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.1 IM H radio si televiziune

cu prilejul Anului Nou
serie de măsuri importante. în cursul anului 1971, ca și în ceilalți ani ai noului cincinal vor fi luate noi măsuri pentru creșterea nivelului de trai al maselor. Se vor asigura, pe măsura sporirii resurselor materiale și financiare, venituri tot mai mari pentru oamenii muncii, condiții de viață din ce în ce mai bune pentru
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a mai venit un an... Răscolitoare de 
_____ __________ ,____ascullind noi planuri, noaptea de în
ceput a anului și-a purtat peste tară orele de frumusețe și vo
ioșie. în minutul zero al noului an, al noului deceniu și al nou
lui cincinal cupele s-au ciocnit, ochii s-au privit adine și ne-am 
urat unul altuia ceea ce datina străbună și inimile noastre ne 
învață : sănătate și pace, belșug și lericire. Și ni le-am urat cu 
certitudinea că urările vor deveni faptă. .

De la Sighet pînă la Constanța și de Ia Porțile de Eter pină 
In codrii Bucovinei, în preajma furnalelor Hunedoarei, a bara
jului de la Lotru, pe platforma industrială a Piteștilor și peste 
ogoarele Bărăganului, din Capitală și pînă în ultimul cătun din 
munți, Româuia și-a contemplat, în această mirifică noapte, 
chipul ei de muncitor și de gînditor. în ciuda apelor din mai. 
anul care a trecut a fost un an bun. Un an care a sporit avuția 
patriei, un an de noi înfăptuiri. Un an care s-a înscris ca un an 
al muncii avîntate, al abnegației, al eroismului, al biruințelor 
socialiste.

înlilniți în bucurie, în petrecere, ne-am simțit cu toții membrii 
unei singure și mari familii, înfrățiți în crezuri și ideal ; am fost 
bucuroși pentru noi înșine, pentru înfăptuirile noastre, pentru tot 
ceea ce vom înfăptui. Am intrat în noul an, în noul cincinal și 
noul deceniu cu nădejdi și certitudini, hotăriți să muncim cu și 
mai mult spor. Ceea ce gindim vom preface în fapte.

Reporterii și corespondenții ziarului nostru au străbătut un iti
nerar lung in această noapte. Au trecut prin locurile unde se 
petrecea și au trecut prin locurile unde se muncea, pe la cei a 
căror activitate nu îngăduie nici o clipă de răgaz.

Urmăriți citeva secvențe din uriașa peliculă ce a rulat in noap
tea de inceput a anului.

Și a mai trecui un an, și 
bucurii, stirnind amintiri și

ce să Începem ? Haideți, In 
de prețuire pentru cei care

Cu 
chip 
au muncit pentru noi toți, ca în 
toate ceasurile să avem lumină, 
căldură, să ne putem vorbi din- 
tr-un oraș în altul, să ne putem 
deplasa, la DISPECERUL ENER
GETIC NAȚIONAL.

Despre inginerul Nicolae Llcu șl 
tehnicianul Traian Nicolae, dispe
cerii din noaptea de revelion de la 
Dispecerul energetic național, se 
poate spune că au fost de serviciu... 
doi ani la rînd : ei au intrat în 
tură in ziua de 31 decembrie 
1970, ta ora 22, și au predat schim-

bul — primul schimb al noului . 
an — în ianuarie 1971, Ia ora 7 di- ' 
mineața. (

De aici, de la acest adevărat ere- , 
Ier al sistemului energetic național, 
de la acest uriaș și complicat pu- | 
pitru de comandă au fost strunite, 
clipă de clipă, la tel ca în oricare 1 
din celelalte 365 de zile ale anului, j 
puternicele grupuri instalate în 
centralele termo și hidroelectrice I 
de pe tot întinsul țării. La ora zero, 
în mîna acestor oameni s-a aflat 
o putere de 3 800 MW.

— S-a întimplat ceva deosebit în 
timpul serviciului dv. 7 — i-am 
trebat.

— Totul este tn ordine 1
Fentru acest „totul este în 

dine" au vegheat în noaptea 
revelion și inginerul Emil Dobrescu 
de la C.E.T. Ișalnița, și ing. Sergiu 
Ștefanov de la C.E.T. Borzești, și 
ing. laeob Olaru de la Luduș, șl 
ing. Mihai Ivan de la Bicaz. și irig. 
L. Nincov de la cel mai tînăr vlăs
tar al energeticii românești — 
Porțile de Fier. Toți aceștia și mulți 
alții, ingineri șl tehnicieni, de la 
toate centralele electrice au ve
gheat ca fiecare „beneficiar1', indi
ferent dacă a fost vorba de Com
binatul siderurgic de la Galați sau 
doar de un cătun pierdut în inima 
munților, să primească energia 
electrică de care avea nevoie.

(Continuare în pag. a Il-a)
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La 31 decembrie, Niccolo Moscato, ambasador al Italiei și decan al corpului diplomatic, însoțit de un grup de ambasadori acreditați la București, au prezentat felicitări de Anul Nou tovarășului Ion
Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.La primire a participat Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe. (Agerpres)

Dragi tovarăși șl prieteni,Cetățeni al Republicii Socialiste România, în aceste clipe solemne, cînd se termină încă un an de activitate rodnică și înfăptuiri remarcabile, cînd ne aflăm în pragul unui an nou, vă adresez tuturor un călduros mesaj de salut din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Socialiste România.- Pentru poporul nostru, această sărbătoare are o semnificație deosebită deoarece ea marchează nu numai sfîrșitul unui an de viață și muncă, ci și încheierea planului cincinal 1966—1970 cu rezultate bune, cu un bilanț bogat, .« acești ani, România socialistă^ a urcat o nouă treaptă în ascensiunea ei continuă pe calea ■civilizației. S-au dezvoltat și mo- țrnizat forțele de producție ale ■ii, a crescut avuția națională, urmare a rezultatelor obținute producția materială, a crescut “nitul național, au fost luate noi tasuri pentru îmbunătățirea con- ’.țiilor de viată ale populației de orașe și sate. în această pe- >adă s-a înfăptuit majorarea -■nerală a salariilor, îndeosebi a miei,. a« fast sporite pensiile, alocațiile pentru copii, s-a intensificat construcția de locuințe. Statul nostru socialist a alocat fonduri însemnate pentru dezvoltarea învățămîntului, culturii, ocrotirii sănătății. Putem spune că întregul program de e- dificare economică și socială a- doptat cu cinci ani în urmă de Congresul al IX-lea al partidului a fost îndeplinit cu succes.Anul 1970 a fost, după cum se știe, și un an de grele încercăripentru poporul român; Inundațiile din primăvară au pricinuit pagube mari economiei naționale și populației. Poporul nostru și-a dovedit însă și cu acest prilej înalta forță morală, eroismul, patriotismul său fierbinte. în ciuda greutăților, planul industrial a fost îndeplinit, agricultura a furnizat economiei naționale importante cantități de produse. Măsurile luate au permis asigurarea fondului de mărfuri agroalimentare necesar aprovizionării populației. Toate acestea sînt o dovadă elocventă a trăiniciei șî superiorității orînduirii noastre socialiste, a capacității poporului român de a infringe și depăși orice obstacole în mersul său triumfător spre comunism.Progresele pe care le-am obținut sînt o vie șî pregnantă întruchipare a activității neobosite desfășurate de clasa muncitoare, de țărănime și intelectualitate, de toți cetățenii, fără deosebire de naționalitate, care urmează cu încredere nestrămutată politica partidului — A.-presie a intereselor fundamentale și a aspiraților celor mai arzătoare ale poporului nostru. Pați-mi voie ca pentru toate aceste realizări, pentru munca nobilă închinată înfloririi patriei noastre scumpe, România socialistă, să vă adresez tuturor, dragi concetățeni, cele mai sincere și cordiale felicitări.O dată cu începutul anului 1971, intrăm în- tr-o nouă etapă a dezvoltării economice și so- cial-culturale a țării, concretizată în prevederile noului plan cincinal. Pe drept cuvînt se poate spune că cincinalul viitor, întocmit pe baza' Directivelor celui de-al X-lea Congres al partidului, va asigura ridicarea la un nivel superior a întregii economii naționale, atît ca potențial, dar mai ales din punct de vedere calitativ. îndeplinirea planului de stat pe 1971 — adoptat recent de Marea Adunare Națională — va crea premisele pentru realizarea în cele mai bune condiții a acestui măreț program. Au fost luate — și șe vor lua în continuare — măsuri pentru perfecționarea activității economice, pentru creșterea eficienței întregii producții materiale. S-a trecut la aplicarea măsurilor pentru ridicarea nivelului a- griculturii, atît prin dezvoltarea și modernizarea bazei materiale, cît și prin perfecționarea organizării, conducerii și planificării producției.în centrul preocupărilor partidului și statului nostru vă sta grija pentru satisfacerea în- tr-un grad tot mai înalt a cerințelor materiale și spirituale ale poporului. Recenta plenară a Comitetului Central a adoptat în acest scop o

întregul popor. Tot ceea ce se făurește în țara noastră, întreaga activitate de construcție so • cialistă au drept țel major bunăstarea oamenilor muncii, asigurarea accesului tuturor membrilor societății la binefacerile civilizației moderne, dezvoltarea multilaterală a personalității umane.Realizarea acestor mari obiective cere din partea tuturor celor ce muncesc — în calitatea lor dublă de producători și proprietari ai mijloacelor de producție — o activitate susținută, o contribuție activă la soluționarea problemelor generale ale vieții economice, politice și sociale. Perfecționarea organizării și planificării economiei, dezvoltarea democrației socialiste 'creează cadrul propice pentru participarea efectivă a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la conducerea producției, la activitatea tuturor organismelor sociale, la elaborarea și înfăptuirea întregii politici de construcție socialistă. Mersul înainte al României spre progres și prosperitate este astfel rezultatul nemijlocit al creației conștiente a poporului, deplin suveran în țara sa. stăpîn pe destinele sale, liber să-și făurească viitorul așa cum dorește.Dispunem de o bază economică puternică, avem o perspectivă clară, țeluri precise. La cîrma țării se află încercatul nostru partid comunist, strins legat de clasa muncitoare, de masele largi ale oamenilor muncii, trup din trupul poporului, care își îndeplinește cu cinste rolul istoric de forță politică conducătoare a societății socialiste, călăuzindu-sc după legile generale ale noii orînduiri, după învățătura marxist-leninistă aplicată creator la condițiile istorice și sociale ale României. Semnificația deosebită a noului an este accentuată și prin faptul că în 1971 vom aniversa semicentenarul Partidului Comunist Român, a cărui glorioasă existență demonstrează că idealul suprem al comuniștilor români a fost și rămîne slujirea devotată a poporului în mijlocul căruia s-au născut, asigurarea libertății și prosperității patriei, a viitorului ei fericit.Dragi tovarăși.Anul 1970 a fost un an bogat în evenimente internaționale. Deși cercurile imperialiste au întreprins o serie de acțiuni menite să pună în pericol cauza păcii, securitatea popoarelor, să agraveze încordarea pe arena mondială, putem afirma că linia dominantă a evoluției internaționale a constituit-o succesele

forțelor progresiste în lupta pentru înlăturarea pericolului unui nou război, pentru destindere și colaborare. Viața a adus noi și noi dovezi că popoarele lumii doresc cu ardoare să trăiască liber și independent, că ele sînt hotărîte să nu mai admită politica imperialistă de dominație, dictat și agresiune, să lupte pentru ca toate națiunile să poată colabora în deplină egalitate, în folosul propriu și al progresului general, în anul 1970, Republica Socialistă România, credincioasă politicii sale de pace, securitate, pătrunsă de un înalt spirit de răspundere față de soarta poporului român și a păcii mondiale, a desfășurat o intensă activitate internațională. S-au lărgit relațiile de prietenie și colaborare ale țării noastre cu toate statele socialiste. s-a dezvoltat cooperarea noastră cu numeroase țări ale lumii. în acest an au avut loc schimburi de vizite, contacte și întîlniri între reprezentanții României și ai unui mare număr de state de pe toate continentele. S-au dezvoltat raporturile dintre Partidul Comunist Român și celelalte detașamente ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale. ale frontului antîimpe- rialist. Ț-ara ■ noas'tră- a depus-ie- forturi susținute pentru normalizarea situației pe continent și înfăptuirea securității europene, pentru crearea unui climat care să favorizeze o largă și fructuoasă cooperare între state. în același timp, am acționat consecvent pentru stingerea focarelor de război și încordare care periclitează securitatea și liniștea omenirii, pentru rezolvarea pașnică a . litigiilor internaționale. Ca rezultat al politicii și activității sale, Republica Socialistă România se bucură de prestigiu și simpatie în rîndul tuturor popoarelor, are prieteni pe toate meridianele globului, ocupă un loc de cinste în viața internațională.Intrăm în noul an cu hotărîrea fermă de a extinde și mai mult relațiile de prietenie, alianță și colaborare cu toate țările socialiste, de a face totul pentru întărirea unității și coeziunii sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste. în același timp, acționînd în spiritul coexistenței pașnice, vom lărgi legăturile economice, politice, teh- nico-științifice și culturale cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială. Vom milita neabătut pentrur ca în raporturile dintre state să triumfe principiile egalității în drepturi, încrederii și stimei reciproce, pentru ca fiecare popor să se poată bucura nestingherit de dreptul sacru de a-șî hotărî singur soarta, corespunzător voinței, intereselor și aspirațiilor naționale. Ne vom consacra eforturile și în anul ce vine luptei pentru stingerea focarelor de război și a conflictelor din Indochina și Orientul Apropiat, pentru împlinirea idealurilor de progres, pace și securitate ale omenirii contemporane.Fie ca anul 1971 să aducă poporului român noi înfăptuiri în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, în ridicarea bunăstării sale materiale șl spirituale, să marcheze succese și mai mari în lupta popoarelor pentru progres, libertate, independență și colaborare, să aducă noi victorii forțelor socialismului și păcii.în această noapte de sărbătoare vă urez din adincul inimii — dumneavoastră, muncitori, țărani, intelectuali, bărbați și femei, tineri și vîrstnici. români, maghiari, germani și de alte naționalități, tuturor celor care prin activitatea și eforturile lor înaltă luminosul edificiu al României socialiste — un an nou fericit, multă sănătate, împlinirea tuturor dorințelor, realizări cît mai mari în muncă și viață.La mulți ani, dragi compatriot!!

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba 
prim-ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba

Tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO
președintele Republicii Cuba HAVANACea de-a Xîl-a aniversare a sărbătorii naționale a Republicii Cuba — Ziua Eliberării — ne oferă plăcuta ocazie de a vă adresa, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri, al poporului român și al nostru personal, dumneavoastră, Partidului Comunist din Cuba, Guvernului Revoluționar și poporului cubanez un cald salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări.Poporul român se bucură din toată inima de realizările remarcabile obținute de poporul frate cubanez, sub conducerea partidului comunist, în dezvoltarea economiei, științei și culturii și îi urează noi izbînzi în întărirea orînduirii noi socialiste.Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre partidele și țările noastre vor continua să se adîncească tot mai mult, spre binele popoarelor român și cubanez, în interesul forțelor care luptă împotriva imperialismului, pentru pace și socialism.

NICOLAE CEAUȘESCUsecretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN LUXEMBURGDragi tovarăși.Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist din Luxemburg, Comitetul Centra! al Partidului Comunist Român vă transmite dumneavoastră, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii luxemburghezi un cald salut tovărășesc și cele mai sincere felicitări.Ne exprimăm convingerea că relațiile prietenești dintre partidele noastre se vor dezvolta și în viitor pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar, ale independenței, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător politica.Vă dorim, dragi tovarăși, noi succese în activitatea ce o desfășurați pentru apărarea intereselor vitale ale poporului luxemburghez, pentru triumful cauzei păcii, democrației și socialismului.

COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Excelenței Sale
Domnului RUDOLF GNAEGI

președintele Confederației Elvețiene BERNAInstalarea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Confederației Elvețiene îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa. Excelență, sincere felicitări, precum și cele mai bune urări de succes în îndeplinireaimportantei dumneavoastră misiuni, 
și prosperitate. iar poporului elvețian prieten pace

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Dr. BENJAMIN HENRY SHE ARES

președintele Republicii Singapore SINGAPOREAlegerea Excelenței Voastre în înalta funcție de președinte al Republicii Singapore îmi oferă deosebita plăcere de a vă transmite sincere felicitări și cele mai bune urări. îmi exprim, totodată, încrederea că relațiile dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă. în interesul celor două popoare, al păcii și colaborării internaționale
NICOLAE CEAUȘESCU

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului EL HADJ AHMADOU AHIDJO

președintele Republicii Federale Camerun YAOUNDEîn numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului și poporului român, adresez Excelenței Voastre, cu prilejul zilei naționale a Republicii Federale Camerun, calde felicitări. împreună cu cele mai bune urări de pace și progres poporului camerunez.
NICOLAE CEAUȘESCU președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

în pag. a lll-a

HOTĂRlRI ALE 
CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI

© PRIVIND ÎNFIINȚA
REA ÎNTREPRINDERILOR 
Șl STAȚIUNILOR PEN
TRU MECANIZAREA A- 
GROLTURII Șl ORGA
NIZAREA ACTIVITĂȚII 

ACESTORA

© PRIVIND ÎMBUNĂTĂ
ȚIREA COINTERESĂRII 
MATERIALE A LUCRĂ
TORILOR DIN ÎNTRE
PRINDERILE PENTRU 
MECANIZAREA AGRI

CULTURII

Rezultate bune 
din primele zile 

ale anului
DIN UNITĂȚILE ECONO

MIEI, UNDE SE LUCREA
ZĂ CU „FOC CONTINUU", 
CORESPONDENȚII „SCÎN 
TEII" TRANSMIT :

La GALATI, pe Pla|forma 
industrială de pe platoul Smîr- 
dan, sute de siderurgiști in- 
cepînd cu cei ce lucrează la a- 
glomerare și terminînd cu la- 
minoriștii — au sărbătorit 
Anul Nou veghind la focul veș-

Ing. Mihai Preda și prim-topi- torul Ștefan Larpov, în noaptea de Anul Nou, la pupitrul de comandă al convert,zorului
nic al titanului siderurgiei 
românești. De fapt, ei toți 
își incheiaseră „conturile" pe 
anul 1970 încă de la 25 de
cembrie. cînd au dat ultimele 
cantități de fontă, oțel și lami
nate din planul pe anul trecut 
Și. totuși, au trăit din plin emo
țiile startului luat în noul cinci
nal. care pentru dinșii reprezin-

Continuare în pag a III-a
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Reportaj în noaptea de Anul Nou
(Urmare din pag. I)

Țara întreagă a fost o masă 
mare ; o masă de petrecere unde vi
nul și șampania au curs, unde oame
nii au cîntat și au dansat. In multe, 
in foarte multe locuri, după un obicei 
care în anii socialismului a devenit 
tradiție, cei ce muncesc împreună, cei 
ce sînt zi de zi părtași la succese și la 
necazuri, acolo, la locurile de produc
ție, au fost împreună și în noaptea de 
început a anului. R.ememorînd izbîn- 
zile de peste an, fericiți pentru ele, 
cu mindria pe deplin justificată că și 
ei au pus umărul la munca întregu
lui popor pentru a spori zestrea pa
triei, hotăriți să muncească mai mult 
și mai bine în anul ce începe, în noul 
cincinal, în noul deceniu.

Cîteva sute de muncitori și ingi
neri ai cunoscutei uzine bucureștene 
„GRIVIȚA ROȘIE“ și familiile lor 
au petrecut împreună revelionul în 
frumoasa sală a clubului întreprin
derii. Totul a fost intim, plăcut, prie
tenos. Formația de muzică ușoară și 
cea de muzică populară, soliștii — 
toți salariați ai uzinei. Tradiția „Gri- 
viței Roșii" nu se dezminte. Familia 
„Griviței Roșii" e la fel de unită și 
la petrecere, ca și în muncă. In urmă 
cu trei zile, în uzină s-a mai sărbă
torit un alt „revelion" ; îndeplinirea 
planului pe 1970.

înainte de miezul nopții, ascultînd 
cuvintele secretarului general al 
partidului nostru comunist, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, grivițenii au sim
țit încă o dată cit de puternic sînt 
angajați, împreună cu întregul po
por, pe drumul prosperității, al civi
lizației socialiste, au simțit din plin 
mindria pentru tot ceea ce am înfăp
tuit, pentru tot ceea ce înfăptuim. 
Urările conducătorului țării au fost 
urările noastre, ale tuturor.

Iată două interviurl-fulger, reali
zate în noaptea Anului Nou.

— Ce vă doriți în acest an 7
Anton Dobrin, maistru la secția 

mecanică grea :
— Cea mai vie dorință a mea 7 Am 

mai multe. Intîi, sănătate și belșug 
tuturor. Vreau ca, împreună cu cei

într-o atmosferă de voioșie generală, tehnicienii și muncitorii de la „Grivija Roșie care, împreună cu familiile cu petrecut revelionul la clubul uzinei, au întîmpinat primele ore ale noului an, sub semnul bucuriei și belșugului, pe deplin încrezători în perspectivele deschise țării și poporului nostru de cincinalul pe care-l începem
lalți din echipă, să terminăm pînă la 
1 martie comanda pe care o avem : 
18 agregate de electroliză. Le execu
tăm pentru Combinatul chimic de la 
Rîmnicu-Vîlcea. Vreau ca Dumitru, 
băiatul meu, să treacă cu bine clasa 
a șaptea.

Gheorghe Ion, de la secția cazan- 
gerie : x

— Eu știu una : dacă vom lucra 
așa ca în ultimele zile din anul 1970, 
n-au să fie „probleme". Pentru a- 
ceasta, însă — și așa vă răspund la 
întrebare — trebuie să lucrăm toți 
ca unul. In familie, doresc să-1 văd 
pe Alexandru, „prîslea", trecut în 
clasa a VIII-a, iar pe cel mare, 
Gheorghe, cu armata terminată.

Intr-o altă cetate muncitorească, la 
BRAȘOV, un mare număr dintre 
constructorii de tractoare au ținut și 
ei să-și petreacă împreună noaptea 
de revelion. Munca de zi cu zi, le
găturile care s-au consolidat de-a 
lungul anilor între ei i-au determinat 
ca și în această ocazie să fie împre
ună. Inginerul Simion Moraru, șeful 
turnătoriei de fontă, a ciocnit în a- 
ceastă noapte un pahar cu vin cu 
turnătorii Aurel Cora și Ion Năstase, 
cu maistrul Dumitru Olgoș și cu in
ginerul Iosit Urs. Au venit cu so
țiile. Printre ceilalți invitați la reve
lionul constructorilor de tractoare îi 
zărim pe Ion Socol, mecanic-montor 
la secția tractor greu, inginerul Con
stantin Sasu, adjunct al șefului sec
ției montaj general, pe forjorul 
Gheorghe Ene, împreună cu familiile.

Anul 1970 a fost și pentru con
structorii de tractoare un an bogat 
în realizări.

O noapte de început de an care a 
început bine I

La GALICEA MARE, ca și în alte 
localități din cimpia mănoasă a 
Doljului, s-a împămîntenit obiceiul 
ca Anul Nou să fie întîmpinat la 
revelionul țăranilor cooperatori. Anul 
acesta, in sala de festivități a coope
rativei agricole de producție au venit 
peste 40 de familii. Printre animato
rii petrecerii se aflau, bineînțeles, 
președintele cooperativei — ing. 
Gheorghe Andonie, vicepreședintele 
Ghenea Petre, ajutorul de fermier 
Ilarie Voicu, Iancu Florea, coopera

tori fruntași, care au realizat peste 
200 norme convenționale, Ion Zu- 
gravu, primarul comunei, și multi 
alții. Cozonacii, fripturile, caltaboșii 
au fost udate din plin cu vin de viță 
nobilă, de pe cele 80 hectare plantații 
noi ale cooperativei. Din cind în cînd, 
la semnalul dirijorului orchestrei, se 
face liniște. învățătorul Apostol Pe
tre citește răvașele. Hazul este gene
ral, molipsitor. '

A petrecut, a jucat și a cîntat în
treaga comună. Și totuși, la Galicea 
Mare a fost cineva care nu a respec
tat tradiția. E vorba de cel mai tânăr 
locuitor al comunei, al doilea 
fiu al țărăncii cooperatoare Elisa- 
beta Moș, care a apărut pe lume în 
ajunul noului an și este cel de-al 
1 000-lea născut la casa de nașteri 
din comună. Dumitru, noul născut, 
împreună cu mama sa, a... petrecut 
primul său revelion la casa de naș
teri.

întreaga comună i-a urat LA 
MULȚI ANI !

In VRANCEA, obiceiuri strămo
șești, (datini de veacuri înfrumuse
țează neînchipuit momentul simbo
lic al împlinirii anului viitor.

Comuna Nereju. Soarele se ghi
cește undeva la asfințit. Pe cărările 
munților coboară spre centrul co
munei, din satele Sahastru și Chi- 
ricani, Brădăcești și Nereju Mic, 
sute de urători purtind măști migă
lite de Pavel Terțiu. Cînd liniștea 
de-o clipă a serii se isprăvește, in
tr-un capăt de sat se aud tălăngi și 
pocnete de bici și mugetele buhai- 
lor și glasuri bărbătești.

„Dragii mei vrinceni plugari I 
Cinstiți șt buni gospodari, / Trageți 
brazdă voinicească t Griu de vară 
să-nverzească / Pe cimpia strămo
șească 1“

Comuna Paltin. Se apropie miezul 
nopții. în marea sală a căminului 
cultural, unde s-au adunat să în- 
tîmpine Noul An peste 200 de lo

calnici, pătrund urătorii mascați. 
Capre, urși, ursăȘițe și ursari, un- 
cheși, mire și mir'ese, berze, un ade
vărat alai de basm. Sint buciumașii 
din Spulberi, fluierașii din Paltin, 
artiștii care pe scenele țării au in- 
cîntat de atitea ori cu măiestria și 
arta lor. Acum au venit să le ureze 
consătenilor :

„La cap t Floare de mac / La 
poale / Clopoței / La perete / Pom 
verde / La ferești / Flori domnești / 
Copii frumoși in casă / Galbeni 
pe masă / Spor / La ogor / Și la 
dumneavoastră bucurie / Intru 
mulți ani să vă fie !“

Și, intr-un tirziu, cînd se lumi
nează de ziuă, pe ulițe apar copiii 
cu sorcove, cu buzunarele pline de 
griu, pornind să ureze „La mulți 
ani „Sorcova, vesela"... așa cum e 
datina.

Anul ce a trecut, an de muncă 
harnică și avîntată, a fost insă și 
anul cînd poporul nostru a trecut 
prin greaua încercare la care l-au 
supus stihiile dezlănțuite ale naturii. 
Itinerarul nostru cuprinde și o sec
vență la fruntariile de nord-vest, a- 
colo unde, cu numai șapte luni în 
urmă, apele ieșiseră cotropitor din 
matcă.

SATU-MARE. Poposim pe strada 
Botizului, la nr. 99, in dreptul unei 
case cu etaj, unde doar o inscripție 
frapantă din ceramică „14 mai 1970", 
mai amintește de ziua cînd s-a dez
lănțuit urgia apelor peste oraș.

— Bucuroși de oaspeți 1 
întrebarea apare inutilă. Pentru că 

despre ospitalitatea gazdelor vor
bește însăși veselia numeroșilor oas
peți, români și maghiari, înfrățiți în 
muncă, in năzuinți comune și-n 
voie bună, veniți aici să petreacă 
împreună noaptea de revelion.

— Am fost invitați să ne petrecem 
revelionul in alte familii — ne po
vestește Ștefan Fori, capul familiei, 
pensionar, fost muncitor la fabrica 
de mașini casnice „23 August". Dar 
noi am spus-o oricui cu mindrie : 
„Nici că se poate petrece revelionul 
altundeva mai bine ca în casă 
nouă 1“ Uitați-vă ! Nu am dreptate 7 
Casa ce ne-au dus-o apele, nici pe 
departe nu se poate compara cu 
mîndrețea noastră de locuință. Ba, 
mai mult, cu ajutor de la stat, am 
putut clădi la etaj și locuință pen

tru feciorul mai mare. Ștefan e vop
sitor la Unio. îndată are să aibă și 
el familia lui.

Intrăm în sufrageria gazdelor. în 
jurul mesei îmbelșugate, străjuite de 
un pom de iarnă, oaspeții se amuză 
copios urmărind spectacolul de pe 
micul ecran. Gazda ni-i prezintă pe 
oaspeți rînd pe rînd : Coloman și 
Varvara Pușkaș, cu fiica lor Ecate- 
rina, sau, altfel spus, familia vecină, 
din celălalt apartament al vilei, fa
milie care, in mai, rămăsese, de a- 
semenea, peste noapte, fără locuin
ță. Tot aici este și familia lui Gheor
ghe Soponar, care, de asemenea, cu 
sprijinul statului, și-a refăcut locu
ința, în mare parte avariată.

— Am ținut să ne facem revelio
nul aici, în casa noastră nouă — ne 
mărturisește și Terezia Pori, soția 
gazdei. Gîndeam noi c-om avea casă 
tot în ăst an 7 Da’ uite că avem 1 Și 
ce casă frumoasă !

Varvara și Coloman Pușkaș inter
vin și ei în discuție :

— Scrieți, vă rugăm, și de bucuria 
noastră, de gindurile noastre de re
cunoștință pentru partid, pentru to
varășul Nicolae Ceaușescu, care, chiar 
atunci, în luna mai, ne-a spus cu 
convingere că în același an ne vom 
bucura de noile noastre cămine. Și a 
avut dreptate 1

Și în paharul pe care îl închină 
el pun un fierbinte gind de recunoș
tință, o nesfîrșită urare de fericire 
pentru partidul nostru comunist, 
pentru conducătorul său.

...Să mai zăbovim o clipă în tovă
rășia apelor ; de astădată, a celor 
îmblînzite, a celor care, strunite de 
mina omului, dau lumină și energie. 
Sintem la PORȚILE DE FIER, la 
punctul de comandă al hidrocentra
lei. Se apropie ora 24. Telefonul 
de legătură directă cu malul sîrbesc 
sună prelung. De la celălalt capăt, 
colegul iugoslav, căruia i se dau din 
oră in oră caracteristicile turbinelor 
pentru reglarea cotei apei în amonte 
și aval, îi spune, dispecerului nostru, 
într-o simpatică limbă românească, 
„La mulți ani, românule !“. Apoi sînt 

transmise datele cuvenite. Peste o 
oră (pentru români, ora 1 din nou) 
an — 1971, pentru sîrbi momentul în 
care sosește noul an) este rîndul 
ca de pe malul românesc să se trans
mită pe celălalt mal, sîrbesc, urarea 
„Srecina nova godina — sîrbule !“.

Constructorii și montorii de la Por
țile de Fier închină, în veselie, 
un pahar pentru noul an 1971, an in 
care vor face totul pentru a obține 
noi și prestigioase succese.

Mulți dintre inginerii pe care i-am 
întilnit pe parcursul acestui itinerar, 
cei mai mulți tineri, ne-au rugat să 
transmitem, prin mijlocirea tiparu
lui, urarea lor de „La mulți ani !“ 
acelora care, de-a lungul a cinci ani, 
le-au călăuzit cu dragoste pașii pe 
cărările deloc ușoare ale tehnicii 
contemporane, maeștrilor lor, profe
sorii de la institutele politehnice din 
toată țara. Ceea ce facem bucuroși. 
Mai mult, vă înfățișăm un moment 
din noaptea revelionului la INSTI
TUTUL POLITEHNIC DIN BUCU
REȘTI. Cadrul ? Cantina-restaurant 
de la Complexul studențesc Regie, 
ornamentată tradițional. Doi brazi 
alăturați, măsurînd cinci metri înăl
țime, domină splendida sală împodo
bită cu ghirlande, flori, lampioane, 
strălucind de lumini colorate. Sînt 
aici peste 400 de invitați : cadre di
dactice, asistenți, lectori, conferen
țiari, profesori, conducători de facul
tăți sau de institute, împreună cu 
familiile lor. Au încheiat împreună 
anul 1970, au toastat pentru realiză
rile muncii didactice obținute la ca
tedră, în laboratoare, in ateliere, 
și-au adresat urări fierbinți de tot 
mai mari succese pentru anul care 
a debutat. Erau prezenți, printre alții, 
prof. dr. ing. Alexandru Popa, pro
rector al Institutului politehnic, prof, 
dr. ing. Marius Preda, președintele 
Consiliului sindicatelor din Centrul 
universitar București, prof. dr. Flo
rea Oprea, prof. dr. ing. Sergiu Călin, 
decanul Facultății de automatică, 
prof. dr. ing. Nicolae Geru, conf. dr. 
Gută Crăciun, secretarul comitetului 
de partid din institut, alte cadre di
dactice. Alături de corpul profesoral, 
șărbătoresc împreună revelionul sa
lariați din administrație, cu familiile 
lor. Orchestra studențească „Arheop
terix", imprimările de muzică popu
lară — romanțe, cîntece de pahar — 
programele de la televiziune (în sală 
au fost instalate 6 televizoare) au 

fost bine primite. A fost o noapte de 
neuitat, plină de bucurie, de opti
mism.

Cadrele didactice din cea mai 
veche cetate universitară a țării, cea 
din IAȘI, au petrecut revelionul la 
Casa Universitarilor din Copou. Cind 
am pășit în mijlocul lor tocmai se 
cînta „La mulți ani !“

— Aici, în marea familie a uni
versitarilor, amintirea împlinirilor de 
peste an și depănarea planurilor de 
viitor au un farmec anume. Sint 
mulți ani de cind petrec așa 
revelionul — ne-a spus lectorul uni
versitar Gheorghe Opaiț, de la Facul
tatea de matematică.

Un alt interlocutor ieșean — Ale
xandru Moldovanu, cercetător prin
cipal în domeniul fizicii, fost elev, 
astăzi continuator al cercetărilor aca
demicianului Ștefan Procopiu — ne 
destăinuie împlinirile și gindurile 
sale, ale colectivului în mijlocul că
ruia lucrează la institut, năzuințele 
tuturor :

— A fost un an de pace. Și a fost 
un an în care prestigiul internațio
nal al țării noastre a crescut mereu. 
Sintem convinși cu toții că anul care 
vine va duce la întărirea păcii, la 
întărirea unității țărilor socialiste ; 
dorim anul ce vine un an de progres 
al omenirii.

...împliniri, bucurii, gînduri de vii
tor. In noaptea de cumpănă a anu
lui, am petrecut și ne-arn urat unii 
altora tot binele. Și — cum mai spu
neam — am închinat un pahar pentru 
cei care munceau. Cîți dintre noi, la 
miezul nopții ne-am gîndit că simpla 
legătură a unui număr telefonic pre
supune prezența în acel moment — 
undeva intr-o CENTRALA TELEFO
NICA — a telefonistelor 7 Cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă, solicitările din 
partea publicului cresc considerabil 
față de zilele obișnuite. In noaptea 
de 31 decembrie au lucrat circa 250 
de lucrători pentru deservirea legătu
rilor telefonice și prelucrarea trafi
cului telegrafic intern și internațio
nal. In sectorul telefonie interurbană, 
in noaptea de Anul Nou au fost la 
datorie 7 telefoniste la 03, 47 telefo
niste la interurban ; 7 telefoniste la 
internațional, care au deservit atît 
abonații din Capitală cit și convorbi
rile tranzitate prin București cu toa
te localitățile din țară și străinătate.

Printre salariatele care au întimpi- 
nat Anul Nou în centrale am notat 
numele telefonistelor Victoria Pulu, 
Silvia Căruțașu, Iuliana Lazăr, Dom- 
nica Dumitrescu, Cornelia Constanti- 
neșcu, fruntașe în muncă în tot cursul 
anului 1970.

La Telegraful central, pentru, a pre
lucra circa 15 000 de telegrame, în 
noaptea de 31 decembrie, în loc de 8 
salariați au lucrat 40 de telegrafiști, 
printre care Georgeta Dragomir, Ioa
na Teodorescu, Ion Olaru, Petre Dră- 
guloiu, Constantinescu Valentina, 
Ecaterina Boancă. Margareta Ene și 
alții, fruntași in producție pe anul 
1970. Pentru asigurarea condițiilor 
tehnice de prelucrare a comunicații
lor, in această noapte au lucrat 108 
electromecanici din diverse sectoare 
de întreținere. Serviciile poștale bucu
reștene. care in preajma Anului Nou 
au prelucrat zilnic circa 1 500 000 de 
corespondențe (din care 60 la sută 
au fost felicitări), pentru a transporta 
mai repede urările și veștile cetățe
nilor, nici în noaptea Anului Nou 
n-au incetat lucrul la cartare.

Un alt sector unde activitatea nu a 
încetat : MILIȚIA. Securitatea dru
murilor publice a fost asigurată și 
in noaptea Anului Nou de echipele 
auto ale Inspectoratului General al 
Miliției conduse de It col. T. Ionescu, 
serg. maj. N. Costea, serg. maj. I. Ro- 
zuleanu etc. Iar la posturi fixe au ve
gheat pentru respectarea ordinii serg. 
maj. C. Mincă, plut. G. Dumitrache. 
plut. G. Constantin. Numărul celor 
care, asemeni celor citați, au întîm
pinat noul an la datorie este mult 
mai mare. Adăugăm numele celor din 
dispeceratul central de intervenție, 
care au fost în permanență gata să 
intervină pentru restabilirea legali
tății oriunde ar fi încălcată : lt. col. 
D. Ciobotaru, cpt. Petre Sava, cpt. 
Mihai Antonescu, cpt. Aurel Dumitru, 
plut. maj. Alex. Andrei. Din fericire, 
munca lor a fost... foarte slabă. Adică, 
așa cum își doresc ei înșiși pentru tot 
anul : să aibă cit mai puține motive 
de intervenție.

Itinerarul nostru din noaptea de În
ceput de an continuă intr-un cadru 
deosebit. Există locuri în care bucuria 
Anului Nou se exprimă sobru, fără 
excese euforice. Așa cum fac acum 
MILITARII de pe acest pisc înzăpe
zit de munte, la incandescența răs
punderilor ostășești. Au ieșit să sa
lute Anul Nou afară, în feeria natu
rală a nopții, între stînci cîntătoare 
și troiene viscolite. Răzbat prin difu
zoare cuvintele calde ale președinte
lui Consiliului de Stat — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — tradiționala 
sa urare adresată țării. Și aici, la 
această altitudine, de la care, atunci 
cînd întinzi mina ai senzația, că poți 
mingîia cu vîrful degetelor întreaga 
cunună a Carpaților, că vei simți în 
palmă răsuflarea fierbinte a țării, 
aceste cuvinte din prag de an nou și 
de deceniu nou ale Comandantului 
Suprem al Forțelor Armate poartă 
vibrante încărcătura emoțională a 
gîndurilor întregului popor.

Punctul de comandă. Din echipa 
celor care l-au întîmpinat pe 1971 
la posturi, în fata hărții patriei, fac 
parte maiorul Emil Chifor. căpitanul 
Iosif Stoica, locotenenții Vasile Rusu. 
Lucrețiu Șatalan, Ștefan Samoilă, 
fruntașul Ion Popescu, soldați! Va
sile Radu. Francisc Laszlo, Grigore 
Mihuț.

— Ce ați „raportat" Noului An 7
— L-am asigurat că vom veghea ca 

liniștea și pacea care domnesc pre
tutindeni în țară să nu fie tulburate.

Buna dispoziție a militarilor aces
tei subunități ne face să ne gîndim 
că munca lor neîntreruptă, aici, la 
ceasul întâlnirii dintre ani și decenii 
se desfășoară sub semnul optimismu
lui caracteristic întregului popor.

A existat, oare, în noaptea aceasta. petrecere voioasă de revelion unde să nu se fi |ucat „Perini că nu...
încep să sune telefoanele subunită

ții. Soții, logodnice transmit felici
tări celor dragi aflați departe, în 
nșica garnizoană a bărbaților de dea
supra norilor, care, in felul lor sobru, 
sărbătoresc revelionul.

Mai departe, itinerarul nostru tre
ce... peste meridianele și paralelele 
globului. Peste 1 500 de navigatori ro
mâni și-au petrecut revelionul la mii 
de kilometri departe de patrie. Din 
54 nave ale flotei noastre maritime 
comerciale, 32 au fost prinse de cum
păna anilor in cursă, brăzdind mările 
și oceanele lumii. Stația radio pentru 
legături la mari distanțe a recepțio
nat insă neîntrerupt mesaje de la 
aceștia. De serviciu, radiotelegnafiștii 
Alexandru Simionescu. Ion Curcă și 
șeful stației, Constantin Anghel, Este 
mult de lucru în această noapte. In 
afara obișnuitelor coordonate ale na
velor, mesajele cuprind urări adre
sate celor de acasă, colegilor și prie
tenilor, informații privind petrecerea 
revelionului de temerarii noștri navi
gatori. Ei sărbătoresc revelionul după 
fusul orar al României.

Din îndepărtata Mare a Japoniei, 
comandantul mineralierului „Hune
doara", Ion Bogdan, transmite : „Ne 
aflăm la 1 300 mile de capătul cursei. 
Portul Kokura-Japonia. Marea liniș
tită. Răsare soarele. Starea de spirit a 
întregului echipaj, excelentă. Totul 
pregătit pentru petrecerea revelionu
lui. Avem tot ce ne trebuie din tară. 

Chiar dacă au venit să-și petreacă revelionul într-un restaurant modern, familia lui Albu Toma nu și-a părăsit frumosul port de sărbătoare din satul de baștină din preajma Sibiului

Ridicăm paharul cu gîndul Ia patrie, 
la cei dragi de acasă. La mulți anii".

Din Oceanul Atlantic, comandantul 
cargoului „Suceava", Ion Turcu, 
transmite : „Cu gindul la cei de acasă 
am sărbătorit în careul marinarilor, 
după tradiție, revelionul. Vă dorim 
tuturor La mulți ani !“.

Se recepționează un nou mesaj din 
Mediterana, de la cargoul „Deva", în 
drum spre patrie : „Tot echipajul a 
contribuit la pregătirea revelionului. 
Am împodobit pomul de iarnă. Ne 
simțim excelent. Dorim tuturora 
mulți ani și sănătate". Semnează co
mandantul navei, Mihai Tiliță.

De la mii de kilometri distanță, 
undele radio âu adus spre patrie, în 
noaptea revelionului, gindurile și 
urările de bine ale fiilor ei, aflati la 
datorie.

Și fiindcă sintem la capitolul „in
ternațional" al revelionului, să mai 
consemnăm încă unul. La SINAIA, 
la Bușteni, la Azuga, la Pre
deal au sosit cu trenuri specia
le, cu autocarele, cu mașini pro
prii, oaspeții de revelion ai Bu- 
cegilor. Toți grăbesc spre cele 40 de 
vile unde s-au organizat reve- 
lioane intime, familiale, sau spre 
marile restaurante Palas, Carai- 
man, Cota 1 400, care își așteap
tă musafirii feeric și multicolor lu
minate. Oaspeții cabanelor, grijulii 
cu toanele timpului, se aflau deja în 
„oazele" muntelui. Peste 10 000 de oa
meni veniți din București, Iași, Ti-

mișoara. Cluj șl d • :
Franța, din Italia, 'lie . 
rală a Germaniei, 
ridicș paharul, odi 
rul nocturn al timf

Acele ceasornicu ■ < , .
„La mulți ani", „I 
tregul munte, în>tn 
vei poartă ecoul 
această tradiționa 
în limbi diferite d 
ceeași veselie pe t 
nit un an nou", 
„Mulți ani trăia» 
șalon de ospătari . ■ . 
oaspeților bucate ...
tățile casei. Gazd< . 7
I.S.C.-Predeal — 
zeze adevărate o 
și aici, la „Timiș 
de „mică altitud !?, Jnirz».
pe serpentinele < ,i
venind dinspre 
dele — Hie Siam 
săi — erau cu 
de oaspeți, cu r .■ .■ >
începerea trad •>* n 
revelionului. In i
rile de Valea C
Iul Mare, care i . ■ ...
prezentare.

Dar iată că se 
rilor. La Pala 
„Rozmarin", Ia 
lioane tradiții ■ ■ .
care îndeamn 
vadă și să 
frumusețile Bu 
de pocnituri de 
bucurie pe feți 
plugușorul rom 
ternă — germs r 
Un Italian trec 
francez ia bici'- 
să pocnească măcar un pic. Se spun 
răvașe cu sare și pi.per. Comesenii 
le traduc străinilor. Rid cu poftă îm
preună. Se apropie zorii zilei. Valea 
Prahovei dansează, se distrează. Și 
iată, reapar colindătorii cu sorcova, 
cu semănatul.

La primăria din Sinaia, în miez de 
noapte, se primește un mesaj de an 
nou : „Oaspeților din Vale, localni
cilor, un sincer La .mulți ani ! de Ia 
2 506 metri altitudine. Să știți că și 
la noi se bea acum un pahar de vin". 
Colectivul stației meteorologice de pe 
Omul petrece cel mai... înalt reve
lion din țară : Grigore Spiridonescu 
cu soția și meteorologii Pavel Brin- 
auș și Mihai Sîrbu.

★
întreaga țară a petrecut. A fost ft 

noapte de bucurie, pe măsura bucu
riei ce o simte gospodarul cînd, în
tr-o clipă de răgaz, privește rodul 
muncii sale și se gîndește la roadele 
pe care le pregătește. O noapte de bu
curie, poposind în douăzeci de mili
oane de suflete, români, maghiari, 
germani și de a'*e naționalități, uniți 
ca un singur om, noapte de început 
de an, de cincinal, de deceniu, o 
noapte care a stat sub semnul voio
șiei, frumoasă ca însăși viața noas
tră nouă pe care o construim.Reportaj realizat de George» Radu CHIROVICI. Au colaborat : Radu APOSTOL, locot. colonel C. BOTONCEA, Const. CAPRARU, Manole CORCACI, Mihai DUMITRESCU, Ion DUMI- TP.IU, Octav GRUMEZA, Dan MATEESCU, Nicolae MOCANU, Ion NISTOR, George POPESCU Stelian SAVIN, Nistor ȚUICU, Victor VIȘINESCU.
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Raportează îndeplinirea
planului pe anul 1970

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

Cronica zilei

Frintr-o telegramă adresată Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, Comitetul judefean al 
P.C.R. și Comitetul executiv al Con
siliului popular județean Satu-Mare 
anunță îndeplinirea planului anual de 
producție. S-a realizat recuperarea 
celor 200 milioane lei reprezentind 
pierderi de producție de pe urma 
inundațiilor și s-a obținut o produc
ție suplimentară de 22,3 milioane lei. 
Totodată, beneficiile peste plan insu- 
mează 31 milioane lei.

Avem imensa bucurie — se spune 
în telegramă — să vă raportăm că 
îndemnul ce ni l-ați adresat fiind In 
mijlocul nostru în zilele de grea în
cercare ale inundațiilor, de a depune 
toate eforturile pentru lichidarea cît 
mai grabnică a efectelor produse de 
revărsarea apelor, a fost respectat 
întocmai, reușind să asigurăm condi
cile necesare realizării planului de 
stat în toate sectoarele de activitate, 
să refacem fondul locativ distrus.

în agricultură, sectorul economic 
care a avut cel mai mult de suferit 
de pe urma calamităților, au fost în
lăturate în cea mai mare parte dau
nele provocate.

în acest an în județ s-au construit 
cu ajutorul statului peste 2 700 apar-

•rente, precum și peste 1 800 locu- 
'individuale.
x iheiere se exprimă încă o dată 

r< /tința fierbinte pentru grija 
pM-icească pe care o poartă condu
cerea partidului, pentru ajutorul ce 
l-a acordat în refacerea și dezvolta
rea județului Satu-Mare și asigură 
pe tovarășul Nicolae Ceaușeseu că 

••.-.imiți’ șnii muncii ro-
■ •v’'1' ani și de alte

'<:■ eleagurile săt-
; ta întreaga lor

energie creatoare îndeplinirii cu 
cinste a tuturor sarcinilor trasate de 
partid, pentru a aduce o contribu
ție cît mai importantă la realizarea 
mărețelor obiective ale făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
în scumpa noastră patrie.

*
Comitetul județean Maramureș al 

P.C.R. și Consiliul popular ju
dețean raportează Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, îndeplinirea înainte de 
termen a prevederilor planului de 
stat pe 1970. Au fost realizate peste 
plan aproape 10 000 tone acid sulfu
ric, 7 700 mp PAL, 89 000 mp 
furnir, 30 000 bucăți tricotaje și 
cantități importante de alte produse 
în valoare de circa 165 milioane lei. 
A fost realizat în întregime și planul 
de investiții, iar la construcția de lo
cuințe prevederile au fost depășite, 
în ce privește planul cincinal, s-a 
obținut o producție suplimentară în 
valoare de 1,3 miliarde lei.

în încheiere se exprimă hotărîrea 
oamenilor muncii din județ de a 
munci fără preget pentru întimpina- 
rea semicentenarului gloriosului nos
tru partid cu noi succese în înfăptui
rea mărețului program de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră, elaborat de 
Congresul al X-lea al partidului.

*
Colectivul de muncitori, ingi

neri și tehnicieni din cadrul în
treprinderii de pescuit și piscicultiiră 
Tulcea a raportat Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, îndeplinirea planului de 
producție pe acest an la data de 25 
decembrie 1970.

Andră Verhellem, secretar națio
nal al Federației naționale a pen
sionarilor socialiști din Belgia, si 
Luce Caspeelej din sectorul Relații 
cu publicul al Partidului Socialist 
din Belgia, care se află în țara 
noastră la invitația ministrului turis
mului, au fost primiți la Ministerul 
Turismului de tovarășul Ilie Voicu, 
prim-adjunct al ministrului, cu care 
au discutat posibilitățile încheierii 
unui contract privind trimiterea de 
persoane în vîrstă la odihnă în Româ
nia și tratamente la Institutul de 
geriatrie.

în timpul vizitei în România, oas
peților le-au fost prezentate princi
palele obiective din capitala țării, 
din stațiunile de pe litoralul Mării 
Negre și de pe Valea Prahovei.

La încheierea vizitei, A. Verhellem 
și Lv.ce Caspeele au fost primiți la 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român de către tovarășa 
Ghizela Vass, șef de secție.

★
Joi, 31 decembrie 1970, a sosit în 

Capitală Yoshito Shimoda, noul am
basador extraordinar și plenipotențiar 
al Japoniei în Republica Socialistă 
România.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Cubei, 

ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Jesus Barreiro, a rostit, în sea
ra zilei de 1 ianuarie, o cuvintare 
la posturile noastre de radio și tele
viziune.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a adresat o telegramă mi
nistrului relațiilor externe al Repu
blicii Cuba, Raul Roa Garcia, în care 
exprimă cordiale felicitări cu prilejul 
celei de-a XII-a aniversări a Zilei 
Eliberării — sărbătoarea națională a 
Republicii Cuba.

★
Cu prilejul celei de-a XII-a ani

versări a Zilei Eliberării — Ziua 
națională a Republicii Cuba, Consi
liul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Comu
nist, Consiliul Național al Femeilor, 
Comitetul Național pentru Apărarea 
Păcii și alte organizații de masă și 
obștești au adresat telegrame de fe
licitare organizațiilor similare din 
Cuba.

(Agerpres)
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IietHenă, 10 tone de fenol, 
4 tone de dimetilterefta- 
lat. Un început bun pe 
anul 1971, primul an din 
noul cincinal.

ție globală ds I 200 tone 
amoniac, 2 600 tone azo
tat de amoniu.

TÎRNĂVENI.
zile ale noului an i-au gă
sit la posturi, lingă cup
toarele veșnic nestinse, și 
pe destoinicii chimiști de 
la Combinatul din Tirnă- 
veni. După terminarea 
primului schimb din a- 
cest an, maistrul Dumi-

SUCEAVA. Icri> 2 ia
nuarie, în cadrul celui 
de-al cincilea schimb de 
lucru din noul an, la Com
plexul de celuloză și hîr- 
tie din Suceava a fost 
realizată cea de-a 859-a ___ _______
tonă de hîrtie, deci cu 33 s tru Popă, care a răspuns ou ae tong peste prevederile ' ....

asemenea, depășiri sub
stanțiale ale planului și 
primul record al anului 
in privința calității : rea
lizarea unei producții 
competitive pentru. ex
port.
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planului aferent celor 
două zile de activitate. 
După cum ne informează 
inginerul Nicolae Turtu- 
reanu, directorul comple
xului, acest succes a fost 
asigurat de maiștrii 
Gheorghe Gheorghiu, Du
mitru Bogdan, Leibă Le- 
zerovici, dispecerul Petre 
Mihăilescu, operatorii 
loan Vida, Silvestru Iri- 
mia, Ștefan Puiu și alții 
care în noaptea de reve
lion 
proape funcționarea ire
proșabilă a instalațiilor.

au urmărit îndea-

TG. MUREȘ.1-3 Conl 
binatul de îngrășăminte 
azotoase din Tg. Mureș 
sute de oameni au ve
gheat pentru ca primele 
zile ale anului nou să în
semne un pas „cu drep
tul" în munca pentru rea
lizarea sarcinilor din pri
mul an al noului cincinal, 
în noaptea de revelion, la 
secția de azotat de amo
niu a combinatului, cins
tea de a realiza primele 
produse în contul noului 
an a revenit turei mais
trului Gheorghe Som- 
făleanu, operatorilor chi
miști Ioan Pall, Grigore 
Olteanu etc. Instalațiile 
au funcționat ireproșabil, 
în zilele de 1 și 2 ianua
rie s-a obținut o produc-

de cuptoarele 4 și 5, a ra
portat laconic că instala
ția a funcționat bine, iar 
planul a fost depășit cu 
3,5 tone de carbid. La a- 
celeași cuptoare, in schim
bul maistrului Andrei 
Szabo sint consemnate, de

TG. JIU. In Prima zi 
a calendarului 1971 din 
secția livrări a combina
tului .materialelor de-con- 
strucții a fost înscrisă 
cifra 4 800 tone ciment 
expediat către I.S.C.M. 
Craiova, Trustul de con
strucții Timișoara, Com
binatul cărbunelui Petro
șani și către alți benefi
ciari. Este producția obți
nută în noaptea de anul 
nou si in ziua următoare.

Gara de Nord, un alt loc unde munca nu a încetat nici un minut. Fotoreporterul nostru a fost aici în prima ora a noului an
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Activitatea desfășuiată în cadrul 

acțiunii de înfrumusețare și bună 
gospodărire a localităților în anul 
1970, acțiune care se circumscrie în 
contextul general al preocupărilor în
tregului nostru popor, s-a încheiat cu 
rezultate remarcabile. Valoarea lucră
rilor executate de cetățenii munici
piilor, orașelor și comunelor, în 
timpul lor liber, a fost de 3,9 miliarde 
lei, cu peste 800 milioane lei mai mult 
decît se realizase în anul 1969.

Pe baza unei analize temeinice fă
cute în tot cursul anului 1970, Comisia 
centrală pentru urmărirea și îndru
marea întrecerii patriotice a hotărît 
acordarea următoarelor premii și 
mențiuni municipiilor și orașelor 
fruntașe pe țară în acțiunea de înfru
musețare și bună gospodărire :

Municipii cu o populație 
peste 50 000 locuitori

Premiul I — municipiului TIMI
ȘOARA, județul Timiș.

Premiul II — municipiului SATU- 
MARE, județul Satu-Mare.

Premiul III — municipiului GA
LAȚI, județul Galați.

Municipii cu o populație 
sub 50 000 locuitori

Premiul I — municipiului SIGHI
ȘOARA, județul Mureș.

Premiul II — municipiului TUL
CEA, județul Tulcea.

Premiul III — municipiului FOC
ȘANI, județul Vrancea

Orașe cu o populație 
peste 10 000 locuitori

Premiul I — orașului MOINEȘTI, 
județul Bacău.

Premiul II — orașului DOROHOI, 
județul Botoșani.

Premiul III — orașului MOLDOVA 
NOUA, județul Carhș-Severin.

Premiul IV — orașului BRAD, ju
dețul Hunedoara.

Premiul V — orașului ALEXAN
DRIA, județul Teleorman.

Mențiunea I — orașului CURTEA 
DE ARGEȘ, județul Argeș.

Mențiunea II — orașului OLTE
NIȚA, județul Ilfov.

Mențiunea III — orașului BUȘ
TENI, județul Prahova.

Orașe cu o populație 
sub 10 000 locuitori

. Premiul- I — ..orașului BEREȘT1, 
. județul Galați.

Premiul II — orașului SLANIC 
MOLDOVA, județul Bacău.

Premiul III — orașului SEBIȘ, ju
dețul Arad.

Premiul IV —' orașului TÎRGU- 
FRUMOS, județul Iași.

Premiul. V — orașului SULINA, ju
dețul Tulcea.

Mențiunea I — orașului BUZIAȘ, 
județul Timiș.

Mențiunea II — orașului VICTO
RIA, județul Brașov.

Mențiunea III — orașului FIENI, 
județul Dîmbovița.

Mențiunea IV — orașului PANCIU, 
județul Vrancea.

Mențiunea V — orașului NOVACI, 
județul Gorj.

Mențiunea VI — orașului BORSEC, 
județul Harghita.

ALE CONSILIULUI DE h
© PRIVIND ÎNFIINȚAREA ÎNTREPRINDERILOR Șl STAȚIUNILOR Pi t 

AGRICULTURII Șl ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ACESTORA

• PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA COINTERESĂRII MATERIALE A LUC, 

TREPRINDERILE PENTRU MECANIZAREA AGRICULTURII

Pentru înfăptuirea în continuare a măsurilor adoptate de conducerea 
partidului privind îmbunătățirea organizării, conducerii și planificării 
agriculturii cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușeseu din 21 
noiembrie a.c. Consiliul de Miniștri a aprobat două hotărîri cu privire 
la organizarea întreprinderilor și stațiunilor pentru mecanizarea agri
culturii, precum și în legătură cu sporirea cointeresării materiale a lu
crătorilor din aceste unități.

Corespunzător primei hotărîri, se 
Înființează în fiecare județ, cu în
cepere de la 1 ianuarie 1971, cite 
o întreprindere pentru mecanizarea 
agriculturii, organizații economice 
republicane care vor funcționa pe 
principiul gestiunii economice pro
prii. Ele vor fi subordonate Minis
terului Agriculturii și Silviculturii 
și comitetelor executive ale consi
liilor populare județene.

Hotărîrea prevede, de asemenea, 
că începînd tot de la 1 ianuarie vor 
funcționa 772 stațiuni pentru meca
nizarea agriculturii, ca unități ale 
întreprinderilor susmenționate. Sta
țiunile vor fi organizate pe prin
cipiul gestiunii economice interne, 
fiecare dintre ele deservind unită
țile cooperatiste pentru care s-a 
copstituit consiliul intercoopera- 
tist.

întreprinderile și stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii vor or
ganiza pentru fiecare cooperativă 
agricolă cite o secție de mecanizare 
care va reuni, pentru exploatare și 
întreținere, atît mijloacele proprii 
cit și cele care aparțin cooperati
velor agricole, îndeplinind în acest 
fel funcția de sector mecanic al 
cooperativei respective.

Pentru executarea lucrărilor în 
fermele și brigăzile cooperativelor, 
se vor constitui formațiuni perma
nente alcătuite din mecanici agri
coli și cooperatori, care vor pre
lua anumite suprafețe și vor răs
punde de întreaga activitate de la 
începutul lucrărilor și pînă la strîn- 
gerea și depozitarea recoltei. Me
canicii agricoli vor lucra în acord 
global și vor fi retribuiți în raport 
cu producțiile ce se obțin de echi
pa in care sint încadrați.

Stațiunile pentru mecanizarea a- 
griculturii vor asigura mecanizarea 
lucrărilor la culturile de cereale și 
plante tehnice, in legumicultura, vi
ticultură, pomicultură, zootehnie, 
transporturi, irigații și hidroamelio
rații, electrificarea proceselor de 
producție și orice alte lucrări soli
citate de cooperativele agricole. Ele 
răspund de întreținerea și repararea

utilajelor proprii ca și a celor care 
aparțin cooperativelor agricole pe 
care le deservesc.

în perioadele în care volumul lu
crărilor agricole este mai restrins și 
se creează disponibilități de capaci
tate, stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii vor executa orice altă 
prestație pentru care au posibilități, 
în afapa cooperativelor deservite, în 
vederea folosirii cit mai complete 
și pe o perioadă cit mai lungă din 
timpul anului, atît a forței de lucru 
cit și a utilajelor din dotare.

Hotărîrea prevede, de asemenea, 
o serie de măsuri menite să asigu
re organizarea și funcționarea în 
bune condiții a întreprinderilor si 
stațiunilor de mecanizare a agricul
turii, exploatarea rațională a utila
jelor în scopul obținerii unor pro
ducții sporite în cooperativele agri
cole deservite.

In hotărîrea privind sporirea co
interesării materiale a lucrătorilor 
din întreprinderile pentru mecani
zarea agriculturii se prevede ca 
mecanicii agricoli și mecanicii de 
întreținere din aceste unități să fie 
încadrați cu salarii tarifare pentru 
munca în regie, sporite cu 5 la sută 
față de salariile actuale. Totodată 
se prevede o creștere eu 20 la sută 
a tarifelor zilnice pentru plata în 
acord a lucrărilor executate în cîmp. 
Astfel, pentru lucrările de catego
ria I tariful va fi de 72 lei pe zi, 
pentru lucrările de categoria a Il-a 
de 84 lei pe zi, iar pentru cele de 
categoriile a IlI-a și a IV-a de 96 și 
respectiv 108 lei pe zi.

Mecanicii agricoli și mecanicii de 
întreținere vor primi în cursul anu
lui 80 la sută din salariul cuvenit 
pentru executarea lucrărilor în a- 
cord. Sumele reținute lunar vor fi 
acordate integral sau vor fi dimi
nuate în raport cu gradul de reali
zare a producțiilor planificate în 
cooperativele agricole la culturile 
pentru care au executat lucrările. 
Pentru lucrările nelegate direct de 
activitatea agricolă, ei vor fi plătiți 
în timpul anului cu salariul tarifar 
de încadrare, integral, în condițiile

W4 3

71‘ r ■ •'«

în care își r<? li' . ■■ s’’.
bilite. Cei care M
repaus sau în ii .le
gale vor prim;
număr de zile e -dh. 
peste cele cuve. pot- .
mentărilor in vigi

Pentru depășire >.uducției pla
nificate la cooperativele agricole 
deservite, se va acorda o plată su
plimentară mecanicilor agricoli, me
canicilor de întreținere, muncitorilor 
din atelierele de reparații și celor
lalți lucrători din stațiunile de me
canizare, care prin activitatea des
fășurată au contribuit la depășirea 
producției. Plata suplimentară se 
calculează pe bază de tarife pe tonă 
diferențiat pe culturi, zone și grad 
de mecanizare și se va acorda pro
porțional cu depășirea obținută, fără 
a se plafona.

Dacă echipei ii revine sarcina de 
a realiza o producție medie de 2,5 
tone grîu la hectar pe suprafața ce 
îi este repartizată și realizează pro
ducția respectivă, mecanicii agri
coli vor primi salariul integral pen
tru îndeplinirea planului anual. în 
cazul în care echipa depășește pla
nul de producție, iar valoarea man
operei la tona de grîu este de 200 
lei, pentru fiecare tonă obținută 
peste plan, mecanicii agricoli și coo
peratorii din echipă vor primi ca re
tribuție suplimentară, din partea 
cooperativei agricole de producție, 
valoarea manoperei respective in 
bani și în natură. De exemplu, dacă 
depășirea este de 1,5 tone, retribu
ția suplimentară va fi de 300 lei, 
din care o parte, pînă la 20 la sută 
din producția suplimentară obținută 
la cereale (grîu, porumb), o vor pu
tea primi în natură. In cadrul echi
pei, retribuția suplimentară obținu
tă se va împărți între membrii a- 
cesteia — mecanicii agricoli și coo
peratori — corespunzător cu munca 
pe care a depus-o fiecare și cu în
deplinirea obligațiilor.

Din totalul cantităților de cereale 
ce vor fi primite de stațiunile de 
mecanizare a agriculturii, pentru 
depășirea planului de producție în 
cooperativă, mecanicii agricoli care 
au lucrat la culturile respective vor 
putea cumpăra pînă la 40 la sută 
din aceste cantități de cereale (griu, 
porumb). La celelalte culturi, retri
buția suplimentară se va acorda nu
mai în bani.

de jaz cu ac-
• Cîntece de 
cîntece popu-

Dln cuprins ; 
idee coregra-

reportaj T.V. realizat de Rodica 
Rarău și George Stinea.

19,00 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

PROGRAMUL II

PROGRAMUL I
8,45 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica de dimineață.
9,00 Matineu duminical pentru co
pil • Desene animate • „Toate 
pinzele sus !" — spectacol realizat 
după romanul lui Radu ■ Tudoran, 
în dramatizarea lui Dinu Bondi. 
Interpretează un colectiv al Tea
trului „Ion Creangă". Direcția de 
scenă : Ion Lucian.
10,00 Viața satului
11.30 Amfiteatru muzical. Yehudi 
Menuhin și Orchestra festivaluri
lor din Bath la București.
12,00 De straja patriei.
12.30 La cererea telespectatorilor : 
Gala UNICEF (selecțluni)
13,00 Anul sportiv 1970 (II).
14,00 Emisiune în limba maghia
ră. Din cuprins : • însemnări 
săptămînale de Sandor Huszar, re-

dactor șef al revistei „A H6t“ • 
Fragmente din operetele : „Janos 
Viteazul" de P. Kocsoh ; „Voievo
dul țiganilor" de J. Strauss ; „Bal 
la Savoy" de P. Abraham ; „Sil
via" de Kalman ; „Contesa Ma
ritza" de Kalman. Interpretează : 
Laszlb Horvath, Lucia Vonica, 
Maria Kozanlian, Horvath Bela, 
soliști lâ Opera Maghiară de Stat 
din Cluj • Muzică ’ , _
trița Anna Szeles 
pahar, romanțe și 
lare.
16,00 Studioul „N“.
•'Cum se naște o __
flcă e In exclusivitate : interviu 
cu Yves Montand ® „Șase eva
dați" — episodul al 3-lea • Simi
litudini — reportaj realizat la Ti
mișoara • Interviu cu cosmonau
tul sovietic Boris Voiînov • „Mi
niaturi sub cupolă" • Canțonete 
cu Ion Buzea. Prezintă Catinca 
Ralea și Tudor Vornicii.
18,00 Pe aripile rapsodiei — cîntece 
și dansuri populare. Program sus
ținut de ansamblul „Rapsodia Ro
mână".

19.30 Telejurnalul de seară. i
20,00 Secretul Albei ca Zăpada — ]g
20,20 „Sărută-mă, Kate“ — film 1 
muzical,' în premieri pe țară. ,z ~ ?
22,05 Opereta,..vă invită.
22.30 Telejurnalul de noapte,
22,45 Cîntece mai noi și mai-'vechi
23,00 închiderea emisiunii progra
mului 1.

20,00 Lumea copiilor. Prezentarea 
unor momente muzicale, de dans 
și umoristice din emisiunile spe
ciale pentru copil de 1 Ianuarie, 
din anii trecuți. Prezintă Daniela 
și Așchluță.
20.30 întîlnire cu eroii lui Puccini.
21.30 Buletin de știri.
21,35 Reluarea serialului „Incorup
tibilii" — Dragoste de tată.
22,25 — Varietăți pe peliculă 
23,00 închiderea emisiunii progra
mului II.

LISTA DE CiȘTIGURI ÎN OBIECTE
la depunerile pe librete de economii cu dobindă și cîștiguri

TRAGEREA LA SORȚI PE TRIMESTRUL IV 1979

Nr «Iștlgurllo»
.... . > .1 Valoare» elștigorilor

Nr libretului __________________—
«Iștieălot I pa.țlalâ totală

LISTA
DE CÎȘTIGURI

la depunerile pe obligațiunile C.E.C 
cu cîștiguri

TRAGEREA LA SORȚI 
DEN 31 DECEMBRIE 1970

LISTA
DE CÎȘTIGURI

la depunerile pe librete de economii 
cu cîștiguri

TRAGEREA LA SORȚI 
PE TRIMESTRUL IV 1970
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teatre
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Grădina 
Cărăbuș — 19,30; (sala Vittoria) : 
Sonatul Lunii — 19,30; (Sala Pa
latului) : Se caută o vedetă — 11 
șl 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia Română" : 
Pe aripile rapsodici — 19,30 .

• Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — 11 ; Boema — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Contesa 
Maritza — 10,30 ; Soarele Londrei
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Becket — 
10,30; Fanny — 15,30; Idiotul — 20; 
(sala Studio) : Părinții teribili —
10.30, Moartea ultimului golan — 
15,30; Cui 1-e frică de Virginia 
Woolf ? — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 10; 
Iubire pentru iubire — 15 și 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Acești 
nebuni fățarnici — 10; Gluga pe 
ochi — 20.
• Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 10,30; Mandragora —
15.30, Cher Antoine — 20.
• Teatrul Mic : Emigrantul din 
Brisbane — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; Crimă și pedeapsă — 
10, Bărbați fără neveste — 15,30; 
Rebelul — 19,30; (sala Studio) : 
Cercul morții — 10,30; O lună la 
țară — 16; Sus pe acoperiș... în sac
— 20.
O Teatrul Giulești : Gîlccvlle din 
Chioggla — 10: Tango la Nisa —
19.30,
e Teatrul Evreiesc de Stat : Lum- 
pacius Vagabondus — 11; Vrăjitoa
rea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Co
moara din insula piraților — 10; 
Loredana — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile iul 
Plum-Plum — 11; (sala din str. 
Academiei) : Punguța eu doi bani 
— 11.

cinema
• Ceaikovski (ambele serii) : PA
TRIA — 9; 13; 17; 20,30.
• B.D. intră în acțiune : .LUCEA
FĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,li, FAVO
RIT — 10; 12,30; 15,30; 16; 20,30.
• In ghearele invizibile ale docto
rului Mabuse : EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FESTI
VAL — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15 20,30, GLORIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Pomul de Crăciun : CAPITOL
— 8,30 : 11; 13,30; 16; 18,30; 21, ME
LODIA — 9 ; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Șarada : BUCUREȘTI — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Vagabondul (ambele serii) :
VICTORIA — 8,45; 12,15; 16; 19,30, 
GRIVIȚA - 9; 12,30; 16; 19,30,
GIULEȘTI — 15,30; 19, AURORA — 
9; 12,30; 16; 19,15, FLAMURA — 
8,30, 12; 15,30; 19.
• Poveștile piticului Bimbo: 
CENTRAL - 9; 11; 13; 15: 17; 19; 
21.
• Z î TOMIS — 9,30; 12,15; 15;
17,45; 20,30.
• Fabilo magicianul : LUMINA
— 8,45; 18,45; 12,45; 14,30; 16,30.
• Ultima vacanță : LUMINA — 
18,30; 20.30.

• Program pentru copii : DOINA 
— 9—16 în continuare.
• Inttlnirea : DOINA — 18; 20,30.
Îi Ultimul mohican : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30; 17,45;

20, MUNCA — 16, 18; 20, VITAN 
— 15,30; 18; 20,15.
• Al grijă de Suzt : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
• Valsul nemuritor — 14,15 16,30; 
18,45 Boudu salvat de la înec — 
21 ; CINEMATECA (sala Union).
• Zile de fior și ris : TIMPURI 
NOI — 9: 11,15; 13,30; 15,45 18.
• Program de documentare (în 
premieră) . TIMPURI NOI — 20. 
• Căpitanul Florian : DACIA — 
8,45—19,45 in continuare,
«Omul din Sierra : BUCEGI — 
15,30; 18; 20,30, FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.
• Sentința : UNIREA — 16; 18; 
20.
• Răzbunarea Sfîntului : LIRA — 
15,30; 18;! 20.15.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
DRUMUL SĂRII - 15,30; 19
• King Kong evadează : FEREN
TARI - 15,30; 17,45; 20, PACEA - 
15,30; 18; 20,15, PROGRESUL -r 
15,30; 18; 20,15.
• Amintiri bueureștene : COTRO- 
CENI - 15,30; 17,45; 20.
• 100 de carabine : CRINGAȘI — 
16; 18; 20.
• In arșița nopții î VIITORUL — 
15,30; 18.
• Adio prieteni : VIITORUL — 
20,15.
• Călugărița din Monza : MOȘI
LOR - 15,30; 18. 20,15.
• Sechestru de persoană : POPU
LAR - 15,30; 18, 20,15,
• Paria s COSMOS — 15,30; 18; 
20,15,
• Coliba unchiului Torn i FLACĂ
RA — 14,45; 17,30; 20,15.
• Femeia să se teamă de bărbat : 
ARTA— 15,30; 18; 20,15.
• Soarele vagabonzilor : CLUBUL 
UZINELOR REPUBLICA.
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Cîstieurl 220 (cu 4 ochiuri)
tn 220 ( — Idem - I

at-BKM/e 220 (cu 3 ochiuri)
CO butelie • 220 ( - Idem - )

220
220
220
220
220
220
220
220
220

1844355
1089532
2160144 

653200
1088360 
305924 
118063

2180381
1227063

358954
1601968

10 000
10 000
10 000
10 000
io 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000 110 000

Tei ttilnatih 
libretului 
ciștlilâlor

34842 5 000
20317 5 000
10826 5 000
35073 5 000 440 000’

1545 l 955
9303 1 955 860 200
7382 1 709
4545 1 709 751 960
7180 1 000
0916 1 000 440 000
5307 500
1639 500
8168 500
5439 500
0927 500
2359 500
0405 500 770 000

Total : 2 959 CÎȘTIGURI ÎN OBIECTE ÎN VALOARE DE LEI : 3 372 160
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1 03452 44 100 '100 100 000
1 32948 28 75 0IIII 75 000
1 44727 33 50 000 50 000
1 47418 12 25 000 25 000
l 09819 32 10 Oll'i 10 000
1
1

13582
70147

36
13

5 000
5 OUI 10 000

C ți)

■ f-

80
80

130
959

04
19

2 001
2 001 320 000

80
80
80
«0

835
597
903
444

15
23.
30
04

1 OOt
1 (Kll
1 000
1 000 320 000

800
800
80(1

45
43
01

38
24
34

800 
801. 
8D'i 1 920 000

2887 1' TOTAL. 2 830 000

Nr. crt.
Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

clșligăloare

Procentele 
de cîștig

1 026 250»/.
2 297 200»/.
3 700 100»/.
4 419 50»/.
5 433 25»/.
6 501 25’/.
7 711 25»/,
8 592 25"/,
8 524 25»/,

10 575 25»/.
II 608 25»/.
12 245 25»/, .
13 121 25»/.
14 406 : 25»/.
IS 795 1 25"/.

Calcularea șl înscrierea cîștigurilor 
în librete se face de către filialele 
C.E C. după normele stabilite prin 
regulament.

Cîștigurile ieșite la soi-ți se acordă 
integral libretelor de economii care au 
un sold mediu trimestrial egal cu cel 
puțin 10 la sută din valoarea câștigu
lui. Dacă soldul mediu trimestrial 
este mai mic de 10 la sută din valoa
rea cîștigului, se acordă un ciștig de 
10 ori mai mare decît soldul mediu 
trimestrial al libretului.

Titularii libretelor de economii cu 
dobindă și cîștiguri ieșite la sorți pot 
alege, în cadrul listei și în limita va
lorii cîștigurllor ce li se cuvin, obiec
tele preferate.

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

Diferențele in plus sau în minus 
între valoarea obiectelor alese și va
loarea cîștigurilor se lichidează în 
numerar la inmînarea obiectelor.

De cîștigurile în aragaze cu bute
lie beneficiază titularii libretelor de 
economii cu dobindă și cîștiguri ale 
căror numere curente au terminațiile 
ieșite la sorți pentru aragaze, cu con
diția să aibă un sold mediu trimes
trial de cel puțin 10 la sută din pre
țul de vînzare al aragazului cu bu
telie.

Pentru a beneficia de aragazele cu 
butelii, titularii libretelor cîștigătoare 
trebuie să se prezinte in termen de 30 
de zile de la data tragerii la filialele 
C.E.C. care țin fișele de cont ale li
bretelor respective.

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. Obligațiunile de 
100 lei, 50 lei și 25 lei primesc '/,, 
i/4, respectiv, */s din cîștigurile de 
mai sus. În valoarea cîștigurilor este 
cuprinsă și valoarea nominală a obli
gațiunilor cîștigătoare.

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

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță că la tragerea de amortizare 
a asigurărilor de viață din 31 de
cembrie 1970 au ieșit următoarele 
opt comoinatii de litere :

E.R.W. ; I.G.X. ; J.L.U. ; A.I.Z. ; 
I.E.T. ; V V.X. ; G.Y O. ; V.Z.X.

Toți asigurații care au polițele îh 
vigoare și au trecute în ele una sau 
mai multe din aceste combinații ale 
căror litere sint inscri.se în ordinea 
ieșirii la tragere se vor prezenta lâ 
unitățile ADAS, pentru a-și primi 
sumele cuvenite.

CASA DE ECONOMII ȘI CON- 
SEMNAȚIUNI A REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA adre
sează cu prilejul ANULUI NOU 
clientelei sale și familiilor lor, 
urări de sănătate, fericire și noi 
succese in activitatea pe care o 
desfășoară.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT adresează 
și pe această cale tuturor par- 
ticipanților la concursuri și tra
geri pe anul 1971 noi succese 
in muncă, sănătate, noroc și pre
mii cit mai mari !

inscri.se
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0 declarație

DE ANUL NOU
MOSCOVA 2 (Agerpres). — La 31 

decembrie, Radioteleviziunea sovieti
că a transmis alocuțiunea lui L. Brej- 
nev în care acesta a felicitat poporul 
sovietic cu prilejul Anului Nou.

Trecînd în revistă realizările anului 
care s-a încheiat, L. Brejnev a rele
vat că ele permit să se afirme că 
1970 încununează în mod demn cel 
de-al 8-lea cincinal. Au fost cucerite 
noi culmi în dezvoltarea economiei. 
S-a întărit puterea defensivă a țării, 
a sporit bunăstarea și a crescut ni
velul cultural al poporului. S-a dez
voltat în continuare democrația so
cialistă, s-au consolidat unitatea mo- 
ral-politică a societății sovietice, fră
ția popoarelor U.R.S.S., coeziunea lor 
în jurul Partidului Comunist leni
nist.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. s-a referit în continuare la 
activitatea internațională a Uniunii 
Sovietice, menționînd că, fidelă prin
cipiilor leniniste ale luptei pentru 
pace și socialism, politica externă 
sovietică a asigurat condiții prielnice 
muncii constructive, pașnice, în Uniu
nea Sovietică.

HANOI 2 (Agerpres). — Cu prilejul 
Anului Nou, președintele R. D. Viet
nam, Ton Duc Thang, a adresat un 
mesaj compatrioților și luptătorilor 
din întreaga țară în care salută căl
duros poporul vietnamez pentru vic
toriile în construirea socialismului, în 
lupta dusă împotriva agresiunii 
S.U.A. și cheamă la continuarea și la 
intensificarea luptei de rezistență 
pînă la victoria deplină, în numele 
eliberării Sudului, al apărării Nor
dului socialist și realizării unificării 
pașnice a patriei.

în numele Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, guvernului R. D. 
Vietnam și poporului vietnamez, pre
ședintele Ton Duc Thang a exprimat 
mulțumiri cordiale partidelor frățești, 
țărilor frățești și tuturor prietenilor 
din lume pentru simpatia și spriji
nul acordate luptei drepte a poporu
lui vietnamez.

Reliefind că pacea este principala 
condiție a muncii constructive din 
interiorul țării, Pal-Losonczi a subli
niat necesitatea de a sprijini cu con-’ 
secvență popoarele care luptă împo
triva agresiunii imperialiste, a acțio
na pentru reglementarea politică a 
conflictelor internaționale, pentru 
coexistența pașnică a țărilor cu orîn- 
duiri sociale diferite.

PHENIAN 2 (Agerpres). — în Me
sajul de Anul Nou, președintele Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, Kim Ir Sen, a adresat calde 
felicitări tuturor oamenilor muncii, 
subliniind că 1970 a fost un an im
portant pentru poporul coreean, un 
an de mari victorii în lupta revolu
ționară și de construire a socialis
mului.

Referindu-se la sarcinile poporului 
coreean in 1971, primul an al pla
nului de șase ani de dezvoltare a 
economiei naționale, Kim Ir Sen a 
menționat că acestea sînt foarte mari 
și importante și cer din partea par
tidului și întregului popor coreean o 
muncă intensă.

a Comitetului Executiv
Cu prilejul
aniversării Sărbătoarea națională ?

al Partidului Comunist din Spania
Comutarea pedepsei cu moartea a 

celor șase tineri revoluționari basci 
este un triumf al tuturor spaniolilor, 
indiferent de ideile și credințele lor, 
civili și militari, care doresc să în
groape securea războiului civil ; o 
înfringere pentru ultrareacționari, 
care, doresc să readucă Spania la pe
rioada anilor 1J3S-1939. Această co
mutare este, de asemenea, un triumf 
al solidarității internaționale și al 
conștiinței umane universale.

în aceste momente de bucurie, gîn- 
durile noastre se îndreaptă spre ti
nerii basci deținuți la Burgos și spre 
familiile lor. Se îndreaptă, de aseme-

nea, către sutele de compatrioți care 
se află in închisorile franchiste, deoa
rece luptă pentru libertate.

în fața spaniolilor se află sarcina 
de a obține o amnistie totală pentru 
deținuții și exilații politici și sarci
na de a cuceri libertatea. în momen
tul de față este vorba de a transmite 
aceste sarcini tuturor acelora care în 
timpul acestor zile și-au manifestat 
voința ca trecutul să nu reînvie în 
Spania.

proclamării 
Republicii

Cu prilejul aniversării proclamării 
Republicii în România, postul de te
leviziune din Moscova a transmis un 
program special Crainicul a subli
niat atmosfera sărbătorească in care 
poporul român a intîmpinat această 
sărbătoare în prag de An Nou. în 
prag de nou deceniu, de nou cinci
nal.

a Republicii Cuba

COMITETUL EXECUTIV 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN SPANIA

UN NOU VAL DE ARESTĂRI
IN SPANIA

BELGRAD 2 (Agerpres). — în 
tradiționala declarație făcută cu pri
lejul Anului Nou la posturile de ra
dio și televiziune, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz’Tito, s-a refe
rit la succesele obținute de oamenii 
muncii în dezvoltarea politică, eco
nomică și culturală a țării și sarci
nile ce revin in aceste domenii în 
1971.

în legătură cu politica externă « 
Iugoslaviei, președintele Tito a spus : 
în 1971 ne vom strădui să extindem 
și mai mult colaborarea multilate
rală și să întărim relațiile de prie- 
teiii'e cu țările socialiste, Referin- 

—dtPse la contactele internaționale ale 
Iugoslaviei, Iosip Bro? Țito a subli
niat că ele au fost folosite pentru a 
acționa în direcția destinderii în lume 
și încetării intervențiilor și războaie
lor împotriva popoarelor care doresc 
să-și rezolve singure, în mod liber, 
problemele interne, în direcția re
zolvării problemelor internaționale 
litigioase pe cale pașnică,

PRAGA 2 (Agerpres). — La început 
de An Nou, președintele R. S. Ceho
slovace, Ludvik Svoboda, a adresat 
poporului cehoslovac un • mesaj în 
care subliniază că datorită eforturi
lor comune, economia țării s-a dez
voltat în 1970, în ansamblu, într-o 
direcție favorabilă. Au fost îndepli
nite cu succes prevederile hotărîtba- 
re ale planului economiei naționale.

Președintele cehoslovac, a subli
niat că se creează condiții pentru 
dezvoltarea întregii societăți, pentru 
dezvoltarea multilaterală a patriei 
socialiste, că s-a consolidat conside
rabil situația internațională a Ceho
slovaciei. începem anul 1971 — a 
arătat președintele1 Svoboda — cu ho- 
tărîrea fermă ca prin eforturile co
mune ale cetățenilor republicii, ale 
întregului front național să 
nou pas înainte.

BERLIN 2 (Agerpres). — 
jul de Anul Nou, Walter 
prim-secretar al C.C. al 
președintele Consiliului de

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — în cu- 
vintarea radiotelevizată și cu prile
jul Anului Nou, Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a 
subliniat necesitatea confruntării 
continue a gindirii politice, care con
duce țara, cu realitatea, a fiecărei 
acțiuni, cu interesele oamenilor 
muncii — aceasta fiind condiția ne
cesară a încrederii reciproce dintre 
puterea populară și popor.

Referindu-se la sarcinile ce revin 
in 1971, vorbitorul a accentuat nece
sitatea accelerării dinamicii dezvol
tării economiei naționale, pregătirii 
perspectivei de dezvoltare a țării 
prin punerea în slujba activității 
practice a tuturor forțelor materiale 
și spirituale ale țării.

Primul secretar al C.C. al P.M.U.P. 
a subliniat, de asemenea, caracterul 
pașnic al politicii Poloniei și a trans
mis un salut frățesc tuturor țărilor 
socialiste, prietenilor Poloniei de pe 
toate continentele.

ULAN BATOR 2 (Agerpres). — în 
mesajul de Anul Nou, adresat po
porului mongol de către Comitetul 
Central al P.P.R.M., Prezidiul Mare
lui Hural Popular și Consiliul de Mi
niștri al R. P. Mongole se subliniază 
că 1970 a fost un an de realizări deo
sebite, colectivele multor întreprin
deri industriale și organizații econo
mice îndeplinind înainte de termen 
sarcinile de producție prevăzute de 
cel de-a1 patrulea plan cincinal. Noi 
succese au fost obținute de către "iti- 
crătoril din domeniile culturii, invă- 
țămîntulUi. ocrotirii sănătății și trans
porturilor. în anul 1971, se mențio
nează în mesaj, poporul mongol trece 
la îndeplinirea sarcinilor primului 
an al noului cincinal menit să consti
tuie un mare pas înainte în desăvîrși- 
rea construcției socialiste în R. P. 
Mongolă.

facem un

în mesa-
Ulbricht, 
P.S.U.G;, 

.____  _ Stat al
R.D. Germane, a relevat că anul care 
ș-a încheiat a fost marcat de noi suc
cese ale statelor socialiste, ale forțe
lor antiimperialiste. Walter Ulbricht 
a caracterizat semnarea Tratatelor 
între U.R.S.S. și R.F. a Germaniei, 
și a celui dintre R. P. Polonă și 
R. F. a Germaniei ca o mărturie 
a succesului politicii pașnice con
secvente a țărilor socialiste. Toa
te acestea creează condiții favo
rabile pentru continuarea luptei în 
sprijinul păcii și securității în Eu
ropa, pentru normalizarea relațiilor 
dintre R.D Germană și R.F. a Ger
maniei pe baza principiilor dreptului 
internațional.

SOFIA 2 (Agerpres). — Pentru po
porul bulgar, anul 1970 a fost un an 
pașnic și rodnic, se spune în mesa
jul adresat cu prilejul Anului Nou 
poporului bulgar de către Gheorghi 
Traikov, președintele Prezidiului A- 
dunării Populare a R.P. Bulgaria. 
Clasa muncitoare bulgară a dat pa
triei o producție industrială cu 
1 130 000 000 de leva mai mare decît în 
anul 1969, oamenii muncii de la sate 
au obținut noi succese în consolida
rea și dezvoltarea orînduirii coope
ratiste, oamenii de știință, artă și 
cultură au îmbogățit tezaurul națio
nal cu noi valori, a crescut nivelul 
de trai al oamenilor muncii, a deve
nit și mai puternică și mai indes
tructibilă coeziunea poporului în ju
rul partidului și al guvernului.

Mesajul a subliniat că politica ex
ternă a Bulgariei este o politică de 
pace, care militează pentru dezvol
tarea unor relații de bună vecinătate 
între statele balcanice, pentru înțe
legerea și colaborarea pe baza egali
tății în drepturi cu toate popoarele.

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — în 
cuvintarea radiotelevizată rostită cu 
prilejul Anului nou, președintele 
Consiliului Prezidențial a! R. P. Un
gare, Pa! Losonczi, a subliniat că 
pentru concetățenii săi 1970 a fost 
anul încheierii cu succes a celui 
de-al treilea plan cincinal, anul în 
care a avut loc Congresul al X-lea 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar. El a subliniat că există con
diții favorabile pentru înfăptuirea 
noilor planuri ale Ungariei, menite să 
îmbunătățească și să îmbogățească 
viața poporului.

HANOI 2 (Agerpres). — Nguyen 
Huu Tho, președintele Prezidiului 
C.C. al Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, președin
tele Consiliului Consultativ, de pe 
lingă Guvernul Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
sud a adresat, cu prilejul Anului 
Nbu, o scrisoare poporului american, 
anunță agenția „Eliberarea".

Fiecare an nou, se spune în scri
soare, aduce omenirii noi speranțe. 
Toți oamenii doresc ca in Vietnam 
și Indochina să fie grăbită instaura
rea păcii. Poporul sud-vietnamez 
dorește o pace instaurată in condiții 
de libertate și independență. Poporul 
american dorește, de asemenea, ca 
războiul din Vietnam să se sfîrșească 
cit mai curînd, pentru ca soldații 
americani să se înapoieze acasă.

Scrisoarea aduce un salut fierbinte 
opiniei publice din S.U.A. care luptă 
împotriva războiului, cere Adminis
trației Nixon încetarea acestui război 
și înapoierea grabnică a tuturor mili
tarilor americani in patrie.

PARIS 2 (Agerpres). — în cuvîn- 
tuL rostit cu prilejul Anului Nou, 
președintele Franței, Georges Pompi
dou, a subliniat necesitatea ca gene
rațiile viitoare să păstreze intactă 
independența, pacea și libertatea 
Franței. Relevînd că Franța continuă 
politica de apropiere față de toate 
popoarele, președintele Pompidou a 
relevat respectul și considerația de 
care se bucură țara sa pe arena in
ternațională.

MADRID 1 (Agerpres). — Poliția 
franchistă a arestat în ultimele zile 
numeroase persoane acuzate că ar 
aparține Partidului Comunist sau al
tor organizații de stingă. Noile ares
tări au fost făcute ca urmare a sus
pendării articolului 18 din constitu
ție privind garantarea libertăților 
personale.

Cele mai multe arestări au fost o- 
perate în orașele Cartagena, San Se
bastian și Madrid. După cum relatea
ză agenția France Presse, la Madrid 
au fost arestați 100 de muncitori și 
studenți Mulți dintre aceștia au fost 
internați în închisoarea Caravanchcl.

Totodată, în capitala Spaniei s-a a- 
nunțat că numărul forțelor poliție
nești va spori cu 2 000 pe an pînă în 
1975.

Minerii din Asturia au declarat 
grevă cerind îmbunătățirea salariilor 
și revizuirea condițiilor contractului 
colectiv de muncă. Ei au anunțat că 
nu vor începe lucrul pină cind re
vendicările lor nu vor fi satisfăcute. 
Pe de altă parte, continuă grevele în 
provincia Biscaya. în ultima zi a a- 
nului care a trecut, aproximativ 7 000 
de muncitori de la diverse întreprin
deri au declarat grevă.

R. P. POLONĂ

Măsuri adoptate de
Consiliul de Miniștri
și

• I •

Central ai Sindicatelor
VARȘOVIA 31 (Agerpres). — Agen

ția P.A.P. anunță că Consiliul de Mi
niștri al R. P. Polone și Prezidiul 
Consiliului Central al Sindicatelor au 
adoptat o hotărîre cu privire la majo
rarea celor mai mici venituri, supli
mentarea salariilor unor grupuri de 
oameni ai muncii, majorarea aloca
țiilor familiale și a unor pensii de 
bâtrintțe și invaliditate. Guvernul a 
alocat în acest scop 7,4 miliarde de 
zloți, această sumă fiind repartizată, 
astfel incit de noile măsuri să bene
ficieze familiile și persoanele cu ve
nituri și salarii mici, in primul rind 
familiile cu mulți copii.

0 hotărîre a

al Federației Ruse

la 1 ianuarie 1971 s-au împlinit 11 ani de la proclamarea independentei Camerunului în fotografie : Vedere din capitala țării, Yaoundă ; în mijlocul vegetației luxuriante se ridică moderne construcții cu multe etaje

★
La Hanoi a fost inaugurată o ex

poziție de fotografii. Deschisă sub 
auspiciile Comitetului pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, expo
ziția înfățișează pe larg succesele ob
ținute de poporul român.

★
în capitala Cubei a avut loc un 

concert de muzică de cameră româ
nească susținut de cvartetul „Mu
zica1. Manifestarea a fost organizată 
sub auspiciile Consiliului Național al 
Culturii al Republicii Cuba și ale 
ambasadei române la Havana. Au 
participat un numeros public, func
ționari superiori din M.A.E. al Cu
bei.

Ambasadorul României

DAKAR 31 (Agerpres). — La 30 de
cembrie. Niculai Ioan Vancea a pre
zentat președintelui Republicii Sene
gal, Leopold Sedar Senghor, scrisorile 
de acreditare ca ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în această țară. 
După prezentarea scrisorilor de acre
ditare, între ambasadorul României și 
președintele Republicii Senegal a a- 
vut loc o convorbire cordială.

Importante acțiuni
ale guvernului chilian

MOSCOVA 31 (Agerpres) — După 
cum anunță agenția TASS, Tribuna
lul Suprem al Federației Ruse a co
mutat pedeapsa cu moartea pronun
țată împotriva lui Mark Dîmșiț și 
Eduard Kuznețov in pedeapsă la în
chisoare pe termen de 15 ani.

După cum s-a anunțat, 'împreună 
cu un grup de alte nouă persoane 
Dimșiț și Kuznețov au fost judecați 
și condamnați la diverse pedepse de 
un tribunal din Leningrad pentru în
cercarea de a răpi un avion sovie
tic de pasageri. în luarea acestei ho- 
tărîri Tribunalul Suprem, menționea
ză agenția citată, a pornit de la fap
tul că incercarea de a deturna avio- 
nuL a fost preîntîmpinată la timp și 
că pedeapsa cu moartea, potrivit le
gislației sovietice, este o pedeapsă 
excepțională.

® Statul va prelua controlul asupra industriei de auto 
mobile ® Un proiect de lege vizînd naționalizarea bun 

cilor ® Pași spre înfăptuirea reformei agrare

Sfirșitul anului 1970 și începutul 
anului 1971 au fost marcate în Chile 
de un șir de măsuri menite să con
solideze pozițiile statului în econo
mie, să transpună în viață progra
mul anunțat de președintele Salva
dor Allende.

Guvernul chilian a dat publicității 
programul de restructurare a indus
triei constructoare de automobile a 
țârii, care va avea ca rezultat eli
minarea majorității companiilor 
străine care posedă in prezent uzine 
de asamblare în Chile. Proiectul

agențiile de presă transmit
!n componența Consiliu

lui de Securitate al O.N.U. 
au Intrat, de la 1 ianuarie, ca membri 
nepermanenți. Argentina, Belgia. Ita
lia, Japonia și Somalia care înlocuiesc 
Columbia. Finlanda, Nepal, Spania și 
Zambia, al căror mandat de doi ani a 
expirat

Naționalizări în Ceylon. 
Guvernul Ceylonului a naționalizat 
filialele a trei companii petroliere 
occidentale — „Shell", „Esso" și 
„Kalteks", câre aprovizionau cu pe
trol vasele ancorate în porturile insu
lei. Datorită acestei hotăriri, țara va 
obține anual 20 de milioane de rupii, 
în valută forte.

Un comunicatal Birouluide 
presă al Vaticanului, dat publicității 
vineri, 1 ianuarie 1971, informează că 
Vaticanul a hotărît să semneze Tra
tatul cu privire la neproliferarea ar
melor nucleare. Data semnării Tra
tatului urmează să fie fixată de co
mun acord cu reprezentanții Mafii 
Britanii Uniunii Sovietice și S.U.A.

Georges Marchais la Bu
dapesta. La lnvitatia Comitetului 
Central a! Partidului Muncitoresc So-

cialist Ungar a sosit la Budapesta, 
într-o vizită de prietenie, Georges 
Marchais, secretar general adjunct al 
Partidului Comunist Francez. El a 
fost primit de Janos Kădăr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U. Cu aceas
tă ocazie — arată agenția M.T.l. — 
a .avut loc un schimb de păreri asupra 
relațiilor dintre cele două partide fră
țești și asupra problemelor politicii 
internaționale și ale mișcării munci
torești internaționale.

La Organizația Maritimă Con
sultativă Interguvernamentală 
(I.M.C.O.) cu sediul la Londra 
a avut Ioc ceremonia semnării 
de către România a două docu
mente : ..Convenția internatio-- 
nală privind intervenția în marea 
liberă în caz de accident, care 
poate să antreneze poluarea cu 
hidrocarburi11 și ..Convenția in
ternațională privind răspunderea 
civilă pentru pagubele datorate 
poluării de hidrocarburi".

Pentru restabilirea rela
țiilor CU Cuba. Secretarul gene
ral al Partidului Socialist Creștin din 
Venezuela. Aristides Bohon. a chemat 
țările membre ale Organizației State-

lor Americane să restabilească rela
țiile cu Cuba. Luînd cuvîntul în ca
drul unei conferințe de presă. Aris
tides Bohon s-a referit ia exemplul 
pe care l-a oferit Chile, care a resta
bilit recent relațiile diplomatice cu 
Cuba.

într-o declarație făcută de 
Rashid Karame, -fostul prira- 
ministru libanez, a cerut guvernului 
să adopte o hotărîre privind recu
noașterea Republicii Populare Chi
neze și R D. Germane. El și-a expri
mat speranța că guvernul libanez va 
lua o hotărîre în acest sens în cel 
mai scurt timp posibil.

S-a încheiat Conferința 
panafricană a tineretului, 
care și-a desfășifrat tucrările în ca
pitala Senegalului In rezoluția adop
tată se arată că mișcarea de tineret 
din Africa este hotărîtă să continue 
lupta pentru eliberarea tuturor terito
riilor care se află încă sub jugul colo
nial Participanții la conferință s-au 
pronunțat pentru eliminarea de pe 
continentul african a tuturor baze
lor militare străine, care afectează 
direct suveranitatea, țărilor respec
tive.

prevede crearea a trei firme mixte, 
în fiecare dintre ele statul urmind 
să dețină 51 la sută din capital Se 
prevede ca firmele ce nu vor dobindi 
poziții în cadrul întreprinderilor 
mixte preconizate să-și înceteze ac
tivitatea pe teritoriul chilian la sfir
șitul anului 1972.

Pe de altă parte s-a anunțat că 
guvernul chilian a hotărît să întă
rească controlul asupra exploatărilor 
miniere din țară, preluînd 51 la sută 
din acțiuni Președintele Allende a 
făcut de asemenea cunoscut că săp- 
tămina viitoare va prezenta Parla
mentului un proiect de lege in vede
rea naționalizării tuturor băncilor 
care operează in țară.

Măsuri importante au fost adop
tate și în domeniul agriculturii. Gu
vernul a anunțat exproprierea uneia 
dintre cele mai mari moșii din su
dul provinciei Magallanes, cu o su
prafață de peste un milion și jumă
tate de hectare și trecerea sub con
trolul statului a două mari proprie
tăți, cu o suprafață de .200 000 de 
hectare. De asemenea, alte 62 de 
proprietăți mai mici au fost confis
cate. Reprezentantul președintelui 
Salvador Allende pentru problemele 
de presă a declarat că, în acest fel. 
au fost puse începuturile transpune
rii în viață a reformei agrare. Mi
nistrul agriculturii a precizat că oe 
terenurile expropriate se vor crea 
cooperative ale țăranilor sau gospo
dării de stat. în afară de aceasta, 
fiecărui țăran îi va fi garantat prin 
lege dreptul de a dispune de un lot 
in folosință personală.

Măsurile adoptate de guvernul 
chilian întîmpină o indîrjită opoziție 
din partea moșierilor care, in unele 
localități, au săvîrșit atacuri armate 
împotriva țăranilor Guvernul a luat 
măsuri pentru securitatea țâțânilor, 
printre acestea fiind. în primul rind, 
arestarea moșierilor care s-au făcut 
vinovați de violențe.

Conducerea Frontului Unității 
Populare a decis să convoace pen
tru intervalul 8—10 
adunare națională a 
lor și mișcărilor pe 
acest bloc chilian,
mează să examineze sarcinile 
stau în fața forțelor unității popu
lare si politica președintelui Salva
dor Allende.

ianuarie 1971 o 
tuturor partide- 

care le cuprinde 
Adunarea ur

care

S-au împlinit 12 ani de cînd detașamentele armate revoluționare 
de eliberare, sprijinite de întregul popor, au doborit regimul dictatorial 
al lui Batista, intrind victorioase in Havana.

Incununind lupta grea dusă de poporul cubanez pentru țelurile 
eliberării naționale și sociale, victoria cucerită Ia 1 ianuarie 1959 a inau
gurat o eră nouă în istoria Cubei, eră care a deschis poporului cubanez 
calea unor profunde transformări, a dezvoltării libere și independente, a 
edificării unei onnduiri sociale superioare. Apariția primului stal so
cialist pe pămintul continentului latino-american a constituit, totodată, 
un eveniment de amplă rezonantă și semnificație internațională, un 
exemplu insutlețitor pentru toți palrioții din țările acestui continent 
in lupta pentru libertate și progres.

Devenit stăpin pe propria sa soartă, poporul cubanez, desfășurîn- 
du-și eforturile creatoare sub conducerea partidului comunist și a gu
vernului revoluționar, în frunte cu tovarășul Fidel Castro, a dobindit 
însemnate succese în dezvoltarea economiei, a științei și culturii ca și 
in lupta pentru zădărnicirea uneltirilor imperialiste, pentru apărarea și 
consolidarea independenței și suveranității sale naționale.

Deși situate la mari distanțe geografice unul de altul, popoarele 
român și cubanez sint unite prin puternice sentimente frățești de sti
mă, prietenie și prețuire reciprocă. între România și Cuba. între parti
dele celor două țări s-au statornicit și se dezvoltă continuu legăturile, 
tovărășești de prietenie și colaborare reciprocă în cele mai variate 
domenii. Progresele continue înregistrate de România și Cuba pe calea 
construcției socialiste întăresc premisele favorabile dezvoltării ascen
dente, multilaterale și adincirii relațiilor reciproce pe tărîm economic, 
tehnico-științific, cultural, întăririi prieteniei româno-cubane, spre m-4 
nele ambelor popoare, în interesul cauzei generale a socialismului 
păcii.

De ziua marii sărbători a Republicii Cuba, poporul român trans
mite poporului cubanez sincere felicitări și ii urează să dobîndească 
victorii tot mai mari in opera de construcție socialistă, de înflorire și 
propășire a patriei sale.

A viatul flotei
comerciale cubaneze
Am fost martor de mai multe ori 

la acele manifestări spontane de
bucurie ocazionate de intrarea în
portul Havanei a unor nave de mare 
tonaj, cu vopseaua incă proaspătă, 
împodobite fiecare cu ghirlande de 
stegulețe multicolore. De fiecare dată 
cînd zăresc la intrarea 
menea navă, havanezii 
lungul cheiului pentru 
noul venit în familia 
cum este denumită în 
flota comercială a Cubei.

„Mambisa" iși trage numele de re
zonantă patriotică de la „los mam- 
bises" — combatanții din războiul 
pentru independența Cubei de sub 
jugul colonial spaniol ; dar numai 
vremurile noi ale revoluției cubane, 
de la a cărei victorie se împlinesc 
acum 12 ani, 
veau să dea aces
tei flote amploa
rea de astăzi. Re
gimurile trecute 
au neglijat și a- 
ceastă ramură a 
economiei națio
nale, au ignorat condiția specifică a 
Cubei — țară insulară — care recla
mă in mod logic existența unei pu
ternice flote comerciale proprii. La 
sfirșitul anului 1958, „Mambisa11 nu
măra doar 14 cargouri cu un deplasa
ment total de 57 000 de tone. Majori
tatea navelor făceau curse scurte spre 
porturile nord-americane și foarte 
rar se incumetau la curse lungi.

Puterea revoluționară a trecut 
chiar din primul an al existenței 
sale la realizarea unui plan de in
vestiții in sectorul marinei comer
ciale avînd ca scop dotarea sa cu 
nave noi, moderne, de mare tonaj 
și recondiționarea efectivului exis
tent în 1964, „Mambisa" dispunea 
deja de 29 cargouri cu o deplasare 
totală de 160 000 de tone, pentru ca 
in 1966 zestrea ei să crească la 42 
de nave, total izînd aproape 300 000 
de tone.

Investițiile de peste 200 milioane 
de dolari realizate de guvernul re
voluționar intre anii 1959 — 
pentru dotarea „Mambisei", au 
bazele unei flote moderne, au 
chis Cubei drumul către cele 
îndepărtate porturi ale lumii, 
punind de o capacitate anuală 
transport de peste un milion 
tone, această flotă a început să joace 
un rol tot mai important în efectua
rea importurilor și exporturilor Cu
bei. Ea a rezolvat o serie de proble
me dificile legate de transportarea 
in Cuba a unor utilaje gigant pen
tru combinatul chimic de la Cienfue- 
gos, a unor macarale uriașe pentru 
instalații portuare, precum și a nu
meroase transporturi de utilaje grele 
pentru industria zahărului.

Continua dezvoltare a economiei 
Cubei în ultimii ani a impus dota
rea flotei cu nave de mai mare ca
pacitate cu viteze sporite de depla
sare cu vase speciale pentru trans
portul lichidelor și produselor ali
mentare perisabile, cu terry-boat-uri 
pentru transporturile în Insula Pi
nilor în perioada 1968—1970, tonajul 
„Mambisei" a crescut considerabil, 
atingînd în prezent 435 000 de tone; 
intre noile achiziții se numără se
ria de cargouri de proveniență sue
deză de cite 15 500 de tone, petro
lierele de fabricație sovietică și ja
poneză de 21 000 tone fiecare, navele 
frigorifice de 6 000 tone construite la 
șantierele din Veneția etc.

Cuba dispune astăzi de o flotă co
mercială de opt ori mai mare decît 
înainte de revoluție, situîndu-se pe 
primul loc în America Latină în ce 
privește ritmul de înzestrare navală. 
Intr-un raport al Comisiei Economice

in port o ase- 
se adună de-a
3 saluta pe 

„Manibisa", 
limbajul local

a-
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de

O.N.U. pentru America Latină 
(CEPAL) privind capacitatea/flotelor 
comerciale, se remarca faptuFcă iRfe- 
publica Cuba se află pe loctl al 
treilea după Brazilia (1 222 00Q<tone) 
și Argentina (1 044 000 tone), dar cu 
mult înaintea unor țări cu posii. ’i- 
tăți economice mari, ca de pi 1 
Venezuela (310 000 tone), Me 
(282 000). Chile (269 000). Columbir 
Ecuador — care și-au unificat k 
tele (239 000), Peru (187 000), U> 
guay (126 000).

Cifrele comparative de mai 
arată în mod grăitor, dincolo de 
presia lor materială, că numai 
cialismul cu forța sa de netăgă 
a putut să asigure Cubei dobîn, 
unei atari capacități mai'îTîme; ,a 
cum ii asigură de fapt ascensiunea 

în toate domenii
le de activitate. 
Și este demn de 
subliniat că „ar
matorul" acestei 
flote de aproape 
o jumătate de 
milion de tone 

este însuși poporul cubanez ; căci el o 
înzestrează prin munca sa dirză, fiii 
lui — temerarii navigatori ai „Mam
bisei" — duc stindardul albastru cu 
steaua solitară peste mări și oceane, 
el, poporul, este beneficiarul servi
ciilor pe care le îndeplinește marina 
comerciala.

Vremurile noi ale revoluției se 
traduc nu numai prin multiplicarea 
apreciabilă a tonajului, ci și prin 
calitatea zestrei navale. Am avut 
prilejul să vizitez cargoul „Victoria 
de Giron", unul din clasa celor de 
15 500 de tone, care se prezintă ca o 
adevărată uzină plutitoare. Totul este 
mecanizat, automatizat, modern. O 
astle) de navă —' îmi spunea căpi
tanul vasului — cere din partea e- 
chipajului cunoștințe temeinice, in
clusiv de inginerie.

Revoluția a rezolvat și această 
problemă, a cadrelor de specialitate 
in navigația modernă, inființind a- 
cum zece ani Academia navală de 
la Măriei, care a dat pină în pre
zent peste două mii de absolvenți. 
Există o adevărată pasiune in rîndu- 
rile tinerilor cubanezi pentru arta 
navigației, pentru . procesiunea dn 
marinar. - . , ■■■''

Care sînt planurile det^. or ale 
„Mambisei" ? Intr-una din vuvîntă- 
rile sale recente, primul ministru 
Fidel Castro semnală necesitatea 
sporirii rapide a efectivului 
comerciale, avînd in vedere 
rea producției naționale de 
care în cea mai mare parte 
la export, precum și creșterea im
portului de mașini, utilaje și alte 
produse pentru economia și populația 
Cubei.

în vederea îmbunătățirii transpor
turilor maritime a fost înființat, nu 
de mult. Ministerul marinei comer
ciale. în ale cărui sarcini intră, în 
afară de coordonarea întregii activi
tăți a flotei respective, organizarea 
muncii de încărcare și descărcare 
din porturile Cubei, rezolvarea pro
blemelor legate de dotarea în con
tinuare a flotei cu nave de diferite 
tipuri. S-a stabilit în linii mari un 
plan pentru deceniul ce urmează, 
care prevede o creștere a tonajului 
flotei cu 25 la sută anual, față de 
media anuală de 19.5 Ia sută a de
ceniului 1961-1970. Se are în vedere, 
de asemenea, construirea unor șan
tiere navale naționale care să preia 
o parte din sarcinile stabiiite.

Realizările remarcabile ale „Mam
bisei" și largile ei perspective 
se înscriu în contextul larg al suc
ceselor dobindite de poporul cuban 
in toate sectoarele vieții sociale, în 
opera de construcție a socialismului.

flotei 
crește- 
zahăr, 
merge

O cuvîntare a lui Fidel Castro
HAVANA 2 (Agerpres). — Anul 

1971 se vă numi, în Cuba, anul pro
ductivității. Această hotărîre a fost 
luată în cadrul unei adunări a repre- 
zenlanțilof administrației, organiza
țiilor de partid și sindicale din între
prinderile' și instituțiile Havanei. La 
adunare ajluat cuvîntul primul minis
tru, Fidel Castro. Abordînd proble
mele „Zafrei" anului trecut, vorbito
rul a subliniat necesitatea ajutorării 
provinciilor Camaguey și Las Villas, 
unde exisță un deficit de forță de 
muncă la recoltarea trestiei de zahăr.

Referindu-se tn continuare la pro
blemele productivității muncii, pri
mul ministru a relevat necesitatea 
unei ample acțiuni pentru organiza
rea muncii, atitudinea corectă față 
de muncă și mai ales pentru creș
terea productivității. Productivitatea 
muncii — a spus el — trebuie să de
vină o problemă fundamentală pen
tru toți oamenii muncii. Trebuie, a 
spus Fidel Castro, să realizăm și să 
menținem un înaintat efort produc
tiv în toate ramurile economiei.
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