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Stimați tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai României socialiste,
A devenit o tradiție ca de Anuj Nou să tre

cem în revistă munca pe care am desfășurat-o, 
cu roadele și bucuriile ei, împlinirile și nea
junsurile din anul încheiat și, totodată, să 
scrutam viitorul cu hotărîrea de a trăi și 
munci și mai bine, de a da viață altor și altor 
năzuințe de progres și prosperitate.

Anul pe care îl vom încheia peste cîteva mi
nute va rămîne în istoria patriei ca 
anul în care am intrat într-o nouă 
etapă a revoluției noastre econo- 
mico-sociale — etapa făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. Prevederile primului an 
al cincinalului 1971—1975 au 
lest îndeplinite și depășite. Pro
ducția industrială a continuat 
să se dezvolte în ritm înalt, cunos- 
cînd o puternică diversificare și 
modernizare. Agricultura noastră 
socialistă a dat anul acesta cea mai 
înaltă recoltă de cereale din isto
ria țării. Au fost luate noi mă
suri pentru dezvoltarea învăță- 
niîntului, științei și culturii — fac
tori de seamă ai făuririi noii civi
lizații socialiste în România. Dez
voltarea ascendentă a economiei 
noastre se reflectă sintetic în creș
terea venitului național — care în 
acest an este cu circa 12 la sută 
mai mare decît în 1970 — ceea ce 

, a permis trecerea la realizarea 
hoțarîrilor Congresului ăl X-lea 

I privind ridicarea nivelului .țjj’.trifi 
! material și cultural al întregului

popor.
Anul care a trecut s-a caracte

rizat printr-o intensă și multila
terală activitate de perfecționare 

' a relațiilor socialiste de producție, 
a organizării societății. S-a ampli
ficat și s-a îmbunătățit cadrul in
stituțional care permite participa
rea tot mai activă a maselor de muncitori, ță
rani și intelectuali la conducerea întreprinde
rilor și instituțiilor, a întregii țări. A fost a- 
doptat un șir de noi legi menite să reglemen
teze mai bine normele de bază ale activității 
economice și sociale, drepturile și îndatoririle 
oamenilor muncii în calitatea lor de producători 
și proprietari ai mijloacelor de producție, de 
membri ai societății socialiste, să îptărească or
dinea si legalitatea în întreaga noastră viață pu
blică. Programul adoptat de plenara din 3—5 no
iembrie a.c. a trasat jaloanele ridicării nivelului 
muncii ideologice, dezvoltării cunoașterii și îm
bunătățirii educației socialiste a maselor, for
mării omului nou, afirmării eticii și echității 

J socialiste în întreaga viață socială, deschizînd o 
ivă Iarnă rta parUn<r-r>r? *ot  mai activă, 

făurirea pro- 
i luminos.

ii» rt alizarea gran- 
Congresul al 

: are a justeței 
■te a Partidu- 

•? if. semicentenar 
?sta de între- 
ței și capaci- 
rolul de forță 
a tuturor do- 

sociale. A- 
reanzari sînt rodul muncii pline de eroism

parea activă a oamenilor muncii la gospodă- •; 
rirea avutului socialist, la conducerea unită- . 
ților economice și a instituțiilor, la efortul - 
pentru întărirea ordinii și disciplinei în pro
ducție. Va continua dezvoltarea ascendentă, pe 
toate planurile a orînduirii noastre, se vor per
fecționa planificarea și conducerea vieții so
ciale, se vor afirma tot mai puternic princi
piile socialismului în întreaga societate, se vor 
lua noi măsuri pentru satisfacerea cerințelor 
materiale și spirituale ale maselor. Realizarea

bită ai independenței și suveranității naționale 
a .tuturor popoarelor, a dreptului lor de a trăi 
liber, :de a-și organiza viața așa cum o do
resc, respectarea egalității depline între na
țiuni și neamestecul în treburile interne, eli
minarea totală din relațiile interstatale, a folo
sirii forței și a amenințării cu forța. Fie ca 
anul 1972 să ducă la afirmarea și mai fermă 
în viața internațională a acestor principii, 
care constituie singura cale pentru instaurarea 

unor relații de colaborare și pace 
în întreaga lume !

Concluzia de bază care se des
prinde și la acest început de an 
este necesitatea intensificării efor
turilor 
mari 
apăra 
tului 
le,

Cum ați petrecut revelionul ? știri, descrieri, dialoguri, urări, citate ale
Pînă cînd își fac „rodajul", zilele noului plugușoarelor ce-au brăzdat primele cea-

an sînt parcurse, toate, de aceleași între- suri ale anului, instantanee, fapte di-
bări : cum ați sărbătorit revelionul ? verse, bilanțuri, răvașe, noutăți. Am stors
unde ? cu cine ? cine mai era acolo ? cit muntele, l-am concentrat ca să fie la în ■
de bine a reușit ?... Și așa mai departe. demîna unei lecturi mai grăbite și iată

Pentru a răspunde unor asemenea în- un scurt rezumat al rezumatelor despre
trebări, reporterii și corespondenții noș- noaptea Anului Nou. Anul Nou 1972, pri-
tri au colindat noaptea albă, fără zăpadă, mit pretutindeni în țară cu bucurie, cu în-
a anului 1972 și au adus un munte de credere, cu voie bună, cu optimism.

persnect

ceste................
și abnegație a clasei muncitoare, a țărănimii 
și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, care traduc în 
viață cu fermitate politica partidului nostru 
corespunzătoare intereselor vitale ale întregii 
națiuni.

Acum, la sfîrșitul unui nou an de avîntată 
construcție economică și socială, care a ridicat 
patria noastră pe noi trepte de progres, adre
sez, în numele conducerii partidului și statului, 
al meu personal, cele mai calde felicitări cetă
țenilor Republicii Socialiste România.

Intrăm în noul an cu un program precis con
turat, care deschide orizonturi largi de muncă, 
de creație, de noi și mari înfăptuiri pe calea 
dezvoltării economice, sociale și culturale a 
României, pe calea îmbunătățirii condițiilor de 
viață materiale și spirituale ale tuturor celor 
ce muncesc. Planul pe 1972 prevede continua
rea în ritm înalt a industrializării, diversifica
rea și modernizarea și mai accentuată a pro
ducției, .creșterea eficienței economice, ridica
rea calității produselor și sporirea productivi
tății muncii. Se prevede, de asemenea, întări
rea bazei tehnico-materiale a agriculturii, îm
bunătățirea organizării muncii în vederea dez
voltării intensive a producției, în special a 
zootehniei. Va trebui să se intensifice pârtiei-

planului în anul care vine va avea un rol ho- 
tărîtor pentru înfăptuirea cu succes a întregu
lui cincinal. îndeplinirea prevederilor sale 
cere din partea noastră, a tuturor, eforturi 
sporite, o înaltă conștiință revoluționară, pa
triotică, un profund spirit de răspundere în 
realizarea sarcinilor ce ne revin fiecăruia în 
postul, în locul de muncă pe care ni l-a încre
dințat partidul, societatea. Dispunem de toate 
condițiile necesare pentru a obține în anul ce 
vine noi și importante progrese în toate do
meniile de activitate. Sînt pe deplin convins că 
bravul nostru popor, sub conducerea încercată 
a partidului comunist, va merge neabătut îna
inte. va face ca anul 1972 să înscrie în cronica 
contemporană a României noi și mari victorii 
pe calea făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Dragi tovarăși,
în anul 1971 s-au produs noi și profunde 

schimbări în viața internațională, în raportul 
de forte mondial. Politica imperialistă de forță 
și dictat, de amestec în treburile interne ale 
altor popoare a suferit noi eșecuri. S-a afir
mat cu tot mai multă putere voința popoarelor 
de a deveni stăpîne pe propriile lor bogății na
ționale, pe rodul muncii lor, de a-și asigura 
dezvoltarea de sine stătătoare pe calea progre
sului material și social.

Anul care a trecut a adus noi confirmări 
justeței politicii marxist-leniniste promovate 
de partidul și statul nostru pe arena interna
țională, a înregistrat o nouă și puternică afir
mare a României în lupta pentru progres și 
pace, a adus noi prieteni poporului român pe 
toate meridianele globului.

S-au dezvoltat și adîncit colaborarea multi
laterală și prietenia noastră frățească cu toate 
țările socialiste. S-a întărit solidaritatea inter
națională a partidului nostru cu celelalte de
tașamente ale mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. S-au intensificat contac
tele, schimburile și convorbirile cu reprezen
tanții mișcărilor de eliberare națională, ai for
țelor politice democratice și progresiste de 
pretutindeni. Anul 1971 a marcat extinderea 
colaborării României cu toate țările lumii, 
fără deosebire de' orînduire socială, a conlu
crării sale cu .toate statele și popoarele iubi
toare de pace în efortul general pentru destin
dere, pentru însănătoșirea vieții internaționale. 
Am pornit și pornim neabătut în politica noas
tră externă de la premisa că cerința actuală 
vitală, fundamentală, a tuturor popoarelor,, 
condiția esențială de care depinde salvgarda
rea păcii pe pămînt este, respectarea neștir-

tuturor statelor — fie ele 
sau mici — pentru a 
și impune principiile drep- 
și legalității internaționa- 

creșterea răspunderii ma
selor largi populare, a tuturor for
țelor politice progresiste, a Orga
nizației Națiunilor Unite și a ce
lorlalte organisme internaționale în 
promovarea unei politici de cola
borare și pace între popoare.

Unul din imperativele cele mai 
urgente care trebuie să prevaleze 
în politica tuturor statelor este 
stingerea focarelor de război, li
chidarea conflictelor, a factorilor 
de încordare și animozitate. Să se 
oprească războiul dus de Statele 
Unite împotriva popoarelor din In- 

’âoch’iifi'ăi';.* " popoarele'.'oy.tețj}ămez, 
cambodgrâri..și . lâoțian,.,șa ’fie ’lăsate 
să-și hotărască singure ,destinuld 
Să se-lichideze conflictubdin Orien
tul Apropiat pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate din 1967 ! 
Mai mult ca oricînd este necesar 
să se facă totul pentru ca diferen
dele dintre state să se soluționeze 
pe cale politică, pașnică, pentru a 
nu se ajunge la ciocniri militare 
armate, pentru a se evita războiul! 

Un obiectiv de seamă căruia îi vom consacra 
și în viitor efortul nostru este înfăptuirea dezar
mării, eliberarea omenirii de coșmarul unui 
război termonuclear, reducerea uriașelor cheltu
ieli militare.

Trăind în Europa și avînd încă proaspătă în 
memorie experiența tristă a 
războaie mondiale ale acestui 
porul nostru acordă un loc 
politica sa internațională înfăptuirii secu
rității europene, organizării unei conferințe 
general-europene, stabilirii unor relații de bună 
vecinătate și conviețuire pașnică între toate po- 

_ poarele acestui continent. în acest cadru, acor
dăm o atenție permanentă dezvoltării colabo
rării fructuoase între , toate țările din Balcani, 
transformării acestei regiuni într-o zonă a pă
cii și cooperării pașnice. Fie ca anul 1972 să 
ducă la consolidarea colaborării și păcii în Eu
ropa, punîndu-se bazele instaurării trainice a 
securității pe continentul nostru ! ■

Desigur, destinderea internațională, dezvol
tarea nestingherită a colaborării între po
poare necesită încă multe eforturi, multe stră
danii, dar sîntem convinși că forțele sociale 
și politice antiimperialiste, de o amploare fără 
precedent în istorie, pot împiedica politica im
perialistă de agresiune și dictat, pot asigura 
înfăptuirea aspirațiilor de pace și progres ale 
umanității. România, partidul și guvernai 
nostru sînt ferm hotărîte să desfășoare și in 
anul ce vine o intensă activitate pentru întă
rirea unității țărilor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești, a forțelor antiimpe
rialiste, să-și aducă contribuția la cauza cola
borării, progresului și păcii în lume.

Stimați tovarăși și concetățeni,
Peste cîteva clipe va răsuna prima bătaie 

de orologiu a noului an. începem anul nou nu 
deplină încredere în forțele creatoare ale po
porului nostru, în capacitatea lui de a ridica, 
sub conducerea partidului, patria socialistă pe 
noi culmi de civilizație și progres. Totodată, 
inaugurăm noul an cu convingerea că luptînd 
unite, popoarele vor ști să-și apere existența, 
să salvgardeze pacea și securitatea interna
țională, să creeze condițiile pentru făurirea 
unei lumi mai bune, mai drepte. Cu aceste 
gînduri, ridic paharul în sănătatea și fericirea 
poporului român !

Pentru pace și colaborare internațională !
. Toastez pentru împlinirea celor mai nobile 

năzuințe ale fiecăruia dintre dumneavoastră !
Vă urez tuturor un an nou. rodnic, plin de 

satisfacții în activitatea socială și în viața per
sonală I

Multă sănătate și fericire ! 
La mulți ani, dragi prieteni și tovarăși !

UNITATEA CLIPEI 
Șl UNITATEA 

INIMILOR

N-o să începem cu 
Bucureștii, nici măcar cu 
decorul somptuos al ho
telului „Intercontinental", 
ci o să poposim întîi în 
casa familistului — unul 
între milioane — care, în
trebat ce face de Anul 
Nou, a răspuns liniștit : 
„Noi petrecm acasă".

îl cheamă Ion Rusu. E 
de meserie sudor. Lucrea
ză la fabrica de postav 
„Proletarul" din Bacău, 
în ultimele ore ale anu
lui trecut, Rusu a lucrat 
pe teritoriul propriului 
domiciliu, trebăluind de 
zor la instalarea televizo
rului. Este unul dintre 
cei aproape 3 000 de oa
meni din județul Bacău 
care și-au instalat televi
zor după recenta reducere 
de prețuri.

O dată cu muncitorul 
fabricii „Proletarul", cî
teva milioane de oameni, 
în căldura căminului. în 
sălile marilor hoteluri nou 
construite, în încăpătoa
rele cantine-restaurant ale 
întreprinderilor. în clu
buri, in ateneele tineretu
lui, în căminele culturale 
de la sate, pretutindeni 
unde a fost sărbătorit, re
velionul, ca și în locurile 
unde a trebuit. să conti
nue neîntrerupt munca — 
transporturi, telecomuni
cații, surse de energie, 
unități industriale, secto
rul serviciilor și sanitar 
— încă de la orele 11

noaptea au început să-și 
fixeze atenția asupra tele
vizoarelor sau, în lipsa 
acestora, a aparatelor de 
radio.

între cei 770 invitați, 
care au populat noua can- 
tină-restaurant a uzinelor 
„23 August", i-am căutat 
pe proaspeții Eroi ai 
Muncii Socialiste Vasile 
Iscru și Gheorghe Buruc. 
înconjurat de membrii fa
miliei, Iscru ne spune :

— Momentul de miez al

noastre de a munci și 
înainta neabătut pe calea 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Bucuria îndreptățită cu 
care oamenii muncii au 
încheiat un an rodnic, 
optimismul cu care au 
salutat anul 1972 ău fost 
rostite in fel și chip, pe 
tot cuprinsul țării, de mii 
de glasuri, în românește, 
în limba maghiară, în ger
mană, de întregul nostru 
popor, unit in aceleași

Reporterii și corespondenții noștri 
rezumă miile de revelioane 
de pe întreg cuprinsul țării

nopții este cel mai im
presionant. Te gindești 
că în aceeași clipă se îm
pletesc nădejdile și ură
rile a milioane de oameni. 
Am ascultat cu toții, u- 
niți, mesajul pe care ni 
l-a adresat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. mesa
jul care ne exprimă, care 
adună în el tot ce-a fost 
mai important in anul 
care a trecut, tot ce ne 
dorim pentru anul ce vine. 
Cuvîntul său, urările pe 
care ni le adresează, per
sonal și din partea întregii 
conduceri de partid și de 
stat, reprezintă pentru 
noi in această noapte un 
adevărat simbol ; simbolul 
unității noastre in jurul 
partidului, al hotăririi

ferme, de nezdruncinat 
convingeți, în aceeași 
hotărîre de a obține, sub 
conducerea partidului, noi 
succese, noi biruinți în 
înflorirea patriei socia
liste.
Am bătut drum lung prin 

țară
Din zori și pînă în seară 
Și-am văzut cum se 

clădesc
Pe pămîntul românesc 
Țara-ntreagă-mpodobesc 
Fabrici, blocuri și uzine 
Să-i fie omului bine 
Să fie lanul bogat 
S-avem tot ce am visat 
Și-am spus iară, măi 

flăcăi, 
Înainte, hăi, hăi, hăi !...

Sînt versuri desprinse — 
dacă le-am transcris bine 
— dintr-un „plugușor 
pe-alese / vestitor de noi 
succese", care a răsunat la 
carnavalul tineretului 
desfășurat la „Universal 
Club", pe șoseaua Vergu- 
lui. Versuri asemănătoare 
au răsunat în toată noap
tea revelionului, care mai 
măiestre, care mai stînga- 
ce dar toate pătrunse de 
aceeași dragoste pentru 
tară, pentru partid.

ÎN BUCUREȘTI, 
PE VALEA PRAHO
VEI, PE LITORAL

Punct de maximă „den
sitate revelionistică". Ca
pitala țării a fost domi
nată. pe lingă carna
valurile tineretului — 
3 000 de tineri au petrecut 
revelionul numai la car
navaluri — de cîteva săr
bătoriri organizate de 
marile întreprinderi și in
stituții.

Moș Uremoas sau, mai 
bine-zis, un Moș Gerilă 
al uzinelor UREMOAS i-a 
întîmpinat pe cei 600 de 
invitați ; era primul reve
lion care se desfășura 
în marea sală a canti
nei-restaurant.

Hanul lui Manuc și-a 
onorat oaspeții cu un 
brad înalt de peste șase 
metri, demn de tradițiile 
pe care le întruchipează.

(Continuare 
în pag. a Il-a)

celor două 
secol, po- 
central în

Excelenței Sale
General-maior GAAFAR MOHAMED EL NUMEIRI

Președintele Republicii Democratice Sudan
KHARTUM

Cu prilejul zilei independenței, sărbătoarea națională a Republicii De
mocratice Sudan, adresez Excelenței Voastre calde felicitări și poporului su
danez cele mai bune urări de bunăstare și prosperitate.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea ca relațiile 
dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă spre binele și avanta
jul popoarelor noastre, în interesul păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului dr. HELLO CELIO
Președintele Confederației Elvețiene

BERNA

Cu prilejul instalării în înalta funcție de președinte al Confederației 
Elvețiene, adresez Excelenței Voastre, în numele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, cordiale felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și succes în îndeplinirea importantei dumneavoastră misiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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RODNICA
din primele zile

ale anului
Prczenți în întreprin

deri industriale, redactori 
și corespondenți ai zia
rului nostru transmit, de 
Ia fața locului, cele dinții 
știri despre activitatea din 
primele zile ale anului 
1972.

llQI.n

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CHILE

SANTIAGO 
Dragi tovarăși,

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist din 
Chile,' Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă adresează dum
neavoastră, tuturor comuniștilor ..chilieni, clasei muncitoare și . întregului 
popor chilian, tin cald salut frâțeȘ'c și cordiale felicitări.

Crearea P.C.,jțin Chile lg^ ianuarie 1922 a reprezentat un moment isto
ric în viața' mișcării muncitorești chiliene, a poporului chilian. In cele cinci 
decenii de existență, Partidul Comunist din Chile a slujit cu devotament in
teresele fundamentale ale clasei muncitoare, ale oamenilor muncii, a des
fășurat o amplă activitate revoluționară pentru împlinirea celor mai înalte 
aspirații ale poporului chilian, pentru apărarea independenței țării, pentru 
triumful cauzei democrației, socialismului și păcii. Toate acestea au făcut ca 
partidul dumneavoastră să devină o remarcabilă forță politică națională, care 
se bucură de un puternic prestigiu, de atașamentul și încrederea Celor ce 
muncesc.

Partidul nostru, oamenii muncii din România socialistă urmăresc cu 
adîncă satisfacție succesele și înfăptuirile pe care le-au obținut comuniștii, 
socialiștii, celelalte forțe patriotice și democratice ale Unității Populare, reu
nite în guvernul condus de dr. Salvador Allende, în lupta pentru punerea 
tuturor bogățiilor naționale în slujba poporului, pentru transformări I sociale 
și politice progresiste, pentru apărarea și consolidarea independenței națio
nale a țării.

Ne exprimăm profunda convingere că raporturile de prietenie, colabo
rare și solidaritate, de stimă și respect reciproc, statornicite intre partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist din Chile, se vor dezvolta și in viitor, 
pe baza marxism-leninismului și internaționalismului proletar, in interesul 
celor două partide și popoare, al întăririi unității mișcării comuniste și mun
citorești, a tuturor forțelor antiimperialiste.

Alăturîndu-ne din toată inima marii dumneavoastră sărbători, vă reîn- 
noim, dragi tovarăși, urările noastre de noi victorii in lupta pe care o des- 
fășurați — împreună cu celelalte forțe ale Unității Populare — pentru trium
ful idealurilor democrației, socialismului, păcii și colaborării internaționale.

Trăiască prietenia dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
din Chile, dintre poporul român și poporul chilian 1

Trăiască lupta unită a poporului chilian pentru progres economic și so
cial, pentru consolidarea independenței naționale, pentru pace 1

Trăiască unitatea partidelor comuniste și muncitorești, a. tuturor 'forțelor 
antiimperialiste 1

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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și Groză- 
Gheorghe 
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• ÎNTREPRINDEREA ELEC- 
TROCENTRALE DIN BUCU
REȘTI, in componența căreia se 
află mari producători de energie 
electrica și termică, 
termocentralele „23 
București-sud, Filaret 
vești. Discutăm cu ing. 
Diac, director tehnic
treprinderii. Ne-am notat apre-- 
cierea sa telegrafică : „în aceste 
zile producția a mers ireproșa
bil, fără nici un incident". Pină 
pe 2 ianuarie, orele 6 diminea
ța, întreprinderea a produs 12 
milioane kWh energie electrică 
și 32 000 G/calorii energie ter
mică.
• COMBINATUL SIDERUR

GIC DIN HUNEDOARA. La 
furnale sau cocserie, la oțelării, 
in numeroasele secții de lami
noare, unde munca nu a înce
tat nici măcar o fracțiune de 
secundă, prevederile planului de 
producție au fost îndeplinite 
exemplar : la numai 24 de ore 
după intrarea în noul an, minu
nății oameni ai Hunedoarei si
derurgice au raportat obținerea 
unei producții suplimentare e- 
chivalente cu 44 tone cocs, peste 
1 000 tone minereu de fier aglo
merat, 100 tone fontă, 81 tone 
oțel Martin și electric și peste 
170 tone laminate de diferite ti
puri. Semnificativ este faptul 
că, deși nivelurile prevederilor 
planului sint, în mod firesc, su
perioare celor din 1971, producția 
siderurgică realizată în absolut 

. toate sectoarele de bază ale 
combinatului hunedorean se si
tuează deasupra acestora. Este 
un semn de bun augur pentru 
rodnicia tînărului an 1972.
• PLATFORMA DE PETRO

CHIMIE DE LA BRAZI. în a- 
ceste zile — apreciază maistrul 
Ion Chiru, de la dispeceratul 
general al grupului industrial — 
toate instalațiile din rafinărie 
și din combinat au funcționat 
„ca ceasu’“. în zilele de 1 și 2 ia- 

onuarie nu s-a înregistrat nici

(Continuare în pag. a III-a)

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

HAVANA
Cu prilejul celei de-a XIII-a aniversări a sărbătorii naționale a Repu

blicii Cuba, avem deosebita plăcere de a vă adresa, in numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului român și al! nostru 
personal, dumneavoastră, Partidului Comunist din Cuba, Guvernului Revo
luționar și poporului cubanez cele mai cordiale- felicitări și un cald salut 
tovărășesc.

Poporul român urmărește cu sentimente de solidaritate frățească munca 
plină de abnegație desfășurată de poporul cubar.ez,. sub conducerea Parti
dului Comunist, pentru dezvoltarea economică și socială a țării și îi urează 
din inimă să Obțină noi succese în opera de făurire a societății socialiste.

Avem convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare dintre 
partidele și țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltări? și întărire. în 
interesul popoarelor român și cubanez, al luptei antiimperialiste, al cauzei 
socialismului și păcii în lume.

Cu sentimente de înaltă considerațiune și prietenie frățească.
NICOLAE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER

Secretar General Președintele Consiliului de Miniștri
al Partidului Comunist Român al Republicii Socialiste România 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnul EL HADJ AHMADOU AHIDJO
Președintele Republicii Federale Camerun

YAOUNDE

Am plăcerea să adresez Excelenței Voastre. în numele poporului român, 
al Consiliului de Stal și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai byne 
urări de progres și bunăstare poporului Republicii Federale Camerun, cu pri
lejul sărbătorii naționale a țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stal al Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felicitare și 
vă adresez călduroase urări pentru prosperitatea poporului român și 
pentru binele personal al Excelenței Voastre.

GIOVANNI LEONE
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ANUL NOU cu bucurie in toate casele,
cu fericire pentru toți

(Urmare din pag. 0

Oaspeții restaurantului Bucur, între 
care numeroși turiști străini, au 
apreciat în mod deosebit o surpriză. 
De pe tava mare, care prefigura un 
cuib de fazan, la miezul nopții ca
lota sferică din mijloc s-a aprins și 
din ea au țișnit, zburind voioși, opt 
porumbei albi.

1 500 de oaspeți a găzduit — prin
tre brazi împodobiți cu lumini multi
colore— Poiana Brașov. între atrac
ții, cea mai de seamă pentru turiști 
— mai ales pentru turiștii, români — 
a fost anul acesta... zăpada. Zăpada, 
în caz că ați uitat, este o substanță 
albă, naturală, care se găsea din 
abundență in Poiană, pînă în adin- 
cul pîrtiilor de schi. Nu însă și în 
Brașov, unde i-au dus dorul mari co
lective de la hidrocentrala Porților 
de Fier, din Argeș, de la combina
tele siderurgice din țară, totalizind 
4 500 de persoane, care au venit aici 
să-și petreacă revelionul.

Foarte apreciată a fost splendida 
cantină a constructorilor de autoca
mioane de la „Steagul roșu". Intîm- 
pinind cu bucurie anul nou, munci
torii și tehnicienii și-au amintit cu 
emoție că, nu cu multă vreme în 
urmă, a toastat aici, cu prilejul îm
plinirii unei jumătăți de veac de 
existență a uzinei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

— Vom răspunde urărilor ce ne-au 
fost adresate de secretarul general al 
partidului, realizind, pe anul ce 
vine, trei tipuri noi de autocamioane 
din familia R.O.M.A.N. — ne-a spus 
Augustin Jurcă, Șef de atelier, venit 
la sărbătorire cu cei trei frați ai săi 
(toți în uzină). Pășim în noul an 
cu dreptul. Știm ce-avem de înfăp
tuit. Și vom înfăptui !

La Sinaia, Bușteni, Azuga și în 
celelalte localități renumite ale Văii 
Prahovei totalul excursioniștilor ve
niți să petreacă revelionul a depășit 
20 000 persoane.

Pe coasta mării, revelionul — adă
postind anul acesta 2 500 de turiști 
din întreaga țară —a marcat, in con
tinuare, tendința de a folosi și pe 
timpul iernii o seamă de mari hote
luri și amenajări turistice.

blică au prezentat pe tăvi enorme o 
adevărată paradă a produselor culi
nare.

• Revelion la etajul 14 din Timi
șoara. La noul hotel „Continental", 
inalt de 14 niveluri, in restaurant, bar 
și braserie au petrecut revelionul 600 
oameni, intre care jumătate turiști de 
peste hotare. între români : Cîrleanu, 
arhitectul, și Heck, inginer, con
structor al clădirii.

ani. între cei pe care necesitățile pro
ducției i-au adus aci se află și ingi
nerul șef Victor Mocanu. Tînăr, dor
nic de distracție, căsătorit, cu doi co- 
pji, și-a petrecut în fabrică și reve
lionul 1971, în parte și pentru că...

— ...am avut ambiția să fiu de față 
din primul pînă in ultimul ceas de 
lucru al anului 1971.

REVELIOANE
CUM N-AU MAI
KnnHBDMaBBaEUDKansaBnaanaBmRantmsHnMnMon

FOST...
...și cum nici' nu puteWTsăȚ'fi'S; de 

vreme ce locurile în care s-au des
fășurat nu existau cu un an înainte.

• Hotelul „Aurora" din Satu Mare 
(204 locuri) a fost inaugurat cu o zi 
înainte de revelion. între invitații 
din noaptea Anului nou au fost și 
constructori ai hotelului. Aici doar 
Francisc Vancea se află la al 
34-lea revelion petrecut in bucătă
rie (e bucătar și cofetar al hotelului, 
unul din rarii deținători ai titlului 
de maestru in arta culinară).

• Mărgele luminoase. în noaptea 
revelionului, Gheorghe Urdă și-a săr
bătorit cu Ana Urdă jubileul unei 
jumătăți de secol de cînd s-au căsă
torit : nunta de aur. Colindătorii și 
numeroșii nepoți veniți să-i felicite 
l-au găsit pe bătrin, în ciuda virstei 
înaintate (76 de ani), pe uliță. Moti
vul : voia să admire mărgelele lu
minoase de pe stilpii de beton. In 
noaptea Anului nou se punea sub 
tensiune Dumbrava-Deal, al 300-lea 
sat electrificat din județul Neamț.

e La Tirgoviște, peste 300 de oa
meni (între care numeroși munci
tori de la uzina de utilaj petrolier) 
au inaugurat complexul comercial. în 
sunetul a 3 (trei) orchestre, lucrătorii 
celor cinci unități de alimentație pu-

• Emoțiile lui Nagy Rudolf. Unde 
să te mai imparți ? Era ziua soției 
sale. Dar și aniversarea a 21 ani de 
la nuntă. Dar și primul revelion al 
restaurantului unde este director — 
„Motel", din Timiș. Noua clădire are 
peste 200 oaspeți pretențioși : turiști

• Trei prietene, singure. Cartierul 
Brăila-Hipodrom, blocul G9, restul 
adresei e prea lung ca să vi-1 mai 
înșirăm. Rada Balaban, locatara,, și-a 
invitat de revelion două prietene : 
pe Maria și Stela Bănică. „Soțul 
Stelei este maistru la fibre artifi
ciale. ne spune tovarășa Balaban, al 
Măriei este subofițer de miliție, in 
misiune, iar al meu poate fi găsit —

prezent la datorie împreună cu 
Gheorghe Bogdan. Ocupația celor doi 
cetățeni din Satu Mare : lucrează la 
stația de benzină.
• Și la Sirma pe Cîmpie / Este 

multă veselie / I-am găsit pe oțe- 
lari / Pe toți vrednicii sîrmari / Dîn- 
du-i țării înzecit / Rîuri de oțel to
pit (Din plugușorul de la Industria 
Sirmei — Cimpia Turzii).

• Performanțe noi Ia Porțile anu
lui. La centrala hidroelectrică Porțile

serviciu în 
a contri- 
două per

s-a felici-

de Fier, 
noaptea 
buit la 
formanțe, 
tat cu i 
slavă, la orele zero ale, noului an. 
înălțimea apei în lacul de acumulare 
s-a ridicat pentru prima dată la 65,55 
metri deasupra Mării Adriatice ; lun
gimea Iacului ’
160 km.

• Bucurie 
inaugurat cel 
Munții Cibinului : o instalație 
telescaun și una de teleschi.

colectivul de
Anului nou 
desăvîrșirea a 

, pentru care 
colegii de pe partea iugo-

de acumulare a atins

pentru sibieni. 
dinții teleferic

URĂRI NOI
ÎN LINIȘTEA
SATELOR

Pe un petic de zăpadă adevărată, colindători adevărați, într-un sat de la 
poalele Ceahlăului

străini, cooperatori din Teremia 
Mare, membrii automobil clubului 
local și invitații la logodna Lianei 
Milosav cu Dan loan Truț, ambii 
studenți.

• La poalele Păpușii și ale Ieze
rului, pe mal de riu (riul Tîrgului), 
într-un peisaj montan, o seamă de 
constructori ai „Daciei", ai autotu
rismului de teren „ARO“ și alți pi- 
teșteni, în total 150 persoane, au fă
cut primul revelion de la cabana 
Vointț. inaugurală recent.

® Oamfeni in frig. Dar'numai pen- 
tru’-țiteva clipe,'ȚHnă>' se taie1’pan
glica:: e inaugurată-cabana- de la 
intrarea spre Peștera Muierii (Baia 
de Fier — Gorj).

• Bar cu... ape minerale. Scuzabil, 
căci ne aflăm la Slănic Moldova. 
Noul complex inaugurat aci cuprin
de camere pentru 500 de persoane, 
în sala clubului, la ora cînd i-am 
vizitat, începuseră revelionul cu... ape 
minerale.

REVELIOANE
LA DATORIE

In fiecare an, ca o. slabă recompen
să pentru strădania lor, ne străduim 
să nu uităm de cei care slujesc pu
blicul. economia țării, și pentru care 
noaptea revelionului înseamnă cîteo- 
dată un plus de muncă față de o 
noapte obișnuită.

• La un colos al sticlei. Mai rar 
pomenită în reportajele „focului nes
tins". fabrica de sticlă din București 
— ea singură — a dat în anul trecut o 
producție mai mare decît a tuturor 
fabricilor de sticlă din țară, acum trei

cu siguranță — la oțelăria uzinelor 
Progresul". Intr-adevăr, maistrul Dio- 
nisie Balaban era la post, ca șef de 
schimb. La secția Siemens, topitorul 
Victor Gheorghiță își sărbătorea cel 
de-al 10-lea revelion făcut „la 
cald". Aici se naște oțelul din care 
se vor turna piesele celui mai nou 
tip de excavator hidraulic românesc.

• La 140 metri sub nivelul rîului 
Latorița, o încăpere mai lungă decît 
o catedrală și chiar decît un terAi de 
fotbal (106 metri), care găzduiește 
oble trei turbine ale hidrocentrâței ,de 
pe Lotru, betoniștii, dulgherii, elec
tricienii. sudorii se află la datorie ; 
sînt prea numeroși ca să. mai încapă 
aci. Un motiv suplimentar al bucuriei 
cu care este întîmpinat noul venit : 
1972 este anul în care prima turbină 
va fi pusă în funcție.

• Brad uriaș in cimpia doljană. 
Cel mai mare și cel mai luminos pom 
de iarnă văzut vreodată de sătenii 
din Măceșul de Jos a fost turla de 
foraj apărută pe aceste meleaguri. 
Noaptea, e mai impresionantă decît 
un brad cu mii de luminări. Ce i-a 
impresionat cel mai mult pe coope
ratori : vreme bună, vreme rea, zi 
lucrătoare, revelion, sondorul munceș
te. Lucrul care i-a impresionat pe 
sondori : „Deși sintem în cîmp la 
peste 2 km de sat — ne spune mai
strul Gh. Țuțuianu — și la noi, la 
sondă, a venit plugușorul...".

• Agitație neîntreruptă. Dacă în 
metalurgie se vorbește de „foc nes
tins", la o platformă chimică de ta
lia aceleia de la Rîmnicul Vîlcea s-ar 
cuveni să vorbim mai curînd de agi
tația neîntreruptă a moleculelor. 
Maistrul Șuțan, operatorul Dumitru 
și alții au lucrat ca să „pună virf" 
rezultatelor din 1971 :1,5 milioane lei 
valută in plus față de sarcinile pre
văzute la export.

• Fără de care nici o mașină nu 
mișcă. Am vorbit mai sus de sonde, 
dar să nu-1 uităm pe Gheorghe Ro- 
gojan, care in noaptea revelionului 
— a patra petrecută la lucru — e

S-a 
din 
de

în-Oamenii muncii de la sate au ... 
timpinat noul an sub impresia con
sfătuirii primarilor, cu puternica do
rință de a-și duce comuna la înflo
rire, în pas cu înflorirea cooperative
lor; cu sporirea și-n acest an, în toa
te sectoarele, a producției agricole.

în casa lui Tudor Dumitru. La pre
ședintele cooperativei agricole Ur- 
luiasca s-au adunat mai mulți săteni. 
Se ciocnește pentru anul care se în
cheie, se urează noi succese pentru 
anul care vine. „încheiem anul 1971 
cu voie bună. Sintem bucuroși. Și-a
vem de ce fi ! Țara e mai bogată, 
mai infloritoare. Și-asemeni țării și 
viața noastră, a țăranilor". Oamenii 
discută realizările anului 1971. S-a 
realizat cel mai mare nivel al 
producțiilor din istoria cooperati
vei (corespunzind, de 
lei mai înalte recolte din istoria 
țării). Dar există datorii către < 
Partidul și statul au 
nou în ajutorul

altfel, ce-

Partidul și statul au venit insă din 
nou în ajutorul cooperatorilor. „Ne-a 
șters din restanțe nu mai puțin de 
3.5 milioane lei. spune președintele, 
dar asta e pentru noi o obligație.-Să- 
ridicăm mai mult și producția, și ni- 
■.-™ ....’-----i,. așa cum spunea io1-velu'l comunei,' a; 
varășul Ceaușescu'

Petrecere mare,. după datini, și în 
comuna Olteni — Teleorman. In sala

Sat sau oraș 1 E o întrebare pe care 
și-o pun, cu privire la viitorul așe
zării în care trăiesc și muncesc,, 
mulți din invitații clubului petroliș
tilor din Berea. în seara de revelion 
s-au adunat laolaltă pentru întiia 
oară petroliști, muncitori și ingineri 
de la diferite întreprinderi, precum 
și cooperatori. De altfel, din cei 1 600 
de muncitori care locuiesc aci, mai 
bine de 1 300 au' fost pînă acum 
cîțiva ani țărani. Pe cei strînși la pe
trecere au venit să-i ureze vreo 20 
de echipe de urători.

Am reținut gindurile exprimate de 
Constantin Sora, secretarul comitetu
lui de partid al schelei Berea, în le
gătură cu dezvoltarea comunei : „In 
anul 1972, populația muncitorească 
din comună va fi de 2 000 de lucră
tori ; o adevărată forță. Și vom face 
tot ce ne stă in putere ca planul de 
dezvoltare, de înfrumusețare a co
munei să se împlinească. Și la anu’ 
să veniți, să vedeți 1 E frumos acum ?! 
Ei bine, are să fie și mai frumos !“...

SĂRBĂTOARE
PRIETENEASCĂ
Să începem acest capitol final al 

reportajului nostru cu descrierea re
velionului petrecut de Samu Istvan, 
din Reghin : a stat la aparatul său 
de radioamator. Prima „întilnire" a 
avut-o cu un' priețen din , comuna 
Adămuș-Mureș, Liciniu Moldovan, 
apoi a pornit-o „de-a lungul" conti
nentelor. Dintre cele 15 legături înfi
ripate in noaptea de revelion, cea 
mai surprinzătoare a avut-o cu cea 
din eterul Siciliei, de unde i-a răs
puns un radioamator român, : naviga 
pe o navă de-a noastră, in drum spre 
casă.

Deși Samu are la activul său 
50 000 legături, ar trebui nu un 
rat, ci mii de computere, dacă 
să înregistrăm aci toate urările 
tenești, toate cuvintele calde,
comunicările schimbate în noaptea 
revelionului. O cifră avem totuși la 
îndemină: in București s-au înregistrat 
în zilele sărbătorilor 9 milioane de 
scrisori primite și 8 milioane expe
diate, iar in ultima zi a anului 60 000 
telegrame telefonate.

peste 
apa- 
ar fi 
prie- 
toate

Revelion în familia lui Cristache Antonache, de la uzinele „23

comunistă, dar și ca an în care s-a 
îmbogățit cadrul instituțional de ma
nifestare al maselor ce participă la 
conducerea treburilor publice, inclu
siv deschiderea unor posibilități mai 
largi de manifestare a oamenilor 
muncii germani, de mobilizare mai 
înaltă a lor la efortul constructiv al 
țării.

O atmosferă de caldă frățietate a 
domnit la revelionul desfășurat la 
casa de cultură din Miercurea Ciuc ; 
„premiul cel mare“ de la tombolă a 
fost ciștigat de un maghiar, Szep 
Jozsef, de la unitatea de mecanizare 
și transporturi forestiere, iar come
senii, adunați pînă dimineața, au in
tonat vechi cintece românești, ma
ghiare, secuiești, cintece pe care le 
cintau străbunii.

*
Un ultim revelion din acest repor

taj, al unor oameni de obicei disper
sați. neavînd prilej să se întilnească. 
De data asta, 200 de constructori ai 
trustului din Galați s-au intilnit la 
„Potcoava de aur“, un restaurant con
struit chiar de ei. întîlnindu-se, și-au 
amintit că au construit anul acesta 
2 045 apartamente. Rețineți, vă rog, 
cifra : apartamente pentru vreo 
8—9 000 de oameni, cît avea înainte

FAPTUL
I

DIVERS
(in noaptea Anului Nou) 
Asa o să fie 
tot anul?

Patrulele auto ale serviciului 
de circulație din București nu 
au aplicat în noaptea revelio
nului nici o amendă. Pînă dimi
neața atmosfera a fost calmă. O 
„curiozitate" de bun augur: un 
reporter al ziarului a fost de față 
la oprirea a zece mașini între 
orele 0 și 2 ; cîți șoferi băuți 
credeți că erau ? Nici unul. Cîți
va care circulau cu viteză exce
sivă au fost sfătuiți să se poto
lească. (Exemplu : 1 B 671). Mi
lițienii sînt obișnuiți să mun
cească, dar sînt mai puțin obiș
nuiți cu atita liniște. Spre di
mineață s-au înregistrat doar 
cinci tamponări ușoare, 
victime. Așa o să fie

fără o
tot anul?

A durat un i 
an pînă i-au

I 
I
I
I
I
I
I

unei cantine s-a organizat un reve
lion al „bătrinilor", adică al „familiș
tilor", iar la căminul cultural un al
tul (cu dans, firește), al tinerilor. Dar 
mai spre dimineață s-au amestecat.

— A fost o petrecere de toată 
frumusețea — ne spune primarul 
Avram Ancu. La miezul nopții, cînd 
am zis „La mulți ani !“, am închinat 
mai intii și-ntii in sănătatea tova
rășului Ceaușescu, a conducerii parti
dului și statului, pentru fericirea și 
prosperitatea patriei. Apoi am pri
mit urătorii, așa cum sînt la noi obi
ceiurile din bătrini."

Ținutul Neamțului a oferit din nou 
prilejul unui adevărat festival al 
datinilor de Anul Nou. încă din zo
rii zilei premergătoare, la un sem
nal prelung de trompetă, cetele de 
căiuți au început să împînzească uli
țele satului Zănești. Această datină, 
caracteristică locului, își are obîrșia 
în petrecerile de victorie ale plă- 
ieșilor și sulițarilor lui Ștefan cel 
Mare ; ea a fost redată în acest an 
de către patru cete, întrunind a- 
proape 100 de urători.

După datină, fiecare căiuț a fost 
împodobit de cîte o fată, constituind 
mîndria acesteia. întregul harnașa- 
ment a fost o paradă a măiestriei 
artizanilor din Zănești, care din 
lemn cioplit și covoare multicolore 
au scos „cai" inzăblați, puși pe glume 
și dans. I-am însoțit și noi în acest 
alai și am văzut cum, rînd pe rînd, 
în frunte cu o fanfară, cetele au po
posit pe la casele gospodarilor unde, 
pe lîngă tradiționala urare „La mulți 
ani !“, au adus în ogrăzi o atmosferă 
reconfortantă de bucurie' și opti
mism colectiv, amintind gospodarilor 
că : „Nu-i vremea de dormit", „ci-i 
vremea de muncit”.

Vrancea : în sala căminului cultu
ral din Năruja, unde 250 de familii 
așteaptă noul an, pătrunde un nu
meros grup de mascați. Miri și mi
rese, uncheși, ursari, ursărițe, capre, 
berze, un adevărat alai de nuntă ca 
în povești, mascați, flăcăi și fete vin 
să ureze părinților lor succese în de?-, 
voltarea economică și socială a comu
nei. La sfîrșitul urărilor, primarul 
mulțumește în numele tuturor, dar nu 
uită să spună consătenilor cîte și cîte 
au ei de făcut împreună, în anul ce 
vine, pentru ca Năruja să fie mai 
frumoasă, model de bună gospodă
rire.

•,><„y„v

Datini admirare de o lume, într-un cadru de basm : la Hanul lui Manuc

In 31 decembrie 1971, Constan
tin Popa (Șos. Giurgiului 107) a 
reclamat dispariția Fiatului 
850 (2 B 6463). Echipa de servi
ciu a dispeceratului central in
tervenții a reușit să găsească 
mașina în jurul orelor 2 dimi
neața, în 1 ianuarie 1972, cînd 
l-au și anunțat pe păgubaș să 
vină să și-o ridice.

Primii 
felicitați

Ingrid Popescu și Dan Stolces- 
cu, elevi în clasa a IV-a la școa
la de pe Icoanei, au găsit pe 
stradă un guler de blană ce că
zuse dintr-o mașină. Au pre
dat-o la miliție și au indicat 
foarte precis numărul mașinii. 
Sînt primii felicitați de miliția 
bucureșteană pe anul 1972.

de război un întreg oraș de provin
cie. Asta, numai un trust din Galați. 
Și au mai construit o grădiniță de 
copii, cu 112 locuri. Și au mai con
struit o școală, cu 16 clase. Și tot ei, 
un spital de 1 300 paturi, dat în fo
losință o zi înainte de acest revelion. 
Și au dat o (mecanizată) mină de 
ajutor la construirea liniei de tram
vai Țiglina-combinat. Și ceva lucrări 
de timplărie monumentală lâ hoteluri
le „Turist" și „Galați", la casa de mode 
și în alte părți. Un singur trust, dar 
cîte nu-s în țară : de la grădiniță, 
trecind prin școală, pînă la hoteluri, 
căi de transport, case de cultură, spi
tale, se construiește — și nu e vorba 
numai de clădiri.

Se clădește mult pretutindeni. Și 
mai ales se construiește 
oamenilor.

— Pe masă se cuvine 
să ai în noaptea Anului 
bucate, îi spunea 
nostru un muncitor 
fost și așa trebuie 
vorba, cu ce suflet,
bătorești noaptea asta, anul care se 
duce, anul care trebuie să vină. 
Toată suflarea, ca un singur om, avem 
aceleași nădejdi. Aceleași hotărîri ni 
se clădesc in suflet. Avem încredere 
în puterile noastre, în om, în forța 
conștiinței social'ste, în orizonturile 
României socialiste, in biruința ideii de 
pace, de social’'sm în lumea întreagă.

1971 a trecut : intrăm într-un nou 
an, cu un program precis conturat, 
care deschide orizonturi largi de 
muncă, de creație.

în tabloul de mare amploare umană 
și gingășie, pitoresc, vesel, multiplu, 
de necuprins ca însuși sufletul po
porului român, în tabloul uriaș care 
cuprinde de la revelionul călătorului 
peste mări și țări pînă la paharul 
ciocnit cu un prieten, o parte centrală 
și de mare frumusețe au înscris-o 
revelioanele unde au petrecut lao
laltă oameni de diferite naționalități, 
români, maghiari, germani, sîrbi. tn 
șapte săli ale palatului din Piața 
Trandafirilor s-au intilnit muncitori 
și studenți din Tirgu Mureș cu pro
fesori, săteni, invitați de la coope
rativele din județ, artiști... După ce 
s-a transmis mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in sala veche 
de un veac și jumătate au ră
sunat, alături de tradiționalul nos
tru „La mulți ani !“, strigăte vese
le în ungurește : „Vă doresc mult vin, 
grîu, pace, putere și sănătate !“.

Hans Helmuth Schneider, profesor 
de matematică la liceul din Sebeș- 
A.lba, s-a despărțit de ambianța fa
miliei, cîteva ceasuri, pentru a fi îm
preună cu elevii săi, la cantina liceu
lui. Ne-a spus :

— Am reținut din mesajul rostit la 
radioteleviziune de președintele Con
siliului de Stat aprecierea dată anu
lui de acum cîteva clipe, ca an care 
va rămine în istoria patriei drept cel 
în care am intrat intr-o nouă etapă 
a revoluției noastre economico-socia- 
le. Pentru mine, ca pedagog și ca 
președinte al consiliului județean al 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană, este de două ori un an de 
cotitură : ca an al dezbaterii pe scară 
națională și al adoptării istoricelor 
propuneri făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în iulie, privind educația

Câ sa 
petreâw^ 
omul 
un revelion 
liniștit»

Dumitru Mizea, pensionar, și 
Nicolae Ene, un tînăr, au găsit 
în noaptea revelionului, pe stra
dă, un portofel cu actele lui 
Flori că Iron (strada Sorocului 
47) și 800 de lei. L-au depus la 
Inspectoratul Miliției municipiu
lui București, unde un echipaj 
de serviciu a pornit în căutarea 
păgubașului. Nu era acasă. I s-a 
lăsat un bilețel și s-a dat un te
lefon in provincie să i se co
munice să nu înceapă Anul nou 
indispus.

u

în sufletele v.
”niunc..

"i^iști^
Bucureștii la hotarul dintre ani : Pia
ța Bâlcescu. Credeam câ se va goli 
complet de lume, dar se mai disting 
— de la înălțimea hotelului „Inter
continental" — ultimii întîrziați ai 
anului 1971, totodată pr.mii — tot 
întîrziați — ai anului 1972. începu
tul revelionului la cantina-restaurant 
de la UREMOAS. Amfiteatrul tine
retului : în timp ce la revelioanele 
„familiștilor" precumpănesc bună
tățile de pe mese, la tineri precum
pănesc muzica, dansul, mișcarea. 
Peste tot bucurie, bună dispoziție, 

optimism.
Foto : M. Andrecscu

întotdeauna 
Nou vin și 

corespondentului 
din Iași. Așa a 
să fie. Dar e 

cu ce inimă săr-
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Combinatul siderurgic din Hunedoara. La cîteva minute dupâ miezul 
nopții, prim-topitorul llea Tâița și muncitorul Vasile Puia elaborează 

prima șarjă de oțel a anului 1972

MUNCĂ RODNICĂ
din primele zile ale anului

(Urmare din pag. I)

ȘTIRI SPORTIVE
•a

LISTA DE ClȘTIGURI
TRAGEREA LA SORȚI 

DIN 31 DECEMBRIE 1971

la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 
eu cîștiguri

u
O 0) O (V Valoarea

S § o § P cîștigurilor

S M c (V rt WICB M
—< v> par- totalăO fio •2 ° țialăo o

1 51 947 12 100 000 100 000
1 01 913 21 75 000 75 000
1 28 651 01 50 «00 . ■’ 50 000
1 97 073 06 . ,u(f 25 000
1 22 280 * 10 000 10 000
1 48 469 6 400 6 400

33 5 000 5 000

-rmi-
nația 
seriei

100 625 21 2 000
100 682 16 2 000 400 000
100 102 47 l 090
100 754 01 1 000
100 389 10 1 000
100 900 46 1 000 400 000

1000 75 44 809
1000 73 43 800
1000 10 45 800 2 400 000

3607
TOTAL: | 3 471 400

Ciștigurile revin întregi obligațiuni
lor ae 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 
50 lei și 25 lei primesc </„ ■/, respectiv 
i/s din ciștigurile de mai sus. In va
loarea cîștlgurilor este cuprinsă și va
loarea nominală a obligațiunilor câștigă
toare.

Plata cîștigurilor se face prin filialele 
C.E.C.

hîrtie, iar cei de la combinatul 
de fibre artificiale au comunicat 
că și-au depășit sarcinile de 
plan, în primele 24 de ore, rea- 
lizînd : 125 tone celofibră,
30 tone rețele cord, 6,3 tone ce
lofan, 5,8 tone carboxil-metil- 
celuloză și alte produse. De alt
fel și celelalte unități al căror 
proces tehnologic nu a cunoscut 
întreruperi și-au depășit din 
primele zile sarcinile planificate 
de producție.
• LA DIRECȚIA NAVIGAȚIEI 

FLUVIALE NAVROM DIN GA
LAȚI, noul an i-a găsit pe do
cheri și marinari în plină acti
vitate.

— Pe toate vasele noastre — 
ne informa la 2 ianuarie tov. 
Iulian Simionescu, directorul 
D.N.F. NAVROM din Galați - 
s-a lucrat din plin.

Flota de mărfuri a atins un 
„record" chiar din prima zi a 
noului an. Comparativ cu 4 000 
tone mărfuri, cit se prevedea, 
s-au realizat 9175 tone mărfuri 
expediate. Navele sub pavilion 
grec, „Flamingo" și „Popy", cit 
și nava românească „Vulcan" 
încărcau în ziua de 2 ianuarie 
ultimele cantități de mărfuri, 
fiind gata pentru ridicarea an
corei...

17’37”6/10. Cursa s-a disputat pe un 
timp friguros.

Turneul internațional de hochei pe 
gheață dotat cu „CUPA SPENGLER" 
s-a încheiat la Davos (Elveția) cu 
victoria echipei sovietice S.K.A. Le
ningrad. în meciul final, hocheiștii 
sovietici au învins cu scorul de 5—3 
(3—1, 0—2, 2—0) echipa cehoslovacă 
Slovan Bratislava. Selecționata Ja
poniei a ocupat locul trei.

ÎN URMA UNEI ANCHETE ÎN- 
■ TREPRINSE DE ZIARUL „POLITI- 
: KA\:din Belgrad în rîndul unor cu- - 

noscuți cronicari de fotbal, titlul de 
cel'mai bun fotbalist al anului 1971 în 
Iugoslavia a fost atribuit jucătorului 
Djaici. Acesta face parte din echipa 
„Steaua Roșie" Belgrad și joacă pe 
postul de aripă stingă. în clasament 
au urmat Stepanovici, Holcer, Jen- 
kovici, Jerkovici, Acimovici etc.

ECHIPA IUGOSLAVA DE FOTBAL 
ZELEZNICIAR SARAJEVO, aflată 
în turneu in Franța, a susținut un 
meci amical cu formația Bordeaux. 
Fotbaliștii iugoslavi au terminat în
vingători cu scorul de 5—2 (3—1).

LISTA

DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe librete de economii 

cu ciștiguri
TRAGEREA LA SORȚI

PE 1CRIMESTRUL IV 1971

Nr. crt.
Terminațiile 
numerelor Procentele
libretelor 

cîștigătoare
de cîștig

1 222 250%
2 673 200%
3 143 100%
4 282 50%
5 708 25%
6 917 25%
7 078 25%
8 873 25%
9 079 25%

10 927 25%
11 720 25%
12 311 25%
13 466 25%
14 896 25%
15 253 25%

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

Plecarea președintelui Organizației Populare 
din Africa de Sud-Vest (Swapo)

ACȚUAUȚATEA

CULTURALĂ
Vineri dimineața a părăsit Capi

tala Șam Nujoma. președintele Orga
nizației Populare din Africa de Sud- 
Vest (Swapo). care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a făcut o vizită în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

O delegație a Frontului Unității 
Socialiste a plecat în Sudan
Vineri dimineață a plecat spre 

Khartum o delegație a Frontului 
Unității Socialiste care va participa 
la manifestările prilejuite de, aniver
sarea zilei independenței, precum și 
la lucrările Congresului Uniunii So
cialiste Sudaneze. Delegația este for
mată din tovarășii Mihai Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, și Ște

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a primit o telegra
mă de mulțumire din partea minis
trului afacerilor externe al Repu
blicii Islamice Mauritania, Hamdi 
Ould Mouknass, pentru felicitările 
transmise cu prilejul zilei naționale 
a Republicii Islamice Mauritania.

*
Cu prilejul celei de-a XIII-a ani

versări a Zilei eliberării — ziua na
țională a Republicii Cuba, ambasa
dorul acestei țări la București, Ni
colas Rodriguez Astiazarain, a rostit, 
în seara zilei de 1 ianuarie, o cu- 
vîntare la posturile noastre de ra
dio și televiziune.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Corneliu Mănescu, a trimis o 
telegramă de felicitare ministrului 
relațiilor externe al Republicii Cuba, 
tovarășul Raul Roa Garcia, cu oca
zia celei de-a XIII-a aniversări a 
zilei naționale — Ziua eliberării.

*
Cu prilejul celei de-a XIII-a ani

versări a Zilei eliberării — ziua na
țională a Republicii Cuba. Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, Consiliul Na
țional al Femeilor, Comitetul Na
țional pentru Apărarea Păcii și alte 
organizații de masă și obștești au

LISTA DE CÎȘTIGURI ÎN OBIECTE
la depunerile pe libretele de economii cu dobindă și cîștiguri 

TRAGEREA LA SORȚI PE TRIMESTRUL IV 1971
s.

Numărul cîștigurilor
Nr. libre
tului cîști-

® gător

Valoarea cîștigurilor
parțială totală

■■ A» ’■.yh',
r;.

1 1.920.164,
1.303.003;,

', , 50.000
, 50.000 , .100.000

I 721.339 40.000 •a ir.
1 454.420 40.000
1 388.096 40.000 120.000
1 943.220 30.000
1 1.434.263 30.000
1 2.232.018 30.000 90.000
1 ' 1.737.004 20.000
1 1.651.642 20.000
1 1.855.620 20.000 60.000
1 974.578 10.000
1 1.796.330 10.000
1 1.012.487 10.000
1 520.857 10.000 50.0001 917.861 10.000

Terminația 
libretului :

24 34.771 5.000
24 53.909 5.000
24 65.039 5.000
24 54.839 5.000
24 46.266 5.000
24 10.783 5.000 720.000

CÎȘTIGURI 240 cu 4 ochiuri 2.169 1.955
938.400ÎN 

ARAGAZE
240 CU 4 ochiuri 9.490 1.955

1.709CU 240 cu 3 ochiuri 1.671 820.320BUTELIE 240 cu 3 ochiuri 9.728 1.709

240 4.076 1.000
240
240

1.641
3.264

1.000
1.000 720.000

240 9.822 500
240 1.460 500
240 8.668 500
240 9.633 500
240 7.041 500
240 6.831 500
240 6.903 500 840.000

TOTAL : 3.520 - cîștiguri în obiecte în valoare de lei : 4.458.720

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

Titularii libretelor de economii cu 
dobîndă și cîștiguri ieșite la sorți pot 
alege, în cadrul listei și în limita va
lorii eîșt'gurilor ce li se cuvin, o- 
biectele preferate.

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

oaspetele a fost condus de tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

(Agerpres)

fan Andrei, membru supleant al C.C. 
al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Mihai Levente, secretar al Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste, și Emilian Dobrescu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

adresat telegrame de felicitare or
ganizațiilor similare din Cuba.

♦
S-a înapoiat în Capitală delegația 

Uniunii Tineretului Comunist, con
dusă de tovarășul Marțian Dan, prim- 
secretar al C C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, care, 
la invitația Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor Ho Și 
Min, a efectuat o vizită în R. D. Viet
nam.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de se
cretari ai C.C. al U.T.C., membri ai 
Biroului și activiști ai C.C. al U.T.C., 
precum și de Nguyen Dang Hanh, 
ambasadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești.

LOTO
REZULTATELE TRAGERII SPECIALE 

A REVELIONULUI

EXTRAGEREA I OBIȘNUITA : 63 35
27 4 28 37 46 7 22

EXTRAGEREA A II-A OBIȘNUITA :
71 11 83 14 31 42 30

EXTRAGEREA A III-A : 1 69 81
45 27 56

EXTRAGEREA A IV-A : 32 22 36 37 
61 56

EXTRAGEREA A V-A : 51 58 4 35
13 65 64 16

FONDUL GENERAL DE PREMII :
5 909 600 lei.

D'ferențele în plus sau în minus 
între valoarea obiectelor alese și va
loarea cîștigurilor se lichidează în 
numerar. Ia înmînarea obiectelor.

De ciștigurile în aragaze cu butelie 
beneficiază titularii Pbretelor de eco
nomii cu dobîndă și cîștiguri ale că
ror 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 
butelie, titularii libretelor câștigătoa
re trebuie să se prezinte în termen 
de 30 de zile de la data tragerii la 
filialele C.E.C. care țin fișele de cont 
ale libretelor respective.

SCENA
• TEATRUL DRAMATIC DIN 

BRAȘOV anunță premiera „Poves
te neterminată" de Alecu Popovlci. 
Regia : George Gridănușu, scenogra
fia : Simo Eniko.

• TEATRUL DE STAT DIN ORA
DEA, secția română, a înscris pe 
afișul său o nouă premieră : „Apus 
de soare", cunoscuta piesă a lui 
Delavrancea. Regia : Nicoleta Toia ; 
asistent de regie : Eugen Harizome- 
nov. Scenografia : Eliza Popescu-Zi- 
siade. în rolul lui Ștefan cel Mare : 
Nicolae Toma.

• TEATRUL DE NORD DIN 
SATU MARE — secția maghiară, a 
prezentat recent premiera spectaco
lului „Henric al IV-lea“, de Luigi 
Pirandello. Regia : Kovăcs Ferenc. 
Scenografia : Aurel Cordea.

• TEATRUL DE STAT DIN TG. 
MUREȘ prezintă premiera : „Cînd 
revolverele tac" de Tudor Negoiță.

MUZICĂ

• Vineri 7, simbătă 8, orele 20, la 
Ateneul Român, dirijorul Mircea 
Basarab susține în compania or
chestrei Filarmonice „George Enes- 
cu" un concert simfonic alcătuit din 
lucrări de Mozart, Vieru, Ceaikovski, 
Skriabin. Soliști : violonistul Regis 
Pasquier (Franța), pianistul Alexan
dru Hrisanide.

• în această săptămînă vor sus
ține recitaluri la sala „George 
Enescu" a Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu" tinerii soliști : Marga
reta Gabriel lonescu (pian) — marți 
4, ora 20, Mihaela Buricescu (vioa
ră) — joi 6. ora 20.

PREMIERE

CINEMATOGRAFICE
• Love story — producție a stu

diourilor americane, în regia lui 
Arthur Hiller, după cunoscutul ro
man al lui Erich Segal. Filmul, care 
s-a bucurat de un excepțional succes

. peste hotare, fiind vizionat de zeci 
de milioane de spectatori, a fost dis
tins cu „Globul de aur" decernat 
de Asociația presei străine din Holy
wood 1970 și cu premiul Oscar 1970 
pentru cea mai bună partitură mu
zicală. în rolurile principale : Aii Mc 
Graw și Ryan O’Neal.

• Livada din stepă — film reali
zai jn studiourile sovietice, după 
romanul omonim al scriitorului Va
lentin Kataev. Acțiunea se desfășoa
ră în perioada 1910—1913. redînd un 
aspect din procesul de angajare al 
intelectualității in lupta revoluțio
nară. Regia filmului este semnată de 
Boris Buneev.

• Moartea căprioarei — scurt me
traj românesc realizat de Hristu 
Poiuxis. Eseul cinematografic, inspi
rat după poemul lui Nicolae Labiș, 
a fost distins cu premiul I „Crucea 
de Aur a Sudului" la festivalul in
ternațional al filmului de la Ade
laide — Australia 1971 și cu premiile 
„Delfinul de aur" și „Shar-e-Farong“ 
pentru cea mai bună operă cinema
tografică la al VI-lea Festival in
ternațional ăl filrriului pentru copii 
și tineret de la Teheran 1971.

Expoziție de artă populară
PIATRA NEAMȚ. (Corespondentul 

„Scinteii". Ion Manea) : La Piatra 
Neamț a avut loc vernisajul primei 
expoziții județene de artă populară. 
Sint expuse peste 800 de piese din 
35 localități ale județului : costume 
din zona folclorică a Văii Bistrița, 
covoare din satele de pe Valea Oza- 
nei, cioplituri din lemn de la Băltă- 
țești. Pipirig și Oglinzi, măști din co
lecția cunoscutului creator popular 
Nicolae Popa din Tîrpești. Expoziția 
constituie un bun prilej de trecere in 
revistă a bogatului folclor nemțeam

Filme de scurt metraj 
pe ecranele Capitalei 

(3—9 IANUARIE 1972) 
PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
„AL. SAHIA" și „ANIMAFILM"

Patria : Moartea căprioarei : Fes
tival : Orașul și strada ; Victoria : 
Holografia ; Lumina : Meșterii lem
nului ; Doina : Bobo și contraban
diștii ; Unirea : Orizont științific nr. 
10/971 ; Feroviar, Bucegi, Melodia : 
Orizont științific nr. 11/971 ; Excel
sior : La mulți ani, Mihaela! La- 
romet : Profilaxia gripei ; Lira : Și 
noi sintem pietoni : Drumul Sării : 
Inteligența cifrată ; Crîngași. Popu
lar : Almanah internațional tehnico- 
științific : Florcasca : Asteroidul ; 
Volga : Atenție, pietoni ; Viitorul : 
Cum alimentăm copilul ; Munca : 
Pulovărul ; Flacăra : Cu mîinile 
noastre ; Arta : Persepolis 2500 ; 
Vitan : Mărturii ; Rahova : Gaița și 
păunul.
PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 

DIN ALTE ȚARI
Favorit : Oul (R.P. Ungară) ; în

frățirea : Zimbrii (R.P Polonă) ; 
Buzești : Goblenurile regelui Sigis
mund (R.P. Polonă) ; Ferentari : 
Stelele Africii (U.R.S.S.) ; Giulești : 
Gdansk (R.P. Polonă) ; Pacea : 
Nuntă cu bucluc (R.S. Cehoslovacă) : 
Moșilor : O călătorie cu vasul Bat- 
hory (R.P. Ungară) ; Cosmos : Po
vestiri neobișnuite (R.P. Ungară) ; 
Progresul : Biocurenții comandă
(U.R.S.S.) ; Flamura : Vise de di
mineață (R.P. Ungară).

50 de ani de la întemeierea
Partidului Comunist din Chile
In aceste zile, comuniștii, clasa 

muncitoare, oamenii muncii chilieni 
sărbătoresc un eveniment memorabil 
din istoria luptei lor pentru libertate, 
democrație și progres social — cea 
de-a 50-a aniversare a întemeierii 
Partidului Comunist din Chile.

Rezultat al dezvoltării și maturiză
rii proletariatului chilian, al creșterii 
conștiinței sale de clasă, făurirea P.C. 
din Chile a răspuns cerințelor obiec
tive ale evoluției sociale din aceas
tă țară, in condițiile ascuțirii contra
dicțiilor sociale interne și radicalizării 
maselor populare chiliene, precum și 
in condițiile puternicului avînt revo
luționar generat în lume de Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie, 
în aceste împrejurări s-a ma
nifestat cu putere voința ele
mentelor înaintate ale muncitori
mii și forțelor progresiste ale so
cietății chiliene de a întemeia un 
partid de tip nou, revoluționar, care 
să se călăuzească după ideologia mar- 
xist-leninistă, capabil să condu
că cu fermitate lupta poporului îm
potriva exploatării claselor dominan
te și a asupririi marilor monopoluri 
străine, pentru dezvoltarea liberă și 
suverană a țării pe calea democrației 
și progresului.

La 2 ianuarie 1922, în localitatea 
Rancagua, cel de-al IV-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
— partid creat cu zece ani înainte 
și care, în tot acest răstimp, se si
tuase în fruntea marilor bătălii de 
clasă din principalele centre munci
torești ale țării — s-a transformat în 
Congres de constituire a Partidului 
Comunist din Chile,

De atunci și pînă astăzi, P.C. 
din Chile a parcurs un glorios 
drum de muncă și luptă, mani- 
festîndu-se ca detașament politic 
de avangardă în apărarea intereselor 
fundamentale ale clasei muncitoare 
și ale tuturor celor ce muncesc. Ast
fel. în anii 1932—1933, partidul 
a condus marile acțiuni grevis
te ale muncitorilor de pe în
treg cuprinsul țării, iar în 1938 
a fost inițiatorul creării Frontului 
Popular Antifascist, care a ieșit în
vingător în alegerile prezidențiale din 
același an. în timpul celui de-al doi
lea război mondial, comuniștii chi
lieni au adus o contribuție deosebită 
la organizarea mișcării „Uniunea 
pentru victorie" — mișcare de soli
daritate cu lupta antifascistă a po
poarelor Un rol important l-a ju
cat partidul comunist în crearea. în 
1953. a Centralei Unice a Oamenilor 
Muncii din Chile, precum și în fău
rirea alianței sori al iste-comun iste ca 
o înțelegere permanentă

Timp de peste 20 de ani. în diferite 
perioade. P.C. din Chile a fost obli
gat să activeze în adîncă ilegalitate. 
Peste 2 009 de comuniști au fost asa
sinați de forțele de represiune. Alte 
mii au fost torturați. închiși sau 
exilați. înfrîngînd prigoana din 
anii grei ai ilegalității, comuniș
tii nu și-au încetat nici o clipă lupta 
împotriva exploatării și opresiunii, 
pentru împlinirea idealurilor de pro
gres și democrație ale poporului. Sub 
presiunea maselor populare. în 1958. 
legea în virtutea căreia partidul co
munist era interzis a fost abrogată, 
partidul reintrînd în legalitate și ._a- 
firmîndu-se neîncetat de atunci câ 
una din forțele cele mai active pe 
arena vieții politice a tării.

Prin întreaga sa activitate pusă în 
slujba cauzei libertății sociale și na
ționale. a democrației și progresului. 
P. C. din Chile și-a sporit prestigiul 
și influența, cărora le stau mărturie 
creșterea rîndurilor sale, autoritatea 
sa în rîndurile oamenilor muncii din 
orașele și satele chiliene.

Sint cunoscute eforturile con.sec-_ 
vente pe care le-a depus P.C. din 
Chile. împreună cu partidul socia
list. cu alte partide și grupări de 
stingă, pentru făurirea unei largi a- 
lianțe populare, pentru unirea în- 
tr-un singur front a tuturor forțelor 
progresiste interesate într-o politică 
democratică, de salvgardare a inte
reselor naționale, de ridicare a bună
stării poporului. încununarea acestor 
eforturi a reprezentat-o crearea 
Frontului Unității Populare, care 
reunește, alătur! de comuniști. pe 
socialiști, radicali, social-democrați. 
reprezentanți ai Mișcării de acțiune 
populară unitară și ai Acțiunii popu
lare independente. După cum se știe, 
în alegerile prezidențiale din sep
tembrie 1970, Frontul Unității Popu
lare a obținut o strălucită victorie, 
care a marcat o cotitură istorică în 
evoluția țării, pe calea unor profunde 
transformări revoluționare.

SANTIAGO DE CHILE

Sosirea delegației P. C. R.
SANTIAGO DE CHILE 1. - Cores

pondentul nostru, E. Pop, transmite : 
La Santiago de Chile a sosit delega
ția Partidului Comunist Român, for
mată din tovarășii Petre Lupu, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., și Teodor Coman, membru 
al C.C. al P C.R., ; prim-secretar al 
Comitetului județean Tulcea al 
P.C.R., care va participa la festivi
tățile prilejuite de cea de-a 50-a ani

Sub conducerea președintelui Sal
vador Allende, guvernul Unității 
Populare — guvern din care fac par
te și reprezentanți ai partidului 
comunist — a obținut realizări 
de importanță istorică în lupta 
pentru apărarea independenței și 
suveranității, pentru recuperarea 
bogățiilor naționale și construi
rea unei societăți in care poporul 
chilian să-și realizeze idealurile 
de bunăstare și progres social. Au 
fost naționalizate minele de cupru 
— principala bogăție a țării — care 
erau exploatate de companii nord- 
americane ; au fost decretate un șir 
de legi privitoare la naționalizarea 
salpetrului, fierului, cărbunelui, oțe
lului, industrie! cimentului ; s-a ac
celerat reforma agrară, țăranii pri
mind pămînt pe care îl lucrează în 
cadrul cooperativelor ; băncile par
ticulare au trecut sub conducerea și 
controlul statului ; a luat ființă un 
puternic sector social in economie 
prin rechiziționarea, exproprierea 
sau cumpărarea marilor întreprinderi 
industriale monopoliste.

Un moment marcant în viața poli
tică din Chile l-a constituit recenta 
Conferință națională a partidului co- 
mun’st. Sprijinind politica guvernu
lui, Conferința națională a adresat 
întregului pop,.: chemarea de a con
tribui din plin la traducerea în viață 
a programului acestuia, la consolida
rea continuă a Unității Populare, 
la amplificarea și întărirea baze: so
ciale și politice pe care se sprijină 
guvernul, la mobilizarea maselor ce
lor mai largi pentru respingerea ho- 
tărîtă a oricăror acte provocatoare 
ale reacțiunii interne și internaționa
le, pentru apărarea și consolidarea 
cuceririlor revoluționare, pentru 
triumful aspirațiilor poporului chi
lian.

Ca detașament activ al mișcării 
comuniste internaționale. Partidul 
Comunist din Chile militează cu con
secvență pentru zădărnicirea acțiu
nilor agresive ale imperialismului, 
respectarea independenței și suvera
nității tuturor popoarelor, a dreptului 
lor inalienabil de a-și hotărî singure 
destinele, pentru triumful ideilor de 
libertate, democrație, pace, socialism. 
P C. din Chile se pronunță pentru 
respectarea principiilor marxism-lerd- 
nismului și internaționalismului pro
letar în relațiile din mișcarea comu
nistă internațională, pentru elabora
rea liniei politice și formelor de lup
tă potrivit condițiilor concrete ale 
fiecărei țări.

Poporul român urmărește cu senti
mente de adîncă simpatie și solida
ritate internationalists activitatea co
muniștilor, a poporului din Chile 
nentru înfăptuirea prefacerilor înnoi
toare din țară, bucurindu-se de suc
cesele pe care le-au obținut. în pe
rioada care a trecut de la instaurarea 
guvernului Unității Populare.

îr.tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Chile s-au sta
tornicit și se dezvoltă relații de prie
tenie și colaborare tovărășească,, ba
zate pe principiile internaționalismu- • 
lui proletar, pe stimă și respect reci
proc. O contribuție importantă la dez
voltarea acestor legături frățești au 
adus vizita la București, în 1967, a 
tovarășului. ,Lui.s, „Corvalan. secretar 
general al C.C.' al P. C.. din Chile, 
convorbirile și schimburile de vederi 
avute cu această ocazie, ca și cu alte 
prilejuri ulterioare. cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român. în cadrul 
acestor întîlniri s-a manifestat dorin
ța comună de a dezvolta in conti
nuare legăturile tovărășești dintre 
cele două partide, în interesul reci
proc. al mișcării comuniste internațio
nale. al cauzei generale a păcii și so
cialismului.

Este cunoscută evoluția pozitivă a 
relațiilor dintre România socialistă 
și Republica Chile. Există toate nre- 
misele pentru extinderea în conti
nuare a colaborării româno-chiliene 
pe multiple planuri, pe temeiul depli
nei egalități în drepturi și avantaju
lui reciproc, ceea ce răspunde inte
reselor ambelor popoare, ale păcii și 
securității generale.

Cu prilejul gloriosului jubileu al 
Partidului Comunist din Chile, comu
niștii. oamenii muncii din România 
adresează comuniștilor. întregului 
popor chilian un călduros salut fră
țesc și urarea de a obține noi suc
cese în lupta pentru dezvoltarea li
beră și independentă a țării pe calea 
democrației și progresului social, pen
tru socialism și pace în lume.

Eugen IONESCU

versare a Partidului Comunist din 
Chile.

Delegația, a fost întîmpinată de 
Carlos Jorquera, membru în Comisia 
politică a C.C. al P.C. din Chile, 
Luis Figueroa, membru al Comitetu
lui Central, președintele Centralei 
Unice a Oamenilor Muncii. A fost de 
față Vasile Dumitrescu, ambasadorul 
României la Santiago de Chile.

cinemaMatineu de vacanță. Film ar
tistic pentru tineret și copn : 
,.copiii căpitanului Grant* *'.  
Ecranizare după romanul iu*  
Jules Verne.

absență de la lucru și nici un 
om din vreo secție nu a sosit cu 
întîrziere. S-au obținut, peste 
plan 1 200 tone produse.
• COMBINATUL DE MATE

RIALE DE CONSTRUCȚII DIN 
TG. JIU : După primele 32 de 
ore din anul 1972, producția de 
ciment a atins 6 700 tone, obți- 
nîndu-se primele depășiri de 
plan în' toate schimburile. Cei 
de la fabrica de var au rapor
tat și ei realizarea a peste 740 
tone var. Tov. Longin Beuran, 
merceolog principal la expediție, 
i?.e-a furnizat alte date intere
sante. în aceste zile au fost ex
pediate diferitelor șantiere din 
țară peste 5 000 tone ciment, iar 
unor beneficiari de peste hotare 
(din R. P. Polonă, de pildă) 
peste I 200 tone ciment, cu indi
cativul „Export 1972“.

• ÎN întreprinderi in
dustriale DIN JUDEȚUL 
BRAILA, printre primele rezul
tate se consemnează : la uzina 
„Progresul", realizarea a 109.2 
tone oțel lichid. Chimiștii de 
la combinatul de celuloză 
și hîrtie au obținut : 215 tone ce
luloză, 80 tone carton. 118 tone

în turneul internațional masculin 
de handbal-fulger, care are loc la 
Berlin, echipa orașului Leipzig a în
vins cu scorul de 11—7 o selecționată 
a orașului București. în cel de-al 
doilea meci, handbaliștii români au 
terminat la egalitate : 10—10 cu echi
pa orașului Goteborg.

Selecționata de hochei pe gheață 
a României a susținut două îritîl- 
niri amicale la Zug și Davos în 
compania reprezentativei Elveției. în 
tmbele partide, victoria a revenit 
hocheiștilor elvețieni cu scorurile de 
6—0 (1—0, 3—0, 2—0) și „respectiv 
5—0 (1—0, 1—0, 3—0).

TRADIȚIONALUL CROS INTER
NAȚIONAL, DESFĂȘURAT DE 
ANUL NOU PE STRĂZILE ORAȘU
LUI MADRID, a revenit la această 
ediție atletului englez Mike Tagg. El 
a parcurs 6 000 m în 17’00”4/10. fiind 
urmat de compatriotul său David 
Black și spaniolul Fernando Aguilar, 
cronometrați în 17’02”și respectiv 
17’26”2/10. Pe locul 4 a sosit spanio
lul Hidalgo în 17’27”4/10, iar pe lo
cul 5 tunisianul Gammoudi —

Ecranul. Emisiune de Infor
mație și critică cinematogra
fică.
Muzică ușoară cu orchestra 
Gherase Puică. Solistă : Elena 
Neagu.

18,45 Stop-cadru, 
Publicitate. 
1001 de seri — 
Telejurnalul de 
,,Rîul, ramul..." 
de versuri patriotice.
Roman foileton : David Cop
perfield (III).
Programul făuririi conștiente 
a viitorului.

La circ, 
seară.

Emisiune

Steaua fără nume — Floarea 
clin grădină.
Din țările socialiste — 
Vietnam.
Telejurnalul de noapte.

• Love story : PATRIA — 12; 15:
18: 21, LUCEAFĂRUL - 8,30; 11; 
13,30; 16; ' --------------
9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,30; 21.
© Livada din stepă : FESTIVAL
- 9; 11.15: 13,30; 16; 18,30: 20.45.
• B.D. la
VICTORIA ............. .... . .
18.30; 20.45. FEROVIAR - 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,30; 20.45, EXCELSIOR
- 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
MELODIA — 9: 11.15: 13.30; 16: 
18,30: 20.45.
© Cea mai frumoasă soție ; SCA-

18,30; 21, CAPITOL

13,30; 16; 18,30; 20.45.
munte și la mare : 
- 9; 11,15; 13,30; 16;

-------------- 9; 11,15;

LA — 9: 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21, 
BUCUREȘTI - 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, FAVORIT - 9,30: 
15,30: 18: 20,30.
• Program de desene animate 
9; 10, Palatul de cleștar — 11, 
13,30, Hugo și Josefina — 16: 18,15, 
Acoperișul — 20,30 : DOINA.
© Frații corsicani — 10; 12; 14,15. 
Colina - 16.30 : CINEMATECA
(sala Union).
o Decolarea : ARTA — 15.30 
20,15, DRUMUL SĂRII 
17,45; 20.
• Waterloo : GLORIA 
12,30; 16; 19.15, TOMIS 
12,30; 16; 19,30.
O Nu te întoarce ? LUMINA 
9—19,45 în continuare.
• Sorgul roșu : GRTVIȚA 
12: 15.30; 18*.  20.30.
• Oliver : BUCEGI - 15. 
GIULEȘTI - 15.30: 19.
e Gara bielorusă : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE - 15,
17.45: 20.
• Frații : UNTREA - 16: 18:
• Preludiul gloriei : CENTRAL 
9.15; 11.30: 13.45: 16: 18.15: 20.30.
• Sărbătoarea sffntului Iorgen

9—18,30 în continuare. Program de 
documentare românești — 20.15 :
TIMPURI NOI.
• 12 oameni furioși : VOLGA — 
9; 11,15; 13,30: 15.45: 18,15; .20,30, 
FLAMURA - 9: 11,15: 13.30 
18.15; 20.30.
• Pădurea de mesteceni 
ZEȘTI - 15.30; 18; 20.15.
• Trenul : AURORA - 
15: 17.45; 20,15, MODERN 
11,45: 14.30; 17,15: 20.
• Unchiul Vania î POPULAR 
15.30- 18: 20.15.
• Aeroportul : LIRA — 15,30; 19. 
LAROMET - 15,30: 18,30.
• Mihail Strogoff ; FLOREASCA
- 15.30- 18: 20.15. FLACĂRA -
15.30; 18: 20,15.
• Steaua de tinichea ! FEREN
TARI - 15.30: 17.45; 20. MUNCA
- 16: 18; 20.
• Poveste sîngeroasă : VITAN 
15.30; 18; 20.15.
• Marele premiu ; MIORIȚA 
9: 12.30: 16: 19,15.
• Nici un om pentru Camp Die
trick î MOȘTLOR - 15.30: 18; 20,15.
• Floarea de cactus : PACEA 
15.45: P: 20.

• Dupâ vulpe : CRÎNGAȘ1 
15,30; 18: 20,15.
• Tick... Tick... Tick... ; COSMOS 
- 15.30; 18; 20,15.
• Duel straniu : RAHOVA — 15,30; 
18: 20,15
e Castanele sint bune : PRO
GRESUL - 15.30; 18; 20,15.
• Articolul 420 ; VIITORUL 
15.30: 19

• Teatrul de comedie : interesul 
general — 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) Bună seara, domnule 
Wilde - 19.30.
• Teatrul Giulești Măsură pen
tru măsură — 10.30.
© Circul ..G)obus“ Parada risu-
lul - 10- 19.30.

Clodomiro Almeyda despre politica 
externă a Republicii Chile

SANTIAGO DE CHILE (Agerpres). 
Exprimind direcțiile principale ale 
activității internaționale a Republicii 
Chile în anul 1971, ministrul de ex
terne, Clodomiro Almeyda, a decla
rat că, în conformitate cu programul 
Unității Populare, guvernul chilian 
s-a străduit să mențină relații prie
tenești cu toate țările lumii, in 
scopul de a promova pacea și coo
perarea internațională, pe baza res
pectării principiilor neintervenției și 
ale autodeterminării popoarelor. Mi
nistrul și-a exprimat satisfacția în 
legătură cu evoluția pozitivă a rela
țiilor cu țările vecine și a subliniat 
importanța legăturilor cu națiunile 
Pactului Andin (Columbia. Ecuador, 
Peru. Bolivia).

Almeyda a dat o inaltă apreciere

dezvoltării relațiilor cu țările socia
liste, referindu-se și la vizita unei 
delegații chiliene conduse de el in 
Europa r.ăsuriteană. „Aceasta a. în
semnat, atit din punct de vedere 
politic cit și din cel economic, un 
avans pozitiv și progres in relațiile 
internaționale ale Republicii Chile", 
a spus ministrul chilian.,

Clodomiro Almeyda a expus, de 
asemenea, activitatea țării sale în or
ganismele internaționale și speciali
zate ale Organizației Națiunilor 
Unite, eforturile depuse pentru coo
perarea în direcția universalizării 
O.N.U., sprijinind incorporarea , în 
această organizație a Republicii 
Populare Chineze, „fapt care mar
chează o etapă decisivă în dezvolta
rea și progresul acestei organizații".



MESAJE
MOSCOVA 1 (Agerpres). — N. V. 

Podgornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., trans- 
mițînd, intr-o cuvintare radiotelevi
zată, mesajul de Anul Nou adresat 
poporului sovietic de C.C. al 
P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem 
și Consiliul de Miniștri, a subliniat 
că 1971 a fost anul Congresului al 
XXIV-lea al P.C.U.S., primul an al 
celui de-al 9-lea cincinal sovietic, un 
an de avint politic și de entuziasm 
in muncă al maselor in lupta pentru 
îndeplinirea planurilor trasate de 
partid. El a arătat că toate ramurile 
economiei naționale s-au dezvoltat 
în mod sigur, s-au obținut succese 
noi în știință și tehnică, au crescut 
potențialul economic și capacitatea 
de apărare a statului sovietic, viața 
poporului a devenit, și mai multila
terală și pulsează mai din plin.

Anul 1971, a arătat N. V. Podgor- 
nîi. a fost un an de activitate intensă 
a statului sovietic pe planul politicii 
externe. Referindu-se la evoluția si
tuației internaționale în anul ce, s-a 
încheiat, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. a evi
dențiat, printre altele, că în 1971 
s-au obținut noi succese în destin
derea atmosferei în Europa.

HANOI 1 (Agerpres). — Anul 1971 
s-a caracterizat prin victorii de im
portanță strategică ale poporului 
vietnamez și ale tuturor popoarelor 
Indochinei, se arată în mesajul de 
Anul Nou al președintelui R. D. Viet
nam, Ton Duc Thang. Pe frontul di
plomatic, reliefează mesajul, propu
nerile în șapte puncte ale Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud s-au bucu
rat de o puternică aprobare și spri
jin, atît în țară, cit și în străinătate.

în domeniul construcției socialiste, 
se subliniază în mesaj, în R. D. Viet
nam s-au depus mari eforturi în miș
carea de întrecere patriotică pentru 
îndeplinirea planului de stat. în anul 
care a trecut, asupra țării s-au abă
tut mari inundații, dar poporul unin- 
du-și forțele, cu ajutorul guvernului, 
a învins dificultățile și a intensificat 
producția.și lupta.

Ton Duc Thang a exprimat mulțu
miri sincere țărilor socialiste, parti
delor comuniste și muncitorești, gu
vernelor și popoarelor iubitoare de 
pace și dreptate pentru sprijinul și 
ajutorul acordat poporului vietna
mez.

BELGRAD 1 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută posturilor de radio 
și televiziune cu prilejul Anului Nou, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a caracterizat anul ce a 
trecut drept deosebit de dinamic și 
fructuos atît pe planul dezvoltării in
terne, cit. și al activității de politică 
externă a Iugoslaviei. în 1971, a spus 
el, s-au făcut pași importanți pe ca
lea dezvoltării continue a relațiilor 
socialiste, ceea ce reprezintă o mare 
importanță pentru viitorul țării. Da
torită muncii pline de abnegație a 
oamenilor, a adăugat președintele 
Tito, s-a continuat:, cu succes1 proce
sul de dezvoltare., a,. Iugoslaviei.: In 
1971, producția industrial;! a. .crescut 
cu 10 la sută,. . iar productivitatea 
muncii cu aproximativ 5 la sutăi

Referindu-se la activitatea pe plan 
extern a țării, Iosip Broz Tito a ară
tat că succesele importante obținute 
în acest domeniu sînt reflectate nu 
numai în promovarea unei colaborări 
multilaterale cu multe țări din lume, 
ci și, în primul rînd, în faptul că 
s-a consolidat mult poziția Iugosla
viei ca țară socialistă. Menționînd că, 
în anul care a trecut, a avut întîl- 
niri și convorbiri cu șefii a peste 20 
de state, președintele Tito a arătat : 
M-am convins că predomină tot mai 
mult ideea și conștiința cu privire la 
necesitatea asigurării păcii și secu
rității în lume, hotărîrea de a se ac
ționa în această direcție, de a se

DE ANUL NOU
soluționa pe cale pașnică problemele 
internaționale actuale.

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — Ed
ward Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., in cuvîntarea radiotelevi
zată de Anul Nou, a caracterizat anul 
care a trecut drept un an greu dar 
și de muncă rodnică și creatoare. 
S-au obținut rezultate bune în in
dustrie și agricultură, s-a întărit le
gătura partidului cu clasa muncitoare 
și cu întregul popor. Cea mai valo
roasă realizare a anului 1971 o con
stituie munca perseverentă, inițiativa 
creatoare și abnegația de care a dat 
dovadă clasa muncitoare, a spus 
Gierek. menționind apoi sarcinile 
puse în fața țării de 
VI-lea al P.M.U.P.

Referindu-se la anul 
1971, primul-secretar al 
P.M.U.P. a reliefat, printre altele, că 
pe continentul european cauza păcii 
a progresat și s-a referit la activita
tea Poloniei în această direcție.

PHENIAN 2 (Agerpres). — Anul 
1971 — primul an al îndeplinirii pro
gramului trasat de Congresul al V-lea 
al Partidului Muncii din Coreea — a 
fost marcat de succese strălucite în 
lupta pentru construirea socialismu
lui în partea de nord a republicii, în 
acordarea unui sprijin activ poporului 
sud-coreean în lupta sa revoluționară 
și pentru întărirea solidarității in
ternaționale a R.P.D. Coreene cu po
poarele revoluționare din lumea în
treagă, a arătat Kim Ir Sen, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene în mesajul cu ocazia 
Anului Nou.

El a amintit, totodată, că în 1971, 
după 26 de ani, reprezentanți ai so
cietăților de Cruce Roșie din R.P.D. 
Coreeană și Coreea de sud s-au în- 
tilnit pentru prima dată. întregul 
popor coreean, a relevat Kim Ir Sen, 
este foarte bucuros că aceste con
tacte s-au materializat și își expri
mă speranța că convorbirile respecti
ve vor trasa o cale justă pentru în
lăturarea barierelor dintre nord și 
sud și pentru înfăptuirea reunificării 
pașnice a țării. Guvernul R.P.D. Co
reene, a adăugat el, va continua să 
lupte pentru reunificarea pașnică 
independentă a tării și va depune 
toate eforturile în acest scop.

SOFIA 1 (Agerpres). — In 
tul de salut rostit la posturile 
dio și televiziune cu prilejul 
Nou, președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Bulgaria, Todor Jivkov, a 
reliefat că pentru popoarele țărilor 
socialiste, în rîndul cărora pășește 
cu încredere și Bulgaria, 1971 a fost 
un an rodnic în toate domeniile.

Abordînd aspecte ale situației in
ternaționale, Todor Jivkov a reliefat 
că pe continentul european climatul 
politic s-a îmbunătățit simțitor și 
s-au deschis perspective reale pen
tru convocarea Conferinței în proble
mele securității și colaborării în Eu
ropa. El a arătat apoi că lupta de 
eliberare a popoarelor și-a continuat 
marșul istoric impetuos spre un final 
victorios, iar... rezultatel.e anul,ui. 1?71 
șjnt pozitive, și .optimiste.

BUDAPESTA 1 (Agerpres)..— Pre
ședintele Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare, Pal Losonczi, în cu
vîntarea radiotelevizată rostită cu 
ocazia Anului Nou, a trecut în re
vistă principalele evenimente interne 
din 1971, determinate de traducerea 
in viață a hotăririlor Congresului al 
X-lea al P.M.S.U. și a făcut, tot
odată, bilanțul rezultatelor activității 
pe linia îndeplinirii planului econo
miei naționale pe 1971.

Referindu-se la probleme de poli
tică externă, Pal Losonczi a subli
niat că, anul 1971 a fost caracterizat 
prin extinderea metodei tratativelor 
în relațiile internaționale și că, în 
urma eforturilor depuse de țările so
cialiste, s-a făcut un pas înainte pe 
calea spre instaurarea unei păci trai-

securității pe continentul 
El a . exprimat solidarita-

muncitoare, 
apoi

Congresul al
internațional 

‘ C.C. al

cuvîn- 
de ra- 
Anului

nice și a 
european, 
tea Ungariei cu cei care luptă pen
tru libertate și independență.

PRAGA 1 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Socialiste Cehoslovace, 
Ludvik Svoboda. în cuvîntarea rostită 
de Anul Nou, a reliefat activitatea 
bună depusă în 1971, declarind că se 
va face totul pentru ca anul care în
cepe să fie și mai bun. Ludvik Svo
boda a subliniat apoi importanța 
Congresului al XIV-lea al P.C. din 
Cehoslovacia pentru dezvoltarea vii
toare a țării.

Referindu-se la situația internațio
nală, președintele R. S. Cehoslovace 
a arătat că, în anul care a trecut, 
s-a desfășurat o amplă 
pentru asigurarea păcii 
deși situația continuă 
complexă. Forțele păcii și ale socia
lismului, a adăugat el, au acum în 
lume poziții mai trainice ca oricînd. 
Aceasta creează condiții favorabile 
pentru lupta continuă împotriva for
țelor imperialismului, pentru pace și 
progres în lume. Anul acesta obiec
tivul nostru nemijlocit este de a rea
liza un progres evident în consolida
rea păcii, securității și colaborării de 
bună vecinătate în Europa, a spus 
L. Svoboda.

BERLIN 2 (Agerpres). — în mesa
jul său cu prilejul Anului Nou, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, Walter Ulbricht, a apreciat 
că în anul. 1971 viața oamenilor din 
republică a devenit mai bogată și 
mai frumoasă. Progresele înregistrate 
au la bază munca plină de abnega
ție, capacitățile și hărnicia clasei 
muncitoare, a țăranilor cooperatori, 
a intelectualilor și a tuturor oame
nilor muncii. Ei au adus o mare con
tribuție la construcția socialismului. 
De aceea simt nevoia de a le mul
țumi. „Anul 1971 — a spus el — se 
încheie cu bune rezultate economice, 
astfel încît există premise favorabile 
pentru startul anului 1972“.

Referindu-se la unele probleme in
ternaționale. vorbitorul a apreciat 
progresele înregistrate in coexistența 
pașnică în Europa. „Pași importanți 
pe această cale — a spus el — sînt 
tratatele Uniunii Sovietice și R. P. 
Polone cu R. F. a Germaniei, acor
dul cvadripartit 
occidental și convențiile semnate între 
guvernul R.D.G. și guvernul R.F.G., 
precum și între guvernul R.D.G. și 
Senatul Berlinului occidental".

activitate 
generale, 

să rămînă

asupra Berlinului

o

împotriva R. D. Vietnam
VIETNAMUL DE SUD 2 (Ager

pres). — Ministerul Afacerilor Ex
terne al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud a condamnat sever, într-o de
clarație difuzată de agenția de presă 
„Eliberarea", raidurile aeriene ale 
S.U.A. împotriva Republicii Demo
crate Vietnam. Declarația relevă
sprijinul deplin al G.R.P. pentru po
ziția justă expusă în declarația din 
29 decembrie 1971 a Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam și 
reafirmă hotărîrea populației sud- 
vietnameze de a lupta alături de 
compatrioții din nord pînă la victo
ria finală, pentru eliberarea sudului, 
apărarea nordului și trecerea la 
reunificarea pașnică a patriei, pen
tru alungarea în strînsă alianță cu 
popoarele frățești ale 
Laosului a agresorilor 
Indochina.

Comitetul Central al 
țional de Eliberare din Vietnamul de 
Sud a dat publicității, de asemenea, 
o declarație în care 
acțiuni militare ale 
S.U.A. împotriva R.

★
PEKIN 2 (Agerpres). — Guvernul 

Regal de Uniune Națională al Cam
bodgiei condamnă vehement noile 
acte de război comise de imperia
liștii S.U.A. împotriva Republicii 
Democrate Vietnam, se arată într-o 
declarație difuzată de un purtător 
de cuvînt G.R.U.N.K. El își rea
firmă sprijinul pentru declarația Mi
nisterului Afacerilor Externe al R.D. 
Vietnam din 26 decembrie și relevă 
că poporul cambodgian, strîns unit 
sub drapelul Frontului Unit Națio
nal al Cambodgiei, este mai hotărît 
ca oricînd să lupte, umăr la umăr 
alături de popoarele frățești vietna
mez și laoțian, pentru a-i alunga pe 
imperialiștii S.U.A.

★
XIENG KUANG 

Un purtător de 
Frontului Patriotic 
blicității o declarație care condamnă 
noile atacuri aeriene ale S.U.A. asu
pra R.D. Vietnam, informează agen-

ția V.N.A. Aceste acțiuni, arată de
clarația, contravin angajamentului 
asumat de guvernul Statelor Unite 
de a înceta bombardamentele asupra 
teritoriului R.D. Vietnam, lezează su
veranitatea, independența și integri
tatea teritorială a acestei țări și blo
chează conferința cvadripartită de la 
Paris în problema vietnameză.

Frontul Patriotic Laoțian, se sub
liniază în declarație, sprijină fără 
rezerve declarațiile din 26 și 27 de
cembrie ale M.A.E. al R.D. Vietnam 
și avertizează pe imperialiștii S.U.A. 
că ei trebuie să 
pundere pentru 
lor de război.

poarte întreaga răs- 
consecințele actelor

Cambodgiei și 
americani din

Frontului Na

condamnă noile 
imperialiștilor 

D. Vietnam.

din Indochina.

2 (Agerpres). — 
cuvînt al C.C. al 
Laoțian a dat pu-

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE
DE CĂTRE AMBASADORII ROMA»

în R. D. Vietnam
HANOI (Agerpres). — Ambasado

rul Republicii Socialiste România în 
Republica Democrată Vietnam, Tu
dor Zamfira, și-a prezentat, la 30 de
cembrie, scrisorile de acreditare pre
ședintelui Ton Duc Thang.

La ceremonie au luat parte Ngu
yen Duy Trinh, vice-prim-ministru 
și ministru al afacerilor externe al 
R.D. Vietnam, și alte oficialități viet
nameze, precum și membri ai amba
sadei române.

După prezentarea scrisorilor de a- 
creditare, între președintele Ton Duc 
Thang și ambasadorul Tudor Zam
fira a avut loc o convorbire, desfă
șurată într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

în Algeria
Ager-ALGER. — Corespondentul 

pres, C. Benga, transmite : Ambasa
dorul Republicii Soc'aliste România 
în Republica Algeriană Democratică 
și Populară, Ștefan Mihai, a prezen
tat vineri scrisorile de acreditare 
președintelui Consiliului 
Houari Boumediene.

Au asistat Abdelaziz 
membru al Consiliului 
ministrul afacerilor externe, 
ționari superiori, precum și membri 
ai ambasadei române.

între președintele Boumediene și 
ambasadorul român a avut loc o con
vorbire cordială.

Revoluției,

Bouteflika, 
Revoluției, 

func

SUDAN: 16 ani de la

proclamarea independenței
La 1 ianuarie 1972, 

Sudanul a sărbătorit 
împlinirea a 16 ani de 
la proclamarea inde
pendenței. In. perioa
da care a trecut de la 
această dată memora
bilă in istoria țării, 
poporul sudanez a de
pus eforturi însemnate 
pentru dezvoltare e- 
conomică și progres 
social. Se știe că in 
timpul dominației co
loniale, economia Su
danului se baza pe o 
singură cultură — 
bumbacul. în anii inde-

ta țării au apărut o 
serie de întreprinderi 
industriale. In scovul 
exercitării suveranită
ții asupra bogățiilor 
țării, statul sudanez a 
preluat controlul asu
pra numeroaselor com
panii străine, băncilor 
și întreprinderilor co
merciale. Paralel se 
desfășoară un proces 
de formare și promo
vare a cadrelor proprii 
in economie și admi
nistrația de stat.

agențiile de presă

vendenței, poporul su
danez a depus eforturi 
însemnate pentru va
lorificarea superioară 
a materiilor prime de 
care dispune ; pe har-

Pe plan extern, ti- 
nărul stat se pronun
ță pentru eliminarea 
definitivă a colonialis
mului și apartheidului 
de pe continentul afri
can, dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare 
cu toate țările lumii.

Recent, guvernele 
Republicii Socialiste 
România și Republicii 
Democratice Sudan au 
hotărît, după cum se 
știe, restabilirea rela
țiilor reciproce. Cele 
două guverne au con
venit să facă schimb 
de ambasadori rezi- 
denți la Khartum și, 
respectiv, București.

Cu prilejul sărbăto
rii naționale a Suda
nului, poporul român 
adresează poporului 
sudanez urări de pro
pășire, de noi succese 
pe calea consolidării 
independenței politice 
și economice.

A. B.

La Moscova 3 fost semn3t 
un acord privind furnizarea de către 
Uniunea Sovietică a unui ajutor ne
rambursabil suplimentar pentru în
tărirea in continuare a capacității de 
apărare a R. D. Vietnam, anunță a- 
genția T.A.S.S.

Poporul chinez 3 obtinut 
succese constante în industrie, a- 
gricultură, comerț, știință și teh
nologie, cultură și învățămînt și 
în activitatea din alte domenii, 
scrie ziarul „Jenminjibao" intr-un 
editorial publicat cu ocazia Anului 
Nou. în 1971, au fost îndeplinite cu 
succes sarcinile primului an al ce
lui de-al patrulea plan cincinal pen
tru dezvoltarea economiei naționale. 
Valoarea globală a producției indus
triale și agricole a sporit cu aproxi
mativ 10 la sută față de 1970.

Economia R.P. Bulgaria 
în anul 1971. Potrivit d3te- 
lor preliminare, planul economiei 
naționale a R. P. Bulgaria pe anul 
1971 a fost îndeplinit și depășit in 
unele sectoare, anunță agenția B.T.A. 
Venitul național a crescut in acest 
an cu 9,4 la sută. 95 la sută din acest 
vemt obținindu-se pe seama crește
rii productivității muncii. Producția 
industrială globală a Bulgariei a 
crescut anul trecut cu aproximativ 10 
la sută.

Guvernul ungar 3 dezbătut 
și aprobat planul de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anul 1972 și a 
făcut bilanțul dezvoltării economice a 
țării în anul 1971 — relatează agenția 
M.T.I. Cu acest prilej, guvernul a 
constatat că in anul 1971 produsul so
cial global a crescut cu 7—8 la sută, 
producția industrială cu 5.5—6 la 
sută, iar producția agricolă cu 9—10 
la sută, in comparație cu anul 1970.

Mauro Scoccimarro a 
însetat din viață. La Roma 3 
încetat din viață in cursul nopții tre
cute senatorul Mauro Scoccimarro. 
membru al Direcțiunii Partidului 
Comunist Italian, in vîrstă de 76 de 
ani. în 1921, el a fost unul dintre 
fondatorii partidului comunist. Ares

tat și condamnat în timpul regimului 
fascist, și-a petrecut in închisoare 16 
ani din viață. După ce a fost eliberat 
din închisoare, Mauro Scoccimarro a 
continuat să activeze în cadrul con
ducerii P.C.I.

Alegerile din Finlanda. 
Duminică, în Finlanda au început a- 
legeri parlamentare anticipate. Con
fruntarea electorală survine la 17 
luni de la desemnarea, în 1970, a par
lamentului ales pentru o perioadă de 
patru ani. Alegerile anticipate au 
fost determinate de o serie de difi
cultăți de ord‘n economic cu care a 
fost confruntat guvernul Ahti Karja- 
lainen. Cei 3 180 000 de alegători în
scriși pe listele electorale vor alege 
200 de deputați dintre candidații pro
puși de cele nouă formațiuni poli
tice. Uniunea Democratică a Poporu
lui Finlandez, din care face parte și 
partidul comunist, a prezentat în ale
geri 187 de candidați, partidul .de 
centru 170. partidul social-democrat 
199.

La Lima a avut loc o seară 
culturală, organizată de Funda
ția culturală peruano-română, 
cu prilejul celei de-a 24-a ani
versări a proclamării republicii 
in România. Președintele fun
dației, prof. Julio Castro Franco, 
și ambasadorul Mircea Nicola.es- 
cu, au rostit cuvîntări, după care 
au fost prezentate filme docu
mentare românești.

Principalul post de radio din 
Uruguay — „Radio Monte 
Carlo" — a difuzat o emisiune 
dedicată României cu prilejul 
zilei de 30 Decembrie. Emisiunea 
a constituit un prilej de infor
mare a ascultătorilor uruguayeni 
despre realizările obținute în 
construcția României socialiste.

Parlamentul iordanian 3 
acordat, cu 39 de voturi pentru, unul 
contra și două abțineri, votul de în
credere cabinetului condus de pre
mierul Ahmed Lawzi.

★
HAVANA 1 (Agerpres). — La Ha

vana a fost dată publicității declara
ția Ministerului Afacerilor Externe al 
Cubei în legătură cu bombardarea 
masivă a teritoriului R.D. Vietnam 
de către aviația americană. Aceste 
bombardamente, se spune în decla
rație, constituie o violare a suvera
nității și securității Republicii Demo
crate Vietnam și a angajamentului 
asumat de guvernul S.U.A. cu pri
vire la încetarea totală 
ționată a unor asemenea

Guvernul Revoluționar 
condamnă în mod sever 
mentele imperialismului 
rican asupra R.D. Vietnam și 
încetarea totală și imediată a acestor 
atacuri, se subliniază în declarație. 
Guvernul Revoluționar al Cubei ex
primă sprijinul său deplin față de 
declarațiile Ministerului Afacerilor 
Externe al R.D. Vietnam din 18 și 
decembrie 1971 și, în același timp, 
exprimă solidaritatea sa fermă 
poporul vietnamez.

★
WASHINGTON 2 (Agerpres).

. Organizația antimilitaristă americană 
„Coaliția națională a luptătorilor 
pentru pace" a organizat, în prima 
zi a acului 1972. în fața Casei Albe, 
o demonstrație de protest împotriva 
continuării acțiunilor militare ale 
S.U.A. în Asia de sud-est și a recen
telor bombardamente ale aviației e- 
fectuate împotriva teritoriului R.D. 
V:etnam. Participanții purtau pan
carte pe care se. putea citi : „S.U.A. 
trebuie să acorde poporului Vietna
mului dreptul de a-și hotărî singur 
soarta". „Să înceteze, bombardamen
tele", „Cerem retragerea neîntîrziată 
a tuturor trupelor americane din A- 
sia de sud-est".
il ' " ' ■ * " !l

, ' ST.OCKH.OLM (Agerpres).. - Iii|- 
tr-o declarație dată publicității, conj- 
ducerea partidului de stînga — co
muniștii — din Suedia. condamnă 
noile bombardamente ale aviației a- 
mericane asupra 
te Vietnam și a 
china și cere ca 
din Vietnam.
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★
HANOI 1 (Agerpres). — 

ferință de presă, organizată la Hanoi 
de Ministerul Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam, s-a anunțat că, în
cursul raidurilor efectuate de aviația 
Statelor Unite asupra teritoriului
R.D.V. în perioada 18—30 decembrie, 
au fost doborîte 24 de avioane ameri
cane și au fost capturați șapte piloți.

La o con-
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transmit:
U Thant a părăsit joi seara 

biroul său, de la al 38-lea etaj al 
clădirii sediului O.N.U. din New 
York, după ce timp de 10 ani a 
deținut mandatul de secretar 
general al Organizației Națiu
nilor Unite. La plecare, el a 
făcut cunoscut că intenționează 
să scrie o carte privind expe- 
riența acumulată și observațiile 
pe care le-a făcut in timpul 
mandatului său.

Noul secretar general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, ur
mează să-și preia funcția in 
cursul zilei de luni.

Președintele Pakistanu
lui, Zulfikar Aii Bhutto, a anunțat 
naționalizarea unei serii de întreprin
deri din industriile metalurgică, a elec
tricității, construcției de vehicule mo
torizate. chimică și petrochimică, 
precum și a unor întreprinderi de 
utilitate publică, printre care compa
nii pentru producția și distribuția 
electricității, transmit agențiile Fran
ce Presse și Associated Press. El a 
relevat că aceste măsuri se înscriu 
în programul guvernamental de refa
cere a economiei pakistaneze, subli
niind totodată că „de bogățiile țării 
trebuie să profite întregul popor și 
nu trebuie să se permită ca ele să 
fie concentrate în mîinile cîtorva 
persoane"

l

La invitația guvernului 
R.P. Chineze, la Pekin a sosit 
într-o vizită de prietenie, o delegație 
guvernamentală din Burundi, condu
să de Arthemon Sim.bananiye, mi
nistrul afacerilor externe, cooperării 
și planificării al acestei țări.

Cunoscutul 
francez

șansonefct
Chevalier, în

vîrstă de 84 de ani, a decedat sîmbâlă 
la spitalul Necker din Paris, unde se 
afla de la 13 decembrie pentru trata
rea unei afecțiuni renale. Născut la 
Paris, Chevalier a debutat la vîrstă de 
13 ani într-o mică cafenea, reușind 
ulterior, cu deosebire după 1921, să-și 
creeze o durabilă popularitate ce nu 
l-a părăsit pină în 1968, cind s-a re
tras din activitatea artistică.

In prima zi a fiecărui an poporul cubanez aniversează un eveniment 
de cea mai mare însemnătate in istoria sa — Ziua eliberării — sărbă
toarea națională a Republicii Cuba. Cu 13 ani in urmă. Ia 1 ianuarie 
1959, detașamentele armatei revoluționare de eliberare, sprijinite de 
întregul popor, au răsturnat regimul antipopular al dictatorului 
Batista. Triumful revoluției a constituit încununarea luptei eroice dusă 
ani îndelungați de poporul cubanez pentru eliberare națională și so
cială, a deschis Cubei calea spre profunde transformări înnoitoare, 
spre făurirea vieții noi. socialiste, constituind, totodată, un exemplu 
însuflețitor, de nădejde, pentru popoarele continentului latino-american, 
în lupta lor pentru idealurile libertății și progresului.

în anii care s-au scurs de la această dată memorabilă, oamenii 
muncii din Cuba, mobilizindu-și capacitățile creatoare, sub conducerea 
partidului comunist și a guvernului revoluționar, in frunte cu tova
rășul Fidel Castro, au dobindit importante realizări în lichidarea ur
mărilor trecutului, în dezvoltarea economico-socială a țării, în lupta 
pentru zădărnicirea uneltirilor imperialiste, pentru apărarea și consoli
darea suveranității naționale.

Nutrind calde sentimente de simpatie și solidaritate internationa
lists față de poporul Cubei frățești, poporul român se bucură din inimă l 
de remarcabilele realizări dobindite de oamenii muncii cubanezi în toate 
domeniile vieții sociale. Intre România și Cuba. între partidele și po
poarele celor două țări s-au statornicit relații de prietenie, cola
borare, respect și prețuire reciprocă, care cunosc o continuă extindere 
și adîncire, în avantajul ambelor popoare, spre binele cauzei generale 
a socialismului și păcii.

Cu prilejul marii sărbători a Republicii Cuba, poporul român adre- - 
sează poporului cubanez un călduros salut, urindu-i noi și însemnat' 
succese în edificarea societății socialiste. în lupta dedicată înfloririi și 
prosperității patriei sale.

Trepte spre 
viitor

De fiecare dată, mo
mentul sărbătoresc al 
aniversării revoluției 
a prilejuit poporului 
frățesc din Antile sa
tisfacții mereu mai 
mari, pentru că fie
care an încheiat și 
fiecare aniversare a 
zilei naționale au 
marcat noi izbînzi în 
lupta pentru consoli
darea noii orînduiri, 
pentru făurirea socie
tății socialiste.

în ultimii ani am 
fost martor al entu
ziasmului și abnega
ției cu care poporul 
cuban își ridică țara 
pe. .noi. trepte de pro- 
g're's. Dinte toți acești 
ani' — fiecare' purtînd 
în Cuba o denumire 
cu valoare de simbol 
— 1971 ocupă un loc 
aparte. După cum se 
știe, acesta a fost de- 
nurmt în Cuba „anul 
productivității". De
numirea respectivă 
înseamnă nu numai 
afirmarea unui obiec
tiv fundamental, a u- 
nei condiții obligatorii 
și cbnstante pentru 
sporirea intensivă a 
producției, ci s-a tra
dus, mai ales prin des
coperirea unor impor
tante rezerve interne, 
găsirea unor forme și 
soluții specifice rea
lităților și particulari
tăților Cubei, în mă
sură să asigure at'n- 
gerea acestui obiectiv. 
Iar una din trăsătu
rile caracteristice ale 
anului care s-a înche
iat a fost dezbaterea 
largă, aprofundată a 
problemelor produc
ției și productivității 
muncii, acțiune iniția
tă de conducerea de 
partid și de stat și 
desfășurată la scara 
întregii țări. Această 
amplă confruntare de 
păreri a generat pro
puneri, soluții și mă
suri practice privind 
folosirea rațională și 
eficientă a resurselor 
umane, mater'ale și 
tehnice, a timpului de 
lucru, introducerea 
normării muncii și a 
unor metode înaintate 
de muncă, întărirea 
disciplinei în centrele 
de producție etc.

Acest cadru politic 
și orgamzatoric al 
..anului productivită
ții" a creat condiții 
ca în 1971 să se obțină 
importante realizări 
în economie, fapt la 
care ne vom referi în 
rîndurile ce urmează.

Să începem cu 
„Zafra". campania de 
recoltare și de prelu
crare a trestiei de za
hăr, ramură de bază 
a economiei cubaneze, 
principală sursă de 
valută a țării. Cam
pania anului 1971,

HAVANA

cind s-au produs a- 
proape 6 000 000 de 
tone de zahăr, s-a 
desfășurat cu numai 
jumătate, din. efectivul 
de „macheteros" folo
sit anul precedent. 
Au apărut brigăzile 
„de los millionarios", 
care au dat un mare 
impuls tăiatului tres
tiei.

Flota de pescuit a 
Cubei a realizat în 
1971 aproximativ
130 000 de tone de peș
te și crustacee, cu 30 
la sută mai mult de- 
cît în 1970, folosind a- 
celași număr de nave 
și oameni. Pescuitul 
'devină' pentru prima 
oarăi in Cuba o im-, 
portantă:ramură a eco-, 
nomiei naționale.

CORESPONDENȚA 
DIN HAVANA

Producția de nichel, 
a doua bogăție a Cu
bei, a depășit în ulti
mii ani cifra de 35 000 
de tone. Tot pentru 
prima oară, printr-o 
utilizare superioară a 
capacităților existente, 
s-a realizat o produc
ție de ciment de 
1 100 000 de tone.

La Cienfuegos s-au 
încheiat cu succes, 
înainte de termen, lu
crările de construcție 
a unui mare și mo
dern combinat de în
grășăminte chimice, 
cu o producție anuală 
de 460 000 de tone. 
Secretul ? Aici a lu
crat „Brigada comu
nista de construction 
y montaje", detașa-, 
meni exemplar, for
mat din muncitori și 
tehnic'eni — membri 
ai partidului comu
nist și ai Uniunii Ti
nerilor Comuniști din 
toate provinc'ile Cu
bei. care și-a cîștigat 
un înalt prestigiu prin 
nivelul superior de 
organizare și disci
plină, de conștiință și 
responsabilitate, prin 
capacitatea de a for
ma oameni noi. Bri
gada comunistă lu
crează acum la con
struirea a două cup
toare „Siemens" cu o 
capacitate de 140 de 
tone fiecare, în cadrul 
uzinelor „Antillana de 
Acero" și care vor 
spori producția de 
oțel cu încă 150 000 de 
tone anual.

în anul ce s-a în
cheiat, s-a trecut la 
realizarea unu> plan 
amplu, la scară națio
nală, de construcții de 
locuințe muncitorești.

I.,a Alamar, în apro
piere de Havana, a și 
răsărit un nou oraș. 
Dar cine sînt con
structorii ? Nu sînt 
salariați ai ministeru
lui construcțiilor, ci 
oameni ai muncii din 
fabricile capitalei, or
ganizați în microbri- 
găzi care muncesc 
voluntar pe șantiere, 
în afara orelor de 
program. Metoda a- 
ceasta, expresie a ati
tudinii patriotice a 
maselor de oameni ai 
muncii, a căpătat o 
largă răspîndire, ea 
fiind preluată și apli
cată cu succes de o - 
ganizațiile de masă 
în primul rînd.-. .de 
Comitetele de Apă- 
rare a Revoluție:
(C.D.R.). Marele sta
dion „Latinoămeri- 
cano" din Havana, . in 
forma sa extinsă . și 
modernizată, este o 
creație a muncii vo
luntare și a contribu
ției obștești a mem
brilor acestor comi
tete. C.D.R.-iștii sînt, 
de asemenea, prezenți, 
prestînd muncă vo
luntară, pe șantierele 
de construcție a unor 
centrale electrice, a 
unor școli moderne, a 
unor așezăminte de 
sănătate și cultură. 
Tot ei au preluat o 
serie de sarcini ale 
administrației locale 
— repararea străzilor 
și trotuarelor, contro
lul obștesc asupra re
țelei comerc'ale și de 
distribuție a servicii
lor publice etc.

La rîndul ei, Fede
rația femeilor cuba
neze a inițiat în 1971 
o importantă lacțiune 
de încadrare a femei
lor în producție, reu
șind să aducă în în
treprinderi. ferme i 

"‘cole, servicii | 
' - un număr de

prox —200 000 
femei. >a '
rilor Cor,.
nind de la ,...per„ 
pozitivă realizată 
primul mare detaș. 
ment de voluntari îi 
agricultură. „Columna 
juvenil del Centena- 
rio" — a trecut "ins 
1971 la organizare ’̂ 
unui alt detașament —j 
„Columna juvenil del 
Mar" — de pregătire, 
și educare a unei hdi 
promoții de lucrători 
pentru flota cubaneză; 
de pescuit.

Succesele dobîndite 
de poporul cubanez în 
al treisprezecelea an 
al revoluției în toate 
domemile de activita
te creatoare reprezin
tă o temelie solidă 
pentru noi realizări ș.i 
victorii pe drumul so
cialismului.

Victor STAMATE

Ziua de 1 ianuarie
V 1 V I • I Vsărbătorită prin muncă

HAVANA 2 (Agerpres). — Po
porul cubanez a sărbătorit prin mun
că ziua de 1 ianuarie, cea de-a 13-a 
aniversare a insurecției armate. Ziua 
eliberării Cubei de sub jugul dicta
turii lui Batista.

Ziarul „Granma". organul centra] 
al Partidului Comunist din Cuba, a 
subliniat că cei 13 ani care s-au scurs

de la victoria insurecției au consti
tuit pentru Cuba ani de lupte și rea
lizări importante. In decursul acestei, 
perioade poporul cubanez a depus e- 
forluri susținute în acțiunea sa de 
construire a unei noi societăți. Anul 
1971. scrie ziarul, s-a încheiat cu un 
bilanț pozitiv pe toate fronturile de 
muncă revoluționară. ..
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