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Angajamente pentru spo
rirea aportului științei la 
dezvoltarea economiei na

ționale

MAJORAREA
SALARIILOR- 

o expresie a grijii partidul 
și statului 

pentru slujitorii școlii 
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Cuvîntarea tovarășului
Nicola© Ceausescu
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’•v>h„natățjt nivelul de 
julației de la 
i investit noi 

,.: -idicarea eco-
\ . așelor și co

de locuințe, 
ale oameni-

Comitetului 
i. noastră s-a 

;e social-po- 
ațiilor socia- 
organizări a 

, piemrjj aqipcirea democrației, în
tărirea legalității, promovarea fermă a 
principilor de echitate și justiție socială.

în procesul desăvîrșirii socialismului s-a 
cimentat și mai puternic alianța dintre 
ckisa muncitoare și țărănime, unitatea de 
nezdruncinat dintre muncitori, țărani și in
telectuali, prietenia frățească dintre po
porul român și naționalitățile conlocuitoare, 
s-a întărit coeziunea națiunii noastre socia
liste care pășește neabătut — sub conduce
rea Partidului Comunist Român — pe dru
mul larg al progresului și civilizației.

țărirea

Dragi tovarăși,
în fața tuturor stă sarcina îndeplinirii 

«xemnlare a planului celui de-al 4-lea an

isuflețite de un fierbinte 
rîrea fermă de a da viață 

de a spori și mai mult 
a patriei, organizațiile 

, institutele de cercetare 
ivele de oameni ai muncii 
drul unei ample întreceri 
iscă prevederile planului 
e de termen obiectivele 
vestiții, să sporească e 
economice și contribuția 
la dezvoltarea patriei.
ți tovarăși și prieteni, ca 
nului Nou, să vă felicit 

să vă urez tuturor — 
intelectuali, oameni al 
re de naționalitate, băr

bați, femei, tineri și vîrstnici, fii ai marii fa
milii a României — succese strălucite în ac
tivitatea entuziastă consacrată înfloririi na
țiunii noastre socialiste.

întărind continuu orînduirea nouă, pu- 
nîndu-i tot mai deplin în valoare superiori
tatea, uriașele ei resurse de progres, ne 
îndeplinim nu numai o sacră îndatorire na
țională, ci și o înaltă obligație internațio
nală, contribuind la întărirea sistemului 
mondial al socialismului, lâ creșterea in
fluenței ideologiei marxist-leniniste în lume, 
la sporirea forței marelui front antiimpe
rialist.

Anul care a trecut a intrat In istoria 
zbuciumată a umanității, atît prin noi suc
cese ale forțelor păcii, cît și prin eveni
mente care au întunecat orizontul vieții in
ternaționale. în acest an a continuat răz
boiul din Vietnam, au rămas deschise focare 
de încordare care periclitează pacea, toate 
acestea sporind sentimentul de teamă și 
neîncredere în rîndul popoarelor. Am salu
tat încetarea bombardamentelor Statelor 
Unite ale Americii în Republica Democrată 
Vietnam, 
pentru a 
împotriva 
puse noi

dar trebuie mers mai departe 
se pune definitiv capăt războiului 
poporului vietnamez ; trebuie de- 

eforturi pentru lichidarea conflic-

tului din Orientul Mijlociu. în anul ce vine. 
Interesele majore ale popoarelor impun noi 
și energice eforturi pentru soluționarea con
flictelor, pentru evitarea reeditării războiu
lui rece, pentru destindere, pentru întări
rea -securității pe continentul european și 
în întreaga lume, pentru a face să triumfe 
In viața internațională respectul dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, 
respectul principiilor independenței și su
veranității naționale, ale egalității în drep
turi între toate statele.

Militînd activ In rîndul forțelor înaintate 
ale contemporaneității — România își va 
consacra și în viitor eforturile întăririi uni
tății țărilor socialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești, creării unei lumi mai bune, 
mai drepte, instaurării unui climat de în
credere și înțelegere intre popoare, dezvol
tării co.laborării între națiuni pe terenul 
construcției pașnice, excluderii definitive7 a 
războiului din viața planetei noastre.

Ne exprimăm convingerea că forțele pro
gresului vor reuși să zădărnicească planu
rile agresive ale reacțiunii, ale imperialis
mului, își vor afirma superioritatea, vor 
impune voința de pace a întregii omeniri.

Fie ca Anul Nou să aducă poporului ro
mân satisfacții tot mai mari în împlinirea 
aspirațiilor sale de fericire și prosperitate, 
să marcheze victorii noi în lupta popoarelor 
pentru pace și progrds.

înainte de a răsuna prima bătaie de ceas 
a Anului Nou, vă adresez, tuturor, dragi 
compatrioți, tradiționala urare strămoșească : 
„La muiți ani“. Doresc fiecăruia ani mulți 
și fericiți, împlinirea dorințelor și aspirațiilor 
de mai bine !

Să ridicăm paharul pentru clasa munci
toare, țărănimea cooperatistă, intelectuali
tatea patriei noastre, pentru întregul popor 
— eroic constructor al societății socialiste ; 
pentru Partidul Comunist Român, conducă
torul încercat al națiunii noastre; pentru 
propășirea materială și spirituală a Româ
niei ; pentru socialism, pentru pace și co
laborare între popoare I

laș® pwwu ? 4 er 
efectrice p arteră «ftafe

ale economiei naționale
Partidul nostru a acordat dintot- 

Jeauna dezvoltării ramurii energiei 
slectrice și electrificării țării un loc 
primordial în programul său gene
ral de construire a socialismului, de 
■idicare a României în rîndul țări- 
or avansate din punct de vedere 
conomic. Fondurile îndreptate de 
tatul nostru spre acest sector de 
«portantă vitală pentru avîntul în- 
■egii economii naționale au asigurat, 
e-a lungul anilor construcției so- 
aliste, sporirea producției de ener- 
ie electrică intr-un ritm superior 
îlui realizat pe ansamblul indus- 
iei. Dezvoltarea accelerată a rămu- 
l energiei electrice a constituit o 
■emisă esențială pentru creșterea 
oducției tuturor ramurilor econo- 
iei, pentru promovarea progresu- 
I tehnic în întreprinderile indus- 

. ale, în special pe calea extinderii 
icanizării și automatizării, a pro- 
ieelor tehnologice moderne, pen- 
. satisfacerea variatelor nevoi so- 
I-culturale și casnice ale popu- 
lei, pentru îmbunătățirea condiții-

Ing. Octavian GROZA 
ministrul energiei electrice

lor de trai 
la orașe și 
Intens a 
electrică, 
energetic 
susținute a 
tuoase a economiei naționale au im
pus desfășurarea unui amplu pro
gram de construcție. De la prima 
centrală prevăzută în planul de elec
trificare a tării pe perioada 1951— 
1S60, centrală intrată în funcțiune în 
1912, unul după altul noi Izvoare de 
enețgîe s-au înscris pe harta econo
mică a țării. Puterea instalată în 
centrale electrice a crescut de la 740 
MW cit era în 1950, la 3 253 MW în 
1965. In răstimpul acestor 15 ani, pro-

ale oamenilor muncii de 
sate. Creșterea in ritm 
producției de energie 
asigurarea avansului 

necesar industrializării 
țării, dezvoltării impe-

Tovarășului OLDRICH CERNIK
Președintele guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, 
poporului român și al meu personal, vă adresez cele mai calde feli- 
ri cu prilejul numirii dumneavoastră în funcția de președinte al 
ernului Republicii Socialiste Cehoslovace.
îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și co- 
>rare frățească dintre România și Cehoslovacia vor cunoaște o dez- 
are continuă și multilaterală, în interesul popoarelor noastre, al în- 
rii unității sistemului mondial socialist, al cauzei socialism 
ii în lume.
Vă urez mult succeș în activitatea dv., consacrată dezvolți
e a R.S. Cehoslovace.

ducția de energie electrică a sporit 
de la 2,1 miliarde kWh la 17,2 mi
liarde kWh, într-un ritm mediu a- 
nual de 15 la sută, față de 13,3 la 
sută cît a fost ritmul mediu de creș
tere a producției industriale 
globale.

Din primii ani al construcției so
cialiste, partidul șl statul au orien
tat dezvoltarea energeticii pe baza 
unui plan de mai lungă durată, care 
asigură perspectiva și continuitatea 
in progresul acestei ramuri. înte- 
meindu-se pe experiența acumulată 
în îndeplinirea planului de electrifi
care pe perioada 1951—1960, Con
gresul al IX-lea al partidului a apro
bat un nou și amplu program de 
perspectivă, pe o durată de 10 ani, 
de valorificare a iurselor energetice 
șl de electrificare ale țării. Orienta
rea politicii energetice a țării pe pe
rioada 1966—1975 continuă linia ge
nerală a partidului de mobilizare a 
tuturor resurselor șl posibilităților 
proprii pentru satisfacerea necesități
lor crescînde de energie electrică sie 
economiei.

Acum, după încheierea primilor 
trei ani din această nouă și Impor
tantă etapă In dezvoltarea bazei 
energetice și electrificării țării, pu
tem spune că sarcinile directoare 
ale noului plan decenal de dezvol
tare a ramurii energiei electrice se 
înfăptuiesc cu succes. Pînă Ia sfîrși- 
tul anului 1968, s-a dat în funcțiune 
mal bine de două treimi din puterea 
de 4 000 MW prevăzută a fi insta
lată în centrale electrice in cincina
lul actual. Ca urmare, în 1968, pu
terea instalată în centrale a atins 
aproape 5 700 de MW, iar producția 
de energie electrică s-a ridicat la 
aproape 28 miliarde kWh.

De unde pînă în anul 1950 mal bine 
J- mmătate — ■ ■ •

în zilele de 1 și 2 ianuarie în 
București și în mai multe județe 
ale tării a căzut o zăpadă abunden
tă, care a provocat unele greutăți 
în buna desfășurare a circulației 
pe șosele și pe calea ferată.

Organele de specialitate ale Mi
nisterului Căilor Ferate. Ministeru
lui Transporturilor Auto. Navale și 
Aeriene. Consiliul popular al mu
nicipiului București și Consiliile 
populare din județele Ilfov. Teleor
man, Ialomița, Argeș, Olt, Dolj. 
Galați, Brăila, Buzău, Vrancea, Ba
cău. Brașov etc. — au luat măsuri 
pentru intrarea în acțiune a mijloa
celor de deszăpezire.

Deși în prezent se lucrează In
tens la deszăpezire, trebuie mențio
nat totuși că unele organe de spe
cialitate. printre care acelea apar- 
țlnînd de Consiliul popular al mu
nicipiului București și de Consiliu!

ION GHEORGHE M;
Președintele

Consiliului de Mini: 
al Republicii Socialiste R

PANORÂMii

A trecut un an, a început un an... E undeva o clipă de hotar, un 
popas în curgerea eternă a timpului, așteptat, dorit, îndrăgit, un hotar 
de reînnoire a ciclului anotimpurilor. E o clipă pe care o așteptăm 
înfrigurați, secunda de aur răsunînd solemnă în marșul vremii ; timp de 
bilanț și de hotărîre, sccundă-oglindă ce concentrează în ea amintirile 
și speranțele. Ne bucurăm pentru succese și le vrem reînnoite, le dorim 
,tot mai mari, avem conștiința că am mai urcat o treaptă a rodniciei 
și a împlinirii.

La ora zero, în secunda mirifică ce desparte două cicluri. România 
petrece după datina străbună. Din munții Bucovinei și pînă la 
Porțile de Fier, din Țara Oașului și pînă la Tomis, o țară întreagă 
își cîntărește roadele și scrutează viitorul. In preajma meselor 
îmbelșugate sau la gura furnalelor, în oțelăril și în săli de bal, 
ora zero răsună solemnă și fiecare intră In noul an încărcat de urări 
de pace, sănătate și belșug. Va fi un an bun, un an de muncă și de 
bucurii, un an care va fi încă un pas înainte pe drumul bunăstării 
tuturor. •'

...Să, începem cu... începutul. Noap
tea Anului Nou a fost. într-un fel, 
noaptea de început a Anului 1 pen
tru siderurgiștii gălățeni. în cel 
de-al treilea an al cincinalului, meș
terii fontei și oțelului de pe malu
rile Dunării, constructorii gigantului 
metalurgiei românești au încheiat 
victorioși ciclul siderurgic, minereu-, 
fontă-oțel-laminate ; în 1968 au in
trat în funcțiune furnalul de 1700 
metri cubi, două convertizoare cu 
insuflare de oxigen, laminorul Sle-

popular județean Prahova, au fost 
surprinse mai puțin pregătite, ceea 
ce a determinat începerea cu întîr- 
ziere a acțiunii de deszăpezire.

Ca un fapt pozitiv se remarcă 
acțiunea a numeroși locuitori din 
Capitală și din alte localități ale 
țării, care, din proprie inițiativă sau 
la îndemnul deputatilor și activiș
tilor obștești, au început curățirea 
zăpezii de pe străzile pe care lo
cuiesc. Se recomandă tuturor cetă
țenilor, tineretului, de la orașe si 
sate, să dezvolte cît mai larg ase
menea inițiative, să răspundă che
mării consiliilor populare și or
ganizațiilor obștești, astfel ca lucră
rile de deszăpezire 'să se desfășoare 
tot timpul, să nu se aștepte în
cetarea ninsorii, cu atît mai mult cu 
cît previziunile meteorologice indică 
ninsoare în continuare.

bing. Minereu-laminate, cercul a 
fost închis. în marea de oțel a pa
triei se varsă apele viguroase ale 
unui nou fluviu : Galați.

Flacăra nestinsă a oțelului se află 
aici, la primul ei revelion ! Incan
descentele iluminează fețele celor a- 
proape 500 de furnaliști, oțelari și 
laminatori ce se află la posturi. 
Tovarășii lor de muncă se află, 
ca milioane și milioane de oameni, 
la mesele îmbelșugate ale revelio
nului. Printre cîntece și pahare go
lite cu veselie, se gîndesc și 18 
cei care sînt „de serviciu". Sim
bolic, la ora zero, maistrul Con
stantin Zamfir dă semnalul descărcă
rii primei șarje de oțel a anului. 
Gestul său este, poate, concentrarea 
tuturor gesturilor tării, a tuturor mîi- 
nilor ce vor munci de-a lungul anu
lui. sporind zestrea tării. Șarja orei 
zero de la Galați s-a suprapus sal
velor celei mai pașnice artilerii din 
lume : zecile, sutele de mii de st.icje 
de șampanie, care în același minut 
răsunau în întreaga țară. O nesfîrși- 
tă urare de belșug se auzea peste 
tot ; la oțelărie. ea era, în același 
minut, faptă.

Trecem la un alt „foc nestins". In 
Brazi. Aici, 1969 începuse. începu
se de aproape două săptămîni. La 
ora zero, Combinatul petrochimic 
de la Brazi aducea darurile sale 
pentru noul an : depășiri în valoare 
de 31 milioane de lei la producția 
globală, 21 milioane de lei la planul 
de export. 30 milioane de lei la be-

neficil. A fost un an bun '. 
intrat în producție fabrica de 
acetonă, s-a optimizat mat 
fabricația oxidului de acetii 
crescut șl s-a îmbunătățit sub 
economic producția de etilenî 
va fi și el un an bun — spu 
miștii. Certitudinea lor are 1 
temeinice: anul care a trecut 
nu numai un drum parcurs, c 
pregătire a drumurilor ce le st 
față : valoarea producției globs 
va dubla (pe seama capacitățilo 
intrate în producție), se vor l 
în producție rezultatele cercet: 
din ultima vreme, produsele rez 
Ie vor avea o valorificare 
perioară.

La ora zero, atunci cin: 
toate orașele și satele țării 
nau urări și cîntece, cînd pet 
rea era in toi, la Brazi, lngi 
Gh. Braniște, predînd schimbul 
urat succesorului său, inginerul 
Ciucă : „la mulțl ani !“ ; calens 
producției de fenol... nu arăta '. 
nuarie. Dar nu s-a mirat nimeni 
producea în contul zilei de 23 ia 
rie 1969. Anul nou începuse in 
cembrie. La Brazi, oamenii își 
un an bun. pe măsura succeselor 
ținute în cel care a trecut.

„A fost un an bun în uzina n 
tră...“ — își împărtășesc mulțum 
și constructorii primelor autoturi 
românești și cei ai autocamionuiu. 
„Steagul roșu". La Brașov, clubul 
uzinei este împodobit de sărbătoare. 
Marea familie a constructorilor pe
trece împreună, așa după cum între
gul an a muncit împreună. Fac ex
cepție cei care în clipa aceasta sînt 
la revelionul tineretului de la „Cer
bul Carpatin", pasionați! drumurilor 
de munte, care au împînzit cabanele 
din jurul Brașovului, cei care res
pectă tradiția „stringerii familiei-. 
Dar toți închină un pahar pentru rr 
dul minții și mîinii lor, pentru au' 
camionul a cărui marcă este ? 
o marcă de prestigiu. Sînt mîr 
și au de ce. Ora zero i-a găsi* 
bine de 300 de autocamio 
date peste plan, fără a m< 
producția suplimentară f 
schimb în vaioare de ar /. 
lioane de lei. In anul 
colectivul uzinei ai?
calea diversificării ' 
bunătățirii parame

(Continuare în

Tovarășului FIDEL
Prim secretar al C.

Prim ministru al Guvernului

Tovarășului OSVALr
Președi'

(Continuare în pag. a III-a) Cu prilejul celei de-a 
națională a Republicii C'. 
tidului Comunist Romă 
niștri, al poporului r 
voastră. Comitetulu' 
Iui revoluționar ș’ 
un cald salut '

Poporul rr 
plină de abr ■' t ■■ 
tru apărar .
succesele 
Cuba, . ..



PAGINA 2 SClNTEI A—■ vineri 3 ianuarie 7969
«a

1969

(Urmare din pag. I)

nomicl *șl funcționali al autocamioa
nelor, a creșterii eficienței econo
mice a activității productive.

„1969 ? Un an care — nu am nici 
o îndoială — va fi un an de noi suc
cese, ne spune ing. Constantin $uțu, 
secretarul comitetului de partid al 
uzinei. Am răspuns cu entuziasm che
mării organizației de partid a Capi
talei și ne-am angajat să realizăm 
peste prevederile planului 50 de mi
lioane de lei la producția globală

»

Maternitatea

51se
noantea o 

de

printre 
Închină

aceasta si 
Spitalului

în- 
în- 
de

!ntr-o 
mesenilor s-au 

de recunoștință.

„Ei. Ia 
la ora 

ziua de 
munca 
salvare

tovarășii lor 
un pahar

In
din cadrele

„Este prima

Rădulescu, Tudor 
Bădună. pe Iile 

Grigore Jitoriuc,

PANORAMIC
ORA ZERO

Erau mulțumiți. „A fost un an bun" 
— își spuneau, în aceste din urmă 
ceasuri ale anului. Au terminat și 
predat o fabrică de zahăr, o fabrică 
de mobilă, două silozuri, 26 hectare 
de sere, 1137 de apartamente — 
ca să enumerăm doar cele mai de 
seamă realizări ale lor. Ion Busuioc, 
Peter Gall, Iancu Nicolae, ing. Ion 
Marconescu, George Barna, toți to
varășii lor de muncă scrutează zările 
anului care începe. Noi și impor
tante sarcini le stau în față : fabrica 
de ciment de la Aleșd, hotelul turls-

lul 1969 au însemnat, în plus, o 
producție în valoare de 30 de mi
lioane lei. Răspunzînd cu entuziasm 
chemării la întrecere a organizației 
de partid a Capitalei, aluministii de 
la Slatina s-au angajat ca în noul 
an să dea patriei o producție spo
rită, să îmbunătățească toți para
metrii muncii lor. Ca peste tot. ora 
zero a anului 1969 este ora bilan
țului și a hotărîrii, ora de mobili
zare a energiilor, de scrutare a o- 
rizonturilor tot mai vaste.

Peste tot, în toate locurile

„Comandantul* rețelei naționale a energiei electrice la ora xero — Victor

SO de autoca- 
la consumurile 
realizăm 50 de 
de mecanizare

, marfă, să construim
► mioane din economii
► specifice de metal, să
► agregate și elemente
* prin autodotare".
► Cunoscînd hărnicia .
► colectivului, avem certitudinea că a-
► cest „50“ repetat de trei ori va avea,
* la sfîrșitul anului nou, o înfățișare
* schimbată : 1 se vor adăuga noi lini- 
, tăți, poate și zeci, în așa fel Incit 
» revelionul lui 1970, gîndit încă de pe
► acum, va fi și mai frumos decît îl
► lasă să »e prevadă cifrele de pian șl
* angajamentele constructorilor de au- 
, tocamioane.
► ...însoțim, mai departe, ora zero.
► Sîntem împreună cu ea la Institutul
► de cercetări și proiectări de mașini
► de ridicat și transportat din Timl- 
, șoara. în locuințele lor sau ale prie-
► tenilor unde sînt invitați, ciocnind
► cupele cu vin, proiectanții timi-
* șoreni își urează sănătate si fe- 
I ricire. Mulțumirea și voia bună le
► sînt pe deplin justificate și de suc- 
, cesele pe care le-au obținut In mun-
► ca lor de fiecare zi. 1968 a fost un
► an în care valorile institutului s-au
* afirmat din plin atît în țară cît și 
‘ peste hotare. Podurile rulante grele 
k pînă la sarcini de 320 de tone cu des- 
' chideri de 33 de metri, podurile ru- 
, lante speciale pentru tratamente ter-
► mice, tipurile multiple de macarale
► ,au fost tot atîtea examene pe care
* colectivul le-a trecut cu brio. Ingi-
* nerli Ortensia Rusu, Valentin Cojo- 
, caru, Nicolae Hary, Ioan Pop, îm- 
, preună cu toți colegii lor, au sărbă- 
» torit revelionul cu sentimentul da-
► toriel împlinite. Fire nevăzute leagă
* gînduriie lor de cele ale muncitori-
* lor de la Uzina de mașini grele 
, București, de la Șantierul Naval din
► Galați, de la Uzina constructoare de
► mașini Reșița, de la multe alte uni-
► tăți productive, unde se află în func-
* ție mașini de ridicat și poduri ru- 
I lante proiectate pe meleagurile bănă- 
, țene și puse în funcțiune în anul
► care s-a scurs. Este un circuit vital,
► trecînd din oraș în oraș, zestrea in-
► tellgenței creatoare și a abnegației
► în muncă. La ora zero, gîndindu-șl
* munca, muncitorii, tehnicienii și in

ginerii din toate fabricile și uzinele.
\ din Institutele de cercetări și din la-

* oratoarele de cercetare, își amintesc 
de toți cei carejucrează pentru ei 
la cei pentru care ei lucrează, 

esul unora este și succesul al- 
„La mulți ani 1969 !" este o 
?e se adresează și colectivelor

șl entuziasmul

za, in locuri unde clipele 
0 au cunoscut 'munca fe-

1 și noapte, e liniște. Ora 
șantierele Bihorului 

sub pulberea omătului, 
petrec. în ultima zi a 
» i-au purtat pe zidari 

ț>e ingineri și pe be- 
e colturile județului.

tic din Oradea, o "fabrică de pro
duse lactate, o casă de cultură, 
alte apartamente. Le vor face față. 
Hotărîrea lor 
temei puternic în îndeplinirea cu 
cinste a sarcinilor anului 1968.

...Colindă ora zero peste țară. A în
ceput să se aștearnă omătul. în sa
tele patriei s-a stins ecoul buhaielor, 
al troznetelor de bibi. „Roadă rhultă 
și belșug / Pentru brazda de sub 
plug" — au urat colindătorii. Acum 
sînt mari petreceri în casele gospo
darilor. La C.A.P. „23 August", în ju
dețul Dolj, cooperatorii au Încheiat 
anul cu un venit de 14 milioane de 
lei. Valoarea zilei-muncă a fost de 
25 de lei. Ei au vîndut statului, pe 
bază de contract, 32 de vagoane de 
grîu, 20 de vagoane de porumb, 3 500 
de hl. de lapte, 1 000 de porci. La 
Bîrza, la Cerat, la Dăbuleni, la Ple- 
nița, la Băilești gospodarii satelor 
doljene își cumpănesc rodul muncii 
și închină un pahar pentru roadele 
anului viitor.

Au ciocnit paharele cu palincă de 
„60 de focuri" (60 de grade — prin 
partea locului) și cooperatorii Biho
rului. La mesele încărcate cu bună
tăți, gustînd vinul de Măgura sau de 
Diosig, Ștefan Novac, Horvath An
drei, Ioan Blaga, Ioan Gore, A. So- 
mogy, împreună cu tovarășii lor de 
muncă, au închinat pentru pace, pen
tru bunăstare, și-au urat sănătate și 
fericire.

„Pentru noi a fost un an bun — 
ne spune inginerul Vasile Dragoș. 
președintele Uniunii județene a coo
perativelor agricole de producție. Va
loarea producției globale a fost cu 
24 la sută mai mare decît anul tre
cut, cea de legume cu 44 la sută 
mai mare. Față de 1967, am livrat 
statului mai multe cereale (cu 20 000 
de tone) și mal multă carne (cu 2 300 
de tone). Vrem ca 1969 să în
semne și el, o creștere a puterii 
noastre economice. Suprafața irigată 
cultivată cu legume va crește cu 1 500 
de hectare; asta înseamnă că vom 
spori producția de legume cu 15 000 
de tone. Va crește în proporții însem
nate șeptelul ; în județul nostru vor 
lua ființă trei complexe avicole. Este 
doar o foarte sumară trecere în re
vistă a succeselor pe care — sîntem 
siguri — le va înregistra agricultura 
județului nostru în anul care vine"

...Revenim la un alt „foc ne
stins". Aluministii slătinenl îșl a- 
dresează urarea străbună în fata 
torentului de metal alb care din 
1965 încoace curge continuu în re
tortele economiei naționale. Secția 
electroliză — numită, pe bună 
dreptate, „inima uzinei". Predînd 
schimbul. împreună cu urările cu
venite. maiștrii Ilie Milltaru. I. Săl- 
ceanu. Călin Țurlol au în ochi o 
sclipire șăgalnică. Pentru1 ei, pen
tru uzină, începe, de fapt, ziua de 
6 ianuarie. Cele cinci zile „furate"

îșl are un
x
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Popescu

de petrecere, 
alta, gînduriie 
dreptat, pline 
spre cei care în noaptea aceasta 
bucurie și petrecere’stau la postu
rile lor veghind în numele tutu
ror.

în Gara de Nord a Bucureștilor, 
dispecerul regional Gheorghe Oprea 
a întrerupt pentru cîteva secunde 
convorbirile cu stațiile de cale fe-

născut al țării 7 Cu performanța el — 
ora 0,03 — Raluca Duduleanu are 
dreptul să pretindă că ea. Bucuria 
mamei o trăiește din plin și medi
cul Viorica Coteață. ..
bucurie pe care mi-o aduce Î969 !“ 
— ne declară ea. La
„Filantropia", noii născuți au fost 
întîmpinați, ca și în celelalte zile ale 
anului, cu zîmbete și flori.

Un alt punct fierbinte : dispecera
tul național al energiei electrice. De 
aici se dirijează producerea și trans
portul energiei electrice pe magistra
lele electrice ale țării. Prin ferestrele 
blocurilor se întrevăd pîlpîirile becu- 
lețelor multicolore ale bradului de 
sărbătoare. Și aici pîlpîie beculețe. 
Cu alt rost, cu alte semnificații. Fie
care vestește mersul producției de 
energie electrică în centralele țării. 
Mereu atent la imensul panou de co
mandă, înconjurat de telefoane, un 
om stă de veghe. Este dispecerul 
șef de tură, Victor Popescu. Cu 
cîteva secunde Înainte de miezul nop
ții, telefonul sună prelung. „La 
grupul de 100 de MWj;de la..." Ora 
zero „se întîmplă" în cursul acestei 
convorbiri. La ieșirea din schimb, va 
nota : „în timpul serviciului meu, to
tul a decurs în bune condiții. în
treaga rețea electrică a țării a func
ționat normal".

Pe Constantin 
Grlgoraș, Florea 
Butunoiu. pe 
manipulanțl, șoferi, încasatori pe ve
hiculele I.T.B., ora zero ‘.-a găsit 
la datorie. Pe el, ca și pe multi 
dintre tovarășii lor de muncă. în 
familiile lor. 
de muncă 
pentru ei.

Muncesc 
bună parte 
urgentă. Echipa de chirurgi con
dusă de dr. Petre Borș își petrece 
ora zero în sala de operație. _Viata 
tul G. G. a fost salvată, 
multi ani !..." — se spune 
zero și... multe minute. în 
1 ianuarie, aflăm că nici 
lucrătorilor dir. Statia de _____
nu a fost ușoară : 310 apeluri, tot 
atîtea intervenții salutare în noap
tea care a trecut.

Ați auzit de inginerul Ion Crol- 
toru, de Gheorghe lies, de Nico
lae Toader ? Nu ? Și poate -că ați 
închinat un pahar pentru el. Sînt 
cei care în noantea anului nou au 
asigurat încălzirea a zeci șl zeci de 
mii de apartamente ale Capitalei. 
Revelionul lor a fost o noapte de 
muncă încordată.

A fost o noapte de muncă în
cordată si pentru telefoniste, pen
tru echipele de intervenție ale în
treprinderilor de electricitate, pen
tru inginerii, tehnicienii și operato
rii posturilor de radio si ai tele
viziunii, pentru crainici șl pentru 
actori, pentru cîntăreți, pentru dan
satori, pentru lucrătorii miliției, 
pentru cei ce deservesc rețeaua de

M S’

*o

Nr libre 
fulul cîțtl- 

oJtoi

Valoarea ctștiguriloi

parțiali totali

1 1 719 941 10 000
1 1 132 879 10 000
1 495 539 10 000
1 186 180 10 000
1 1 841 071 10 000
1 98 546 10 000 «0 000

Terminația
libretului
cIștluMor

19 48 359 8 000
19 57 666 5 000
19 81 448 5 000 285 000

190 2 282 2 000
190 8 978 2 000 760 000
190 0 354 1000
190 4 575 1 000 1
190 6 884 1 000 670 000
190 9 052 500
190 1 242 500
190 2 368 500
190 7 271 500
190 0 452 500
190 7 599 500
190 3 383 500
190 7 943 500 760 000

Total cîștiguri
2 533 în obiecte 2 435 000

Ciștigurile Ieșite la sorți ac acordă 
integral libretelor de economii care 
au un sold mediu trimestrial egal cu 
cel puțin 10 la sută din valoarea cîș- 
tigului. Dacă soldul mediu trimestrial 
este mai mic de 10 la sută din va
loarea cîștigului, se acordă un cîștlg 
de 10 ori mai mare decît soldul me
diu trimestrial al libretului.

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

Obiectele se vor ridica de la filia
lele C.E.C. de care depind unitățile 
care au emis libretele cu dobîndă si 
cîștiguri ieșite la sorți.

Diferențele In plus sau in minus 
intre valoarea obiectelor alese și va
loarea cîștigurilor se lichidează în 
numerar, la înmînarea obiectelor.

LISTA DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe obligațiunile

C.E.C. cu cîștiguri

J
Aici, la Casa de culturâ a tineretului din sectorul 3 al Capitalei n-a fost 

nevoie de tradiționala invitație „Zîmbifi, vâ rog I’
Foto : M. Andrcescu

Mb.
«St «S® . • - ■' ■ . •

rată : o scurtă urare familiei. A- 
poi, din nou. munca. în minutul 5 
al noului an, mecanicul Gheorghe 
Bănicel pleacă în prima cursă a lui 
1969 : trenul București—Constanța, 
în același minut, la linia 6 sosește 
primul tren al anului. Mecanicul Ni
colae Moșoiu îi predă impiegatului 
Ion Năvrăpescu actele de sosire îm
preună cu cele mal bune urări.

La Poșta Centrală a Capitalei se 
lucrează fără răgaz. Este o oră de 
vîrf. Oficianțil Ștefan Marinescu, 
Anton Ilie, cartatorii Viorica Lazăr, 
Constantin Arvinte, factorul poștal 
Constantin Gogoașe și-au trecut prin 
mîlni sute de mii de „La multi ani 1“ 
Printre atîtea urări, cum să nu a- 
dresezi tu însuți cele mai călduroase 
felicitări tovarășilor tăi de muncă 7 
Ora zero... Strîngeri de mînă, îmbră
țișări, urări de bine. în fiecare scri
soare, în felicitările pe care le pri
miți să știti că a fost adăugat și gîn- 
iul bun al celor care au lucrat în 
noaptea revelionului. Truda 
ooate cuprinde în cifre': 5.. 
felicitări în răstimpul unei 
nopți. îi felicităm și noi 1

Cine a fost, anul acesta,

lor se 
tone de 
singure

Pentru toți, tuturor, 
recunoștință, o urare 
și fericire.

apă. pentru... 
un gînd de 
de sănătate

...Ora zero ne poartă cu ea. Unde 
s-o mal însoțim 1 In restaurante, 
la cabane, în casele de cultură ale 
tineretului. în 
peste tot unde 
rămas bun de 
tîmpinat voioși .

A fost o petrecere colectivă, 
mai mare dintre toate. O masă __ 
milioane și milioane de invitați. îm
preună cu cei dragi, noi toti, tineri 
și vîrstnici, am băut vinul înstelat 
al primei nopți din an, am cîntat și 
am dansat. Am întîmpinat cu bucu
rie un an de bucurii.

în zori, cei mal tineri dintre 
colindători, copiii cu sorcova au 
împînzit drumurile țării și purtînd 
in ochii lor luminoși bucuria și 
căldura începutului, ne-au menit 
tuturor :

căminele culturale, 
oamenii și-au luat 

la 1968 și l-au 
pe urmașul său.

„Să trăițl,
„Să-mbătrlnițl, 
„Tare ca piatra 
„Iute ca săgeata...
LA ANUL si LA MULTI ANII

in-
cea 
cu

primul

realizat de George-Radu CHIROVICI 
cu Radu APOSTOL, Gheorghe CÎRSTEA,

„Panoramic*
în colaborare
Gheorghe DAVID, Radu GHEORGHIU, Vasile MIHAI, Nicolae 
MCCÂNU, Ion PITICU, Gheorghe POPESCU, Gheorghe RA- 
DEL, Natalia STANCU, Nistor ȚUICU.

AL ENERGIEI ELECTRICE
(Urmare din pag. I)
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1 42929 36 100 000 100 000
1 50 313 32 75 000 75 000
1 37177 17 50 000 50 000
1 35871 44 25 000 25 000
1 33447 13 10 000 10 000
1 21979 41 5 000
1 07184 01 5 000
1 11523 44 5 000
1 05967 44 5 000
1 18883 13 5 000
1 31403 15 5 000
1 *•
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g 19 5 000 85 000

60 155 43 2 000
60 538 30 2 000
60 116 27 2 000 360 000
60 632 09 1 000

120 00060 - 126 38 1 000
600 90 44 800
600 94 37 800
600 61 31 800 1 440 000

2 1121 TOTAL: 2 215 000

Cîștigurile revin, întregi, obligațiu
nilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 
Iei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2. 1/4 
respectiv 1/8 din ciștigurile de mai 
sus. In valoarea cîștigurilor este cu
prinsă și valoarea nominală a obli
gațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin fi
lialele C.E.C.

prin montarea celui de-al doilea grup 
de 315 MW în centrala termoelectri
că de la Craiova, puterea acestei 
centrale a ajuns la aproape un mi
lion kW, la nivelul prevederilor 
Directivelor Congresului al IX-lea 
al partidului. Grupuri energetice cu 
puteri unitare ridicate, de 150 și 
200 MW, s-au montat în ultimii ani 
la centralele de la Luduș, Borzești și 
Paroșeni.

In 
trice, 
au centralele 
trivit politicii 
lizare eficientă 
getic național, 
giei electrice în astfel de centrale 
s-a pus accentul pe folosirea com
bustibililor de calitate inferioară. In 
afară de centrala electrică de termo- 
ficare de la Craiova, care folosește 
drept combustibil principal ligni
tul, s-a început construcția unei 
centrale de 1 000 MW în bazinul 
carbonifer de la Rovinari și se des
fășoară din plin lucrările la centrala 
de 800 MW de la Deva, care va 
folosi cărbune din Valea Jiului.

Creșterea 
lectrică are 
rii continue 
conomice a 
energetice, 
cu grupuri 
mari, cu cazane ce produc 
parametri de presiune și tempera
tură înalți, a permis reducerea a- 
preciabilă a consumului specific de 
combustibil. Dacă în anul 1955 pen
tru producerea a 1 000 kWh se fo
loseau 723 kg combustibil convențio
nal, în 1965 indicele de consum a 
scăzut ia 407 kg, iar în 1968 la 354 
kg. Pe această 
cut rentabilitatea 
noastre, 
tilizarea 
de electricitate a fost posibilă 
51, prin extinderea Droducerii combi
nate de energie electrică și căldură 
pentru termoficarer In prezent, mari
le platforme industriale de la Bor
zești, Brazi, Craiova și altele sînt 
alimentate cu energie termică de la 
centralele electrice de termoficare 
construite în zonele respective. A 
fost, de asemenea, extinsă termofi- 
carea urbană.

Paralel cu puterea instalată în 
centrale, în ultimii trei ani a con
tinuat procesul de dezvoltare și 
modernizare a rețelelor pentru 
transportul și distribuția energiei e- 
lectrice și termice. încă ia sfîrșitul 
primului plan decenal de electrifi
care a fost închegat sistemul ener
getic național, la care au fost inter
conectate sau racordate toate centra
lele electrice. Legăturile dintre ma
rile centre producătoare și consu
matoare de energie electrică, reali
zate la început prin linii de 110 kV, 
au fost dezvoltate prin construirea 
de linii electrice aeriene de 220 kV, 
iar în ultimii ani de 400 kV. care 
asigură o mare stabilitate și o înaltă 
eficientă în transportul energiei. în 
această perioadă, sistemul energetic 
național a fost interconectat cu sis
temele energetice ale unor țări so
cialiste vecine.

Este de 
producției 
dezvoltarea 
distribuție 
procesului de electrificare a satelor, 
de introducere a folosirii energiei 
electrice în agricul'urn. în anii 
1966—1968 au fost electrificate aproa
pe 3 000 sate, ajungîndu-se ca apro
ximativ 70 la sută din numărul lo
calităților rurale să fie alimentate cu 
energie electrică, față de numai 49 
Ia sută cît era Ia începutul actualu
lui cincinal. Energia electrică este 
folosită tot mai mult în unitățile so
cialiste din agricultură. în fermele 
de animale șt păsări, la irigații, con
tribuind la fructificarea posibilități
lor de creștere a producției agricole, 
în același timD. cantitățile de energie 
electrică destinate consumurilor 
populației, inclusiv pentru iluminatul 
public și transporturile în comun, 
au crescut de la circa 2 miliarde 
kWh în 1965, la aproape 3,1 mi’iar- 
de 
cu 
de 
îl 
energie electrică din 1938.

Sarcini mari revin ramurii ener
giei electrice în 1969 în acest an, 
producția de energie electrică va 
ajunge la 31 miliarde kWh, cores
punzătoare cerințelor sporite de lo

structura centralelor elec- 
ponderea cea mai mare o 

termoelectrice, 
generale de 

a potențialului 
în producerea

Po- 
uti- 

ener- 
ener-

producției de energie e- 
loc în condițiile ridică- 
a eficienței activității e- 
întreprinderilor 
Dotarea noilor 

avînd puteri
electro- 
centrale 
unitare 

abur cu

bază, a cres- 
întreprinderilor 

Mărirea eficienței în u- 
instalațiilor producătoare

losire a acesteia în toate ramurile 
industriale, în agricultură și pentru 
nevoile populației. în scopul reali
zării acestui nivel de producție, se 
vor da în exploatare în 1969 grupiri 
energetice cu o putere totală de 6>0 
MW, printre care al doilea grup aș 
200 MW la centrala Borzești șl pri
mul grup de aceeași putere la ter
mocentrala Deva, a unui grup de 100 
MW la centrala- Galați și a trei 
puri de 50 MW, construite î 
centralele termoelectrice dt 
vora și Palas.

Volume mari șl complex ; ■' 
crări sînt de executat în 196 
tierul Sistemului hidroene 
de navigație de la Porțile 
Punerea în funcțiune, în 19 
mului grup de 170 MW re< 
tensificarea montajului ec 
tului tehnologic — se vor i 
anul 1969 circa 12 000 tone 
și echipamente — precum r 
rea nivelului apelor în amoi 
va realiza prin executarea 
tardou, la adăpostul 
terminată închiderea 
biei Dunării.

In acest an se vor 
crările pe șantierul de ame 
Lotrului, care vor permite i 
uneia dintre cele mai favor 
surse hidroenergetice ale țări:, 
încheierea în ultimii ani a 
jării întregului curs al Bis 
lucrează în 
centrale de 
mele puteri 
țiune.

în lumina 
ducerea partidului, la plena 
al P.C.R. din 16—17 decemb 
privind scăderea ponderii che 
pentru construcții-montaj îi 
investițiilor, cadrele din insti 
proiectări șl specialiștii din 
au revizuit în ultimele luni 
documentație de execuție 
noile obiective ale ramurii 
electrice. Rezultatele de pîn 
sînt promițătoare : volumul < 
trucții și montaj s-a redus ci :,l! 
sută față de prevederile iniț 
proiecte, ceea ce reprezintă o 
mie de fonduri de investiții d 
220 milioane. De la caz la 
luat măsuri pentru reducer 
lumului construcțiilor angșje 
logice, a suprafeței clădirilor 
nistrative, pentru simplificare 
sajelor, dimensionarea cît mi 
nomicaTT'lucrărilor provizorii 
ganizărilor de\santier, diverși 
tipurilor de fundâJJj la stflpii

cărui 
compli

Intens

JV

prezent la casc 
pe Argeș, din t,.c~ 
au și fost puse

Indicațiilor date

gru-

menționat 
de energie 

rețelelor de 
au permis

că. sporirea 
electrică șl 
transoort și 
accelerarea

kWh în 1968, ceea ce depășește 
circa 50 Ia sută întreaga nroductie 
energic electrică a țării din 1950 

de aproape 3 ori producția de

SABIN DRĂGOI
in ziua de 31 decembrie 1968 s-a 

stins din viață Sabin V. Drăgoi, .com
pozitor de seamă, culegător și cer
cetător de prestigiu al folclorului 
nostru muzical, profesor, militant 
activ pentru propășirea culturii mu
zicale românești.

Născut la 6 iunie 1894, la Seliște- 
Arad, a studiat la Conservatorul 
din Cluj »i la Conservatorul din 
Praga.

In formarea sa 
treaga activitate 
gogică, dragostea 
melodic național, 
și cu obiceiurile 
au avut un rol

Dotat cu o puternică sensibilitate 
lirică și dramatică. Sabin 
știut să îmbogățească cu 
propriu cuceririle artistice 
decesorilor. înscriindu-se 
fondatorii școlii noastre

Expresivitatea robustă, generoasă 
a melodiei, coloritul viu al armo
niei și orchestrației, originalitatea 
limbajului și măiestria realizării 
asigură muzicii lui Sabin Drăgoi un 
loc important In 
nent al soliștilor 
fre profesioniste, 
tistică de mase.

Operele „Năpasta". „Klr Ianulea", 
„Horia" „Păcală". impresionante 
prin patosul realist cu care tratează 
tematica social-Datriotică. lucrări 
instrumental-simfonice. ca „Divertis
ment rustic". Concertul centru pian 
și orchestră, suita „Petrecere popu
lară", cantata „Mai multă lumină",

artistică 
creatoare 

pentru 
contactul

poporului nostru 
hotărîtor.

și în In
și peda- 
tezaurul 
cu viata

Drăgoi a 
un aport 
ale pre- 

printre 
muzicale.

repertoriul perma- 
și formațiilor noas- 
ca și în viața ar

numeroase prelucrări de melodii fol
clorice și creații originale în dome
niul coral, al muzicii de cameră, vo
cale și instrumentale, muzică de 
film constituie o valoroasă moștenire 
lăsată de Sabin Drăgoi culturii noa
stre.

El este totodată autorul ur.or cu
prinzătoare colecții de cîntece ș: 
dansuri populare și al unor studi' 
privind structura acestora.

Sabin Drăgoi a fost vicepreședinte 
al Societății compozitori'or români 
și al Uniunii compozitorilor, direc
tor al Institutului de etnografie Și 
folclor, membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia, profesor la Conservatoarele 
din Timișoara și București, director 
al Operei române din Timișoara.

A fost membru al Partidului Co
munist Român.

Pentru contribuția sa «rtistică. a 
fost distins cu premii de creații, cu 
titlul de maestru emerit al artei, cv 
ordine și medalii.

Dispariția lui Sabin V. Drăgoi 
constituie pentru cultura noastră c 
grea pierdere.

UNIUNEA COMPOZITORILOR 
DIN REPUBLICA 

SOCIALISTA ROMANIA
ACADEMIA REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMANIA
COMITETUL DE STAT 

PENTRU CULTURA ȘI ART?
INSTITUTUL DE ETNOGRAFI?" 

ȘI FOLCLOR
★

Corpul neînsuflețit va fi depus în 
aula Uniunii compozitorilor din 
București. Calea Victoriei 141.

Accesul publicului este permis în 
zilele de sîmbătă, 4 ianuarie, și du
minică, 5 ianuarie, de la ora 10 a.m.

*
Ceremonia 

duminică 5 
sediul Uniunii compozitorilor, 
care corpul neînsuflețit va fi depu* 
în cavoul Uniunii compozitorilor, la 
cimitirul Belu.

de doliu va avea loc 
ianuarie, ora 12,00, la 

după

electrice aeriene și acta/îfarea ! 
dicioasă potrivit condițiilor de

Neîndoielnic, în această pi 
nu am făcut totul și este nev 
continuare de o muncă plir 
inițiativă și răspundere pentru 
sirea eficace a fiecărui leu in 
în acest sens, important este 
cunoască din timp caracteristic 
gabarit și greutăți ale echipan 
lor energetice ce urmează a„fi 
tate, pe această bază putm 
proiecta mai ecopomic voliime 
construcții și structurile de 
tență. De altfel, ministerul nos 
preconizat măsuri pentru revlzu • 
și îmbunătățirea prescripțiilor 
proiectare, urmărind corelarea 
rațională a gradului de siguran 
funcționare cu , eficiența econc 
a obiectivelor de investiții, optil 
rea soluțiilor adoptate, reduceri 
continuare a volumului constri 
lor anexe și auxiliare. în acți 
de reducere a ponderii constru 
lor și montajului în totalul invesj 
lor, așteptăm un sprijin mai s 
tanțial și din partea uzinelor tu 
zoare de echipamente și utilaje 
nergetice. (

După cum s-a «ubllniat la C 
greșul al IX-lea, ca șl la rece 
sesiune a Marii Adunări Națion 
este necesar să se continue și să 
intensifice în perioada următoare 
țiunca de economisire și rations 
zare a consumului de combusti 
energie electrică șl termică, p 
creșterea randamenteloi, valorifi, 
rea resurselor energetice secundi 
și scăderea consumurilor specifi 
Potrivit planului de stat pe 19 
consumul de combustibil convenț 
nai va trebui să scadă la 350 kg de 
tru o producție de energie electr! 
de 1 000 kWh. Sînt create condiții 
această sarcină să fie îndeplinită 
chiar depășită. La aceasta contribt 
dotarea în continuare a centralei 
cu grupuri electrice de puteri ur 
tare mari și foarte mari, folosir- 
metodelor moderne de calcul econ 
mic pentru optimizaree repartiți 
producției pe centralele electrice, u 
mărirea amănunțită a reali’ării ps 
rametrilor optimi în exploatarea t 
gregatelor energetice, extinderea tei 
moficării. Pe lingă toate acestea, î 
fiecare centrală sînt încă însemnat 
posibilități de micșorare a consumulu. 
de combustibil. Fructificarea lor in
tensă impune să se, respecte riguro» 
normele de exploatare a agregatelor, 
să se asigure o bună gospodărire a 
combustibilului folosit, să se elimine 
orice pierdere suplimentară de e- 
nergie electrică, combustibil, abur, 
apă în instalațiile tehnologice.

După cum aminteam mtfi înainte, 
datorită creșterii puterii instalate în 
sistemul energetic, dezvoltării linii
lor de transport șl distribuție, în ul
timii ani s-a asigurat o mult mai 
bună și stabilă alimentare a con
sumatorilor industriali, ca șl a cen- 
treior urbane și rurale, a populației, 
cu energie electrică și termică. Este 
nevoie, totuși, ca și în viitor să se 
depună eforturi susținute în scopul 
exploatării și întreținerii corespun
zătoare a agregatelor în fiecare cen
trală, respectării întocmai a pro
gramului de reparații, ridicării ca
lificării și specializării personalului, 
factori de care deninde în cel mai 
înalt grad continuitatea în alimen
tarea cu energie a abonaților. Nici 
un moment cadrele din centralele e- 
lectrice, din întreprinderile de trans
port și distribuție nu trebuie să 
scape din vedere că orice între
ruperi în alimentarea cu energie pot 
provoca pagube materiale impor
tante celorlalte ramuri ale economiei, 
diverșilor consumatori și, prin ur
mare. trebuie 
tarea lor.

Experiența 
energeticienii 
continuare dezvoltată și fructificată 
din plin, măsurile pregătitoare cu 
temeinicie și din vreme luate con
stituie o garanție că în noul an al 
cincinalului colectivele din ranT'ra 
energiei electrice vor îndeplini inte
gral sarcinile ce le revin din planul 
de stat și angajamentele în întrece
rea pentru depășirea lui, adueîn- 
du-și astfel o contribuție sporită la 
înfăptuirea programului .de dezvol
tare multilaterală a țării adoptat de 
Congresul al IX-lea al partidului.

făcut totul pentru evi-

bogată acumulată de 
noștri, care va fi în
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MAJORAREA SALARIILO

Angajamente pentru sporirea aportului științei 

la dezvoltarea economiei naționale

o expresie a grijii partidului și statute 
pentru slujitorii școlii
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INSTITUTUL 

POLITEHNIC 

„GH. ASACHI“-IAȘI
® DEZVOLTAREA CERCETĂRILOR PE BAZA 
S CONTRACTE, CREAREA DE COLECTIVE MUL- 
DISCIPLINARE, ABORDAREA ȘI REZOLVAREA 
î TEME COMPLEXE, ACCELERAREA FINALI- 
iRII REZULTATELOR • ÎMBUNĂTĂȚIREA AS
ESORULUI A.S.J.-l, REDUCEREA IMPORTULUI 
ECONOMII ANUALE DE CIRCA 600 000 LEI 0 
OTOTIP ORIGINAL DE MAȘINA SEMIAUTO- 
kTA DE ASCUȚIT BURGHIE ELICOIDALE.

lolectivul cadrelor didactice de la Institutul poli- 
nic „Gh. Asachi" din Iași dispune de un însemnat 
'aloros potențial de cercetare, în cadrul celor 6 fa- 
;ăți muncind 578 cadre didactice grupate în 45 
idre. La dispoziția acestora se află o importantă 
ă materială.
i cinstea celei de-a XXV-a aniversări a eliberării 
iei și în întîmpinarea celui de-al X-lea Congres al 
.idului Comunist Român, colectivul de cadre didac- 

; < al institutului politehnic ieșean se angajează să 
ilizeze și să fructifice cît mai deplin potențialul 
ercetare de care dispune în vederea atingerii ur- 
>arelor obiective :
Dezvoltarea activității de cercetare desfășurată pe 
de contracte încheiate cu unități economice sau 

stere, extinderea asistenței tehnico-știlnțiflce și 
r ea de colective multidisciplinare, pentru aborda- 

1 rezolvarea de teme complexe, legarea mai strînsă 
•cetării de nevoile producției și accelerarea fina- 
1 rezultatelor.
intensificarea preocupărilor în domeniul caljft- 
superioare a cadrelor didactice, prin toate mtj- 

. le, cu precădere prin sistemul de doBÎSiat.
ilîtf-4 atingerea obiectivelor de mai sus, cadrele 
lice vor desfâșusa'O^aetivitkte.. intensă și multi- 
lă, care se va materializa, intre altele, prin 
.oarelfe realizări :
Valorificarea în Industria de hîrtie a stufului 
Io donax, în vederea asigurării cu materii prime 
ibinatului de celuloză și hîrtie din Brăila, 
iicșorarea sedimentului și deschiderea culorii ex- 
lui de lemn de stejar, cu scopul obținerii unui 
. superior, capabil să înlocuiască produsul im- 

' ■ ț 1
lonstruețla unor sisteme prismatice precomprl- 
ilcătuite din elemente prccomprimate Ia sol, care 
I reducerea consumului cu 10 la sută Ia oțel- 
cu 50 la sută la cherestea, cu 50 Ia sută a ma- 

I și cu 30 la sută a duratei de execuție. In anul 
ceste sisteme vor fi aplicate la construcția săli- 
sport din Iași și Bacău.
ealizarea de sisteme precomprimate cu armă- 
aligonale și inele nesegmentate, obținînd o re- 
.consumului de oțcl-bcton cu 30 Ia sută.

aborarea tehnologici ,de fabricație a unui frec- 
•tru tranzistorizat, de concepție originală, cu 
a. cost redus, care va permite renunțarea la 

bunătățirca aspersorului A.S.J.-l, aslgurind re- 
Importului și realizarea unei economii anuale 

- 600 000 lei.
idii eu privire la irigarea versanților și com- 
eroziunii solului în Moldova.
borarea și construirea a două aparate pentru 

--ă- ea și controlul fibrelor, asigurind astfel posl- 
reducerii importului.
orificarea rațională a unor fibre și fire din 
naturali și sintetici, indigeni, în vederea Iăr- 

:ei de materii prime din industria ușoară, 
bunătățirea tehnologiei de Îmbinare prin lipire 

■. ,ria de încălțăminte, în vederea ameliorării ca- ș,,,
borarea unui prototip original de mașină semi- 

R. ' ■' ,i de ascuțit burghie clicoidale, care va con-
> creșterea calităților așchietoare și a produc-

burghielor, la reducerea Importului.
rirea durabilității rulmenților cu iubrefianțl 
ți și aditivați, rcalizind o economie a consu- 
rulmenți, precum și scurtarea duratei de în- 

- u 40 la sută.
■ i didactice din institutul nostru sînt ferm ho- 

și concentreze întreaga lor capacitate de 
urcreație în vederea înfăptuirii cu succes a 
iic.j ior stabilite. Paralel cu activitatea didactică, 

aduce contribuția șl pe această cale la rea- 
ărețului program de progres material și spi- 
României socialiste, stabilit de Congresul al 

- ' Conferința Națională a partidului.

IDEMIA DE STUDII

9. Adaptarea și experimentarea metodei de calcul 
al prețului de cost THM (tarif-oră-mașină) în între
prinderile Ministerului Industriei Construcțiilor de 
Mașini.

10. Introducerea deșeurilor poliamidice greu destră- 
mabile în producția tricotajelor în cadrul Ministerului 
Industriei Ușoare.

11. Reducerea greutății maselotclor Ia piesele din 
oțel turnat folosind capace și bucșe exoterme în ca
drul Uzinelor „23 August“-Bucureșli.

12. Studiu tehnico-economic privind elaborarea u- 
nui tip de seră solar bloc industrial, acoperită cu ma
terial plastic, pentru producția legumelor în cadrul 
cooperativelor agricole de producție.

Cadrele didactice de la Academia de studii econo
mice sînt hotărîte să folosească întreaga lor capaci
tate de muncă pentru îndeplinirea sarcinilor mari ce 
stau în fața învățămîntului superior economic.

INSTITUTUL DE 

INFRAMICROBIOLOGIE 

„ȘTEFAN S. NICOLAU"
0 ANTIGENE ȘI SERURI DE REFERINȚA, LINII 

DE CULTURI CELULARE, ASISTENȚĂ TEHNICA 
ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICA A 10 LABORA
TOARE JUDEȚENE DE VIRUSOLOGIE 0 MICRO- 
METODA ORIGINALA PENTRU STUDIUL ȘI DO
ZAREA ACIZILOR NUCLEICI ȘI A ALTOR BIOPO- 
LIMERI o SPRIJIN IN DEPISTAREA ȘI COMBATE
REA UNOR BOLI EPIZOOTICE INFRAMICROBIENE.

Colectivul de cercetători din Institutul de inframi- 
crobiologie „Ștefan S. Nicolau" al Academiei se anga
jează ca in perioada 1969—1971 să depună eforturi 
sporite de cercetare științifică în vederea realizării 
următoarelor obiective cu aplicabilitate practică.

1. Sprijinirea activității dc ocrotire a sănătății pu
blice prin punerea la dispoziție a unor produse ne
cesare diagnosticului unor boli inframicrobiene în 
vederea combaterii lor :

a) Antigenc și seruri de referință pentru diagnos
ticul rujeolei, arbovirozclor, infecțiilor pararickett- 
siene, oreionuiui, febrei Q, precum și a unor linii de 
culturi celulare ;

b) Metodologii noi privind depistarea și tratamentul 
infertilității, sterilității și malformațiilor congenitale 
generate de rickettsiozele latente ; diagnosticul oito- 
genetic în unele maladii ereditare ;

c) Protocol de preparare și folosire a vaccinului 
antiurlian autohton, a cărui eficiență a fost verificată 
pe 30 000 persoane ;

d) Intensificarea asistenței tehnice și de îndrumare 
metodologică a 10 laboratoare județene de virusologie;

e) întocmirea hărților epidemiologice pentru țara
noastră, reflectînd răspîndirea rujeolei și encefalite
lor produse de arbovirusuri în scopul instituirii profi
laxiei specifice.acestor boli. ■; . .

2. Institutul va sprijini activitatea de cetcetare 
științifică din institutele Academiei Republicii Socia
liste România, Ministerul Sănătății și a altor depar
tamente interesate prin punerea la dispoziție de acizi 
nucleici din celulele infectate cu viruși marcați cu 
izotopi radioactivi și a unei micromctode originale 
pentru studiul și dozarea acizilor nucleici șl a altor 
biopoiimeri cu posibilitate de automatizare.

3. Lărgirea sprijinului acordat Consiliului Superior 
al Agriculturii în activitatea de depistare și combatere 
a unor boli epizootice inframicrobiene.

4. încheierea cu 6 luni înainte de termen a cerce
tărilor temei din planul dc stat privind prepararea și 
folosirea vaccinului antirujeolos autohton.

5. Se vor depune eforturi susținute pentru scurtarea 
termenelor de aplicare în practică a rezultatelor ob
ținute prin cercetările cu caracter fundamental efec
tuate in institut.

INSTITUTUL 
AGRONOMIC 

„03. PETRU GROZA" 

cluj
O PROCEDEE TEHNOLOGICE PENTRU ÎMBUNĂ

TĂȚIREA SOLURILOR CU FERTILITATE NATU
RALĂ SCĂZUTĂ o CREAREA DE SOIURI NOI DE 
PLANTE AGRICOLE CU ÎNSUȘIRI SUPERIOARE 
0 CERCETĂRI DE AMELIORARE A ANIMALELOR 
0 SPRIJIN DIRECT UNITĂȚILOR AGRICOLE DE 
PRODUCȚIE.

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

în adunările entuziaste prilejuite 
de adoptarea recentei Hotărîri a Con
siliului de Miniștri privind majora
rea salariilor și experimentarea nou
lui sistem de salarizare în întregul 
învățămînt, membrii corpului profe
soral și personalul tehnico-adminis- 
tratlv din școli și facultăți au adre
sat C.C. al P.C.R., personal tovară
șului Nicolae Ceaușcscu, telegrame 
pline de însuflețire. Din marele nu
măr de asemenea telegrame spicuim 
cîteva trimise din instituții de în
vățămînt superior, licee, școli gene
rale, unități de tnvățămînt profesio
nal și tehnic.

„Ne exprimăm profunda recunoș
tință față de conducerea de partid și 
de stat, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — se spune in telegrama 
trimisă de colectivul INSTITUTULUI 
DE MEDICINA ȘI FARMACIE DIN 
IAȘI — aflînd în aceste măsuri înalta 
prețuire acordată de partid cadrelor 
didactice, celor cărora le este în
credințată nobila misiune de a educa 
tinerele generații, de a ridica nivelul 
calitativ al învățămîntului din 
România. Nu vom precupeți efortu
rile noastre pentrn a da sectorului 
ocrotirii sănătății publice și dome
niului cercetării medicale cadre tot 
mai bine pregătite, educate în spi
ritul concepției marxist-leniniste, 
hotărîte să contribuie cu devotament 
la opera de construire a socialismului 
și comunismului in patria noastră".

în telegrama cadrelor didactice de 
la INSTITUTUL PEDAGOGIC DIN 
BRAȘOV se menționează : „Această 
Hotărîre constituie o nouă dovadă a 
grijii pe care partidul și guvernul e 
acordă cadrelor didactice, un exem
plu grăitor al aplicării consecvente a 
măsurilor de îmbunătățire a condi
țiilor de muncă și de viață ale celor 
ce muncesc în domeniul învățămin- 
tului. Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, șl prin dumnea
voastră conducerea superioară de 
partid, că vom milita neobosit pen
tru traducerea în viață a politicii 
partidului, pentru aplicarea consec

ventă a Directivelor C.C. ai P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea și perfec
ționarea învățămîntului in țara noas
tră. Vom asigura studenților noștri o 
pregătire multilaterală, vom educa 
tinere cadre didactice cu concepții 
politice înaintate, devotate profund 
cauzei partidului și progresului pa
triei noastre".

De la CONSERVATORUL DE MU
ZICA „GHEORGHE DIMA" DIN 
CLUJ a fost expediată o telegramă 
în care se spune, printre altele : 
„Exprimînd mulțumirile și recunoș
tința noastră, asigurăm Comitetul 
Central că vom pune și pe viitor tot 
entuziasmul șl capacitatea noastră de 
muncă In slujba înfăptuirii politicii 
partidului, a pregătirii și educării 
unor noi generații de muzicieni, care 
să contribuie cn elan și competență 
la înflorirea artei și culturii în 
scumpa noastră patrie".

Participanții la numeroasele adu
nări ale cadrelor didactice din licee, 
școli generale și unități ale învăță- 
mîntului profesional și tehnic. își 
exprimă, la rîndul lor, sentimentele. 
„Cu profundă emoție și îndreptățit 
entuziasm, noi, cadrele didactice de 
Ia LICEUL „MIHAIL EMINESCU" 
DIN IAȘI, vechi așezămînt dc 
cultură din inima Moldovei, pătrun
se de importanța și frumuse
țea muncii încredințate ne vom 
strădui să formăm tineri multilate
ral pregătiți, însuflețiți de adînci 
sentimente patriotice, cu o compor
tare demnă în viitoarea lor activitate 
și în viață. Prin munca noastră neo
bosită la catedră, îmbogățind cu 
dragoste mintea și sufletul copiilor 
țării, vom da viață puternicelor sim
țăminte de recunoștință față de partid 
și întregul popor". „Cadrele didac
tice și personalul tehnlco-adminlstra- 
tiv de la LICEUL „BETHLEM GA
BOR" DIN AIUD — se spune în te
legrama trimisă — au luat cunoștință 
cu deosebită satisfacție de prevede
rile recentei Hotărîri, e expresie 
grăitoare a grijii partidului și statu

lui nostru pentru slujitorii școlii. Cu 
acest prilej, ne angajăm solemn să 
creștem și să educăm tineretul șco
lar în spiritul dragostei nețărmurite 
față de patria noastră, Republica So
cialistă România, față de partid șl 
popor, să-i insuflăm dorința fierbinte 
de a contribui din toate puterile la 
progresul material și spiritual al so
cietății noastre". Tot astfel, cadrele 
didactice de la LICEUL Nr. 1 DIN 
BISTRIȚA, români și germani, se 
angajează, în telegrama trimisă, „să 
dăm un conținut mai înalt muncii de 
pregătire și formare spirituală a ti
nerilor cetățeni ai patriei, raspun- 
zînd astfel grijii și prețuirii condu
cerii partidului și statului față de 
slujitorii școlii".

Colectivul cadrelor didactice de la 
GRUPUL ȘCOLAR MINIER DIN 
BAIA MARE, relevînd satisfa'cția cu 
care au primit noua Hotărîre. men
ționează : „Vă asigurăm, scumpe to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
depune toată puterea de muncă, toa
tă capacitatea noastră pentru a da 
cadre de nădejde industriei noastre 
miniere, tineri destoinici, cu profun
de convingeri comuniste, atașați trup 
și suflet cauzei partidului, cauzei so
cialismului, că nu vom precupeți ni
mic pentru ridicarea școlii românești 
Pe cele mai înalte culmi". „Pentru 
deosebita grijă ce ne-o poartă, mul
țumim din inimă partidului — se 
spune în telegrama trimisă de ca
drele didactice ale ȘCOLII PROFE
SIONALE DE CHIMIE DIN OCNA 
MUREȘ. Ne vom strădui și pe viitor 
să îndeplinim cu oinste și înaltă 
răspundere îndatorirea nobilă de a 
pregăti tineri constructori ai socia
lismului și comunismului, de- a-i 
eduoa în spiritul patriotismului fier
binte, al atașamentului față de cauza 
partidului, a întregului popor".

„Sîntem chemați să contribuim cu 
toate forțele și capacitatea noastră 
Ia înfăptuirea unui înalt deziderat 
al societății noastre socialiste : pre
gătirea șl educarea tinerel generații.

Colectivele didactico de Ia ȘCO
LILE GENERALE Șl DE LA LI
CEUL DIN FETEȘTI se angajează 
să realizeze exemplar această înaltă 
misiune, să țină permanent aprinsă 
în rîndul tineretului flacăra științei 
și culturii, dorința de a se perfec
ționa continuu pentru a fi folositor 
patriei, societății noastre socialiste". 
DIN ORAȘUL EEIUȘ, PROFESORII 
Șl ÎNVĂȚĂTORII au trimis o tele
gramă. în care se spune printre al
tele : „Aducem pe această cale mul
țumirile noastre pentru grija și aten
ția cu oare ne înconjoară partidul, 
pentru prețuirea dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu. Profund 
atașați cauzei partidului nostru, ne 
vom consacra întreaga pricepere 
formării și educării tinerel generații. 
Vom face din elevii noștri oameni 
de nădejde ai țării, constructori ac
tivi și entuziaști ai socialismului șl 
comunismului".

„Noua Hotărîre stimulează toate 
generațiile din învățămînt și consti
tuie pentru CADRELE DIDACTICE 
DIN COMUNA SOVEJA, JUDEȚUL 
VRANCEA un imbold pentru con
tinua perfecționare științifică și' pe
dagogică. Raportăm partidului șt 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu 
dăruire pentru Instruirea și educarea 
tineretului din localitatea noastră în 
spiritul înaltelor idei ale patriotis
mului socialist, pentru a deveni ce
tățeni demni, activi și conștienți al 
patriei noastre". Aceleași sentimente 
sînt exprimate si în telegrama tri
misă de CADRELE DIDACTICE 
DIN MUNICIPIUL SUCEAVA. „Sîn
tem conștienți de misiunea nobilă 
încredințată nouă de partid și ne an
gajăm să ne înzecim eforturile pen
tru îmbunătățirea calitativă a proce
sului instructlv-educativ, contribuind 
prin aceasta la îndeplinirea Direc
tivelor C.C. al P.C.R. și ale noii le
gislații școlare privind dezvoltarea 
învățămîntului de toate gradele din 
Romania". -

MOMICE-BUCUREȘTI
< tJAMENTE PESTE PLAN MENITE SA 

L.A REZOLVAREA UNOR PROBLEME RIDI
CATE DE PRACTICA ECONOMICA. 0 STUDII PEN
TRU PRODUCȚIE : — METODA NORMATIVA ÎMBI
NATA CU CEA A CHELTUIELILOR PE ORA-MA- 
ȘINA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI INFOR
MAȚIONAL LA F.M.U.A.-BUCUREȘTI ; - GRAF 
PENTRU ANALIZA PERT A LUCRĂRILOR DE RE
VIZIE GENERALA LA COMBINATUL PETROCHI
MIC BRAZI ; — SPORIREA EFICIENȚEI UTILI
ZĂRII FONDURILOR FIXE LA UZINELE „ 23 AU- 
GUST"-BUCUREȘTI.

Cadrele didactice de la Academia de studii econo- 
mlce-București și-au însușit cu entuziasm apelul lan
sat și s-au angajat să axeze și mai mult cercetarea 
lor științifică pe acele teme a căror rezolvare va 
contribui direct la soluționarea problemelor majore 
ale economiei naționale.

în acest scop cadrele didactice și-au luat angaia- 
mente suplimentare, peste planurile de cercetare știin
țifică aprobate pentru anul 1969, angajamente menite 
să ducă la rezolvarea unor probleme pe care le ridică 
practica noastră economică și îmbunătățirea procesu
lui de învățămînt. Cadrele didactice vor elabora urmă
toarele studii pentru producție care urmează să fie 
contractate cu întreprinderile și instituțiile interesate :

1. Aplicarea metodei normative îmbinată cu metoda 
cheltuielilor Pe oiă-mașină și îmbunătățirea siste
mului informațional Ia Fabrica de mașini-unelte și 
agregate București.

2. Elaborarea metodologici de determinare a capa
cității de producție în sectorul maselor plastice din 
cadrul Ministerului Industriei Chimice.

3. Căile de sporire a eficienței utilizării fondurilor 
fixe la Uzinele „23 August“-București.

4. Studiu privind rezervele interne ale creșterii efi
cienței utilizării fondurilor la Uzinele de țevi „Repu
blica".

5. Studiu tehnico-economio privind rentabilizarea 
producției animaliere în cooperativele agricole de Pro
ducție din județul Teleorman.

6. Elaborarea unui graf pentru analiza PERT a 
lucrărilor de revizie generală la Combinatul petrochi
mie Brazi în vederea scurtării termenului de revizie, 
întreținere și reparații.

7. Elaborarea unui model al balanței energetice în 
vederea reducerii pierderilor de energie la Combinatul 
chimic Craiova.

8. Elaborarea și experimentarea formei de contabi
litate în condițiile folosirii mijloacelor moderne de 
calcul și contabilitate pentru D’recția evidenței si a 
dărilor de seamă contabile din Ministerul Finanțelor.

în Institutul agronomic „Dr. Petru Groza" din 
Cluj, care in regimul nostru a cunoscut o dezvol
tare fără precedent, corpul profesoral, studenții și în
treg personalul și-au însușit și sprijină cu entuziasm 
politica realistă, creatoare, profund științifică a Parti
dului Comunist Român. însuflețiți de avîntul general 
care a cuprins întregul nostru popor, răspundem che
mărilor adresate și ne angajăm să realizăm următoa
rele :

1. Se vor elabora procedeele tehnologice pentrn 
îmbunătățirea solurilor cu fertilitate naturală scăzută, 
răspîndite pe forme de relief accidentat din Cîmpia 
Transilvaniei.

2. Se vor elabora scheme tehnologice pentru cul
turile duble irigate în miriște, sporind astfel eficiența 
folosirii pămîntului.

3. Se va elabora o metodă de regenerare a pajiști
lor naturale de deal prin utilizarea ierbicidelor și a 
reînsămînțărilor și se va perfecționa prototipul unei 
mașini combinate de regenerat pajiști construită în 
institutul nostru, propunînd-o pentru introducerea în 
producție.

4. Se vor extinde lucrările de cercetare pentru 
crearea de soiuri noi de plante agricole, cu însușiri 
agro-productive superioare. Pînă în anul 1970 se va 
propune Comisiei de Stat pentru încercarea și omo
logarea soiurilor un soi nou de orz de toamnă, un soi 
nou de trifoi roșu și un soi nou de salată.

5. Bezvoltînd laboratorul de ameliorare a anima
lelor, vom extinde cercetările pentru stabilirea pe 
bază de indici genetici a valorii de ameliorare a tu
turor reproducătorilor supuși controlului prin cen
trele de selecție și fermele de elită de pe teritoriul 
Transilvaniei. Această acțiune, cu concursul Consi
liului Superior al Agriculturii, se va încheia pînă în 
anul 1970.

6. Pînă în anul 1970 se vor încheia lucrările de ame
liorare a unui nou tip de ovine cu lînă fină pentru 
zona coiinară a Transilvaniei.

7. în vederea întăririi economice și organizatorice 
a cooperativelor agricole de producție situate în zona 
de deal se vor da soluții pentru îmbunătățirea struc
turii de producție.

8. Pentru sprijinirea directă a unităților agricole 
de producție, cadrele didactice își vor da concursul la 
efectuarea unor studii tehnico-economice, la perfec
ționarea profesională a muncitorilor, cooperatorilor și 
specialiștilor din unitățile de producție si vor acorda 
asistență tehnică directă unităților agricole.
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Măsuri operative pentru 
deszăpezire și asigurarea 

unei circulații normale 
"7

între 3 și 10 ianuarie 1969

Recensămîntu! 
animalelor domestice

(Urmare din pag. I)

Institutul Meteorologic din Bucu
rești ne informează că în ultimele 
48 de ore au căzut zăpezi abunden
te, îndeosebi în Muntenia, Oltenia 
și sudul Moldovei. In Dobrogea și 
local în estul Bărăganului ninsoarea 
s-a- transformat în burniță si 
ploaie, favorizînd depunerea de po
lei. In cursul nopții șl al dimineții 
de joi în Dobrogea. estul Bărăganu
lui șl sudul Moldovei, vîntul s-a in
tensificat. atingînd viteze de pînă la 
75 km pe oră, viscolind pe alocuri 
zăpada.

Joi seara, la ora 20,00 stratul 
de zăpadă măsura înălțimi cuprinse 
între 20—34 cm în Oltenia ; 9—70 cm 
în Muntenia ; 9—20 cm în Moldova.

La București a nins continuu, stra
tul de zăpadă atingînd 60 cm.

în următoarele 24 de ore vor con
tinua să cadă ninsori intermitente în 
jumătatea de sud-est a tării șl cu 
caracter temporar în celelalte re-

- giunl. Vîntul va prezenta Intensifi
cări în Moldova. Bărăgan și Dobro
gea. Temperatura aerului se menți
ne tn general staționară.

(Agerpres)

DE IA „1010- 
PRONOSPOIU“

Vînzarea biletelor pentru 
tragerea specială Loto a Re
velionului din 3 ianuarie 
1969 s-a prelungit pînă sîm- 
bătă 4 ianuarie 1969.

Tragerea va avea Ioc la 5 
ianuarie 1969 în Capitală.

Depunerea biletelor cîștigă- 
toare se va face pînă joi, 9 ia
nuarie 1969 ora 13,00, în orașe
le reședință de județ, și pînă 
miercuri 8 ianuarie, ora 13,00, 
în celelalte localități.

în anii construcției socialiste s-au 
obținut realizări Importante și în 
ceea ce privește creșterea animalelor. 
Cîteva cifre pe care le oferă statis
ticile anterioare sînt deosebit 
de semnificative. Astfel, față de pe
rioada antebelică, la ultimul recen- 
sămînt al animalelor, efectuat la în
ceputul anului 1968, rezultă că numă
rul bovinelor a crescut cu 1679 mii 
capete, al ovinelor cu 4293 mii 
capete, iar al porcinelor cu 2991 mii 
Acestea sînt, într-adevăr, creșteri re
marcabile.

în cel de-al IV-lea an al cincina
lului, în fața zootehniei se pun, în 
continuare, sarcini deosebit de im
portante. în vederea cunoașterii mul
tiplelor aspecte cu privire la dezvol
tarea acestei ramuri a agriculturii, 
recent. pr;ntr-o hotărîre a Consiliu
lui de Miniștri, s-a dispus efectuarea, 
în perioada 3—10 ianuarie 1939, a re- 
censămîntuiui animalelor domestice 
din țara noastră Ia speciile : bovine, 
porcine, ovine, cabaline, păsări, stupi 
de albine.

Este cea de-a 13-a înregistrare to
tală a efectivelor de animale care

s-a efectuat în anii construcției so- 
cialiste in tara noastră.

Prin înregistrarea efectivelor de 
animale, la 3 ianuarie 1969, pe specii, 
la toate categoriile de gospodării atît 
în mediul rural, cît și în mediul ur
ban, sc urmărește cunoașterea numă
rului și a structurii șeptelului și fun
damentarea pe mai departe a mă
surilor ce se impun în vederea dez
voltării ramurii creșterii animalelor. 
Prin recensămînt se vor culege date 
pe grupe de vîrstă și sexe, ceea ce 
va da posibilitatea cunoașterii multi
plelor aspecte privind reproducția 
animalelor, creșterea prolificității șl 
reducerea mortalității, îmbunătățirea 
calității șeptelului, în toate catego
riile de gospodării.

în acest fel recensămîntul anima
lelor de la 3 ianuarie 1969 va oferi 
informații detaliate cu privire la nu
mărul și structura efectivului de a- 
nimale nu numai la nivelul tării, cl 
și în profil teritorial : pe județe, 
comune, sate, putîndu-se astfel lua, 
în continuare, măsuri . de stimulare 
a creșterii animalelor în funcție de 
condițiile șl posibilitățile concret» 
din fiecare județ al țării.

cinema

» Becket : PATRIA — 10 ; 13,30 ; 17 ; 20,30.
O Astă seară mă distrez : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ;

13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45 ; BUCUREȘTI — 8,30 ; 11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45.

» Urletul lupilor: CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21.

» Profesioniștii î FESTIVAL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
Î Aventurile lui Tom Sawyer: VICTORIA — 0 ;

5 ; 13,45 ; 15,45 ; 18,15 : 20,30.
» Moartea lui Joe Indianul: REPUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 

14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Aventurile lui Tom Sawyer șl Moartea iul Joe 

Indianul : FLAMURA — 9 ; 12,30 ; 14 ; 19,30.
0 Aventura : CENTRAL — 8,30 ; 11 : 13,30.0 Noaptea : CENTRAL — 16 ; 18,30 ; 21.
» Să rîdem cu Pat șl Patachon : CINEMATECA 

(bilete la casă) — 10 ; 12.30 ; 16.
» întoarcerea vrăjitorului : LUMINA — 8,45 — 10,30 

în continuare ; 18.45 ; 20,45.

• Program pentru copii : FLOREASCA — 9.
e Spartacus — UNION — 16 ; 19,30.
© Tarzan, omul-maimuță și Fiul lui Tarzan: UNIREA

— 15,30 , 19.
O Fiul lui Tarzan : PROGRESUL — 10,30 ; 14,30 ;

16.30 ; 18.30 ; 20,30.
@ Winnetou (seria a IlI-a) • LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Blestemul rubinului negru : DRUMUL SĂRII — 

15 ; 17,45 ; 20.
O Hombre î FERENTARI - 15,30 ; 18 ; 20,30, MUNCA

— 16 ; 18 ; 20.
© Ziua în care vin peștii : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ;

20.30, POPULAR - 15,30 ; 18 ; 20,30, RAHOVA — 15.30 ; 
18 ; 20,30.
• Duelul lung : COTROCENI - 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Lustragiul ; PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
© Trei copii „minune" : CRINGAȘI — 14,30 ; 16,30 ;

18.30 ; 20,30.
O Prințesa : VOLGA — 9—16 în continuare ; 18,15 :

20.30,
© Căderea imperiului roman s VIITORUL — 10 :

15.30 ; 19.
© Vera Cruz : AURORA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16 ; 18,15 ;

20.30, TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 18 ; 20,15.
© Vară fierbinte s MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;

18.30 ; 20,45.
© Planeta maimuțelor : MOȘILOR - 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Ce noapte, băieți : FLACARA - 15,30 ; 18 ; 20.?0.
© Marianna, agentul 0555 : VITAN — 15,30 ; 18 ; 

20,15.
© Neînțelesul : COSMOS — 16 ; 18 ; 20.

© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. 
Schitu Măgureanu) : Meteorul — 20 ; Sfîrșitul pă
mîntului — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Vijelie în 
crengile de sassafras — 19,30 (sala Studio) : Spectacol 
Lucian Blaga II „Duhul pămîntului" — 10 ; Femei 
singure — 20.
© Teatrul Mic: Ofițerul recrutor - 20.
© Teatrul Giulești : Omul care a văzut moartea — 10 1 
19,30.
© Teatrul „Barbu Delavrancea’ : Doamna de la Maxim 
— 20.
© Teatrul evreiesc de stat : Mangheriada — 20.
© Studioul I.A.T.C. „I. L. Caraglale" : R.U.R. — 19,30.
© Teâtrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei): Aven» 
turile lui Plum-Plum — 10 ; (sala din str. Academiei) i 
A fugit un tren — 17.
© Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala Savoy) t 
Comici vestiți ai revistei — 19,30 ; (sala din Calea Vic
toriei nr. 174) : Mexico-Melody — 19,30.
O Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicate
lor : Selecțlunl ’68 — 20.
© Circul de stat : Circul „Aeros" (R.D.G.) : 10 ; 19,30.

© O sută unu dalmatienl : DOINA — • ; 10,30 ; 12 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

O Mondo-cane : TIMPURI NOI — 9—21 tn continuare. tVfnrlr» In Ttnbr ■ T?vrvr?> f —A MnrlA Tfnlwr • ? *“
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Telegrame

® Consiliul de Securitate a condamnat 
atacul asupra aeroportului din Beirut 
© Măsuri de securitate în Liban

NEW YORK. Marți seara, Consi
liul de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite a adoptat, cu una
nimitatea voturilor celor 15 mem
bri ai săi, o rezoluție care con
damnă atacul unor unități înarma
te israeliene împotriva aeroportu
lui internațional din Beirut. In re
zoluție se apreciază că asemenea 
acte pun în pericol pacea în a- 
ceastă regiune a lumii și se arată 
că guvernul Libanului are dreptul 
la despăgubiri pentru pagubele 
suferite.

★
BEIRUT. Primul ministru libanez, 

Abdullah Al Yafi, a anunțat că patru 
formațiuni de avioane israeliene au 
zburat marți deasupra teritoriului 
Libanului. Consiliul de Miniștri s-a 
întrunit de urgentă pentru a exami
na situația. La Beirut s-a făcut cu
noscut că Libanul a informat Con
siliul de Securitate despre zborul 
avioanelor israeliepp în spațiul ae
rian libanez.

Consiliul de Miniștri al Libanului 
a hotărît să încredințeze armatei 
misiunea asigurării securității inter
ne a statului. în comunicatul dat 
publicității se arată că această hotă- 
rîre a fost luată ca urmare a atacu
lui israelian asupra aeroportului din 
Beirut de la 23 decembrie și a pă
trunderii unor avioane israeliene pe 
teritoriul Libanului la 31 decembrie. 
De asemenea s-a anuntat că au fost 
interzise toate demonstrațiile și mi
tingurile.

AMMAN. Un purtător de cuvînt 
militar iordanian a anuntat că două 
elicoptere israeliene escortate de un

avion de vînătoare au pătruns la 1 
ianuarie, pentru a doua oară în de
cursul a 24 de ore. în spațiul aerian 
al Iordaniei și au deschis focul asu
pra forțelor iordaniene din regiunea 
Gharandal. la sud de Marea Moartă, 
în același timp, două avioane de vî
nătoare israeliene au zburat deasu
pra regiunii Ma’An din Iordania.

CAIRO. Pentru a doua oară în de
curs de trei zile, în capitala Repu
blicii Arabe Unite a avut loc marți 
seara, în prezenta președintelui 
Nasser, o reuniune a Consiliului de 
Miniștri care a analizat siutatia ac
tuală din Orientul Apropiat. Citind 
surse oficiale din Cairo, agenția 
France Presse precizează că au fost 
examinate, de asemenea, chestiuni 
de ordin militar.

TEL AVIV. Un purtător de cuvînt 
militar Israelian a anunțat că trei 
civili au fost uciși marți noaptea de 
rachete trase asupra localității 
Kiryat Shmoneh. de unități palesti- 
nene de guerilă aflate la granița 
dintre Liban și Israel. De asemenea, 
trei militari israelienl au fost uciși 
după ce vehiculul în care se aflau 
a trecut peste o mină, în Peninsula 
Sinai.

★
Sub egida Crucii Roșii Internatio

nale din localitatea Kantara a avut 
loc luni un schimb de cetățeni între 
Israel și Republica Arabă Unită. 89 
de cetățeni egipteni, care se găseau 
în perioada evenimentelor din iunie 
1967 în Peninsula Sinai. în teritoriul 
Gaza, au fost predati autorităților 
egiptene, care au permis unui nu
măr de 65 de palestinieni să se re
întoarcă în Israel.

(Agerpres)

Forțele patriotice 
au reluat atacurile

Nasser a primit 
pe ambasadorul

României
SAIGON 2 (Agerpres). — Forțele 

patriotice sud-vietnameze și-au re
luat atacurile împotriva pozițiilor a- 
mericano-saigoneze după perioada de 
trei zile de încetare a focului de
clarată unilateral de Comandamentul 
forțelor armate populare de elibe
rare. Patrioții au supus unor bom
bardamente cu mortiere și rachete o 
bază de elicoptere aflată în imedia
ta vecinătate a complexului militai 
de la Da Nang și o serie de a- 
vanposturi americane și saigoneze si
tuate nu departe de capitala sud- 
vietnameză Acțiunile F.N.E. s-au 
soldat cu pierderi de partea ame- 
ricano-saigoneză. în același timp, for-

HANOI 2 (Agerpres). — Primul 
ministru al R. D. Vietnam. Fam 
Van Dong, răspunzînd la întrebă
rile unui corespondent al agenției 
TASS, a declarat că „anul 1968 
s-a desfășurat sub semnul unor vic
torii uriașe și a deschis o nouă e- 
tapă în războiul de rezistentă dus 
de poporul vietnamez împotriva a- 
gresiunii S.U.A.. pentru salvarea 
patriei".

Deși imperialiștii americani. a 
spus primul ministru al Republicii 
Democrate Vietnam, au fost nevoit! 
să înceteze bombardarea Vietnamu
lui de nord, ei continuă să amenin
țe cu reluarea lor pe scară largă și

țele americane și-au continuat așa- 
numitele operațiuni de „curățire" în 
diverse puncte ale țării.

i ★

în conformitate cu o hotărîre an
terioară a Comitetului Central al 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, o delegație 
Comandamentului forțelor 
populare 
Nam Bo 
legații a 
gon trei
ricani. Hotărîrea eliberării prizonie
rilor a fost luată .cu prilejul celei 
de-a 8-a aniversări a creării F.N.E.

a 
armate 

de eliberare din regiunea 
a predat miercuri unei de- 
trupelor S.U.A. de la Sai- 
prizonieri de război ame-

8
CAIRO 31 (Agerpres). — Gamal 

Abdel Nasser, președintele Repu
blicii Arabe Unite, a primit pe 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Cairo, Titus Sinu, la 
cererea acestuia.

CUBA

Intrarea în func
țiune a unor insta
lații de foraj livrate

Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Austria

Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă transmite dum
neavoastră, delegați la cel de-al XX-lea Congres al Partidului Comu
nist din Austria, întregului partid, clasei muncitoare și poporului aus
triac un cald salut tovărășesc.

Comuniștii români dau o înaltă prețuire activității Partidului Co
munist din Austria consacrată împlinirii aspirațiilor vitale ale oameni
lor muncii, înfăptuirii unității de acțiune a clasei muncitoare și tuturor 
forțelor populare în lupta pentru apărarea intereselor fundamentale ale 
poporului, realizarea țelurilor socialiste. Partidul dumneavoastră aduce 
o contribuție de seamă la lupta pentru pace și securitate în. Europa și 
în întreaga lume, împotriva acțiunilor agresive ale cercurilor imperia- 

< liste, pentru independența și libertatea popoarelor.
Subliniem și cu acest prilej relațiile de prietenie statornicite între 

partidele noastre pe baza principiilor marxist-leniniste ale internaționa
lismului socialist, egalității în drepturi și neamestecului în treburile in
terne ale altor partide. Ne exprimăm convingerea că dezvoltarea în con
tinuare a legăturilor de solidaritate internaționalistă dintre Partidul Co- • 
munist Român și Partidul- Comunist din Austria servește întăririi prie
teniei dintre cele două partide și popoare ale noastre, cauzei unității 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Cu acest prilej vă urăm dumneavoastră și tuturor comuniștilor 
austrieci noi succese în activitatea consacrată idealurilor democrației, 
păcii și socialismului.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMÂN

Excelenței Sale
Domnul AHMADOU AHIDJO

AGENȚIILE ț 
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Demonstrații împotriva 
N.A.T.O. In centrul Londrei a avut 
loc în ziua Anului Nou o demonstra
ție de protest împotriva prelungirii 
Pactului N.A.T.O. după anul 1969. 
Demonstranții au lăsat la reședința 
premierului britanic Wilson o scrisoare 
în care se subliniază că creșterea chel
tuielilor legate de participarea An
gliei la N.A.T.O. accentuează dificul
tățile ei economice.

Noul președinte al Repu
blicii Congo (Brazzaville). 
Marien Ngouabi a fost numit la 1 ia-1 
nuarie președinte al Republicii Congo 
(Brazzaville) de către Consiliul Națio
nal al Revoluției, organul suprem al 
puterii în țară. într-o declarație ra
diodifuzată, noul președinte a anun
țat că în cursul acestui an vor avea 
loc alegeri prezidențiale. în același 
timp a avut Ioc o remaniere a guver
nului și a conducerii Consiliului Na
țional al Revoluției.

Președintele Ciprului,
hiepisoopul Makarios, a anunțat în ca
drul unei conferințe de presă, că în 
vara anului 1969 vor fi organizate în 
Cipru alegeri parlamentare, primele 
după cele din 1959.

Ecuadorul în favoarea 
dezvoltării relațiilor cu ță
rile socialiste. Președintele Ecua
dorului, Velasco Ibarra, a subliniat — 
în cadrul unei conferințe de presă — 
necesitatea stabilirii și dezvoltării re
lațiilor comerciale dintre Ecuador și 
țările socialiste. Președintele s-a pro
nunțat, de asemenea, pentru dezvol
tarea relațiilor' diplomatice cu aceste 
țări.

încetarea din viață a ma
reșalului Merețkov. cc- 81 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au anunțat încetarea din 
viață, în vîrstă de 72 de ani, a ma
reșalului Kiril Merețkov. ,

Senatorul Edward Ken
nedy ^*~a prezentat candidatura la 
funcția de lider adjunot al majorității 
democrate din Senat, deținută în pre
zent de senatorul democrat Russell 
Long. Observatorii politici interpre
tează hotărîrea senatorului Edward 
Kennedy drept un prim pas în direc
ția obținerii candidaturii democrate la 
viitoarele alegeri prezidențiale.

Primul avion supersonic 
sovietic „Tu-144" a fost supus 
zborului de verificare. După cum a re
latat corespondentul agenției TASS 
Aleksei Tupolev, conducătorul echipei 
de realizatori ai avionului, caracteris
ticile aeronavei s-au dovedit mai bune 
decît cele calculate. „Tu-144‘ 
capabil să dezvolte o viteză 
km pe oră și să străbată fără aterizare 
6 500 km. Saloanele sale sînt calculate 
pentru transportul a 120 de

Carlos Dellvechio, 
bru al C.C. al Partidului Co
munist din Venezuela,a fost 
eliberat după 18 luni de închisoare, 
în baza decretului președintelui Ve- 
nezuelei, prin care au fost puși în li
bertate o serie de deținuți politici.

Naștere neprevăzută. He- 
len Miller din New York a născut în 
noaptea de Revelion o fetiță. în acest 
fapt n-ar fi fost nimic curios dacă fe
ricita mamă, în vîrstă de 36 de ani, 
care petrecea liniștită Revelionul, ar fi 
știut înainte de a naște că este gra
vidă.

este 
de 2 500 
aterizare

pasageri.

mem-

MESAJE DE
ANUL NOU

MOSCOVA 1 (Agerpres). — Comi
tetul Central al P.C.U.S., Prezidiul 
Sovietului Suprem și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au adresat cu o- 
cazia Anului Nou un mesaj .de felici
tare oamenilor muncii sovietici. „Tri
mitem felicitările noastre fierbinți și 
urările prietenești popoarelor țărilor 
socialismului, partidelor comuniste și 
muncitorești frățești, clasei munci
toare, țărănimii muncitoare, intelec
tualității progresiste, popoarelor tine
relor state naționale, tuturor celor 
care luptă împotriva imperialismului 
și colonialismului", se spune în me-

multilateral. Anul care a trecut a-a 
caracterizat printr-o dezvoltare ra
pidă a economiei naționale.

In mesaj se arată că poporul bul
gar se va situa și pe viitor de partea 
dreptății și progresului, va sprijini 
eroicul popor vietnamez, va depune 
neabătut eforturi în vederea consoli
dării păcii și relațiilor de bună veci
nătate în Balcani.

1968, se arată în mesaj, poporul 
sovietic a încheiat cu succes cel de-al 
treilea an al cincinalului. Au lnt- at 
în funcțiune sute de noi întreprind jri 
industriale, s-a obtinut o recoltă bo
gată de cereale și alte culturi agri
cole, s-a îndeplinit planul în domeniul 
creșterii animalelor, iar bunăstarea 
oamenilor muncii s-a ridicat perma
nent.

în mesaj se arată că statul sovie
tic. în politica sa externă, apără 
cauza socialismului și libertății po
poarelor, cauza păcii și prieteniei din
tre popoare, principiile coexistentei 
pașnice a statelor cu sisteme sociale 
diferite.

în încheiere, în mesaj se spune : 
„Fie ca anul 1969 să fie anul unor noi 
victorii ale forțelor păcii, democrației 
și socialismului, anul unor noi reali
zări ale poporului nostru în construi
rea comunismului !“

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntuil la postul de televiziune din 
Varșovia eu ocazia Anului Nou, pre
ședintele Consiliului de Staț al R.P. 
Polone. Marian Spychalski, a arătat 
că în anul 1968 în R. P. Polonă au 
fost obținute rezultate bune în toate 
domeniile vieții economice și sociale, 
în domeniul învătămîntului. științei si 
culturii. „Am făcut un mare pas îna
inte, învingînd nu o singură barieră 
în calea dezvoltării", a spus Marian 
Spychalski. .

R. P. Polonă va face totul, a sub
liniat președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Polone, pentru slăbirea în
cordării în Europa și în lume.

zilnic continuă acțiuni ce consti
tuie un atentat’ la suveranitatea și 
la securitatea Republicii Democrate 
Vietnam. Noi sîntem în permanentă 
vigilenti și gata să dăm o ripostă a- 
cestor acțiuni ale imperialiștilor din 
S.U.A., să apărăm cu fermitate a- 
vanpostul sud-estic al lagărului so
cialist.

Referindu-se, apoi, la situația din 
sudul Vietnamului, Fam Van Dong 
a declarat că pretutindeni în Viet
namul de sud, mai ales la Saigon 
șl în alte orașe, se amplifică miș
carea a milioane de oameni care 
cer înlăturarea 
ții fantoșe din 
rea ei cu un 
care să înceapă 
tul Național de 
namul de sud, 
Unite să-și retragă trupele lor si 
trupele sateliților S.U.A. din Vietna
mul de sud, să ajungă la crearea unui 
guvern de coaliție, să realizeze o- 
biectivele poporului sud-vietnamez — 
independentă, democrație, pace, neu
tralitate și propășire.

Fam Van Dong a subliniat că re
prezentanții Republicii Democrate 
Vietnam și F.N.E. sosiți la Paris 
pentru a participa la Conferința 
cvadripartită pentru Vietnam se si
tuează pe o poziție caracterizată 
prin inițiativă șl ofensivă, dezvăluie 
falsitatea Statelor Unite si a ma
rionetelor lor. Dacă, a subliniat 
Fam Van Dong. S.U.A. vor, în- 
tr-adevăr, convorbiri cu rezultate 
— solutionarea pașnică a proble
mei vietnameze, — ele trebuie 
să-și retragă toate trupele lor si 
trupele țărilor satelite din Viet
namul de sud pentru ca poporul 
vietnamez să-și soluționeze el În
suși treburile interne în conformi
tate cu programul politic al Fron
tului National de Eliberare din Viet
namul de sud. fără amestec străin.

în încheiere. Fam Van Dong a 
relevat ajutorul exceptional de va
loros acordat R. D. Vietnam de 
popoarele țărilor socialiste frățești.

de România

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliul' i Prezidențial al 
R. P. Ungare, Pal Losonczi, a subli
niat în mesajul de Anul Nou adre
sat poporului ungar că 1968 a fost 
un an încununat de succese în care, 
în ansamblu, au fost realizate telurile 
propuse. Realizările industriei, agri
culturii, succesele obținute în dome
niul culturii trezesc un sentiment de 
mîndrie. Referindu-se la sarcinile din 
noul an. Pal Losonczi a subliniat că 
poporul ungar continuă înfăptuirea 
marelui său program national, a sar
cinilor construirii socialismului.

BERLIN 1 (Agerpres). — în cuvîn- 
tarea sa de Anul Nou, Walter Ul- 
bricht, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Ger
mane, a făcut apel la toate popoa
rele, guvernele și oamenii de stat 
din Europa să stabilească relații di
plomatice cu R D. Germană și Șă 
apere pacea împotriva revanșismu- 
lui și neonazismului vest-german. 
Trebuie făcut totul pentru menține
rea păcii, a spus el. între cele două 
state germane trebuie să se încheie o 
înțelegere cu privire la interzicerea 
depozitării de focoase nucleare pe 
teritoriul german, a arătat Walter 
Ulbricht. El s-a pronunțat totodată 
pentru sprijinirea primirii R. 
Germane și R. F. a Germaniei 
O.N.U. și organismele sale.

D. 
în

Cu
PRAGA 2 (Agerpres). — Cu prilejul 

Anului Nou, președintele R. S. Ceho
slovace. L. Svoboda, a adresat un me-, 
saj poporului Cehoslovac. Sensul isto
ric al anului care a trecut este legat 
de năzuințele poporului nostru, parti
dului nostru comunist și întregului 
Front National, a relevat președintele. 
Anul Nou începe sub semnul ideilor 
lui ianuarie 1968.

Viitorul patriei noastre noi îl ve
dem în socialism. Noi pornim de la 
faptul că reazimul nostru internatio
nal principal constă în colaborarea 
egală în drepturi cu Uniunea Sovie
tică și celelalte țări socialiste.

Anul care vine trebuie să fie anul 
consolidării continue a statului și a 
întregii vieți a societății.

ULAN-BATOR 1 (Agerpres). — 
ocazia Anului Nou, Comitetul Cen
tral al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, Prezidiul Marelui Hu
ral Popular și Consiliul de Miniștri 
al R. P. Mongole au adresat un me
saj de felicitare poporului mongol, 
în anul care a trecut, se arată. în 
mesaj, oamenii muncii din Mongolia 
au obținut mari succese în îndeplini
rea sarcinilor de plan. Volumul pro
ducției industriale a tării a crescut 
cu 9,9 la sută. Au fost date în funcți
une o serie de întreprinderi indus
triale, de obiective în domeniul agri
culturii și culturii. O nouă dezvol
tare a cunoscut-o în 1968 bunăstarea 
oamenilor muncii.

în mesaj se exprimă convingerea 
că în anul 1969 oamenii muncii din 
R P. Mongolă vor obține noi succese 
în transformarea socialistă a patriei 
lor.

HANOI 2 (Agerpres). — în mesajul 
său de Anul Nou. președintele R. D. 
Vietnam, Ho Și Min. a subliniat că 
1968 a fost un an de victorii strălu
cite ale poporului vietnamez.

Președintele Ho Și Min a adresat 
felicitări și mulțumiri țărilor socia
liste .și prietene, oamenilor din în
treaga lume, inclusiv poporului ame
rican. pentru sprijinul acordat po
porului vietnamez în lupta sa împo
triva agresiunii americane, pentru 
salvarea națională.

în încheierea mesajului este expri
mată convingerea că agresorii vor su
feri o înfrîngere totală, iar forțele 
armate și poporul vietnamez vor re
purta victoria finală.

necesare 
a echili-

externă

PARIS 1 (Agerpres). — Președintele 
Franței, generalul de Gaulle, în me
sajul său de Anul Nou a arătat că 
pe plan economic, guvernul va con
tinua politică sa de expansiune. în 
domeniul economiei, preturilor și sa
lariilor, cheltuielilor publice, creditu
lui, a adăugat el, „limitările și con
trolul dorit sînt absolut 
pînă la revenirea completă 
brului".

în legătură cu politica
franceză, președintele de Gaulle a 
vorbit de necesitatea promovării des
tinderii și cooperării în relațiile cu 
estul Europei ; a apreciat că nego
cierile de la Paris pot pune capăt răz
boiului din Vietnam și s-a pronunțat 
in favoarea ocupării de către R. P. 
Chineză a locului său legitim în 
O.N.U. Evocînd situația din Orientul 
Apropiat, președintele s-a pronunțat 
in favoarea evacuării teritoriilor ocu
pate cu forța, acordării de garanții 
fiecărei părți privind frontierele sale 
juste și securitatea sa, asigurării li
bertății navigației și soluționării pro
blemei refugiaților.

Președintele Republicii Federale Camerun
YAOUNDE

Cu prilejul zilei naționale a Republicii Federale Camerun, adresez 
Excelenței Voastre, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, al poporului român și al meu personal, calde felicitări 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
prosperitate și progres poporului camerunez prieten.HAVANA i. Corespondentul 

gerpres, V. Stamate, transmite: 
noul centru petrolier Guanabo a 
vut loc o adunare festivă cu pri
lejul intrării în funcțiune a pri- 

, melor două instalații de foraj li
vrate de România în cadrul acor
dului de colaborare romăno-cuban. 
Au fost prezenți Arturo Guzman, mi
nistrul combustibilului, metalurgiei 
și minelor, funcționari superiori din 
ministerul respectiv, activiști 
partid, ingineri și tehnicieni 
mâni, muncitori cubanezi. Au 
prezenți, de asemenea. Vasile 
șat, ambasadorul României la
vana. Iordan Bădeanu, șeful Agen
ției Economice Române din Cuba, 
membri ai ambasadei. Cu acest pri
lej au luat cuvîntul ing. Ion Ne- 
gulescu. șeful grupului de tehni
cieni români, și Mantiei Collino, se
cretar al Comitetului din Guanabo 
al P.C. din Cuba. Vorbitorii au 
subliniat că montarea primelor 'două 
sonde s-a făcut în timp record în 
cinstea celei de-a 10-a aniversări a 
„Zilei naționale" a Cubei și a celei 
de-a 21-a aniversări a proclamării 
Republicii în România.

A- 
La 
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Noul guvern al R.S. Cehoslovace

INTERNAȚIONAL

Constituirea
Socialiste

cuvîntare adresată cetățenilor Re-

+

CAMERUN la

De la ADAS

I 
T

lei). Extra-
9 1. Extra-

43 5. Ex-

Moscova-Leipzig
Budapesta-Moscova

Calcularea șl înscrierea cîștij 
în librete se face de către f: 
C.E.C. după normele stabiliți 
regulament.

de 6
19 6
3 31

ționale, extinzîndu-se

rezultate :
(8—2) ț buuapcaLa-iuuauuva 
(9—8) ; Leipzig-Berlin 19—8

19 15 16 41
FOND DE PREMII:

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Sociali'*» R

actualei administra- 
Saigon și înlocui- 
cabinet de Dace" 

convorbiri cu Fron- 
Eliberare din Viet- 
să silească Statele

Ha-

LONDRA 2 (Agerpres). — Trezo
reria Angliei a anunțat că rezer
vele de aur și devize britanice au 
cunoscut în cursul anului 1968 o 
nouă scădere, cifrată la circa 114 
milioane de lire sterline. în felul 
acesta, totalul rezervelor de aur și 
devize ale Marii Britanii a ajuns la 
31 decembrie 1968 la 1 009 milioane 
lire sterline, fată de 1123 mili
oane cît era la sfîrșitul anului 1967.

în felul acesta, apreciază expertii 
economici,, totalul rezervelor Marii 
Britanii se apropie din nou de ni
velul critic, considerat a fi de circa 
1 miliard lire sterline.

versa;
Națioi 
ceriloi 
cialiste 
cu, a t - 
tare i■ 
al Rep

Tovarășul Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, a adre
sat o telegramă de felicitare tova
rășului Jan Marko, ministrul afa-

cerilor e> 
cialiste C 
numirii st 
al afaceri' 
slovace.

Ședința Corr
4 1

Electorale Cei
în ziua de 31 decembrie 1968, Co

misia Electorală Centrală s-a în
trunit în prima sa ședință de lucru 
și a stabilit măsurile care urmează 
a fi luate în legătură cu desfășu-

rarea campaniei ele 
Legii nr. 28/1966 i 
de deputați în Man 
țională și în consili

ȘTIRI SPORTI
7

PRAGA 1 (Agerpres). — Pre
ședintele R. S. Cehoslovace, Lud- 
vik Svoboda a numit la 1 ianua
rie 1969, în baza primei legi con
stituționale cu privire la Federa
ția Cehoslovacă, noul guvern al 
Republicii Socialiste Cehoslovace. 
O. Cernik a fost numit președin
te al guvernului, iar P. Colotka, 
S. Faltian, F. Hamouz, V. Vales,

BRATISLAVA 2 (Agerpres). — A- 
nul 1969 este și primul an al Re
publicii Socialiste Slovace, care a 
luat ființă în baza legii cu pri
vire la Federația Cehoslovacă. în 
noaptea de 31 decembrie spre 1 ia
nuarie a răsunat la hradul din Bra
tislava imnul național cehoslovac 
și, în timp ce erau. înălțate 
steagurile cehoslovac și slovac au 
fost trase focuri de artilerie. Cu a- 
cest prilej, O. Klokoc, președintele 
Consiliului Național Slovac, a ținut

La nouă' ani de la 
obținerea independen
ței, Camerunul se dis
tinge prin considerabi
lele sale eforturi pentru 
pregătirea cadrelor na
ționale. Aproximativ 
750 000 de elevi învață 
in școlile primare și 
peste 40 000 în liceele 
și colegiile, secundare 
sau școlile tehnice: U- 
niversitatea federală 
din Yaounde, creată în 
1961, cuprinde în'pre
zent circa 1 600 de stu- 
denți repartizați pe fa
cultăți diferite : drept, 
științe economice, litere, 
agronomie etc.

vicepreședinți ai guvernului. J. 
Marko a fost însărcinat cu con
ducerea -Ministerului Afacerilor 
Externe, general-colonel M. Dzur 
—- Ministerului Apărării Naționa
le, J. Pelnar — Ministerului A- 
facerilor Interne, F. Vlasak — Mi
nisterului Planificării, J. Tabav- 
zek — Ministerului Comerțului Ex
terior,

LA BERLIN au început întrecerile 
tradiționalului TURNEU INTERNA
ȚIONAL FULGER DE HANDBAL 
MASCULIN, la care participă selec
ționatele a cinci orașe, în primul 
joc susținut selecționata de tineret a 
orașului București a învins cu sco
rul de 10—8 (3—4) echipa orașului
Budapesta.

Alte 
12—3 
14—13 
(4—5).

(6—1) ; sei. cluburi! 
occidental-Stockholm

Slovace
o
publicii Socialiste Slovace.

★
La 2 ianuarie a avut loc la 

Bratislava prima ședință a Pre
zidiului Consiliului Național Slo
vac în noua sa componență. Pre
zidiul a numit guvernul Repu
blicii Socialiste Slovace. Președin
tele guvernului slovac este Ște
fan Sadovski, iar Julius Hanus 
și Jozef Zrak, vicepreședinți ai 
guvernului.

Paralel cu dezvolta- , 
rea învățămîntului efor- plantațiile de cauciuc, 
turtle sînt îndreptate bumbac, forestiere. H - 
spre crearea unei indus- drocentrala și uzina de 
trii naționale, extinderea. aluminiu de la Edea, 
rețelei de comunicații, 
modernizarea agricul
turii. Al doilea plan 
de dezvoltare, prevă
zut pe o perioadă 
de 5 ani, stipulează 
o serie de măsuri în 
această direcție. In
dustrializarea îmbracă 
domenii variate: alu
miniu, cauciuc, textile, 
chimic. In agricultură 
se urmărește o diversi
ficare a culturilor, ală
turi de culturile tradi-

instalațiile de decorti- 
care a orezului din nor
dul și centrul țării, con
struirea arterei ferovia
re nord-sud, de la 
Yaounde la Ngaundere, 

. tint cîteva din obiecti- 
oele care permit po
porului camerunez să 
spere in depășirea tu
turor obstacolelor lăsate 
de dominația colonială 
și care mai mențin încă 
economia țării într-o si
tuație de subdezvoltare.

TURNEUL —------- --- , -------
MASCULIN DE HANDBAL DESFĂ
ȘURAT IN BERLINUL OCCIDEN
TAL A FOST CIȘTIGAT DE ECHI
PA STEAUA BUCUREȘTI. Handba- 
liștii români, care au avut o frumoa
să comportare, au învins cu scorul 
de 13—4 (8—1) echipa orașului
Stockholm, cu 7—5 (3—4) echipa o- 
rașului Belgrad și cu scorul de 12—6 
(6—3) selecționata unor cluburi din 
Berlinul occidental. Alte rezultate 
tehnice : Belgrad-Stockholm 11—6

REZULTATELE 
CONCURSULUI SPECIAL 

PRO NO EXPRES DIN 1 
IANUARIE 1969

PREMII OBIȘNUITE (bilete 
și 15 lei). Extragerea I : 18 36
41 34. Extragerea a Il-a : 9 
12 18 40 24. PREMII SUPLIMEN
TARE (bilete de 6 și 15 
gerea a IlI-a : 28 39 37 
gerea a IV-a 17 32 21
tragerea a V-a : 41 20 4 36 35. Ex
tragerea a Vl-a : 21 44 18 38 4. 
Extragerea a VH-a : 31 34 28 7 3. 
Extragerea a VIII-a : 30 4 18 24 2. 
PREMII SPECIALE (bilete de 15 lei). 
Extragerea a IX-a ;
42 21 26. __ ___
4 459 761 lei din care : Extragerea I 
914 706 lei. Extragerea a II-a 
914 706 lei.

Administrația Asigurărilor 
de Stat anunță că la tragerea 
de amortizare a asigurărilor 
mixte de viață din 31 decem
brie 1968 au ieșit următoarele 
opt combinații de litere :

I. V. G.; G. R. Z. ; A. Y. P. ; 
K. E. R. ; T. C. X. ; A. N. I.; 
O. I. T. ; G. L. A. J

Toți asigurații care au poli
țele în vigoare și au trecute în 
ele una sau mai multe din a- 
ceste combinații ale 
tere sînt înscrise în 
ieșirii la tragere se 
zenta la

SOFIA 1. (Agerpres). — Comitetul
Central al P, C. Bulgar, Prezidiul A-
dunării Populare și Consiliul de
Miniștri al R. P. Bulgaria au adresat
cu ocazia Anului (Nou un mesaj de
felicitare poporului bulgar. în mesaj 
se arată că, în 1968, Bulgaria a făcut 
un nou pas pe cilea avîntului ei

———————■ /■ "
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA s București Piața „Scînteil". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele >e fac la oficiile poștale și dlfuzorii din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scintell

căror li- 
ordinea 

vor pre- 
unitățile ADAS, 

pentru a-și primi sumele cu
venite.

LA CASTELSARRI 
meciul International ( 
echipa STEAUA BUi 
SELECȚIONATA A 
Rugbiștii români au 
bine, obtinînd victorii 
8—3 (3—0). Pentru ri 
au marcat Ionescu (3 
Cros a înscris cele t 
gazdelor. în urma ur. 
pedeapsă. Acesta a fc 
susținut de Steaua în 
lui pe care l-a întrepi

ÎN TURUL PATRU 
LUI INTERNAȚION4 
DE LA MADRAS, cam 
niei, Ilie Năstase. l-a î 
6—3 pe Venkatesan (Ir 
reanu (România) a cîș
6— 0 la Ghouse (In< 
(Franța) l-a eliminat <
7— 5 pe Marcu (Romă

APROAPE 90 000 DE S 
au urmărit la Ciudad di 
tîlnirea internațională di 
tre echipele Mexicului : 
capătul unui joc spectai 
liștii italieni au obținut 
scorul de 3—2 (0—1). Sc 
deschis în minutul 44 ț 
prin Borja, care a în.' 
Riva a egalat în minutul 
teva minute mai tîrziu ec 
nă a preluat conducere; 
punct marcat de Anasta: 
scurtă dominare, mexicai 
ținut egalarea prin Gonza 
minut înaintea fluierului 
a înscris punctul victoriei 
echipe vor susține la 5 : 
nouă întîlnire.

LISTA DE OIȘTII 
depunerile pe librete de 

cu cîștiguri 
TRAGEREA LA SO 

PE TRIMESTRUL IV

Nr crt.
Terminațiile 
numerelor 
libietelor 

cîștiftătoare,

Pr 
d

fi
1 584
2 050
3 552 11
4 063 i
5 841 2
6 619 2
7 815 2.
8 437 21
9 343 2!

10 611 21
11 463 25
12 843 25
13 257 25
14 087 25
15 149 25

40.360


