvoarele 
și îndrituirile. Intrat în

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

DECRET
pentru numirea tovarășului llie Verdeț în funcție 
de prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștr.

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România decretează :

ART. UNIC. — Tovarășul llie 
Verdeț se eliberează din funcția

de vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și se numește în func
ția de prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.
Președintele Consiliului de Stat, 

CHIVU STOICA

Noaptea bucuriei
năzuințelor

de mai bine

țară deodată prin vechi 
porți înflorate, ale satelor 
de la munte, ca și pe sub 
arcadele suple ale edifi
ciilor contemporane, tim
pul acesta nou, măsurat 
în planuri și în vise u- 
mane, ne solicită și ne do
mină, tulburător, încă din 
primele sale momente, cu 
dovezi de cutezanță și 
faptă, de tenacitate, prin 
care 19 milioane de oa
meni, într-o mare familie 
a socialismului, își mă
soară vadul său propriu 
în istoria timpului nostru.

„Semne bune anul are* 
— ne-au cîntat colindă
torii, la pervazurile abu
rite, lingă mușcatele cati
felate, lingă ochii mari, 
smălțuiți cu fire de rouă, 
ai copiilor. „Semne bune 
anul are" se rotesc încă, 
în aer, ecourile glasurilor 
noastre de demult, glasu
rile copiilor care am fost 
odată, într-o vreme, cînd 
ceea ce numim acum cu 
mîndrie anii noștri abia 
își prefigurau rosturile lor 
înnoitoare.

Din semnele bune ale

uv

aine a cuutaiu noasne ae 
constructori, de creatori ai 
noii societăți. Semnele 
bune ale Anului Nou au
astfel o puternică legătu
ră de rudenie cu tot 
am tzbîndit anterior,

(Continuare 
în pag. a V-a)

BUZAU Uzina de sîrmă 
a intrat parțial in producție

Uzina de sîrmă și produse din 
sîrmă de la Buzău a intrat parțial 
în producție. Procesul tehnologic 
al fabricii are un nivel ridicat de 
automatizare. !n anul 1967 aici 
vor fi realizate 30 000 tone de sîr
mă cu diamelre cuprinse între 
1,5—5 milimetri.

Constructorii continuă să ridice 
obiectivele prevăzute pentru cele

lalte etape de dezvoltare a uzinei, 
a cărei capacitate de producție va 
avea în finai 140 090 tone de sîr
mă. Totodată, se fac pregătiri 
pentru începerea construcției fa
bricii de electrozi pentru sudură 
din cadrul uzinei, care va livra a- 
nual — începînd din 1968 — 
24 000 tone de asemenea produse.

(Agerpres)

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Marii Adu
nări Naționale, Ștefan Voitec, se
cretarul Consiliului de Stat, Gri- 
gore Geamănu, și ministrul aface
rilor externe, Corneliu Mănescu, 
au primit în ziua de 31 decembrie, 
la Palatul Consiliului de Stat, pe 
șefii misiunilor diplomatice acre
ditați în Republica Socialistă Ro
mânia, care au prezentat felicitări 
cu prilejul Anului Nou.

Au prezentat felicitări ambasa
dorii : Cubei — Manuel Yepe Me
nendez, Turciei — Semsettin Arif 
Mardin, R. P. Polone — Wieslaw 
Sobierajski, Indiei — K. R. F. 
Khilnani, R. P. Mongole — Togo- 
ociin Ghenden, R. P. Bulgaria — 
Gheorghi Bogdanov, Belgiei — 
Honore Cambier, R. D. Vietnam — 
Hoang Tu, Franței — Jean Louis 
Pons, Suediei — Olof Gustav 
Bjurstrbm, Italiei — Niccolo Mos
cato, Austriei — Johann Manz, 
R. P. Ungare — Jozsef Vince, Indo
neziei — Sambas Atmadinata, 
R. D. Germane — Ewald Moldt, 
Marii Britanii — Leslie Charles 
Glass, Japoniei — Akira Shigemit- 
su, R. S. F. Iugoslavia — Iakșa Pe- 
trici, R. S. Cehoslovace — Cestmir 
Cisar, Uniunii Sovietice — A. V. 
Basov, Finlandei — Bjorn Olof Al- 
holm, R. P. Albania — Iosif Poga- 
ce, Olandei — Joost B. Haverkorn 
van Rijsewijk, Iranului — Soltan 
Hossein Vakili Sanandaji, Repu
blicii Islamice Pakistan — Ah- 
san-ul-Haque, însărcinații cu afa
ceri ad-interim ai: Chile — Jai
me Coutts, Argentinei — Hernan 
Sixto Fernandez, Izraelului — 
Mordechai Avgar, Greciei — Spy
ros A. Adamopoulos, R. P. Chine
ze _ Van Tun, Republicii Arabe 
Unite — Mahmoud Badawi; Bra-

ziliei — M. C. de Maries Pitao, 
Statelor Unite ale Amencii — Jo
seph W. Neubert, Elveției — Wil
helm Doppler, R. P. D. Coreene — 
Riăm Gion Riăn.

Mulțumind șefilor misiunilor di
plomatice pentru felicitările și u- 
rările exprimate, președintele Con
siliului de Stat, Chivu Stoica, în 
numele Consiliului de Stat, al Con
siliului de Miniștri și al Marii A- 
dunări Naționale a transmis di- 
plomaților acreditați în țara noas
tră cele mai bune urări de sănă
tate, de prosperitate popoarelor 
din țările pe care le reprezintă, 
toastînd pentru pace, prietenie și 
colaborare internațională.

Decanul corpului diplomatic, 
Manuel Yepe Menendez, ambasa
dorul Republicii Cuba, a toastat 
în sănătatea conducătorilor de stat 
români, pentru prosperitatea po
porului român, pentru pace și 
prietenie între popoare.

(Agerpresj

Cum v-ați petrecut 
revelionul ? lată pri
ma întrebare cu care 
sîntem întîmpinați 
și-i intîmpinăm pe 
cei care, odată cu re
luarea în ’67 a preo
cupărilor cotidiene, 
îi reîntîlnim după... 
un an.

Revelion^. te^Xe o 
unitate de timp apar
te, o noa^te-zi, cea 
mai lungii noapte 
a anului. Este și o 
ambianță, cadru fee
ric al unei străvechi 
datini sosite de fiece 
dată în sania de ar
gint a iernii, pe sub 
brazii ninși cu lumini, 
în clinchet de cupe și 
în „aho-aho"-ul Plu- 
gușorului. In același

timp, revelionul este 
o stare de spirit: ro
bustă, încrezătoare și 
frenetică primire fă
cută noului an. Pri
mire făcută cu alaiul 
cuvenit, de întregul 
popor.

Avem în față, adu
nate pe masa redac
ției, imagini din am
plul film al revelio
nului 1967. Oameni 
surprinși în clipa în- 
tîlnirii cu viitorul, 
cînd puștiul preia 
curajos ștafeta timpu
lui. Oameni celebrînd 
cele 12 bătăi ale lui 
Cronos — ecouri par
că ale unei mari și u- 
nice inimi omenești 
care pulsează genero
zitate și optimism.

Iată-i dansînd sau 
urîndu-și solemn ani 
mulți și fericiți, rî- 
zind la o glumă sau 
savurînd o specialita
te culinară. Gesturi 
cu o semnificație fes
tivă, încărcate de e- 
moție, altele simple, 
toate omenești. Vă 
recunoașteți în in
stantaneele acestei 
nopți ?

Dincolo de varieta
tea de chipuri și ex
presii, cu infinitele 
lor nuanțe, de la vo
ioșia din jurul unei 
mese de familie pînă 
la explozia de voie 
bună a celor cuprinși 
în vîrtejul carnavalu
lui, se simte o intensă 
poftă de viață, o re

vărsare de optimism. 
Un an bun s-a înche
iat, intrăm mai în
crezători, mai plini 
de energie în noul 
an, închinînd pentru 
succesele de miine 
ale tuturor și ale fie
căruia ! Dintotdea- 
una, în această noap
te oamenii și-au fău
rit vise și speranțe; 
în climatul nostru 
social, nădejdile de 
viitor se țes din firul 
trainic al certitudini
lor creatoare, al unor 
izbînzi generatoare de 
optimism la scara a 
19 milioane de oa
meni.

Asociem revelionul 
cu primul „La mulți 
ani!“ rostit la miezul 
nopții, cu urările ce
lor dragi, cu orele 
seînteietoare ca jocu
rile de artificii. Săr
bătoarea începe însă 
mai înainte, pentru 
unii chiar cu mult 
mai înainte de cum
păna anilor. Căci din 
farmecul revelionului 
face parte și plăcuta 
febră a pregătirilor, și 
desfășurarea talente
lor culinar-gospodă- 
rești, și forfota mai 
vioaie a străzii, și 
goana prin magazi
nele care împrăștie 
miros de caltaboși, de 
portocale, de brad și 
cafea... Dar să nu 
anticipăm secvențele 
filmului pe care-l pu
teți urmări în pa
gina a IlI-a.

Victor VANTU

Telegrame
Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ

prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Cuban, 
prim-ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba

Tovarășului
dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO

președintele Republicii Cuba
Havana

Cu prilejul celei de-a VIII-a aniversări a Zilei eliberării, ziua 
națională a Cubei, în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru personal vă adre
săm dv. și prin dv. tuturor oamenilor muncii din Cuba felicitări cor
diale și urări de noi succese în opera de construire a socialismului, în 
lupta pentru apărarea independenței și suveranității patriei, împotriva 
imperialismului.

.Ne exprimăm convingerea că prietenia și colaborarea frățească 
româno-cubană se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor noas
tre, în interesul unității țărilor socialiste, al cauzei păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU CHIVU STOICA
secretar general președintele Consiliului de Stat

al Comitetului Central al Republicii Socialiste România
al Partidului Comunist Român

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Comitetului Central
al Partidului Comunist din Chile

Santiago — Chile
Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a creării Partidului Comu

nist din Chile, Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă 
transmite dv., întregului partid și tuturor oamenilor muncii chilieni un 
cald salut frățesc și urează Partidului Comunist din Chile noi succese 
în lupta pe care o desfășoară pentru interesele clasei muncitoare și ale 
poporului chilian, pentru pace, democrație și progres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

5I61



PAGINA 2 SClNTEIA

I

CE AVEM DE FĂCUT 
IN CONSTRUCȚIA
NOILOR TIPURI

DE MAȘINI
Ing. Trofin SIMEDREA

prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării

Atât la Plenara C.C. al P.C.R. din 
21—23 decembrie 1966, cît și la re
centa Sesiune a Marii Adunări Na
ționale s-a pus un deosebit accent 
pe problemele care se ridică în le
gătură cu dezvoltarea și diversifi
carea,. în continuare, a industriei 
constructoare de mașini. Referin- 
du-se la aceste esențiale aspecte, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că în 1967 și în anii următori 
va trebui să se depună eforturi 
substanțiale pentru a lichida 
rămînerile în urmă în domeniul 
construcțiilor de mașini. Numai 
astfel — a accentuat secretarul ge
neral al C.C. al partidului — vom 
putea asigura modernizarea econo
miei noastre, apropierea ei de eco
nomia țărilor avansate. în legătură 
cu aceasta mă voi referi Ia asimila
rea noilor utilaje și instalații indus
triale. De la ce realizări pornim 
în noul an, ce deficiențe se impun 
a fi soluționate, începînd cu pri
mele luni din 1967 ?

Mai întîi, trebuie menționat că 
pe baza planului cincinal s-a în
cheiat pregătirea tehnică a fabrica
ției unui mare număr de mașini și 
utilaje care urmează să fie produse 
în acest an. Dar, rezultatul a- 
mintit nu este decît începutul ac
țiunii de îmbunătățire și așezare 
pe baze și criterii judicioase a asi
milării noilor mijloace tehnice. în 
cel de-al doilea an al cincinalului, 
se vor asimila și introduce în fa
bricație sute de noi produse, între 
care diferite cazane de aburi, gru
puri turbogeneratoare de 12 și 50 
MW, freze portale longitudinale, u- 
tilaje și echipamente pentru indus
tria construcțiilor, locomotiva Die- 
sel-hidraulică de 1 250 CP și cea 
electrică de 6 580 CP etc.

Concomitent cu realizarea aces
tor sarcini este absolut necesar să 
se abordeze și anumite laturi orga- 
nizatoricv ale asimilării. Este vorba 
de îndatorirea Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini, a ce
lorlalți factori cu responsabilități 
în acest domeniu, de a înlătura cît 
mai operativ deficiențele care de
termină prelungirea ciclurilor de 
asimilare, precum și nerespectarea 
termenelor de punere în fabricație 
a noilor produse. Sarcina de a 
produce în serie utilaje ca mașina 
universală de rectificat fără cen
tre, mașina de filat cu inele, tip 
îngust, pentru bumbac, autostivui- 
torul cu furci laterale de 5 tone 
forță n-a fost îndeplinită în 1966, 
așa cum era prevăzut. Se impune 
să fie continuate și amplificate efor
turile uzinelor de a-și dezvolta ser
viciile de proiectare și de pregătire 
tehnologică. Cu toate că în majori
tatea întreprinderilor, inginerii și 
tehnicienii sînt mai bine utilizați, 
că s-au înregistrat progrese evi
dente în ce privește înlocuirea spe
cializării pe grupe de produse cu 
specializarea pe genuri de pro
bleme, extinderea utilizării piese
lor și a subansamblurilor tipizate, 
proiectarea în serii unitare și în 
familii de produse, atacarea în pa
ralel a unor faze de pregătire teh
nică — sînt domenii în care se 
impun perfecționări. De pildă, 
este nevoie ca proiectanții să co
laboreze mal strîns cu tehnologii 
pentru elaborarea unor soluții 
constructive care să permită reali
zarea noilor produse pe baza celor 
mai avantajoase tehnologii. O sar
cină esențială este reducerea 
consumurilor specifice de mano
peră și metal, valorificarea su
perioară a tuturor materiilor 
prime și materialelor. înfăptui
rea acestui imperativ pus de con
ducerea de partid depinde în 
mare măsură de nivelul muncii de 
proiectare a noilor produse, de îm
bunătățirea concepției constructive 
și tehnologice a tuturor proiectan- 
ților. Trebuie să crească ponderea 
produselor complexe și de meca
nică fină, să fie întărite eforturile 
pentru asimilarea cu precădere a 
instalațiilor tehnologice complete 
destinate industriei chimice, pre
lucrării țițeiului, industriei alimen
tare, siderurgiei, a utilajelor indi
viduale. mai ales mașini-unelte de 
înalt nivel tehnic. Constructorii de 
mașini, la toate aceste noi mij
loace tehnice, au îndatorirea să di
mensioneze cît mai economic par
tea care necesită consum mare de 
metal și să renunțe în măsură tot 
mai însemnată la importul părții 
de mecanică fină șl aparatură de 
înaltă tehnicitate, realizînd această 
parte în țară.

De multe ort, procesul de asi
milare se consideră încheiat în mo
mentul omologării prototipurilor și 
nu o dată cu începerea fabricației 
de serie, cum ar fi normal. De pil
dă, deși la uzina „Electroputere“ — 
Craiova, asimilarea întrerupătoa
relor de înaltă tensiune s-a desfă- 

. șurat în bune condiții, iar proto
tipul a fost omologat la termenul 
prevăzut, din lipsa unor materiale 
neaprovizionate la timp, fabricația 
lor de serie a început cu o întâr
ziere de cîteva luni, perioadă în 
care aceste întrerupătoare au fost 
procurate din import. Iată de ce 
esențială este respectarea în
tocmai, în toate cazurile, a terme
nelor de realizare a ultimei faze a

asimilării, adică a începerii fabri
cației de serie.

Și în privința perfecționării ca
drului metodologic adecvat ac
tivității de asimilare a 
produse, se

cer a-

noilor 
impun, în conti

nuare, eforturi susținute. Trece
rea de la planificarea de către Co
mitetul de Stat al Planificării a tu
turor fazelor intermediare ale asi
milării, la stabilirea termenului de 
realizare a ultimei faze, eșalona
rea celorlalte fiind la latitudinea 
ministerului, a dat pînă acum bune 
rezultate, asigurîndu-se fixarea 
unor termene intermediare realiste 
și respectarea lor strictă. Nu ne 
vom opri însă aici. Urmărindu-se 
riguros de către C.S.P. și minister 
timpul în care se desfășoară fazele 
intermediare, evitarea manifestă
rilor de voluntarism, justa corelare 
a diferitelor faze, neîndoielnic se 
va accelera ritmul asimilării, se va 
putea îndeplini în condiții optime 
planul de introducere în fabricație 
a noilor mijloace tehnice.

Rezultatele superioare în asimi
larea de noi mașini, utilaje și in
stalații depind, în mare măsură, 
și de îmbunătățirea colaborării 
dintre Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini și ministerele 
beneficiare. Beneficiarii
similarea unor produse în cel 
mai scurt timp, dar tărăgă
nează uneori nepermis de mult 
elaborarea studiilor tehnico-econo- 
mice de fundamentare a acestor 
lucrări, ca și precizarea tipurilor 
care le sînt necesare. Ministerul 
Minelor a solicitat, de pildă, să i 
se furnizeze grinzi metalice arti
culate pentru abataje și o mașină 
de toreretat galerii, iar Ministerul 
Industriei Chimice — un agregat 
pentru balotat stuf. Nici unul din
tre acești beneficiari nu a elaborat 
însă la timp studiile tehnico-eco- 
nomice și nici nu s-a decis asupra 
tipurilor de care are nevoie. A- 
ceasta a făcut necesar ca C.S.P. 
să înscrie în planul de stat o anexă 
care conține sarcinile fiecărui mi
nister privind elaborarea de studii 
tehnico-economice.

Ministerul Petrolului nu a mai e- 
mis comenzi pentru motopompa 
Duplex de 1 250 CP, pe care a soli
citat-o, așa încît lucrările de asimi
lare au fost sistate, iar Ministerul 
Economiei Forestiere, după ce a 
întocmit și aprobat studiul tehni- 
co-economic iar prototipul a fost 
realizat, a renunțat la mașina de 
șlefuit cu bandă lată și contact 
sus. Cine răspunde pentru daune
le provocate, pentru energia și 
timpul care au fost irosite zadar
nic ? Viața, sarcinile complexe ale 
cincinalului solicită din partea tu
turor beneficiarilor o altă optică 
în această privință, un mai accen
tuat simț de răspundere, o mai 
strînsă colaborare cu ministerul 
furnizor.

De înfăptuirea 
sarcini depind
părți însemnate din obiectivele 
de investiții ale cincinalului, 
participarea într-o proporție spo
rită a țării noastre la schimbul 
internațional de valori și realizări 
tehnice.

tuturor acestor 
realizarea unei

Vom

admite o cadență dezordonată
y

în 1967, comparativ cu anul care 
a trecut, va trebui să se realizeze 
un volum de investiții cu 17 Ja 
sută mai mare. Clădit pe pro
gramul de investiții elaborat de 
Congresul partidului, planul pe a- 
nul 1967 se caracterizează prin in
trarea în funcțiune, desfășurarea 
din plin sau începerea lucrărilor 
la unele din cele mai importante 
obiective ale chimiei, energeticii, 
siderurgiei, construcțiilor de ma
șini și industriei ușoare, ca și ale 
altor ramuri. în lumina acestor 
sarcini, așa cum s-a arătat la Ple
nara C,C. al P.C.R., din 21-23 de
cembrie 1966, și la Sesiunea Marii 
Adunări Naționale, îndeplinirea 
exemplară a prevederilor planului 
de investiții, respectarea cu stric
tețe a termenelor stabilite de dare 
în exploatare a noilor capacități 
industriale trebuie să constituie 
obiective esențiale pentru minis
terele și întreprinderile beneficiare 
de investiții, proiectanți și con
structori, precum și pentru furni
zorii de utilaje și materiale.

Experiența multor șantiere și 
întreprinderi de construcții de
monstrează că este întrutotul po
sibil ca în activitatea de investiții 
să se obțină, încă din prima 
lună a anului și pe întreg tri
mestrul I, volume de investiții 
și de lucrări la construcții-montaj 
cu mult superioare realizărilor din 
perioadele corespunzătoare ale ani
lor precedenți. Convingător este 
exemplul lucrărilor de la dezvolta
rea uzinei „Tractorul“-Brașov, la 
care în luna ianuarie 1966 s-a rea
lizat la investiții 7,3 la sută și la 
construcții-montaj 8,4 la sută din 
planul anual, iar pe 
trul I 35,2 la sută 
36,7 la sută,

Cazurile cînd în 
se obțin cite 3—4 procente, iar în 
trimestrul I 15—16 la sută din pla
nul anual de investiții nu se datoresc 
condițiilor atmosferice, cum se în
cearcă de multe ori să se justifice 
rămînerile în urmă din această pe
rioadă. Cauzele constau în pregăti
rea defectuoasă a lucrărilor pe timp

Ion RÂȚOI
vicepreședinte al Băncii de Investiții

de iarnă, în folosirea cu productivi
tate scăzută a mecanismelor și uti
lajelor, în neaplicarea cu ho- 
tărîre a procedeelor avansate de 
execuție practicate în țară sau în 
străinătate. .......................
în perioada de început a 
nului 
tiere 
asalt 
și mai 
nui an, uneori fără să se mai poată 
asigura recuperarea lor integrală.

Repercusiuni se înregistrează și 
asupra 
montaj. încetinirea ritmului de 
execuție în trimestrul 

trecerea
sau

Rămînerile în urmă 
a- 

imprimă lucrului pe șan- 
caracterul de muncă în 
în trimestrele următoare 
ales în ultimele luni ale u-

activității de construcții-

întreg trimes- 
și, respectiv,

luna ianuarie

I pro
voacă trecerea în stare inac
tivă sau folosirea parțială a 
mecanismelor și utilajelor, a 
mijloacelor de transport și a baze
lor de producție, utilizarea incom
pletă a forței de muncă. Totodată, 
se înregistrează depășiri ale costu
rilor planificate. Livrările de ma
teriale de construcții făcîndu-se 
ritmic și neputîndu-se utiliza în 
proporțiile stabilite, se creează 
stocuri supranormative, apar îm
prumuturi restante.

Asupra căror chestiuni trebuie 
insistat pentru a se preveni nea
junsurile, precum și pierderile care 
se mai constată la unele organiza
ții de construcții-montaj, în scopul 
creșterii eficienței economice a 
activității de investiții și realizării 
în primul trimestru a 20—25 la 
sută din planul anual de investiții? 
Mai întâi, nu e posibil să se mai 
admită marile întîrzieri care se 
constată în predarea documenta
ției tehnice. Așa cum s-a arătat la 
recenta Plenară a C.C. al P.C.R. 
din 21—23 decembrie, forțele de 
proiectare trebuie concentrate în 
scopul terminării proiectelor res
tante.

Contractarea și livrarea ritmică

a utilajelor tehnologice pentru 
montaj este o altă cerință indis
pensabilă menținerii unul ritm 
constant de lucru pe șantiere. 
Specificul primului trimestru face 
posibilă montarea unui volum 
mare de utilaje. Or, în multe ca
zuri, lucrurile se petrec invers : 
în primele luni ale anului se 
execută foarte puține lucrări de 
montaj, și aceasta datorită fap
tului că lucrările de 
nu sînt aduse într-un 
sat. Forurile tutelare 
trebuie să urgenteze 
utilajelor și, împreună cu Ministe
rul Industriei Construcțiilor de 
Mașini și Ministerul Comerțului 
Exterior, să urmărească îndea
proape livrarea lor ritmică încă de 
la începutul anului.

Mari îndatoriri revin construc
torilor. Aceștia trebuie să reparti
zeze fiecărui șantier, încă din pri
mele zile ale anului, volume de lu
crări la nivelul capacității maxime 
de execuție, în corelare cu sarci
nile anuale de plan. Nu toa
te organizațiile de construcții 
s-au îngrijit de crearea tuturor 
acestor condiții absolut necesare 
menținerii unui ritm susținut de 
lucru în primele luni din 1967. Așa, 
de exemplu, la construcțiile 
cuințe ale Sfatului popular 
giunii Oltenia, la începutul 
decembrie, nu era asigurată 
derea spațiilor pentru continuarea 
lucrului pe timp friguros la 23 
blocuri cu 1176 apartamente, iar 
la Sfatul popular al regiunii Plo
iești la 17 blocuri cu 948 apar
tamente. Astfel de situații s-au 
constatat și pe unele șantiere 
industriale, cum sînt Combinatul 
petrochimic Ploiești, Complexul 
Sibiu-moară și fabrică de pîine 
la care stadiile fizice ale unor lu
crări erau întârziate.

Pentru înlăturarea unor aseme
nea rămîneri în urmă sînt nece
sare măsuri energice și coordonate 
din partea tuturor factorilor de 
răspundere din domeniul investi
țiilor : titulari și beneficiari de in
vestiții, constructori, proiectanți.

construcție 
stadiu avan- 
de investiții 
contractarea

de lo- 
al re- 

lunii 
închi-

OBIECTIVUL

Petre MOLDOVAN
prim-vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii

în anul care s-a încheiat, agri
cultura noastră a făcut noi pași 
înainte pe calea dezvoltării inten
sive și multilaterale, a moderniză
rii producției agricole. Muncind cu 
hărnicie și entuziasm, mecanizato
rii au reușit să folosească mai ra
țional baza tehnică modernă de 
care dispune . agricultura noastră.

în cadrul măsurilor pentru dez
voltarea agriculturii, la recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R. s-a arătat 
necesitatea îndeplinirii prevederi
lor privind mecanizarea lucrărilor 
agricole. Lărgirea mecanizării se 
va realiza printr-o diversificare a 
tipurilor de tractoare și mașini a- 
gricole, ceea ce va asigura o creș
tere însemnată a sortimentului de 
lucrări în toate ramurile.

Progrese însemnate se vor reali
za în anul 1967, în special în ceea 
ce privește mecanizarea în viti
cultură, pomicultură și legumicul- 
tură, unde pînă acum, lucrările 
s-au efectuat mai ales manual sau 
cu mijloace cu tracțiune animală. 
Ținînd seama de faptul că marea 
majoritate a viilor noastre sînt 
tuate pe pante, în prima etapă 
vor introduce tractoare viticole 
șenile. Cu mijloacele acționate
aceste tractoare se vor mecaniza

si- 
se 
pe 
de

CENTRAL
RIDICAREA
CALITATIVA
A ÎNTREGII

activități economice
asigura valorificarea a noi

rezerve in
în actualul cincinal, 

dezvoltarea economică a 
regiunii Galați va conti
nua cu intensitate sporită. 
Este concludent pentru 
ritmul înaintării noastre 
faptul că la sfîrșitul anu
lui 1970 întreprinderile re
giunii vor realiza o pro
ducție egală cu întreaga 
producție industrială a 
României din anul 1938.

Considerînd realizarea 
integrală a volumului 
sporit de investiții pro
blema hotărîtoare a dez
voltării economice, comi
tetul regional de partid îi 
acordă o atenție primor
dială concentrînd toate 
eforturile spre aplicarea 
indicației conducerii par
tidului privind executarea 
în trimestrul I 1967 a unui 
volum de lucrări care să 
reprezinte aproximativ un 
sfert din planul de inves
tiții al anului. Cu sprijinul 
organelor locale de par
tid, întreprinderile, 
nisterele de resort 
trece la alcătuirea 
planuri de măsuri menite 
să asigure recuperarea 
unor rămîneri în urmă, in
trarea în funcție la termen 
a noilor obiective. Esen
țial este ca, o dată sta
bilite, aceste măsuri să 
fie aplicate fără întârzie
re; subliniem aceasta cu 
convingerea că Ministe-

mi- 
vor 

unor

rul Industriei Metalurgice 
și Ministerul Industriei 
Chimice vor acționa cu 
toată promptitudinea spre 
a asigura în cel mai scurt 
timp 
tație 
unor 
lucru 
evitînd situațiile de anul 
trecut cînd în primul tri
mestru s-a realizat un vo
lum redus de investiții 
pe unele șantiere. Comi
tetul regional de partid a 
sprijinit întreprinderile de 
construcții și cele benefi
ciare să ia măsuri 
pregătire din timp a 
cumentației tehnice, 
mai bună organizare 
lucrărilor pe șantiere, 
sporire a indicilor de 
lizare a instalațiilor, 
promovare < 
moderne de 
Munca politică a organi
zațiilor de partid de pe 
șantiere va fi axată spre 
realizarea la timp și la 
nivel calitativ a tuturor 
lucrărilor, economisirea 
materialelor de construc
ție și în special a metalu
lui. In lumina sarcinilor 
trasate de recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., vom acor
da o atenție deosebită
pregătirii cadrelor nece
sare noilor obiective,
spre a asigura în cel mai

întreaga documen- 
tehnică și crearea 
condiții optime de 
pe timp de iarnă,

de 
do- 
de 
a 

de 
utl- 
de 

a metodelor 
> execuție.

economia regiunii Galați
Constantin DÂSCÂLESCU

prim secretar al Comitetului regional Galaji al P.C.R.

scurt timp atingerea pa
rametrilor proiectați.

Sarcini deosebite pune 
în faja organelor și orga
nizațiilor de partid creș
terea în 1967 a producției 
industriale cu peste 50
la sută fată de anul 1965. 
Dezbaterea cifrelor de
plan în întreprinderi a 
dus la descoperirea de 
noi rezerve interne astfel 
încît va putea fi realizată 
o producție suplimentară 
de peste 100 milioane lei. 
Principala sarcină aflată 
în fața organizațiilor de 
partid constă în 
zarea colectivelor 
treprinderi pentru 
plinirea ritmică și 
indicatorii a sarcinilor de 
plan încă din primele 
săptămîni ale anului, prin 
pregătirea judicioasă a 
tehnologiei de fabricație, 
mal buna folosire a ca
pacității de producție, 
mărirea Indicilor de utili
zare a mașinilor. Totoda
tă, organizațiile de partid 
vor sprijini îndeaproape 
conducerile întreprinderi
lor să întărească servi
ciile de concepție cu spe
cialiști bine pregătiți care

mobili- 
de în- 

înde- 
la toți

să asigure asimilarea de 
noi produse cu perfor
manțe superioare. Vom 
acorda o deosebită aten
ție întreprinderilor care 

, produc pentru export, a- 
jutîndu-le să lărgească 
gama sortimentelor soli
citate, să asigure un ni
vel calitativ competitiv pe 
piața externă. Membrii 
biroului comitetului regio
nal de partid vor răspun
de personal de activita
tea principalelor între
prinderi șl șantiere din 
regiune. In același timp, 
colective formate din ac
tiviști de partid și spe
cialiști din economie vor 
controla șl ajuta organi
zațiile de partid și con
ducerile întreprinderilor 
în realizarea planului pe 
sortimente, livrarea rit
mică a producției, folo
sirea eficientă a capaci
tăților de producție și a 
forței de muncă, valorifi
carea 
teriei 
lelor.

1967
menea, progrese 
fante în dezvoltarea 
tensivă și multilaterală a

superioară a ma- 
prime și materia-

va marca, de ase- 
impor- 

in-

agriculturii regiunii. Vor 
fi intensificate lucrările 
de hidroameliorații prin 
care se vor cîștiga zeci 
de mii ha teren. Suprafe
țele irigate vor spori cu 
14 300 ha, din care peste 
6 000 ha se vor ame
naja ou posibilitățile pro
prii ale cooperativelor 
de producție. Va con
tinua acțiunea de comba
tere a eroziunii solu
lui în raioanele Bujor, 
Tecuci, Galați și Panciu, 
executîndu-se 3 500 ha te
rase ce vor fi plantate cu 
vii. Agricultura regiunii 
va primi noi mașini și 
tractoare, iar 80 la sută 
din suprafețele arabile vor 
fi fertilizate cu îngrășă
minte chimice. Se cre
ează astfel posibilitatea 
ca producția globală de 
cereale să crească cu 
95 000 tone, iar producția 
de lapte cu 70 000 hecto
litri. Desigur, transforma
rea acestei posibilități în 
realitate depinde în cea 
mai mare măsură de mo
dul cum organizațiile de 
partid vor mobiliza și în
druma consiliile agrico
le, uniunile cooperatiste, 
conducerile unităților, me
canizatorii 
peratori la 
timp și la 
calitativ a
rilor agricole. Vom spri-

ma- 
con- 
pro- 
a u-
stat

și țăranii coo- 
executarea la 
un înalt nivel 
tuturor lucră-

jini uniunea regională a 
cooperativelor să extindă 
aplicarea retribuției su
plimentare, pregătind 
condițiile ca în anul vii
tor ea să fie generaliza
tă in toate unitățile. Rea
lizarea producției planifi
cate pentru anul viitor în 
zootehnie cere ca a- 
tenția să fie îndreptată 
spre creșterea efective
lor de animale de 
re productivitate, 
tinuarea acțiunii de 
filare și specializare 
nor gospodării de
pentru diferite producții 
animaliere, construirea 
noilor complexe zooteh
nice și fabrici de nutre
țuri.

Conferința organizației 
regionale de partid, care 
a avut loc recent, a stabi
lit măsuri politice și orga
nizatorice menite să de
termine creșterea conti
nuă a forței mobilizatoare 
a organizațiilor de partid. 
Sîntem încredințați că a- 
plicarea lor va asigura 
perfecționarea muncii or
ganizațiilor de partid din 
regiune astfel încît ea să 
asigure îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a 
sarcinilor ce ne revin în 
cadrul vastului program 
de înflorire a patriei a- 
doptat de Congresul al 
IX-lea al P.C.R.

lucrări de întreținere a viilor, pră- 
șitul între rînduri, stropitul viei.

în legumicultură, unde, în prima 
etapă, sursa energetică o va con
stitui un șasiu autopropulsat, se 
vor putea mecaniza pregătirea so
lului înainte de plantat, planta
tul răsadurilor și ghivecelor nu
tritive, întreținerea culturilor, 
combaterea dăunătorilor etc.

Și în pomicultură, und.e se pot 
folosi tractoarele de 65 CP utili 
zate în cultura mare, adapta 
pentru lucrul sub coroanele po- 
lor se vor putea mecaniza în 
măsură mai mare combaterea 
nătorilor, întreținerea solulr 
freza, împrăștierea îngrășămi 
organice, săpatul gropilor și

Progrese însemnate se vo 
za și în ce privește mecanr 
culturile de cîmp unde ace 
pune pe îmbunătățirea r 
existente și creșterea pi 
tății muncii. în anul 1967 
tura va primi un număr . 
de tractoare pe șenile d 
care vor asigura execut 
condiții mai bune a 1 
grele mai ales la arat și 
Puterea mărită de tracțiu. 
cestor tractoare permite cre^.- 
productivității agregatelor cu p 
te 30 la sută la arătura de 30 
adîncime, față de tractorul pe do 
roți motrice, contribuind la scurt 
rea perioadelor de executare a . 
crărilor și la efectuarea acestor, 
chiar pe solurile cele mai grele și 
în condiții climatice mai puțin fa
vorabile.

Pentru extinderea mecanizării 
pe terenurile în pantă are o 
mare însemnătate faptul că, în 
anul 1967, se vor da în exploatare 
pluguri reversibile adaptate trac
toarelor pe șenile. Agregatele for
mate din tractoare de 65 CP pe 
șenile și plugurile reversibile vor 
putea executa arături paralel cu 
curbele de nivel pînă la pante de 
18—20°, asigurîndu-se o însemnată 
creștere a productivității muncii și 
o mai bună calitate a lucrărilor.

îmbunătățirea fertilizării solului 
constituie una din condițiile prin
cipale pentru obținerea de recolte1 
bogate. Și în această direcție, 1 
anul 1967 se va face un importai, 
pas înainte, întrucît agricultura 
noastră va fi dotată cu primele 
utilaje pentru administrarea a- 
mendamentelor calcaroase pe so
lurile cu aciditate mărită, ca și cu 
mașini pentru încorporarea apelor 
amoniacale. în unitățile agricole 
se vor folosi, de asemenea, primele 
utilaje de răspîndire pe sol a mus
tului de grajd.

Gradul de mecanizare va crește 
și în zootehnie. în acest an se vor 
produce remorci tehnologice cu 
capacitate de 5 tone prevăzute cu 
dispozitive de descărcat furaje 
verzi. In adăposturile cu ieslele si
tuate în plan median, o asemenea 
rem.ircă, acționată de tractor și 
deservită de un singur mecaniza
tor, va putea asigura transportul 
furajelor verzi din cîmp și distri
buirea direct în iesle, inlăturînd 
toate manipulările intermediare.

De asemenea se vor introduce în 
agricultură mai multe utilaje pen
tru amenajarea terenurilor irigate 
și pentru desecări, care vor contri
bui la realizarea mai rapidă, cu un 
consum, redus de forță de muncă, a 
măsurilor privind îmbunătățirile 
funciare.

Din ridicarea gradului de meca
nizare a agriculturii, prin dotarea 
acesteia cu tractoare și mașini tot 
mai numeroase și mai perfecționa
te, decurg obligații de mare răs
pundere pentru toți lucrătorii de 
pe ogoare. în principal este vorba 
de folosirea cu maximum de ran
dament a bazei tehnice, în scopul 
efectuării în perioadele optime a 
unui volum de lucrări cît mai 
mare și de calitate superioară. în
făptuirea acestui obiectiv care. în 
ultimă instanță, asigură creșterea 
eficienței mecanizării, impune să 
se acționeze hotărît, din timp, în 
mai multe direcții. Sarcini deose
bite ne revin în domeniul pregă
tirii numărului necesar de mecani
zatori care vor lucra pe noile ma
șini și ridicării calificării mecani
cilor agricoli existenți. Trebuie ac
ționat, de asemenea, cu toată ener
gia pentru organizarea judicioasă 
a muncii, efectuarea la timp a în
grijirilor și reparațiilor la mașini 
și tractoare, pentru îmbunătățirea 
colaborării între S.M.T. și coope
rativele agricole, consolidarea bri
găzilor permanente de tractoare și 
crearea unor condiții mai bune de 
viață și de muncă mecanizatorilor 
O mare atenție este necesar să se 
acorde utilizării mai eficiente a 
parcului de mașini existent în gos
podăriile de stat.
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• Sanjuro — o producție a studiourilor japoneze, în 
regia lui Akira Kurosawa. Acțiunea filmului se petrece 
înaintea războiului de restaurație din Japonia.

• Moș Gorilă —
Gorki", în regia lui
Marele Premiu Leul San Marco la Veneția — 1965, 
pentru cel mai bun film pentru copii.

producție a studioului „Maxim 
Aleksandr Rou. A fost distins cu

urmă, oamenii

traduse în nu-

Roz-

film 
spe-

• El Greco — coproducție a studiourilor italo-fran- 
ceze. Filmul reînvie epoca zbuciumată a inchiziției, 
evocînd totodată viața și activitatea celebrului pictor 
grec Dominic Theotokopoulos, numit de către spanioli 
El Greco. Regizor : Luciano Salce.

Coumbite, film al regizorului cubanez Tomaz Gu- 
• Alea. Este o frescă a vieții dintr-o mică loca- 
'e lîngă Haiti, unde, cu ani în 
u cu mizeria și greutățile.

San Michele —
Divina Film-R.F. 

Cine-Italia și Crite-

GOLGOTA — cinemascop : PA-

Dr._________________
Cete

premierele lunii ia- 
Pesfeurează un nou film ro- 

nunat aspirat din viața tine- 
în intrejimir-ețile unui băiat 
a tării nsahzat la studioul ci- 
va 'adăuic «București", în re- 
Socialistersi :x Petrescu, Ștefanpagina ist Sebastian

Uea maiu< Octavian Cotes- 
poporul nr Mihuț, George Con
cep a prirnen Galin, Elena Se- 
țele de p 
se dezvohele străine progra- 
ridicat n^emlei'â luna aceasta 
cut o producție a stu-
,,ri<fi „Mosfilm", distinsă cu 

Marele Premiu „Exaequo", la cel 
de-al IV-lea Festival internațio
nal al filmului de la Moscova — 
1965. Ecranizarea romanului lui 
Lev Tolstoi este realizată în pa
tru serii de regizorul Serghei Bon- 
darciuk. Pe ecranele noastre vor 
rula seriile I și a Il-a, cu Liudmila 
Savelieva, Serghei Bondarciuk, 
Viaceslav Tihonov, Viktor Stani- 
țîn și alții.

Complotul ambasadorilor, pro
ducție a studiourilor din Riga, e- 
vocă primii ani din viața puterii 
sovietice, cînd soarta tinerei re
publici sovietice se hotăra nu 
numai pe numeroasele fronturi 
ale războiului civil, ci și la Mos
cova, Petrograd și în alte orașe 
unde se petreceau evenimente 
grave. Firul acțiunii îl constituie 
zădărnicirea unui complot orga
nizat pentru răsturnarea puterii 
sovietice. Regizor : Nikolai F 
națev.

Maica Ioana a îngerilor, 
polonez, distins cu Premiul 
cial al juriului de la Canne; 
1961. Pelicula semnată de Jerzy 
Kawalerowicz prilejuiește con
fruntarea a două lumi — reli
gioasă și laică — în contextul 
unei povești de dragoste.

Primul an de căsnicie — film 
inspirat din actualitatea vieții 
din R. P. Ungară. Doi tineri Iz
butesc să-și salveze căsnicia, fe
ricirea, în ciuda greutăților ce li 
se ivesc în cale. Regia : Gyula 
Meszăros.

Lumea 
Grimm, 
Grimm" de Hermann Gerstner. 
Noua producție a regizorului 
Henry Levin ne prezintă bio
grafia romanțată a fraților 
Grimm, filologi și autori ai unor

basme vestite, 
meroase limbi.

Cartea de la 
coproducție 
Germană, 
rion Film-Franța. Filmul este 
realizat de regizorul Rudolf Ju- 
gert, după romanul „Cartea de 
la San Michele", al cărei erou 
principal -este medicul suedez 
Axei Munthe.

minunată a fraților 
după cartea „Frații

C
TRIA — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21,15, VICTORIA (completare Jocul)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45,
FEROVIAR (completare Inimă și 
conștiință) — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, FLAMURA (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Hunedoara) — 9; 
11,45; 14,30; 17,30; 20,30.
0 NEVESTE PERICULOASE : RE
PUBLICA (completare Marea Sar- 
matică... Marea Neagră) — 9.30; 
11,45; 14,1'5; 16,45; 19; 21,15, BUCU
REȘTI — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21, GRIVIȚA - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21.
e SANJURO — cinemascop : LU
CEAFĂRUL - 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, FESTIVAL - 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21 (la ambele com
pletarea Pe urmele unui reportaj), 
EXCELSIOR - 9.30; 11,45; 14; 16,15; 
18.30; 20,45, MODERN — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,30; 21.
ffi COUMBITE : CAPITOL - 9 ; 11 ; 
13; 15; 17; 19; 21.
0 NOTRE DAME DE PARIS — 
cinemascop : LUMINA (completare 
Orizont științific nr. 7) — 9; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20,45.
0 GIUSEPPE LA VARȘOVIA : 
CENTRAL (completare A cui e șo
seaua ?) — 8.45; 11,30; 14,30; 17,30; 
20,30, MIORIȚA (completare Pata)
— ■8.45; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45.
0 PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9; 10,15.
0 MOȘ GERILĂ : UNION (comple
tare Consfătuirea de constituire a 
Consiliului național al organizației 
de pionieri) — 15,15; 18; 20,45, DOI
NA — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
GLORIA (completare Aragaz) — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 PE CĂRĂRILE ......
CULESUL
FLORIM 
TIMPURI 
nuare.
0 MINUNATA ANGELICA — 
cinemascop : ÎNFRĂȚIREA "ÎNTRE

POPOARE — 14; 16; 18,15; 20,30.
• FEMEILE — cinemascop : CRÎN- 
GAȘI (completare Prin muzeele 
Capitalei) — 15,30; 18; 21, UNIREA 
(completare Navigatori care dispar) 
— 15,30; 18; 20,30.
0 WEEK-END LA ZUYDCOOTE — 
cinemascop : DACIA — 8,30—13,30, 
în continuare ; 16; 18,30; 21.
• ANUNȚ MATRIMONIAL : BU-
ZEȘTI (completare Orizont științific 
nr. 7) — 15,30; 18; 20,30, VOLGA
(completare Începutul) — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 BARBĂ ROȘIE — cinemascop 
(ambele serii) : FLACĂRA — 15,30;
19.30. FLOREASCA — 9; 12,30; 16;
19.30.
0 FANTOMELE SE GRĂBESC : 
VITAN (completare Scoica) — 15,30; 
18; 20,15, COSMOS (completare 
Aragaz) — 14; 16; 18,15; 20,30.
0 OMUL DIN RIO : MUNCA — 16; 
18,15; 20,30, PROGRESUL (comple
tare Aragaz) — 15,30; 18; 20,30. 
FERENTARI - 15,30; 18; 20,30.
0 PORUMBELUL DE ARGILĂ : 
COTROCENI - 15,15; 18; 20,45.
0 ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — 
cinemascop : PACEA — 15,30; 18;
20.30.
0 CIMARON : VIITORUL (comple
tare Doi) — 15,30; 18; 20,30.
0 TUNELUL— cinemascop : POPU
LAR (completare Prin muzeele Ca
pitalei) — 15,30; 18; 20,30.
O FAUST XX — cinemascop : AU
RORA (completare Pilula) — 8,30; 
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, 
LIRA (completare Vox Maris) — 
15,30; 18; 20,30.
0 POVESTEA PROSTIEI MELE : 
MOȘILOR (completare Tînărul că
sătorit) — 1Ș.30; 18; 20.30.
0 CEI ȘAPTE DIN TEBA — cine
mascop : ARTA - 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21, DRUMUL SĂRII (completare 
A cui e șoseana ?) — 11; 15,30; 18; 
20,30.

tot

______  JUNGLEI — 
CIUPERCILOR — IN

ȘI NOI CU ȚARA : 
NOI — 9—21 în conti-

• Teatrul de Operă și Balet : BĂR
BIERUL JMN SEVILLA — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : 
SECRETUL LUI MARCO POLO — 
19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE 
RATO! — 20.
• Teatrul Mic : RICHARD AL 
II-LEA — 19,30.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : REVISTA 
DRAGOSTEI — 20, (sala Victoria) : 
COLIBRI MUSIC HALL — 20.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : PENTRU 
TOT CE-MI ESTE DRAG — 20.

împotriva imperialismului
Hipor la lupta I

■
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DECLARAȚII FĂCUTE DE MEMBRELE DELEGAȚIEI UNIUNII FEMEILOR PENTRU ELIBERARE DIN Vlt I NAMul ul SUD
La invitația Consiliului Național 

al Femeilor, se află în țara noastră 
o delegație a Uniunii femeilor pen
tru eliberare din Vietnamul de 
sud, formată din Ma Thi Chu, 
membră a Comitetului Executiv al 
acestei uniuni, și Nguyen Thi Tam, 
membră a Comitetului Executiv al 
Asociației femeilor din provincia 
Quang Nam.

Sîmbătă, 31 decembrie, membrele 
delegației s-au întîlnit cu ziariști 
din Capitală în cadrul unei confe
rințe de presă. Redăm mai jos. în 
relatarea redactorului Agerpres 
Mircea Bumbac, declarațiile făcu
te de membrele delegației.

Răspunzînd întrebărilor puse, Ma 
Thi Chu a relevat numeroase as
pecte ale participării femeilor din 
Vietnamul de sud la lupta împo
triva agresiunii americane și la 
construcția economică în regiunile 
eliberate. Vorbitoarea a arătat că 
imperialiștii americani au folosit 
mijloace barbare de ucidere, pe 
care legile internaționale le-au in
terzis, au distrus școli, biserici, pa
gode, spitale, au ras complet de pe 
harta țării sate întregi, au arestat

Marți 3 ianuarie 1967
— Pentru copii : Actori po

vestind copiilor : „Prîs- 
lea cel voinic și merele 
de aur" de P. Ispirescu. 
Povestește Marcel An- 
ghelescu, artist al po
porului. Pentru școlari : 
1G01 de întrebări.

— Telejurnalul de seară.
— Handbal : România-Ja- 

ponia. Transmisiune din 
sala sporturilor Flo- 
reasca.

20,15 — Film documentar :
„George Coșbuc, cîntăreț 
al pămîntului românesc”.

20,30 — Seară de teatru : „Școala 
nevestelor" de Moliere. 
Interpretează un colec
tiv al Teatrului „Barbu 
Delavrancea".

— în pauză : „Marea Sar- 
matică... Marea Neagră” 
— film.

22,35 — Telejurnalul de noapte.

și aruncat în închisoare zeci de mii 
de femei și copii. Poporul vietna
mez s-a ridicat cu arma în mînă 
împotriva agresorilor, într-o luptă 
dreaptă, care a atras toate pătu
rile sociale.

în acest război popular s-a for
mat Frontul Național de Eliberare, 
din care face parte și Uniunea 
femeilor pentru eliberare din Viet
namul de sud. Sub conducerea 
Frontului, în cei 6 ani care au tre
cut, poporul și forțele patriotice 
din Vietnamul de sud au obținut 
numeroase victorii împotriva agre
siunii. în cadrul Frontului Națio
nal de Eliberare s-a dezvoltat pu
ternic și mișcarea de partizani, din 
care fac parte peste 50 000 femei.

Foarte multe femei își aduc o 
contribuție însemnată la acțiunea 
de reconstruire a satelor, de reor
ganizare a transporturilor, a celor
lalte activități, participă în brigă
zile tineretului voluntar, în miliție, 
iau parte la acțiunile de îngrijire 
a răniților, la transportul alimente
lor și răniților de pe cîmpul de 
luptă, deservind astfel cu curaj 
frontul. Femeile vietnameze orga
nizează manifestații, demonstrații 
de protest împotriva samavolnicii
lor săvîrșite de imperialiștii ameri
cani, iar în zonele eliberate duc o 
muncă activă pentru construirea 
unui nou mod de viață.

Toate aceste activități se des
fășoară sub conducerea Uniunii 
femeilor pentru eliberare din Viet
namul de sud, înființată la 8 martie 
1961 și care în prezent cuprinde 2 
milioane de membre.

Sub conducerea Frontului Națio
nal de Eliberare — a spus Ma Thi

I 
I
I
I 
I
I

I

i
I 
I
I 
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19,00
19,10

PROGRAMUL I: Program 
muzical de dimineață (6,25). 
Moment poetic — interpretat 

La microfon, melodia preferată 
îmbrăcămintea în timpul iernii

de Aura Buzescu (8,25).
(8.30) . Sfatul medicului :
(9.30) . Program interpretat de violonistul Jacques Thi- 
baud (9,45). Opere prezentate de orchestra de studio șl 
corul Radioteleviziunii (12,10). întîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat (13,30). Luminile rampei. în
registrări din spectacolele Teatrului de operă și balet 
(16,40). Memoria pămîntului românesc (17,10). Concert 
da melodii românești (19,30). La Hanu Ancuței : pagini 
din creația sadoveniană (21,05). Interpreți de altădată ai 
operetei : N. Leonard (22,20). PROGRAMUL II : Pagini 
vesele din operete (7,45). Imagini ale patriei în muzica 
simfonică (9,03). Antologie de literatură universală : — 
Boleslav Prus. Prezentare de Olga Zaicic (10,05). La mi
crofon opereta românească : „N-a fost nuntă mai fru
moasă" și „Întîlnire cu dragostea" de Nicolae Kirculescu 
(10,20). Din folclorul muzical al popoarelor (12,40). Muzică 
populară din Moldova (14,30). Emisiune de basme : „Ne- 
ghiniță" de Barbu Ștefănescu-Delavrancea (15,30). Re
cital vocal Nicolae Florei (16,00). Limba noastră. Vor
bește acad. prof. Al. Graur (17,40). Actualitatea muzicală 
(19,05). Cercul melomanilor : Barcarola în creația com
pozitorilor (19,48). Gavdeamus (emisiune pentru studenți)
(20.30) . Recital Elena Cernei (20,50). Moment poetic. Ver
suri de George Topîrceanu (22,30). Concert nocturn 
(23,58).

PROGRAMUL I : „Să cîn- 
tăm împreună" — muzică u- 
șoară (7,30). Melodii populare 

executate la diferite instrumente (8,10). Sfatul medicu
lui : Recomandări pentru primele luni de sarcină (9,30). 
Recitalul pianistului Sviatoslav Richter (9,45). Emisiune 
literară pentru școlari: „Iarna și poezia ei" (10,30). Me
lodii de estradă cîntate de Valentin Teodorian (13,10). 
File dintr-un album muzical (14,15). Ani de ucenicie 
(17,10). Tribuna radio. Industria românească în 1967 
(18,03). Jurnal agrar (18,40). Gînduri pe portativ — mu
zică ușoară (23,00). PROGRAMUL II : Lectură în pre
mieră (10,05). Miniaturi instrumentale. Studiu pentru 
jian de Eduard Caudella, Balada pentru harpă de Stan 

Golestan (11,19). Din țările socialiste (11,30). Cu scrisorile 
în față (12,10). Din comoara folclorului nostru ; .cîntece 
și jocuri bihorene (12,25). De ce ? De unde ? De cind ? 
(Emisiune pentru copii) (15,30). Pe teme medicale. Pre
venirea gripei și a altor viroze asemănătoare. Vorbește 
conf. dr. Ion Spînu (16,15). Un rapsod al folclorului ma
ramureșean : Nicolae Săbău (17,30). Cronica literară de 
G. C. Nicolescu : „Noi și cei dinaintea noastră" de Va- 
leriu Râpeanu (17,40). Ciclul „Figuri și momente din is
toria muzicii românești" : Mihail Jora. Prezintă prof, 
univ. Zeiîo Vancea (19,05). Teatru radiofonic. Ciclul

MIERCURI

depunerile pe librete de economii 
cu dobîndă și cîștigurl 

TRAGEREA PE TRIMESTRUL 
IV/1966 din 31 decembrie 1968

Valoarea ciștigurilor
m "3 Z w> tului ctști-

u gător partialS totală

1 0629786 10 000
1 0647653 10 000
1 0945399 10 000
1 0968208 10 000
1 0982428 10 000
1 1080836 10 000
1 1120561 10 000
1 1275323 10 000
1 1544701 10 000 90 000

Terminație
libretului
cîștigător

18 36451 5 000
18 43563 5 000 *
18 52516 5 000 270 000

180 2298 2 000
180 9570 2 000 720 000
180 0491 1 000
180 1856 1 000
180 6776 1 000 540 000
180 0600 500
180 3760 500
180 5590 500
180 6147 500
180 8019 500
180 9675 500 540 000

Total cîștiguri
2043 In obiecte 2 160 000

Chu — femeile vietnameze, ani- i 
mate de un țel comun, participă 
împreună cu întregul popor la 
lupta împotriva imperialismului 
american, pentru a cuceri indepen
dența și a înfăptui democrația și 
neutralitatea în Vietnamul de sud 
și pășirea pe drumul reunificării 
țării.

Acțiunile imperialiștilor ameri
cani sînt condamnate, înfierate de 
toate popoarele iubitoare de pace, 
a spus în continuare vorbitoarea. 
Așa-zisele propuneri de pace flu
turate de imperialiștii americani 
s-au dovedit doar vorbe perfide. 
Dorim pacea, însă vrem să o rea
lizăm în. independență, libertate și 
democrație. Nu există decît un sin
gur mijloc pentru a încheia această 
pace și anume cel arătat de Fron
tul Național de Eliberare în decla
rația din 22 martie 1965, care a fost 
sprijinită și aprobată în lumea în
treagă. Imperialiștii americani să 
înceteze complet și fără condiții 
bombardamentele asupra Republi
cii Democrate Vietnam și agresiu
nea împotriva poporului nostru, 
să-și retragă armata și armamentul, 
al lor și al sateliților lor, pentru 
ca poporul vietnamez să-și hotă
rască singur soarta, fără interven
ții din afară, iar problema reuni
ficării țării să fie hotărîtă de el 
însuși. Frontul Național de Elibe
rare este singurul reprezentant au
tentic al poporului din Vietnamul | 
de sud.

Ma Thi Chu a exprimat recuno- | 
ștința poporului vietnamez față de I 
partidul, guvernul și poporul ro- 
mân, pentru sprijinul prețios pe H 
care îl acordă luptei sale drepte, 0

I 
I 

cuvîntarea ambasadorului | 
CUBANEZ IA

Titularii libretelor de economii cu 
dobîndă și cîștiguri ieșite la sorți pot 
alege, în limita valori) ciștigurilor ce 
li se cuvin, obiectele preferate.

Obiectele se vor ridica de la casele 
raionale (orășenești) de economii de 
care depind unitățile care au emis 
libretele cu dobîndă și cîștiguri ieșite 
la sorți.

Diferențele în plus sau în minus 
între valoarea obiectelor alese șl va
loarea ciștigurilor se lichidează în 
numerar, la înmînarea obiectelor.

Cu prilejul zilei naționale a Cubei LISTA

TELEGRAMĂ

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a trimis ministru
lui relațiilor externe al Cubei, 
Raul Roa Garcia, o telegramă de 
felicitare cu prilejul celei de-a 
VIII-a aniversări a zilei naționale 
a Cubei, Ziua eliberării.

DE RADIO SI TELEVIZIUNE

„SEMNE BUNE
(Urmare din pag. I)

toate secundele și anotim
purile îmbibate de su
doarea frunților noastre, 
de tensiunea ideii, a în
tregii noastre vieți afec
tive.

începem un an nou a- 
vînd vii în memorie dez
baterile de partid și de 
stat prin care contururile 
a tot ceea ce vom crea 
în 1967 s-au precizat cu 
fermitate și limpezime. 
Știm fiecare ce avem de 
făcut, și mai cu seamă 
cunoaștem că înțelegerea 
intimă, profundă a sensu
rilor recentelor documen
te de partid ne va da 
măsura temeiniciei, a 
continuei autodepășiri. 
Născută într-o deplină u- 
nitate de ideal, indestruc
tibila legătură a poporu
lui cu partidul comunist 
ne oferă, la începutul fie
cărei etape de muncă, 
certitudinea reușitei, căi
le de acces și ascen-

siune. Am înțeles limpede 
din cuvîntarea tovarășu
lui Nioolae Ceaușescu, la 
Plenara din decembrie a 
C.C. al partidului, că 
numai prin perfecționa
rea continuă a procesu
lui constructiv, numai 
prin autoritatea exigen
ței și a calității, mer
sul nostru înainte se va 
petrece pe măsura idea
lurilor ce ni le-am stabi
lit, pe măsura menirii is
torice a generației de azi. 
Semnele bune ale anului 
care începe nu pot fi în
țelese altfel decît prin 
eficiența sporită a actu
lui creator. O aseme
nea optică impusă de 
cerințele realității în
săși situează în centrul 
preocupărilor noastre ridi
carea calitativă a întregii 
activități economice, creș
terea eficienței în industrie, 
agricultură, în toate do
meniile de activitate. Tot 
ceea ce este menit a crea 
omului, celor 19 milioane

DIN PROGRAMUL
EMISIUNILOR RADIOFONICE

3 8 IANUARIE 1967
„Maeștri ai dramaturgiei universale" William Shakes
peare : „Poveste de iarnă". Traducere de Ion Vinea 
(20,30). Moment poetic. „Du-te dor, colindă lumea" (ver
suri populare) (22,30). Parada melodiilor de muzică u- 
șoară (23,52).

E rj PROGRAMUL I : Muzică u- 
Jj șoară (7,30). Sfatul medicului: 

îngrijirea bolnavilor la domi
ciliu (9,30). Jocuri populare (9,35). Din creația compo
zitorului loan Chirescu (10,03). Radioracheta pionierilor : 
„Cadou pentru anul 2367", scenariu științifico-fantastic
(10.30) . „Ascultătorii ne cer"... (muzică din operete) (12,10). 
Aici, Tîrgu Mureș ! (12,30). Melodii cu și fără cuvinte 
(14,08). Premiere de operă de-a lungul anilor : „Pelleas 
și Melisande" de Claude Debussy (16,40). In jurul glo
bului (18,03). Varietăți muzicale (18,15). Ritmurile, cin
cinalului (18,40). Seară pentru tineret (19,00). Piese co
rale pe versurile poeților noștri clasici (22,40). PRO
GRAMUL II : Cîntece de dragoste și jocuri populare
(8.30) . Actualitatea literară (10,05). Melodii populare 
(10,50). Fragmente din opera „Horia" de Sabin Drăgoi 
(12,25). „Mîndra mea, floare aleasă” — program de cîn
tece populare (12,45). Folclor muzical din Transilvania
(14.30) . Roza vînturilor : „Pe urmele omului-amfîbie", 
scenariu de Val Tebeica (15,30). Recital Arta Florescu 
(16,00). „Trenul melodiilor" — muzică ușoară (16,30). Ca
dran cultural. Din cuprins ; Personalități ale culturii 
românești sărbătorite de Consiliul Mondial al Păcii și 
UNESCO în 1967 (17,40). Transmisiunea concertului or
chestrei simfonice a Radioteleviziunii. Dirijor Andrei 
Lukacsy de la .Filarmonica de stat din Brașov. în pauză: 
Buletin de știri. Prietenii mei scriitori : Victor Ion Popa 
— Amintiri de Irina Răchițeanu-Șirianu și Costache 
Antoniu (19,50). Ciclul „Opera contemporană" — Mau
rice Ravel (23,10). Cu muzica ușoară în jurul globu
lui (23,55).

PROGRAMUL I : Muzică u- 
șoară pentru toate gusturile 
(7,30). Sfatul medicului : 

Păstrarea alimentelor în gospodărie (9,30). Meridiane 
(agendă culturală) (11,20). Selecțiuni din opereta „Vo
ievodul țiganilor" de Johann Strauss (12,10). „Mai 
mîndră țara noastră crește" — program de cînte
ce (12,30). Pagini muzicale de mare popularitate (14,08). 
Din cîntecele și dansurile popoarelor (15,00). în slujba 
patriei (17,10). Concert-ghicitoare (muzică din ope
re) (18,15). Radiosimpozion. Dinamică și ritmicitate 
în activitatea productivă. Participă la discuții : T. Hor
vath, vicepreședinte al Băncii de Investiții, prof. univ. 
dr. docent V. V. Protopopescu și Jean Beiu — director 
general al Uzinelor „Grivița Roșie" (18,40). Concert de 
melodii românești (19,35). Atențiune, părinți ! „Medicul 
pediatru, prieten al familiei" de dr. Gabriel Vasiliu. 
„Aduceri aminte" — la microfon, scriitorul Radu Tu- 
doran (21,05). De Ia un cîntec la altul — emisiune de 
muzică ușoară (21,20). PROGRAMUL II : Muzică popu
lară din Muntenia (8,30). Program interpretat de or
chestrele simfonice din Iași și Tîrgu Mureș (9,03). Teatru 
radiofonic. „Piața ancorelor" de I. Stok (10,05). Ansambluri 
artistice școlare (12,00). Ritmurile cincinalului (12,10). 
Muzică populară (13,08). Doină, doină, cîntec dulce 
(17,30). Coordonate culturale : De pe scena celui de-al 
VIII-lea concurs al formațiilor artistice de amatori (radio- 
reportaj) (17,40). Compozitorii au cuvîntul : Doru Po- 
povici (19,05). Seară de operă : „Othello" de Verdi — 
retransmisiune de la Opera de stat din Iași (19,40). Mo
ment poetic. Versuri populare culese de Vasile Alec- 
sandri (22.30). Melodii recent lansate (22,35).

PROGRAMUL I : în ritm de 
vals (7,15). Muzică populară 
(8,10). Sfatul medicului : In

fecțiile dentare și reumatismul (9,30). Jocuri executate 
la diferite Instrumente (9,35). Melodii populare (11.45).

SlMBA

cu terminațiile numerelor cîștigă
toare și procentele de cîștiguri la 
libretele de economii C.E.C. cu clști- 
guri, ieșite la sorți la tragerea pe 

trimestrul IV/1966I
I
I
I
I
I
1

Nr. crt.
Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

cîștigătoare

Procentele 
de cîștig

1 011 250%
2 636 200%
3 152 100%
4 859 50%
5 081 25%
6 153 25%
7 201 25%
8 290 25%
9 318 25%

10 343 25%
11 489 25%
12 494 25%
13 553 25%
14 737 25%
15 964 25%

Me- 
pos-

Ambasadorul Manuel Yepe 
nendez a rostit o cuvîntare la 

și televi- 
sărbătoarea 
Cuba, Ziua 
(Agerpres)

turile noastre de radio 
ziune, prilejuită de 
națională a Republicii 
■eliberării.

ANUL ARE"
de fii ai acestor pă- 
mînturi, condiții de viață 
și dezvoltare spirituală, pe 
măsura eiorturilor și ce
rințelor lor, cunoaște — în 
acest început de an nou, 
1967 — o dimensionare 
dinamică. Dezbătute în 
plenara C.C. al partidu
lui,' ca și în Marea Adu
nare Națională, sfatul cel 
mai înalt al țării — sen
surile evoluției noastre 
cunosc acoperirea în aur 
forte, a voinței publice a 
țării. Născute într-o stator
nică bizuire a partidului în 
poporul a cărui energie 
și demnitate o sinteti
zează, a poporului în 
partidul pe care și l-a 
ales cu deplină încrede
re drept conducător, ase
menea dialoguri 
gospodărești și 
în același timp 
mai grăitor ca
maturitatea acestei na
țiuni, puterea ei de în
noire și desăvîrșire.

in- 
oii 
de 
se

calitatea, 
se 
de

politice, 
filozofice 

vădesc 
oricînd

Pentru ca semnele bune 
ale anului ce vine, ale 
anilor viitori, să se rea
lizeze din plin, e necosar 
a vedea atît acumulările 
evidente, în karate 
dustriale, științifice 
spirituale, cît și petele 
rutină datorită cărora 
subestimează
se pierde „planificat", 
presară stropi mari 
sudoare pe ineficiente.

Volumul producției 
dustriale a anului 
care îl începem 
depășind 
lei prevederile 
pentru 1967 ale planului 
cincinal, proiectele tutu
ror celorlalte sectoare ale 
construcției materiale și 
spirituale, întruchipează 
de bună seamă un uriaș 
ilux de eforturi și energii 
a cărui valoriiicare neîn
treruptă va crea o și 
mai temeinică arie de 
lansare către semnele 
bune, tot mai bune, ale 
anilor viitori.

in- 
pe 

acum, 
cu 2 miliarde 

Inițiale

Revista muzicii ușoare (14,08). Oameni de seamă din 
istoria culturii : Bertholt Brecht. (17,10). Știință, teh
nică, fantezie (18,40). Cine știe, cîștigă. Concurs mu- 
zical-distractiv „Muzică populară românească" (21,05). 
Muzică de dans (21,35). PROGRAMUL II : Arii din ope
rete românești (7,45). Piese distractive de muzică ușoară 
(8,15). Bibliotecă de literatură română : Proză emines
ciană (10,05). „Republică, înfloritoare țară" — program 
de cîntece (12,00). Revista revistelor economice (12.10). 
„Am o țară ca o floare” — cîntece și jocuri populare 
(12,45). De la patefon, la magnetofon — muzică ușoară
(16.30) . Recitalul pianistei Maria Fotino (17,10). Balade 
prezentate de interpreți populari (17,40). Selecțiuni din 
programele de muzică populară ale săptămînii (18,35). 
Suită simfonică din baletul „Curtea veche" de Mihail 
Jora (orchestra simfonică a Filarmonicii de stat „George 
Enescu” ; dirijor, Paul Popescu) (19,05). Călătorie în is
toria civilizației (emisiune pentru tinerii ascultători)
(20.30) . Seară de operetă : „Vraja muzicii" de Rodgers 
(primă audiție radiofonică) (21,05). Scriitori la microfon : 
Fănuș Neagu — Eroii principali ai prozei mele (21,35). 
Program de romanțe (21,55). Muzică ușoară pe discuri 
Electrecord (22.35) Dansuri pentru toate vîrstele (23,48).
ITTiimim PROGRAMUL I: „Cîntec

mîn^-n țară auzi" - emi- 
siune de folclor nou (7,45). 

Melodii populare executate la diferite instrumente 
(9,15). „De toate pentru toți" (12,00). Estrada duminicală 
(13,13). Caleidoscop muzical (16,00). Teatru scurt — „Po
dul de piatră s-a dărîmat". Dramatizare după o po
vestire de D.R. Popescu (18,20). Programul orchestrei 
de estradă a Radioteleviziunii (19,30). Canțonete Inter
pretate de Nicolae Herlea (22,25). Dansați în ritmul 
preferat (22,40). PROGRAMUL II : Prin regiunile pa
triei cu cîntec și joc (6,00). Bună dimineața, cîntece 
dragi (6,45). Teatru radiofonic pentru copii : „Oana- 
năzdrăvana și Norocel-viteazul prichindel". Scenariu de 
Viorica Huber. (8,30). Miniaturi instrumentale de com
pozitori români (10,00). Tineri interpreți de folclor 
(10,45). Transmisiunea concertului orchestrei simfonice 
a Filarmonicii de stat „George Enescu”. Dirijor : Char
les Dutoit (Elveția) — solist Valentin Gheorghiu (11,00). 
„La nuntă-n sat" — program de cîntece și jocuri 
(16,05). „Melodii magazin" — emisiune muzical-distrac- 
tivă — „Călătoriile muzicale ale lui Guliver" (partea I) 
(16,30). „De dragoste' 
mânești (17,30).
Moment poetic 
St. O. Iosif, Ion 
lumea operei cp
(22,40). Muzică de dans (23,56).

— Din primele poezii culte ro- 
Din succesele muzicii ușoare (19,05). 
— Romanțe de Traian Demetrescu. 
Minulescu, Arthur Enășescu (22,30). în 
Regine Crespin și Valentin Teodorian

I
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Calcularea și înscrierea ciștigurilor 
în librete se fac de către casele ra
ionale (orășenești) de economii, după 
normele stabilite prin regulament.

LISTA DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 

cu cîștiguri
TRAGEREA LA SORȚI 

din 31 decembrie 1966

^5 p
E &
Z £ u

O 1/
sil

•§'c

O
c c
<y p *- - _ nr 
a ~ C o <u —

Q- >ra 
~ C7

?

z «

*15

Valoarea 
cîștlaurilor
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1 05451 43 100 000 100 000
1 48487 23 75 000 75 000
1 31611 05 50 000 50 000
1 52785 40 25 000 25 000
1 39536 37 10 000 10 000
1 13518 48 5 000
1 17592 15 5 000
1 24712 15 5 000
1 25318 19 5 000
1 51114 04 5 000
1 55387 15 5 000
1 57144 10 5 000 35 000

■c
If

= 8<11

60 144 07 2 00(1
60 314 20 2 000
60 401 24 2 000 360 000
60 205 49 1 000
60 561 07 1 000 120 000

600 28 28 800
600 60 37 800
600 86 18 800 1 440 000

2112 TOTAL 2 215 000

Cîștigurile
unilor de 200 
lei, 50 lei și 
respectiv 1/8 __ —___ _______
sus. în valoarea ciștigurilor este cu
prinsă și valoarea nominală a obli
gațiunilor cîștigătoare.

Plata ciștigurilor se face prin ca
sele raionale (orășenești) de eco
nomii.

revin întregi obligsrțj- 
lei. Obligațiunile de 100 
25 lei primesc 1/2. 1/4 
din cîștigurile de mai

Tragerea Loto 
a revelionului

din 31 decembrie 1966
Extragerea obișnuită:

23 25 11 22 68 19 34 48 18 38
Extragerea suplimentară: 
Faza

85 36
Faza
Faza
Fond

53

Ii 59 81 26 39 45 46
89 83;
a II-a: 13 81,

a Ilî-a: 61 32
de premii: 4 245 718 lei.
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VIATA INTERNAȚIONALĂ VIATA INTERNAȚIONALĂ

Interviu acordat de președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste România, 
'Ion Gheorghe Maurer, redacției ziarului 

bulgar „Otecestven Front"
ÎNTREBARE : Care este a-

• aprecierea dv. cu privire la dez
voltarea relațiilor dintre țările 
"balcanice în cursul anului 

-1966 ?

RĂSPUNS : Anul 1966 a marcat 
o .evoluție pozitivă a relațiilor din
tre țările din Balcani, o întărire a 
spiritului de înțelegere și respect 
între statele și popoarele din aceas
tă,, parte a lumii, ceea ce cores
punde intereselor lor fundamen
tale, cauzei păcii și securității în 
Europa și în întreaga lume.

Rezultatele obținute pînă în pre
zent arată cît de utile și de înte
meiate sînt eforturile în vederea 
transformării acestei regiuni a con
tinentului nostru într-o zonă a 
păcii și colaborării rodnice.

în cursul anului care a trecut, 
Republica Socialistă România a 
continuat să militeze cu consec
ventă pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare cu fie
care tară din Balcani, pe baza res

Cu prilejul Anului Nou
MESAJE Șl CUVÎNTĂRI

încheierea turneului in R. P. Chineză 
al Ansamblului de cintece si dansuri 

al armatei
MOSCOVA

C.C. Al P.C.U.S, 
PREZIDIUL SOVIETULUI 
SUPREM ȘI CONSILIUL 
DE MINIȘTRI Al U.R.S.S.:

MOSCOVA 2 (Agerpres). — în 
mesajul de Anul Nou adresat po
porului sovietic de C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem și 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. se 
arată că anul care a trecut, anul 
Congresului al XXIII-lea al 
P.C.U.S., primul an al unui nou 
cincinal, a fost marcat de însem
nate realizări ale poporului sovie
tic, de dezvoltarea cu succes a 
economiei naționale și de crește
rea bunăstării oamenilor muncii. 
A crescut producția industrială, au 
fost construite noi fabrici și uzine, 
locuințe și școli, au apărut noi 
orașe și așezări. Succese de sea
mă au obținut și oamenii muncii 
de la sate, care au strînș o recol
tă bună la principalele culturi. In
telectualitatea sovietică a repurtat 
noi succese în domeniul științei, 
tehnicii și culturii. Anul 1966 a fost 
un an de întărire în continuare a 
pozițiilor internaționale ale sta
tului sovietic, de întărire a siste
mului mondial al socialismului, de 
luptă tot mai puternică a popoa
relor împotriva agresiunii impe
rialiste, pentru libertate, pace și 
progres social, se arată în mesaj, 
în continuare, mesajul adresea
ză -urări de noi succese pentru a- 
nul 1967, anul semicentenarului 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

în mesaj sînt transmise, în nu
mele poporului sovietic, urări de 
noi succese poporului vietnamez. 
Felicităm cordial eroicul popor 
vietnamez care luptă cu bărbăție 
împotriva imperialiștilor americani 
și îi urăm succese in lupta sa jus
tă pentru libertate și independentă.

VARȘOVIA

EDWARD OCHAB:
VARȘOVIA 2 (Agerpres). — în 

mesajul de Anul Nou ' adresat de 
Edtward Ochab, președintele Con- 
sflhilui de Stat al R. P. Polone, se 
arată că, în anul 1966, Polonia a 
făcut un nou pas înainte în toate 
domeniile construcției socialiste. 
Eforturile milioanelor de muncitori, 
tehnicieni, ingineri și organizatori 
ai producției au adus îndeplinirea 
șir-'iîn multe ramuri ale industriei, 
depășirea sarcinilor prevăzute de 
^an,ul economiei naționale. După 
anul record 1965, țărănimea polo
neză s-a putut mîndri, în 1966, cu 
sporirea în continuare a producției 
agricole și animaliere. Ca și în 
domeniul producției materiale, și în 
domeniul învățămîntului și culturii 
anul 1966 a fost marcat de mari 
realizări. 

pectării principiilor suveranității, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc. Aceste 
principii, care își găsesc o tot mai 
largă aplicare în relațiile interbal- 
canice, constituie, după părerea 
noastră, singura bază rațională și 
acceptabilă pe care se pot clădi în 
lumea contemporană relații trai
nice între țări și popoare.

ÎNTREBARE : Care sînt, 
după părerea dv., perspecti
vele colaborării dintre țările 
noastre ce se deschid în noul 
an 1967 ?

RĂSPUNS : Constatăm cu satis
facție că în anul 1966 s-au inten
sificat și lărgit în continuare rela
țiile de strînsă prietenie între Re
publica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria.

întîlnirile și convorbirile între 
conducătorii de partid și de stat ai 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Bulgaria au

în mesaj se exprimă urarea ca 
noul an să aducă pace tuturor po
poarelor și să pună capăt suferin
țelor poporului vietnamez cu a că
rui luptă eroică împotriva agresiu
nii imperialiste se solidarizează în
treaga opinie publică poloneză.

PRAGA

ANTONIN NOVOTNY:
PRAGA 2 (Agerpres). — în cu- 

vîntarea radiotelevizată cu prile
jul Anului Nou, președintele R. S. 
Cehoslovace, Antonin Novotny, a 
arătat că nivelul cultural și ma
terial al poporului a crescut neîn
cetat. Victoria relațiilor socialis
te în Cehoslovacia, slăbirea încor
dării internaționale, transpunerea 
in viață a politicii de coexistentă 
pașnică au creat o atmosferă nouă, 
au deschis în viața țării noastre 
posibilități noi, calea spre dezvol
tarea deplină și multilaterală a 
societății. Economia Cehoslovaciei 
se va dezvolta în baza unor prin
cipii noi de planificare a căror tra
ducere în viată ridică o serie de 
probleme dificile. Dorim — a spus 
el — să folosim în viata societă
ții și în procesul de producție toa
te cuceririle orînduirii socialiste, 
precum și realizările științei și 
tehnicii. •

Referindu-se la situația din Eu
ropa, vorbitorul a arătat că R. S. 
Cehoslovacă, ca și majoritatea po
poarelor europene, este interesată 
ca Europa să devină un continent 
al păcii.

Este necesar, a spus președin
tele, să se facă noi eforturi pen
tru a sili pe americani să pără
sească teritoriul Vietnamului și să 
recunoască că dreptul de a-și ho
tărî soarta revine poporului viet
namez însuși.

SOFIA

GHEORGHI TRAIKOV:
SOFIA 2 (Agerpres). — „în anul 

care a trecut am pus baza trainică 
a înfăptuirii sarcinilor noului plan 
cincinal, se arată în mesajul adre
sat poporului bulgar cu prilejul 
Anului Nou de Ghoorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria. în pro
ducția materială a fost asigurat un 
ritm mediu de dezvoltare superior 
celui prevăzut de planul cincinal, 
programul P. C. Bulgar și al guver
nului de creștere continuă a nive
lului de trai ■ este îndeplinit cu 
consecvență". El a relevat că con
gresul al IX-lea al P. C. Bulgar a 
constituit evenimentul cel mai im
portant din viața tării în anul care 
a trecut.

în mesaj se subliniază, de ase
menea, că, prin acțiunile sale pe 
arena internațională, Bulgaria își 
aduce contribuția la menținerea 
păcii în întreaga lume, la triumful 
politicii de coexistență pașnică. Me
sajul exprimă solidaritatea poporu
lui bulgar cu poporul vietnamez.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

avut o mare însemnătate pentru <» 
întărirea prieteniei și colaborării I 
multilaterale dintre partidele, tă- " 
rile și popoarele noastre.

Succesele obținute de România " 
și Bulgaria în construcția socialistă 9 
oferă noi posibilități de lărgire și I 
diversificare a colaborării frățești - 
între cele două țări. Prevederile I 
pentru anul 1967 ale acordurilor de ■ 
colaborare economică, tehnico- n 
științifică și culturală ilustrează | 
preocuparea conducerilor de partid ■ 
și de stat din cele două țări pentru | 
dezvoltarea în continuare a acestor a 
relații, în interesul popoarelor ro- m 
mân și bulgar, al întăririi sistemu- I 
lui socialist mondial, al consolida- 
rii forțelor progresului și păcii.

Folosesc posibilitatea oferită de H 
ziarul „Otecestven Front" pentru a B 
transmite, cu prilejul Noului An, ■ 
poporului frate bulgar cele mai I 
sincere urări de noi succese în S 
muncă, pentru înflorirea patriei 
sale socialiste, pentru pace în lume, i

HANOI

HO ȘI MIN:
HANOI 2 (Agerpres). — în me

sajul de Anul Nou, președintele
R. D. Vietnam, Ho Și Min, a feli
citat poporul vietnamez pentru 
succesele obținute în muncă și în 
lupta pentru apărarea țării împo
triva agresiunii americane.

Forțele Armatei Populare Viet
nameze, se arată în cuvîntarea 
președintelui R. D. Vietnam, au 
doborît în cursul anului trecut 
peste 1 600 de avioane agresoare 
americane. „Victoriile noastre sînt 
în primul rînd rezultatul propriilor 
noastre eforturi. Ele sînt însă le
gate de ajutorul acordat de țările 
socialiste frățești, de alte țări prie
tene, de sprijinul călduros din 
partea opiniei publice progresiste 
din toate țările, inclusiv din
S. U.A.", a spus președintele Ho Și 
Min.

El a urat tuturor compatrioților 
să repurteze victorii și mai stră
lucite împotriva agresorilor.

PARIS

CHARLES DE GAULLE:
PARIS 2 (Agerpres). — într-o 

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

„Considerăm necesar, a subliniat 
de Gaulle, ca Statele Unite să pună 
capăt războiului și să-și readucă 
forțele pe teritoriul național".

Președintele de Gaulle a afirmat 
voința Franței de a acționa în sen
sul apropierii între statele euro
pene „încetul cu încetul și de la un 
capăt la celălalt pentru ca Europa 
să devină europeană". Destinderea 
și apoi înțelegerea și în sfîrșit co
laborarea între toate popoarele ve
chiului continent pot duce la re
glementarea problemelor sale, in
clusiv a problemei germane. Ac- 
tionînd în sensul apropierii dintre 
țări, a continuat președintele, 
Franța, care și-a recîștigat indepen
denta, își va reînnoi relațiile cu ță
rile socialiste din estul Europei.

în continuare, președintele de 
Gaulle s-a referit la problemele in
terne ale Franței.
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VIETNAMUL DE SUD

VICTORII IMPORTANTE
ÎN TOATE DOMENIILE
Mesajul președintelui F. N. E.

SAIGON 2 (Agerpres). — în me
sajul adresat de Anul Nou de către 
președintele Frontului Național de 
Eliberare, Nguyen Huu Tho, popu
lației sud-vietnameze și armatei de 
eliberare se arată că anul care a 
trecut forțele armate ale F.N.E. și 
populația sud-vietnameză au dat 
lovituri zdrobitoare inamicului, 
obtinînd victorii importante în* 
toate domeniile — militar, politic, 
economic și diplomatic.

*

SAIGON 2 (Agerpres). — Agen
ția sud-vietnameză de presă Elibe
rarea a dat publicității un comuni
cat în care se anunță că, în peri
oada 1961—1966, forțele armate ale 
Frontului National de Eliberare din 
Vietnamul de sud au scos din luptă 
1 050 000 de soldați inamici, dintre 
care 123 500 au fost americani. Nu
mai în perioada ianuarie—noiem
brie 1966, relevă comunicatul, for
țele patriotice sud-vietnameze au 
scos din luptă 340 000 de soldați 
inamici, din care 100 000 soldați și 
ofițeri americani. în toți acești șase 
ani, forțele patriotice au avut ini
țiativa pe toate fronturile. A luat 
o mare amploare războiul de parti
zani, a fost extinsă zona eliberată 
și atacurile patriotilor în provin-

PEKIN 2. — Cores
pondentul Agerpres, I. 
Gălățeanu, transmite : 
Turneul în R. P. Chi
neză al Ansamblului 
de cintece și dansuri 
al Armatei Republicii 
Socialiste România a 
luat sfîrșit. Timp de 
o lună ansamblul a e- 
voluat pe scenele din 
Pekin, Uhan, Cianșa, 
Șanhai, Canton și din 
nou la Pekin. Zeci de 
mii de spectatori au 
aplaudat cu căldură 
pe artiștii români.

Luni, în fața a 
10 000 de spectatori 
din Pekin, în sala A- 
dunării reprezentanți
lor populari din în
treaga Chină a avut 
loc ultimul spectacol. 
Au fost prezenți Ciu 
En-lai, premierul 
Consiliului de stat. 
Ciu De, președintele 
Comitetului Perma
nent al Adunării re

prezentanților popu
lari din întreaga 
Chină, Siao Hua, 
șeful Direcției su
perioare politice a, 
armatei, Giou Tzi-jou, 
președintele Comite
tului pentru relații 
culturale cu străinăta
tea și alte persoane o- 
ficiale. Au fost prezenți 
de asemenea, Iorgu 
Istrate, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al 
ambasadei Republicii 
Socialiste România, 
precum și membri ai 
corpului diplomatic.

Conducătorii chinezi 
au felicitat pe mem
brii ansamblului. Ar
tiștilor li s-au oferit 
flori. Spectacolul s-a 
bucurat de succes.

★

In cinstea artiștilor 
români, Direcția Su
perioară politică a

Secretarul general 
al C. C. al P. C. 
din Sudan eliberat 

pe cauțiune
KHARTUM 2 (Agerpres). — 

Autoritățile sudaneze au dis
pus, la 2 ianuarie, eliberarea 
pe cauțiune a secretarului ge
neral al C.C. al Partidului Co
munist din Sudan, Abdel Haleq 
Mahgub, arestat după eveni
mentele de la 28 decembrie, a 
anunțat agenția Reuter. în 
Khartum, capitala țării, și în 
alte orașe ale Sudanului, 
cercuri tot mai largi ale opi
niei publice și-au manifestat 
în ultimele zile protestul față 
de acțiunea neîntemeiată a au
torităților guvernamentale care 
au ordonat arestarea secreta
rului general al P. C. din Su
dan.

HULAN BATOR. Potrivit datelor preliminare, 
producția industrială globală a R.P. Mon
gole a crescut anul trecut cu 3,1 la sută față de 

1965. Zeci de întreprinderi ale industriei extrac
tive, ușoare, alimentare și energetice au îndepli
nit planul de producție anual înainte de termen, 
în 1967, al doilea an al celui de-al patrulea cin
cinal, producția industrială globală a țării va 
crește cu 14 la sută față de 1966.
■I MADRID. 12 000 muncitori de la două uzine 
™ aparținînd societății „Standard Electric" din 
Madrid și Villaverde, au început luni dimineața 
o grevă pe timp nelimitat pentru a protesta îm
potriva represiunilor polițienești la care au fost 
supuși în timpul manifestației de sîmbătă în 
cursul căreia revendicau majorarea salariilor. 
Poliția a arestat 6 din reprezentanții muncito
rilor. Greviștii au anunțat, după ce au ocupat 
cele două uzine, că nu vor relua lucrul pînă cînd 
nu vor fi pușî în libertate cei șase conducători 
ai lor arestați.

■ KINSHASA. în cadrul ședinței din 31 
decembrie a Consiliului de Miniștri al Re

publicii Congo (Kinshasa), s-a anunțat înfiin
țarea, pe data de 1 ianuarie 1967, a societății

congoleze pe acțiuni „Sociâtă Generale 
Miniere", în locul trustului belgian „Union Mi
niere du Haute Katanga" care, refuzînd să-și 
mute sediul la Kinshasa, „a sfidat legile sta
tului congolez".
■B BUDAPESTA. Consiliul Prezidențial al 
™ R. P. Ungare, anunță agenția M.T.I., a fixat 
pentru 19 martie a.c. alegerile pentru Adunarea 
de Stat a R.P.U. și organele puterii locale.

în ianuarie 1965 a unei rebeliuni antiguverna
mentale Ia care a luat parte activă.
M YAOUNDE. La 1 ianuarie, Republica Came- 

run a sărbătorit cea de-a 7-a aniversare a 
proclamării independenței. In cinstea acestei 
sărbători, la Yaounde, capitala țării, a avut loc 
o paradă militară.

Sg BUENOS AIRES. Liderii organizațiilor sin- 
dicale din Argentina au dat publicității o 

declarație în care condamnă politica guvernului 
în domeniul industriei petroliere. Acordarea 
de concesiuni companiilor străine, subliniază 
declarația, echivalează cu trecerea industriei 
petroliere argentinene sub controlul capitalului 
străin.

n VIENTIANE. Tribunalul militar din Laos a 
389 condamnat în contumacie pe fostul vice
președinte al Consiliului de Miniștri și ministru 
de finanțe, Fumi Nosavan, Ia 20 de ani închi
soare sub acuzația de a fi dezertat. în prezent 
el se află în Tailanda, unde a fugit după lichidarea

Kg RIO DE JANEIRO. Fostul ofițer SS, Hans 
“ Detlev Sonnenburg, arestat în urmă cu două 
zile într-o mînăstire din Recife (Brazilia) pentru 
excrocherie, a declarat că i-a văzut de mai 
multe ori pe Martin Bormann, fostul locțiitor al 
Iui Hitler, și pe Mengele, fostul „medic" de la 
Auschwitz. Potrivit lui Sonnenburg, Bormann 
trăiește în prezent în Bolivia, iar Mengele în 
Paraguay, unde se bucură de protecția guvernu
lui și a cercurilor catolice.

NEW YORK. După revista „Life", o altă re- 
vistă americană de mare tiraj, „Saturday 

Evening Post", se pronunță pentru deschiderea 
unei noi anchete asupra împrejurărilor asasinării 
fostului președinte american, John Kennedy.

„Sarcina noastră, se subliniază 
în mesaj, este să-i învingem pe 
agresorii străini și pe marionetele 
lor din Vietnamul de sud, pentru 
că aceasta este singura cale prin 
care putem să obținem indepen
denta, libertatea, pacea adevărată 
și primăveri fericite în patria noas
tră". Mesajul face apel la întreaga 
populație sud-vietnameză, la toti 
membrii Armatei de eliberare să 
continue lupta pînă la obținerea 
victoriei finale.

★

ciile încă ocupate de forțele ame- 
ricano-saigoneze au devenit din ce 
în ce mai active și mai numeroase.

Deși comandamentul trupe
lor americane din Vietnamul 
de sud a anunțat încetarea fo
cului timp de 48 de ore, cu o- 
cazia Anului Nou, la 1 ianua
rie, la Vung Tau au început să 
sosească primele unități ale 
celei de-a 9-ă divizii de infan
terie a S.U.A. După cum trans
mite din Saigon corespondentul 
agenției Associated Press, nu
mărul trupelor americane dis
locate în Vietnamul de sud a 
atins în prezent cifra de 
382 800.

Armatei și Comitetul 
pentru relații cultura
le cu străinătatea au 
oferit un banchet în 
sala Adunării repre
zentanților populari 
pe întreaga Chină. Au 
participat Ciu En-lai, 
premierul Consiliului 
de Stat, Cen I, vice- 
premier al Consiliului 
de Stat și ministru al 
afacerilor externe, 
Siao Hua, șeful direc
ției superioare politice 
a Armatei populare 
chineze de eliberare și 
alte persoane oficiale. 
Iuan Ți-ciu, locțiitor 
al șefului Direcției 
superioare politice a 
Armatei populare chi
neze de eliberare, și 
colonelul Emil Apos
tol, conducătorul An
samblului, au toastat 
pentru dezvoltarea 
continuă a prieteniei 
dintre cele două po
poare.

Sat cambodgian 
atacat de forțele1 
americano-saîgoneze

PNOM PENH 2 (Agerpres). 
— După cum transmite cores
pondentul agenției France 
Presse, satul cambodgian 
Bathu, din provincia Svay 
Rien, aflat la cîteva sute de 
metri de frontiera cu Vietna
mul de sud a fost atacat la 30 
decembrie de o unitate ame- 
ricano-saigoneză elicopurtată. 
Atacanții au ucis patru să
teni, dintre care doi copii și o 
tînără femeie, în timp ce alți 
doi au fost răniți și 12 răpiți.

Guvernul Cambodgiei a dat 
publicității „un protest ve
hement" împotriva agresiunii 
comise de forțele americano- 
saigoneze în regiunea satului 
de frontieră Bathu.

A 8-a aniversare a victoriei revoluției cubane

Festivitățile de la Havana
HAVANA 2 (Agerpres). — Po

porul Cuban a sărbătorit la 2 ia
nuarie a.c. cea de-a 8-a aniversare 
a victoriei revoluției cubane. Din 
primele ore ale dimineții în capi
tală au sosit sute de mii de oameni 
din toate colțurile țării pentru a 
participa la festivități.

în tribuna oficială din Piața re
voluției „Josd Marti", se aflau Fidel 
Castro Ruz, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist Cuban și 
prim-ministru al Cubei, Osvaldo 
Dorticos, președintele Cubei, mem

Meleaguri înnoite
„Perla Antilelor" — cum i se mai 

spune Cubei — a fost înzestrată de 
natură cu daruri de neprețuit. Sub 
soarele meridional cresc și dau rod 
bogat trestia de zahăr, cafeaua, 
palmierul, citricele. Subsolul as
cunde zăcăminte importante de ni
chel, mangan, volfram și alte mi
nerale.

Toate aceste avuții și resurse au 
căpătat în anii puterii populare 
noi valențe, valorificarea lor făcîn- 
du-se în interesul maselor, al înflo
ririi țării. Peisajul industrial se 
înnoiește continuu. De-a curmezi
șul rîurilor s-au ridicat baraje, în
tinse plantații au fost brăzdate de 
canale de irigație, spre înălțimi 
s-au avîntat coșuri de fabrici și 
uzine.

Fiecare început de an, cînd au 
loc festivitățile consacrate sărbă
torii naționale a Cubei, constituie 
pentru poporul cuban un prilej de 
a evoca evenimentele eroice care 
i-au deschis calea spre viața nouă 
de astăzi. Neînfricata acțiune a 
grupului de patrioți în frunte cu 
Fidel Castro, care în vara anului 
1953 au luat cu asalt zidurile for- 
tăreței Moncada, unul din pilonii 
regimului dictatorului Batista, a 
constituit semnalul de începere. In
surecția armată pornită atunci 
pentru eliberarea tării a cuprins 
treptat forțele patriotice ale între
gului popor, culminînd cu victoria 
revoluției naționale — eveniment 
de la care s-au împlinit la 1 ia
nuarie opt ani.

De atunci, muncind fără preget 
și apărîndu-și cu vigilență cuceri
rile revoluționare împotriva acțiu
nilor agresive imperialiste, poporul 
cuban a înfăptuit în țara sa mari 
transformări înnoitoare. Știrile so
site din Cuba în preajma actualei 
aniversări anunță noi realizări în 
opera de construcție, dobîndite de 
oamenii muncii, sub conducerea 
Partidului Comunist Cuban.

Pe harta industrială
După intrarea parțială în func

țiune a centralelor termoelectrice 
„Măriei" și „Rente", cu o putere 
de 200 000 și respectiv 100 000 kW, 
se anunță încă o lucrare de pro
porții similare. Este vorba de con
strucția centralei hidroelectrice și 
a barajului „El Mate" cu ajutorul 
căruia vor fi deviate apele rîului 
Contramastre. Acest baraj va per
mite crearea unui lac de acumu
lare de circa 200 milioane m c de 
apă ce va fi folosită la irigarea a 
peste 6 000 hectare de trestie de 
zahăr și livezi de pomi fructiferi.

în împrejurimile Havanei, la 
complexul siderurgic „Jose Marti", Z. MARIN

Vedere din capitala cubană, Havana

bri ai Comitetului Central al P.C. 
Cuban, ai Consiliului de Miniștri al 
Republicii Cuba, numeroși invitați 
din țară și de peste hotare.

Cu acest prilej Fidel Castro a 
rostit o cuvîntare.

Au urmat parada militară și de
monstrația oamenilor muncii.

★

Seara, președintele Republicii 
Cuba, Osvaldo Dorticos, a oferit o 
recepție la Palatul Revoluției din 
Havana.

în curs de construcție și de moder
nizare, a fost pus în funcțiune la
minorul degresor „720“ cu o capa
citate anuală de 350 000 tone metal 
profilat și aliaje de oțel. Simultan, 
se desfășoară aici lucrările de con
struire a două cuptoare Martin și 
se montează încă un laminor. în o- 
rașul Santa Clara a început să 
funcționeze un nou combinat de 
metale neferoase.

Amploarea construcțiilor desfă
șurate în întreaga tară a creat ne
cesitatea dezvoltării industriei ma
terialelor de construcții. Nu depar
te de orașul Sancta Spiritus din 
provincia Las Vilas, se construiește 
fabrica de ciment „Siguaney" de 
mare capacitate. în același timp, au 
fost alocate sume importante pen" 
tru extinderea fabricii de ciment 
„Jose Merceron". Fabrici noi de 
încălțăminte, confecții și altele în
tregesc harta industrială a Cubei 
în continuă înnoire.

A 7-a „Zafra“
Anul acesta, campania de recol

tare și prelucrare a zahărulu’ 
„Zafra", cum i se spune în Cub? 
a început la 25 noiembrie, cu o 
lună mai devreme ca deobicei. 
Pretutindeni pe plantațiile de tres
tie de zahăr domnește o mare în
suflețire. Pe ogoare au ieșit aproa
pe 1 000 combine față de numai 
750 în campania din anul tre
cut. Mașinile se folosesc tot mai 
mult nu numai la însămînțări, ci 
și la lucrările de îngrijire și re
coltare. Mecanizarea lucrărilor pe 
plantații constituie o preocupare de 
seamă a conducerii de partid și de 
stat din Cuba.

în vederea actualei „Zafre", a 
7-a de după eliberare, s-au con
struit numeroase silozuri și insta
lații de prelucrare primară a tres 
tiei. Cele 152 de fabrici și rafinări 
existente în toate regiunile țării a 
fost renovate și în parte mecani 
zate. Pe porțile lor au și ieșit pri
mele sute de mii de tone de zahăr 
din noua recoltă.

★
Munca și lupta poporului cuban 

se bucură de prețuirea și solidari
tatea popoarelor din țările socia
liste, a popoarelor de pretutindeni 
atașate cauzei progresului și păcii. 
De ziua sărbătorii naționale a 
Cubei, poporul român salută cu 
căldură poporul cuban și îi urează 
să obțină noi succese în lupta pen
tru apărarea libertății și indepen
denței naționale, pentru progresul 
continuu al patriei sale,
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