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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
secretar general al C.C. al P. C. R., 

rostită la posturile de radio și televiziune 
cii prilejul Anului Nou

Proletari din toate firile, uniți-vă!

tineretului
ÎORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Dragi tovarășe și tovarăși,

Cetățeni ai Republicii Socialiste Ro
mânia,

Peste cîteva minute ne vom despărți de 
anul 1965 — an de mari înfăptuiri ale po
porului român în toate domeniile activi
tății sociale — și vom întîmpina, cu voie 
bună și optimism, anul 1966, care deschide 
patriei noastre noi perspective de progres 
și prosperitate.

Cronica socialismului va rezerva anului 
care a trecut pagini bogate în realizări și 
evenimente de mare însemnătate pentru 
dezvoltarea orînduirii noastre, pentru 
mersul înainte al țării, pentru viitorul po
porului român. Dînd viață politicii parti
dului, oamenii muncii au încheiat anul 
acesta cu succes planul de șase ani, au 
ridicat noi uzine și fabrici, au sporit pro
ducția de bunuri materiale și valori spiri
tuale, au făcut noi pași pe calea cunoaș
terii științifice, au îmbogățit și mai mult, 
prin munca lor, patria, făcînd-o mai pu
ternică și mai înfloritoare.

Acest an a intrat în istoria partidului și 
a țării prin Congresul al IX-lea, care a 
adoptat directivele viitorului plan cinci
nal — programul înfloririi multilaterale 
a patriei, al ridicării pe o treaptă supe
rioară a procesului de desăvîrșire a cons
trucției socialiste. A fost adoptată noua 
Constituție care consfințește victoriile 
istorice ale poporului. România, stat su
veran și independent al celor ce muncesc, 
a fost proclamată Republică Socialistă. 
Poporul român, liber și stăpîn pe soarta sa, 
își făurește, sub conducerea partidului, vii
torul fericit, pășind mereu înainte spre 
culmile înalte ale civilizației — societatea 
comunistă.

Partidul și guvernul au elaborat măsuri 
menite să deschidă calea progresului neîn
trerupt în domenii de mare însemnătate 
ale vieții sociale. Printre arestea se înscriu 
măsurile privitoare la dezvoltarea bazei 
tehnico-materialc și modernizarea produc
ției agricole, îmbunătățirea organizării și 
planificării agriculturii; precum și cele 
cu privire la perfecționarea organizării și 
îndrumării cercetării științifice, la ridica
rea rolului științei în dezvoltarea socie
tății.

Crește rolul organizator al statului în 
construcția socialistă, se perfecționează 
activitatea organelor de stat, legăturile lor

cu masele, se dezvoltă democrația socia
listă. Partidul Comunist Român, urmat cu 
încredere de întregul popor, își îndepli
nește cu cinste înalta misiune de forță 
conducătoare a societății.

Zilele trecute, Marea Adunare Națio
nală a votat planul de stat pe 1966 •— 
primul an al cincinalului — stabilind în 
toate domeniile obiectivele de muncă ale 
noului an, a căror îndeplinire va asigura 
noi victorii în înflorirea economiei și cul
turii, va ridica bunăstarea celor ce mun
cesc. Muncind cu elan și abnegație, dînd 
viață acestor obiective, poporul român va 
face să strălucească tot mai puternic 
chipul scumpei noastre Patrii.

îngăduiți-mi să felicit cu prilejul Anu
lui Nou, în numele conducerii partidului 
și statului, pentru marile succese obținute, 
eroica noastră clasă muncitoare, harnica 
și priceputa țărănime, valoroasa noastră 
intelectualitate, pe toți oamenii muncii 
români, maghiari, germani și de altă na
ționalitate, tineri și vîrstnici, bărbați și 
femei, care alcătuiesc marea familie a Ro
mâniei Socialiste.

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

Partidul și guvernul țării noastre consi
deră de însemnătate vitală pentru soarta 
omenirii întărirea unității și coeziunii sis
temului mondial socialist, a mișcării co
muniste și muncitorești internaționale, 
mobilizarea în jurul acestora a tuturor 
forțelor înaintate ale societății contempo
rane, care acționînd unite sînt capabile 
să zădărnicească acțiunile agresive ale 
cercurilor imperialiste, să asigure progre
sul și securitațea popoarelor.

Fie ca noul an să aducă poporului ro
mân bucurii și împliniri tot mai mari, noi 
succese în înfăptuirea aspirațiilor sale de 
fericire și prosperitate, să sporească și mai 
mult puterea materială și spirituală a pa
triei noastre, să asigure noi victorii forțe
lor care luptă pentru progres social, pen
tru triumful păcii în lume.

Vă urez tuturor, dragi prieteni și tova
răși, îndeplinirea dorințelor și năzuințelor 
dumneavoastră de mai bine, sănătate și 
viață lungă, un nou an rodnic și fericit.

La mulți ani!

Aplauze călduroase pentru 
conducătorii partidului și 

statului
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Primirea de către tovarășii Nicolae Ceausescu 
și Ion Gheorghe Maurer a delegației economice 

guvernamentale a R. II. Vietnam

Reporterii noștri relatează despre:

Noaptea dintre
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Cu 
bucurii, 

cu 
optimism 
întreaga 

tară 
a 

sărbătorit

REVELIONUL 

1966

Luni, 3- ianuarie a.c., tova
rășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetulu. 
Central al Partidului Comu
nist Român și Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv și Prezidiulu 
Permanent al Comitetulu 
Central al Partidului Comunisi 
Român, președintele Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, au pri
mit delegația economică gu
vernamentală a Republicii De
mocrate Vietnam, condusă de 
Le Thanh Nghi, membru al 
R.iroului Politic al Comitetu- 
'I _________ ț 

Primirea la Consiliul de Sta t

a șefilor misiunilor diplomatice
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, pre
ședintele consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, se
cretarul Consiliului de Stat, 
Grigore Geamănu, și ministrul 
afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, au primit vineri la 
amiază, la Palatul Consiliului 
de Stat, pe șefii misiunilor di
plomatice acreditați în Repu
blica Socialistă România, care 
au prezentat felicitări cu pri
lejul Anului Nou.

Au prezentat felicitări amba
sadorii : Greciei — Alexandre 
Cimon Argyropoulo, R.S. Ceho
slovace — Jaroslav Sykora, 
R. P. Albania — Răpi Gjer- 
meni, Cubei — Manuel Yepe 
Menendez, Ghanei — Emma
nuel Kodjoe Dadzie, R. P. D. 
Coreene — Giăn Du Hoan, 
R. P. Polone — Wieslaw So-
bierajski, Finlandei — Martti 
Johanes Salomies, Indiei — 
K.R.F. Khilnani, R. P. Mongole 
— Togoociin Ghenden, R. P. 
Bulgaria — Gheorghi Bogda
nov, Belgiei — Honore Cam- 
bier, R. D. Vietnam — Hoang 
Tu, Franței — Jean Louis 
Pons, Suediei — Olof Gustav 
Bjurstrom, Italiei — Niccolo 
Moscato, Indoneziei — Sam
bas Atmadinata, R. D. Ger
mane — Ewald Moldt, Marii 
Britanii — Leslie Charles 
Glass, Japoniei — Akira Shi- 
gemitsu, R. S. F. Iugoslavia — 
Iakșa Petrici, Statelor Unite ale 
Americii — Richard H. Davis, 
Elveției — Charles Albert Du
bois ; miniștrii: Olandei — 
I. B. Haverkorn Van Rijse- 

ik, Izraelului — Zvi Ayalon; 
iărcinații cu afaceri ad-inte- 

. n ai : Uruguayului — A. 
zuani, Chile — J. Coutts, Bra
ziliei— J. T. de Oliveira, Repu- 
licii Arabe Unite — M. Ba- 

aawi, Argentinei — R. B. Se- 

lui Central al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, vice- 
prim-ministru al Republicii 
Democrate Vietnam.

La primire au participat 
tovarășii Gheorghe Rădules- 
cu, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și Bujor 
Almășan, membru al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, ministrul 
minelor.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție caldă, prietenească.

rigos, Turciei — A. Coban, 
Austriei — Fr. Irbinger, R. P. 
Ungare — G. Kalmar, R. P. 
Chineze — Van Tun, Uniunii 
Sovietice — I. A. Uiuhin.

Mulțumind șefilor misiunilor 
diplomatice pentru felicitările 
și urările exprimate, președin
tele Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, în numele Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, al Consiliului de 
Miniștri și al Marii Adunări 
Naționale, a transmis diploma- 
ților străini cele mai bune 
urări de sănătate, de prosperi
tate popoarelor țărilor pe care 
le reprezintă și a toastat pen
tru prietenie, colaborare inter
națională și pace.

Decanul corpului diplomatic, 
ambasadorul Greciei — Ale
xandre Cimon Argyropoulo, a 
toastat în sănătatea conducăto
rilor de stat români, pentru 
prosperitatea poporului român.

(Agerpres)
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eluăm dialogul nos
tru cu cititorii, în
trerupt pentru cîte
va zile, la sfîrșitul 
anului trecut. Găz
duiam, în ultimul 
număr al ziarului 
nostru pe 1965, in
terviuri cu tineri de

profesii dintre cele mai diferite 
în care aceștia își exprimau sa
tisfacția pentru roadele anului 
care se pregătea să intre în me
moria timpului, încrederea în 
roadele mai bogate pe care le 
prevedeau în anii ce urmau să 
vină : „Vor fl ani bogați în eve
nimente, cu realizări de seamă, 
prefigurate în documentele parti
dului nostru privitoare la dezvol
tarea întregii economii națio
nale".

l-am însoțit pe eroii reportaje
lor noastre și în ultimele ore ale 
anului 1965 ca și în primele ore 
ale lui 1966. Am urat „La mulți 
ani 1“ jurnaliștilor Hunedoarei sau 
Reșiței, am urat „La mulți ani!“ 
tuturor celor care în noaptea re
velionului s-au aflat la datorie, 
în acele locuri de muncă ce nu 
admit nici măcar secunde de în
trerupere. Pentru toți, pentru cei 
aflați în largul mărilor și ocea
nelor sau lingă instalațiile com
plicate ale uzinelor, pretutin
deni unde fluxul muncii se cere 
a fi neîntrerupt, este simbolic 
valabilă imaginea oțelarului care 
urmărește încordat — aureolat 
de flăcări, de temperaturile înal
te — marile prefaceri ce se pe
trec în cuptoarele în care are loc 
geneza incandescentelor fluvii 
metalice. Ei sînt purtătorii focu
lui continuu, focului nestins. Că
tre ei s-au îndreptat în ceasuri
le focurilor de artificii și ale pe- 
riniței, urările și gîndurile noas
tre.

Încheind un an de succese și 
înainte de a începe un nou an 
de muncă, cei mai mulți dintre 

locuitorii patriei au lăsat însă 
pentru o zi—două și uneltele să 
se odihnească și și-au pus haine 
de sărbătoare.

Noaptea dintre cei doi ani i-a 
găsit pe oameni mai puternici și 
mai bogați sufletește. Noaptea 
dintre cei doi ani i-a aflat de
plin stăpîni pe destinele lor, în
crezători în zilele ce se vor urma 
în fireasca trecere a timpului. 
S-a deslușit aceasta din atmosfe
ra de tinerească sărbătoare care 
a fost prezentă în fiecare casă, 
din' urările din inimă, cu cupele 
pline care — dacă s-ar fi putut 
capta ca valurile mării într-o 
scoică — ar putea da dimensiu
nea entuziasmului total, concen
trat în noaptea anului nou în 
tradiționalul „La mulți ani".

Dar să nu anticipăm...
Așa cum am spus, reporterii 

noștri au înregistrat pentru cro
nica anului ce a trecut, pentru 
primele file ale cronicii lui 1966, 
cîteva imagini pe care le înfăți
șăm în rîndurile ce urmează.

...In Capitală, clipele febrile 
ale sărbătorii au fost anunțate, 
in tot cursul zilei, de acel, con
tinuu du-te-vino, de mulțimea 
cumpărătorilor din magazine (în
totdeauna. mai rămîne uitat, din 
cauza atîtor griji, un „ultim ca
dou"), de străzile populate în tot 
cursul zilei de trecători (toți foar
te, foarte grăbiți). Sărbătoarea se 
apropia.

Seara, totul parcă s-a mai li
niștit. S-au aprins luminile la 
toate etajele. In aerul perdeluit 
de o ploaie neostenită, conturu
rile noilor blocuri păreau, privi
te din capătul străzii, niște u- 
riași și ciudați pomi de iarnă, 
înfloriți în lumini.

Către orele 21 ale serii pe stră
zile din centrul orașului drumu
rile aveau parcă o singură direc
ție : spre sălile Palatului Repu
blicii. Tineri, mii de tineri din 
întreprinderile și inst. uțiile bucii- 

reștene, din institutele de cerce
tări științifice și de învățămînt 
superior, elevi, studenți români și 
studenți străini din aproape 70 
de țări, aflați la studii în țara 
noastră, și-au petrecut noaptea 
Anului Nou la Carnavalul tinere
tului, organizat în sălile Palatu
lui Republicii de Comitetul oră
șenesc București al U.T.C.

La ora 21 a început sărbă
toarea. La chemarea buciumași- 
lor, patru focuri. în patru col
țuri ale Palatului, s-au aprins 
simbolizînd ducerea cuvîntului 
colindătorilor în „cele patru zări 
de țară". „Măștile carnavalului", 
cele care i-au primit pe invitați, 
cer să se facă loc și pe porți in
tră Plugușorul: bice, buhaiuri, 
clopote. Aproape o sută de tineri 
artiști-urători intră cu alai 
de călăreți, cu steaguri din pan
glici și clopoței. In urma lor 
vine „plugul", cu bradul tradițio
nal tras de șase cai albi și înso

Sosesc 
oaspeți dragi 

Conducătorii de partid și de stat 
la revelionul tineretului

Sute de tineri s-au adunat 
în sălile de la intrarea în 
Palat: pentru toți cei trei mii 
și cinci sute de participant! 
la această sărbătoare va ră
mîne de neuitat prezența în 
mijlocul lor, în primele ore 
ale noului an, a conducători
lor partidului și statului. Ti
nerii i-au avut ca oaspeți pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Constantin Drăgan, 
Alexandru Drăghici, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Petre Bla- 
jovici, Petre Lupu, Ilie Ver- 
deț, Mihai Dalea, Manea 
Mănescu, Vasile Patilineț, 
Virgil Trofin.

Ovațiile și aclamațiile en
tuziaste cu care au fost întîm- 
pinați conducătorii partidului 
și statului, au dunat minute 
în șir. Au fost momente pline

Dăm legătura cu Palatul
Sărbătorirea începerii noului 

an are caracterul unei adevărate 
sărbători a tinereții. Vîrstele se 

țit de cîteva zeci de tineri. Tra
diționala „capră", călăreți cu 
steaguri și alți urători încheie a- 
cest fastuos alai, răsărit parcă 
din frumoasele pagini ale folclo
rului românesc. Trîmbițașii anun
ță începerea carnavalului.

După această impresionantă 
paradă folclorică, după ce tinerii 
prezenți au ascultat urările pline 
de optimism și veselie tuturor 
celor prezenți, tovarășul Petru 
Enache, prim secretar al C.C. 
al U.T.C. le-a transmis' tradițio
nalele felicitări de An Nou. Ti
nerii aflați în sălile Palatului, 
mulți dintre ei evidențiați în în
trecerea socialistă, elevi și stu
denți fruntași la învățătură, au 
ascultat cu bucurie felicitările ce 
le-au fost adresate pentru activi
tatea lor profesională și obșteas
că, au primit cu aplauze urările 
de sănătate și fericire, de noi 
succese în munca ce o desfă
șoară.

de emoție, care au dovedit 
încă o dată dragostea și res
pectul tinerei generații a pa
triei pentru conducătorii po
porului, sentimentele fierbinți 
de mulțumire purtate parti
dului și statului pentru grija 
pe care o acordă tinereții.

în această atmosferă de 
mare însuflețire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat 
călduros organizația tineretu
lui comunist, Comitetul Cen
tral al U.T.C., întregul tine
ret al țării noastre, urîndu-le 
un an rodnic, succes în con
tribuția adusă la opera de 
desăvîrșire a construcției so
cialismului în țara noastră.

Cuvintele secretarului ge
neral al C.C. al partidului 
nostru au fost primite de ti
neri cu îndelungi ovații, în
tr-o atmosferă de entuziasm 
general, de puternică afirma
re a hotărîrii de a urma în
deaproape îndemnurile parti
dului.

contopesc astăzi într-una singură, 
intrarea într-un an nou îndem- 
nînd întotdeauna la tinerețe, in

diferent ce arată datele rigide ale 
buletinului de naștere. Ne imagi
năm întreaga hartă a țării, toate 
orașele, toate satele ei: să fie vreo 
casă neluminată, neîmpodobită ? 
Sărbătoresc noul an colectivele 
de muncă — din uzine, de pe 
ogoare, din instituții — familiile, 
oamenii aflați la odihnă, se bucu
ră dobrogenii și oșenii, sucevenii 
și craibvenii. Aici, în Sala Pala
tului Republicii Socialiste Româ
nia, ni se pare însă a ne afla 
într-un adevărat comandament al 
sărbătoririi noului an. Imagine 
poetică ? Poate. Din colțurile ță
rii reporterii noștri au cerut în 
această noapte legătura cu Pala
tul pentru a relata aspecte întîl- 
nite.

Prima legătură... în Palat!

Am surprins, urcînd pe scările 
de marmură, un grup de tineri 

Un personaj pretutindeni prezent: veselia

Din discuțiile lor am desprins că 
erau muncitori la Uzina de ma
șini electrice București, că sînt 
toți fruntași în producție și că 
sînt mîndri de ceea ce au reali
zat într-un an de zile, l-am înso
țit la mese. Doi dintre ei, un băiat 
și o fată, au ciocnit un pahar, fără 
să-și vorbească decît din priviri, 
apoi s-au sărutat. Ceilalți au în
ceput să aplaude, să le facă urări 
de ani mulți și fericiți.

— Ne-am cunoscut acum opt 
ani, la un revelion pe care l-am 
sărbătorit tot împreună dar în u- 
zină, ne-a spus tînărul Dumitru 
Grozea, ajutor-monteur. Niculina, 
nevastă-mea, de-abia terminase 
școala și lucra cu mine în secție 
ca bobinatoare. Nici revelionul 
acela, și nici acesta — particip

(Continuare în pagina a ll-a)
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(Urmare din pag. I)

pentru prima oară aici la 
Palat — nu le voi uita 
niciodată. Dar vă rog 
să-mi permiteți să vi-i 

■ț prezint pe tovarășii mei 
I de muncă.

Transcriem numele și 
' profesiunea fiecăruia : E- 
; lena Popescu — tehnicia

nă, Georgeta Niculescu — 
contabilă, Teodor Lazăr 

‘ Nicolae — monteur, Au
rel Țeculescu— econo- 

I mist, Vasile Anghel — 
matrițer, Cristea Matei — 
strungar, Dorin Teodo- 
rescu — controlor, Con
stantin Ivanov — con-

• tabil.
- Firește, n-a fost deloc

1 greu să aflăm o parte din 
impresiile, din gîndurile 

î lor de viitor •
— Peste o zi; două 

vom fi martorii și făuri
torii,’în același timp, ai

• primelor realizări ale nou
lui an — ne-a declarat 
Grozea Dumitru. Ne gîn- 
dim în aceste clipe la noi 
înșine, dar cum nici un 
țel al nostru nu poate fi 
văzut în afara muncii, fi
rește că împlinirea gîndu- 
rilor de viitor le vedem 
prin însăși viața uzinei. 
Aici, în secțiile dotate cu 
utilaje din cele mai mo
derne, este câmpul de

t afirmare a priceperii noas
tre, a pasiunii profesio
nale și inițiativei crea-

• toate. Aici, în uzină noi 
8 dăm viață hotărtrilor 
„ partidului, contribuim la

înfăptuirea planului de 
stat dezbătut recent de 
Marea Adunare Naționa
lă, prin îndeplinirea sar
cinilor ce ne revin din 
planul de producție al 
Uzinei, ql secției în care 
lucrăm. Am ascultat cu
vintele rostite cu cîteva 
clipe înainte de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în 
pragul noului an. Vedem 
în ele un semn al înaltei 

■ prețuiri aduse eforturilor 
noastre, ale muncitorilor 

* pentru a făuri bilanțul 
îmbucurător și mobiliza
tor cu care am încheiat 
anul. Profundul ecou pe 

‘j care l-a stîrnit în inimile 
' noastre se va revărsa in 

tot cursul anului, în rea
lizări și mai de preț, rod 
al unor energii proaspete, 
al unei fjfegătiri profesio- 
nale pe care ne-o dezvol
tăm învățînd și muncind. 
Ne străduim, așa cum se 
prevede în planul de, 
stat, ca să sporim gama 
mașinilor și motoarelor e- 
lectrice pe care le pro
ducem, acestea să înde- 

'• plinească indici de caii- 
.j. tale mult superiori, iar 
ț constructorii locomotive

lor Diesel de la Craiova, 
care montează motoarele 
noastre, să n-aihă decît 

1 cuvinte de1 laudă de spus 
< despre lucrul pe care-l 

facem.

...Convorbirea, ca și 
mărturisirile privind 

^ndurile pentru noul 
an ale tînărului mun- 

Wor ^riîȘȘea^r 
fi continuat La tele- 
fon însă ne chema co
respondentul nostru 
din Tg. Mureș.

— Palatul Culturii din 
T g. Mureș găzduiește
,peste 600 de tineri 

■ muncitori, intelectuali, 
elevi și studenți ca
de petrec împreună pri
mele ceasuri ale nou
lui an 1966. Tinerețea 
a pus stăpânire pe sălile 
acestui vechi edificiu de 
cultură. La începutul se
rii invitații au luat loc 
în sala de spectacole asis- 
tînd la un interesant pro- 

"i gram de varietăți. Actorii 
Mihai Dobre, Vasile Va- 
siliu, Tarr Laszlo și 
Gyarmathi Istvan de la 
Teatrul de stat din Tg. 
Mureș au prezentat in 

, limbile română și ma
ghiară cîteva scenete ve
sele, iar actorul Toth Ta- 
maș i-a delectat pe cei 

airi prezenți cu reușite nu-
, mere de muzică ușoară.

Au fost la înălțime și ar- 
, tiștii amatori, îndeosebi

orchestra și formația de 
balet a casei de cultură a 
sindicatelor și soliștii de 

M muzică ușoară.
După acest reușit spec- 

g tacol în sala de oglinzi a
început să cînte muzica, 

■s, i și perechi, perechi de ti- 
, tineri s-au avîntat în 

dans. Revelionul tineretu
lui de la Tg. Mureș este 

/. o impresionantă manifes
tare a bucuriei și optimis
mului, a încrederii tine-

retrăiri în viitorul său fe
ricit.

La telefon Orașul 
Gheor-„Gheorghe 

ghiu-Dej“.

— Și tinerii din Orașul 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ pe
trec revelionul împreună, 
pășind emoționați pra
gul anului 1966. Și aici, 
se rostesc toasturi, se ciu
tă și se dansează. Tinere
țea chimiștilor prezenți la 
această tradițională săr
bătoare, e principalul in
terpret al atrăgătorului 
program de revelion din 
care nu lipsesc, plugușo- 
rul precum și celelalte 
obiceiuri locale legate de 
urat, între care cele mai 
multe aplauze le cuceresc 
„Capra" și „Ursul". O 
laborantă, tînăra Elena 
Lucaci de ta Combinatul 
chimic Borzești cucerește 
laurii unui concurs de 
muzică populară organi
zat ad-hoc. Operatorul 
Mircea Boghiu e îndem
nat și el să urce pe scenă.

Și totuși în acest răs
timp, călătorii care stră
bat văile Trotușului, ad
miră, la fel ca în oricare 
altă noapte, obișnuita fee
rie de lumini a Combina
tului chimic Borzești, a 
rafinăriei și a combinatu
lui de cauciuc sintetic 
unde sarea de la Slănicu 
Moldovei și petrolul moi- 
neștean se transformă fără 
întrerupere în cauciucul 
sintetic românesc. Aici își 
desfășoară activitatea cu 
atenție ca și în celelalte 
365 de nopți anterioare, 
schimbul 3. Cadranele su
telor de aparate de mă
sură și control din pla
nurile de comandă a fie
cărei secții arată că ini
ma „cetății" bate nor- 
mtil. E firesc, o veghează 
atîtea priviri atente, gata 
să intervină. O veghează 
și schimbul condus de 
tînărul maistru Dinu Fo- 
tescu de la electroliza ca 
catod de mercur a Com
binatului chimic Borzești. 
Rezultatele le vom afla 
inîine în zori.

ția celor prezenți. Voie 
bună, veselie. Care este 
mobilul bucuriei ce înflo
rește pe fețele tuturor ? 
Tînăra gazdă, Elena Bra
tu ne spune că în anul 
care a trecut a făcut 330 
de zile-muncă în coope
rativă. Boțul ei'este unul 
din mecanizatorii S.M.T.- 
ului care împreună cu 

. cooperatorii au făcut ca 
pământul să dea peste

3 000 kg griu și peste 
3 500 kg porumb la ha. 
Să mai relatăm un sim
plu amănunt: anul trecut 
valoarea zilei-muncă la 
Topraisar a fost de 50 lei. 
Este firesc dar ca gaz
dele să fie vesele și este 
firească atmosfera din 
casa acestor oameni a că
ror viață se apropie din 
ce în ce mai mult 
cea a orășenilor.

Gaudeamus

igitur
...Unul 

rit noștri 
în mijlocul celor 300 de 
studenți bucureșteni care 
și-au petrecut Revelionul 
în sălile Palatului Repu
blicii. Ei au adus aici
— din amfiteatre, din 
laboratoare, din moder
nele orășele studențești
— entuziasmul, optimis
mul și voioșia. Anul Nou 
e întîmpinat cu dorințe 
și visuri împlinite. E în
tâmpinat cu dorințe și 
visuri care abia s-au 
născut. Și, firește — 
așa cum stă bine tinere
ții — cu cintec. „Gau- 
deamus igitur", îndrăgi
tul cintec studențesc, ră
sună din sute de piep
turi. „Să ne bucurăm"...

dintre reporte- 
a fost prezent

de

laurări pentru fruntașii 
învățătură, pentru harni
cele colective studen
țești, Moș Gerilă are, ca 
întotdeauna, tolba plină. 
Cei mai talentați epigra- 
miști s-au îngrijit din 
vreme de conținutul ei. 
Iar studenții artiști-ama- 
tori au adus pe scenele 
improvizate ad-hoc cân
tece, versuri, glume.

Din nou la Palatul 
Republicii Socialiste Ro
mânia... Ploaie de ser
pentine și confeti, cîn- 
tece și glume, dans. Ma- 
rilena Duman, Constantin 
Mitmche, Mircea Preo
teasa, Dumitru Varva- 
riuc, studenți în ultimul 
an, ne mărturisesc gîn
durile cu care au pășit 
pragul lui 1966 :

anul 1965. Sîntem în 
sala sporturilor, sărbăto
rește împodobită. Sînt 
prezenți tineri din între
prinderile industriale și 
din instituțiile orașului: 
550 de tineri din exploa
tările miniere, chimiști și 
metalurgiști, tineri coo
peratori invitați din sa
tele aparținătoare orașu
lui, elevi și studenți, cu 
toții fruntași în muncă 
și la învățătură.

Reprezentanții tinerilor 
din Combinatul chimico- 
siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" aduc cu 
ei la tradiționalul mo
ment succesele colecti
vului din care fac parte. 
Valoarea produselor mar
fă date peste plan în 
1965 se ridică la aproape 
80 milioane lei, econo
miile la prețul de cost 
sînt de 9 463 000 lei.

Asemenea succese au 
prezentat și tinerii mi
neri de la exploatările 
miniere Săsar, Herja, 
Baia Sprie și Nistru și ti
nerii de la Uzina „1 Mai".

In ultimele minute ale 
anului 1965 în sală s-a 
făcut liniște deplină. Ti
nerii au ascultat cu aten
ție cuvântarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușestu. 
Sfîrșitul cuvintării a fost 
subliniat de puternice a- 
plauze. Tinerii și-au măr
turisit și astfel dragostea 
și prețuirea lor pentru 
cuvîntul partidului, pen
tru conducătorii săi în
cercați.

Intîlnirea în mers a 
celor doi ani a fost mtir- Un moment multe altele

Noaptea dintre doi ani
— Bun. Așteptăm 

din nou telefon... în
trerupere. Ne cheamă 
Dobrogea.

— Topraisar înseamnă 
pe tătărăște satul din 
bordeie de lut. Căutați 
în Dobrogea asemenea a- 
șezări și nu veți găsi ni
căieri. In schimb, numele 
se păstrează și îl poartă 
una din cele mai fru
moase și mai bogate co
mune din inima raionului 
grînar al stepei. Sîntem 
în noaptea de Anul Nou 
și în întunericul dens ca
re a îmbrățișat cîmpia, lo
calitatea luminată feeric 
pare o uriașă corabie în 
mijlocul oceanului negru 
— ogoarele. Cum își pe
trec cooperatorii revelio
nul ? Să reperăm una din 
aceste lumini și să pă-țțț 
trundem într-o cWf-.dețjy 
lingă șoseaua -asfaltată '' 
care ne este mai la înde- 
mînă. Este o casă mare, 
impunătoare. în care, du
pă ferestre hănuiești — 
6—7 încăperi. Înăuntru 
veselie, mare veselie. In 
jurtd unei mese lungi și 
încărcată cu toate sevele 
pămîntului dobrogean 
transformate în pîine, în 
vin, în fripturi, sarmale 
și fructe facem cunoștin
ță cu gazdele : tînărul 
Gheorghe Bratu, tracto
rist la S.M.T. și soția lui 
Elena, membră a coope
rativei agricole din loca
litate, Eugen Țîrcovnicu, 
tatăl Elenei și el membru 
al cooperativei, un om în 
vîrstă dar destul de tînăr 
dacă socotim că anul ca
re a trecut a avut pentru 
el 550 de zile... muncă, 
sofia acestuia, nepotul lor 
Leonard (fiul lui Gheor
ghe Bratu) care n-a îm
plinit încă 6 ani. dar se 
pricepe foarte bine să 
schimbe plăcile la pikup, 
considerînd această preo
cupare în noaptea de A- 
nul Nou o sarcină de băr
bat. Și mai sînt doi oas
peți de la București: ve- 
rișOara Elenei, Ana Flen- 
cu, elevă în anul II la 
școala profesională de 
poligrafie, împreună cu 
mama ei. Așadar, și la 
București se știe că la 
Topraisar poți să petreci 
un revelion în toată le
gea. Televizorul și pi- 
ktipul rețin pe rînd aten-

Corului studențesc din 
sălile palatului i se adau
gă alte și alte voci. Sînt 
studenți de la Politehni
că, de la Universitate, de 
la Arhitectură, de la 
Construcții — care pe
trec Revelionul în cadrul 
facultăților, alături de 
colegi și profesori, de 
prieteni. E un cor al ce
lor aproape 50000 de 
studenți ai Capitalei.

— Peste cîteva luni 
vom fi ingineri, econo
miști, profesori. Cu alte 
cuvinte vom avea cinstea 
de a ne număra în rîn- 
durile membrilor celei 
mai 
re-și 
de 
mul 
lui...
șim va fi bogat în eve-

tinere promoții ca- 
încep activitatea 

specialiști în pri- 
an al cincinalu- 

Anul în care pă-

cată de urale și ovații. 
Laolaltă tineri români, 
maghiari și de alte națio
nalități au toastat pentru 
succesele noului an pe 
care îl doresc și mai bo
gat, și mai împodobit de 
fapte demne de laudă.

fost semănat cu „Noua 
semănătoare SPC 6 / Să 
iasă recolta frumoasă, / 
Sămînța este de soi / De 
pe aici de pe la noi. ! 
Pentru noul an 1966 / Să 
se bage în hambar / 3000 
kg la hectar".

în timp ce consem
nam convorbirea cu 
corespondentul din 
Baia Mare, telefonista

Atențiune I începem l

clădire a Fa-...Noua
cidtății de construcții 
civile — de pe malul 
lacului Tei, Institutul de 
arhitectură „Ion Mincu", 
cantina Complexului stu
dențesc, „Grozăvești",
sala de sport a Institutu
lui politehnic au devenit 
adevărate „Palate ale ti
nereții și veseliei". Firme 
luminoase clipesc vesel 
în ploaia de afară: „La 
mulți anil". Tradiționalul 
plugușor a sosit cu

nimerite, cu realizări de 
seamă prefigurate în do
cumentele partidului 
nostru privitoare la dez
voltarea științei și tehni
cii, a întregii economii. 
Asemenea evenimente și 
realizări avem de pe a- 
cum convingerea că le 
vom trăi nemijlocit pe 
șantierele marilor obiec
tive ale cincinalului. 
Sîntem pregătiți pentru 
a duce la îndeplinire sar
cinile noastre viitoare.

anunțat că sîn
tem chemați de Olte
nia.

Pretutindeni
prezent 

optimismul
— Atenție, la tele

fon Baia Mare.

Aici, practic oamenii 
muncii din întreprinde
rile orașului situat la

poalele Dealului Florilor 
au trecut în 1966 cu mai 
mult de două săptămîni 
în urmă, când prin mun
că harnică înfăptuiseră 
planurile stabilite pentru

— Transmit din Cora
bia. In sala de spectacole 
a Casei raionale de cultu
ră Corabia sînt mai bine 
de 300 de tineri din tot 
orașul. Printre ei aproape 
jumătate din locurile de 
la mese le ocupă tineri 
țărani cooperatori de la 
cooperativa agricolă de 
producție Unirea, unitate 
cunoscută în regiunea Ol
tenia pentru rezultatele 
obținute. Printre altele : 
2 713 kg griu la hectar 
de pe o suprafață de 900 
hectare. Acum, cînd pa
harele s-au ridicat pline 
întîmpinînd noul an, ura
rea tradițională „La multi 
ani!" a fost însoțită și de 
un „spor la muncă pe o- 
goare, multe grîne în 
hambare", rostite din toa
tă inima.

Urătorii purtau în mîini 
un simbol parcă mai sim
bolic decît oricare: 
pe tăvi argintate, un 
grîușor crescut verde și 
sănătos de 10—15 cm. 
In textul urărilor, mește
șugit alcătuite în versuri, 
se spunea că acest grîu
șor din tava de argint a

...Reveniți din sălile 
Palatului și de la cî
teva revelioane din 
Capitală, reporterii 
noștri cer să prezin
te cefe aflate. Firește, 
pe scurt, fiindcă aș
teptăm noi vești din 
țară. Le dăm cuvin tul:

Sintem împreună cu 
un grup de tineri ingi
neri proiectanți de la In
stitutul de proiectări pen
tru industria alimentară 
care au părăsit nu de 
mult amfiteatrele studen
țești. Interlocutorii noștri 
sînt Anișoara Romașcauu, 
Laura Puia, Jean lonescu 
și Mihai Constantinescu.

— Am venit cu toată 
inima să tm sărbătorim a- 
nul de rmizări și suc- 
cPsA'"i>r?i,fim ștnhuTyie 
muncă ce cine ne spu
ne tînăra ingineră Ani
șoara Romașcanu. Trăim 
cu emoție și încîntare a- 
ceste clipe tocmai pen
tru că avem foarte clară 
perspectiva viitorului, a 
zilei de mîine, știm ce a- 
vem de făcut, de înfăp
tuit. Iată un lucru foarte 
concret, în ce ne privește. 
De mai multă vreme lu
crăm la proiectul noii fa
brici de zahăr ce se va 
înălța la Oradea. Sub 
proprii noștri ochi se con
turează liniile, dimensiu
nile unuia dintre noile 
obiective economice pre
văzute în viitorul plan 
cincinal. Îndemnul pe c.a- 
re-1 simțim fiecare din 
noi acum este să ne spo
rim eforturile, în conti
nuare. pentru a pune la 
dispoziția viitorilor con
structori un proiect fără 
greșeală și în timpul pre
văzut.

Pe noi, ca tineri ingi
neri — ne mărturisea 
Mihai Constantinescu 
ne-au impresionat pro
fund și ne-au angajat, în 
același timp, , recentele 
măsuri inițiate de partid 
privind organizarea cer
cetării științifice. Rosturi
le deschise larg științei, 
oamenilor care se ocupă 
de pătrunderea tainelor 
ei, în cele mai diferite 
domenii de activitate ne 
dau garanția, certitudi
nea că în viitor poporul 
nostru, condus cu înțelep-

Anul Nou iși (jfftsripta n

răvașe, epigrame, — o 
origitială „poștă a reve
lionului" — interpreta
te cu o vervă de 
mari de către 
lor, „actorii", 
tuturor: „Nu
PLICTISEALA să

Pînă la ora la 
transmit, 
personaj nu s-a ivit. Vă 
asigur, că nici pe mc 
departe.

★
Ritualurile și podoabe

le acestei nopți de basm, 
iluminația feerică, pilcu
rile de brazi răsăriți dir. 
marmura albă, costuma
ția personajelor sosite dir 
tezaurul folcloric al po
porului nostru, cînte- 
cele și dansurile ce ridică 
în înalturile cupolelor im
nurile tinereții, ale vese
liei, i-au încîntat deopo
trivă și pe oaspeții străini, 
prezenți în marele Falat. 
Urarea lor, în clinchet 
de pahare, este urarea 
prieteniei. Sînt prezenți 
tineri care studiază în fa-

ricii ți

zile 
colegii 
Deviza 

lăsați 
intre!" 

! care 
inoportunii,

ciune de partid, va do
bândi realizări noi și mai 
numeroase, ca rod al apli
cării soluțiilor descoperite 
de cercetători.

★
— Mă ailu printre e- 

levii Liceului „Nicolae 
Bălcescu". Adolescen
ța dansează voioasă. în 
sala frumos și bogat 
împodobită răsună fer
mecătoarele acorduri 
ale muzicii. Liceenii își 
ritmează buna dispo
ziție și exuberanța 
bucuriei în pași de 
dans. Străjuită de cîți- 
va brazi lainici ale că
ror podoabe minunate 
strălucesc de lumină, 
sala pare o poiană fee
rică. Deasupra, 
te dinspre vîrfuri, 
împletesc 
ticolore 
delor. Și 
„poiană", 
nopții, Anul Nou a fost 
întîmpinat cu tradi
ționalele urări de îm
plinire a viselor și nă
zuințelor de viafă lun
gă și fericire. Firesc, 
celei mai frecvente 
urări — „La mul ți ani!“ 
— i s-a adăugat o com
plinire specifică: „...și 
numai note bunel".

Primul meu interlo
cutor în noul an a fost 
eleva Mercioiu Luqna, 
din clasa a XI-a:

—• „Ce-mi doresc

porni
se 

culorile mul- 
ale 

in 
la

ghirlan ■ 
această 
miezul

în

mod deosebit? in pri
mul tind succese la în
vățătură. Mărturisin- 
du-vă asta mă gindesc 
mai ales la examenul de 
maturitate și la cel de 
admitere în invățămin- 
iul superior — ade
vărate „pietre de încer
care" pentru oricare 
absolvent. Mă pregă
tesc .pentru ele cu cer
titudinea că succesul 
depinde numai și nu
mai de calitatea stu
diului personal. Aș mai 
adăuga dorința de a 
ocupa, împreună cu co
legele din echipa de 
gimnastică artistică a 
școlii, un loc de frunte 
la concursul interșcolar 
ce va avea loc in pri
măvara acestui an”.

Rod al alitor nopți de 
frămintare și zile de fe
brile pregătiri, reve
lionul — apogeu pe or
bita vacanței — este 
și un veritabil specta
col. Și-au dat concursul 
toți elevii școlii. „De
coratori" și „sceno
grafi", unii au risipit 
din belșug fantezia și 
gindurile Ipr frumoa
se pe ramurile brazilor 
care ornează sala. 
„Muzicienii" — instru
mentiști sau soliști vo
cali — au pregătit nu
mere speciale. „Litera- 
ții" au creat cuplete,

SWS: 
tineri ain țările 
\mericii Latine. Ne apro
piem de unul din aceștia. 
Salami Patrick din Nige
ria :

— Nu este pentru pri
ma oară cînd fac cunoș
tință cu veselia și bucurii 
electrizantă a tinerilor rc- 
mâni, cu ospitalitatea ți 
prietenia pe care știu •ă 
o arate oaspeților străin. 
Dar ceea ce văd și ce 
simt în noaptea aceasn 
aici, întrece așteptările. 
Ne incintă totul, de li 
organizare pînă la mini- 
natele tradiții popula#.

— Ne simțim excelert, 
tot așa de bine ca si 
acasă, ne declară un <lt 
tînăr, Sallami Abdulkackr 
din Yemen. Ne simțim :a 
între prietenii cei nai 
buni și apropiați. Proga- 
mul ne-a pregătit atîta 
numeroase surprize are 
ne-au încîntat prin orgi- 
nalitate, prin culoare, 
ritm și umor.

O nouă legătură cu 
Orașul „Gheoțhe 
Gheorghiu-Dej“. Co-

respondentul 
ne este dator 
informație. Ii 
cuvîntul:

— Conducînd instalația 
cu întreaga capacitate de 
42 de celule electrolitice, 
la capătul schimbului — 
deci în primul schimb al 
anului 1966 — maistrul 
Dinu și schimbul său, 
compus în majoritate din 
tineri au obținut o pro
ducție la nivelul celei mai 
bune „zile". 48 tone de 
hidroxid de sodiu și 43 
tone de clor gazos. In 
aceeași noapte numeroase 
posturi cheie ale secției 
UCU erau încredințate 
tinerilor. Munca lor este 
redată în cifra consem
nată în raportul de pro
ducție la sfîrșitul schim
bului ț peste 44 tone de 
hexacloran, substanță ac
tivă de cea mai bună ca
litate. Cifrele au fost 
scrise pe o filă nouă, erau 
primele tone din cin
cinal.

Vești despre modul 
P'șȚpiCuni și-au petrecut re- 

» tuivelionul oamenii mun
cii, tineretul am 
primit de pretutin
deni : din Cluj și din 
orașul flăcărilor, Hu
nedoara, din Pitești, 
Timișoara, Iași sau 
Arad — toate redînd 
aceeași atmosferă en
tuziastă, optimistă.

★
...Se apropie zorii pri

mei zile a anului 1966. 
Lumina neonului se re
varsă încă puternic prin 
marile ferestre cînd la 
ușa Palatului se zărește 
o... sorcovă. Urătorul 
— primul, poate, din
tre copiii urători ai ță
rii care, potrivit tradiției, 
bat în porțile caselor cu 
floarea de hîrtie colorată, 
este poftit înăuntru. La 
toate mesele, în toate să
lile, vocea sa de copii 
sonorizează o veche u- E 
rare auzită la fiecare în
ceput de an pe pănțintu- 
rile Mioriței:
Să trăiți, să înfloriți 
Ca merii, ca perii 
In mijlocul verii... 
La anul și la mulți ani!

nostru 
cu o 
dăm

Reporhj realizat de
NICOLAE DRAGOȘ 
EUGEN FLORESCU 
VASILE CĂBULEA 

ADRIAN VASILESCU 
ION TRONAC 

și corespondenții regionali
■w——....... .

In .seara aceasta, toți cei prezenff au făcut dovada unui talent autentic de dansatori Fotografiile: ION CUCU

0
„Revelionul*

rele 15. Cîteva se
cunde și trompeții 
deschid prelung 
carnavalul. Palatul 
Republicii Socialiste 
România răsună de 
cîntece și voie bună. 
In prima zi a nou
lui an, tinerețea în

chină paharul bucuriei viitorului lu
minos ce-i surlele aproape, din ce în ce 
mai aproape...

Peste 3 000 de pionieri și școlari so
siți din toate raioanele Capitalei —- 
din Balta Albă și pînă la Jiul-Scînteia, 
din Drumul Taberei pînă la Floreasca 
—■ s-au întîlnit în după-amiaza zilei 
de 1 ianuarie la tradiționalul carna
val pionieresc. Decorul, meșteșugită 
îmbinare de real și fantastic, îmbie că
tre o lume de basm. Suprasolicitat de 
belșugul ofertelor, aproape nu știi pen
tru ce să optezi. Deodată, un fior stră
bate sala. înconjurat de vulpi, iepuri, 
urși și lupi blajini, Moș Gerilă coboară 
în mijlocul copiilor, urîndu-le noi și 
mari succese pe ogorul învățăturii. 
Gazdele îl întovărășesc, apoi, prin toa
te încăperile... veseliei. Pe o scenă, la 
etaj, se întrec în virtuozitate și măie
strie eroii Teatrului „Țăndărică". La 
parter, interesante numere de circ îi 
stîrnesc Moșului zîmbete. In altă sală 
se bucură la rînd cu pionierii de 
efectul ineditelor jucării electronice : 
maimuțoiul mecanic, robotul lu-

celor mici
rător, instalația de încercare a puterii, 
ala basmelor este luată pur și sim- 
du cu asalt. Însuși Creangă povestește 
fătos copiilor. Cîteva minute Moș Ge- 
ilă ascultă și el Cuminte glasul fer

mecător al humuleșteanului. Se retra
ge, apoi, obosit de atîta priveliște, să 
se odihnească.
I Un nou semnal de trompetă. În
cepe Parada costumelor. De-a lungul 
unui culuoar viu, în exclamațiile pline 
de surpriză și satisfacție ale țuicilor 
spectatori își fac apariția eroii îndră
giți ai basmelor. O floare iese în ca
lea Albei ca Zăpada, în timp ce un 
pitic se trudește să țină pasul cu Voi
nicul codrilor. Iată-i și pe eroii cărților: 
Romeo și Julieta, Sânziana și Pepelea, 
Othello și Desdemona, Ion și Ana, Făt 
Frumos și Ileana Cosînzeana. Zvonul 
veseliei a trezit-o și pe Țărăncuța lui 
Grigorescu; s-a desprins din tablou 
și a venit să petreacă alături de copii. 
Rînd pe rînd eroii apar și dispar ca-n... 
povești.

In mijlocul veseliei apare deodată 
Anul Nou. O explozie de bucurie îi 
însoțește apariția; cu toții se string 
roată în jurul lui. Se înfiripă’ hora... 
Deasupra tuturor tradiționalul brad 
verde își răsucește mustățile în vint 
ca pe niște uriașe ace de ceasornic.- 

...Cîntecul și dansul au ținut p! 
seara tîrziu.

I. TRAIAN 
I. ANDREIȚĂ
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In primele zile ale
peste

anului s-au obținut | 
plan: I începutul primului

Să reve- 
exemple : 

Neacșu,

însă
mai

Sin- 
ziua 
deo- 
unei

imIiii wmA

In fabricile, uzinele și șantierele de construcții ale țării a în
ceput — în primele 'bre ale dimineții de ieri — noul an de muncă. 
(De iaptr în întreprinderile cu regim neîntrerupt de lucru munca 
n-a încetat nici o clipă).

Reporteri ai ziarului nostru au vizitat mai multe fabrici și 
uzine, înregistrînd primele iapte de muncă, la 
an al cincinalului. Iată constatările lor.an al cincinalului.

La Combinatul siderurgic I
I
I
I
I
I obișnuit 

mînă, s-i

Ilor și tc‘. 
departe 
d-

I strungarul 
unul din r

I
I
I
I
I

Hunedoara

tone de oțel 
tone de fontă

351
235
25 tone cocs metalurgic

La Combinatul chimic Craiova
$

La Uzinele
„Republica"

din Capitală

190
174

La

tone azotat de amoniu
tone acid azotic

A

întreprinderea de foraj
Craiova

• Pianul pe două zile a fost depășit cu 10%

• Au început forările la primele trei sonde

3 ianuarie 1966. La Uzinele 
..Republica" ziua aceasta a 
început ca de obicei: munci
torii au venit Ia ora 7, s-a fă
cut în fiecare secție instruc
tajul de protecția muncii, 

' la început de săptă- 
■a efectuat în cîteva 

minute un control al mașini- 
totul s-a desfășurat mai 

> ca în oricare altă zi 
de lucru. în secția filetaj, 

1 Aurel Neacșu, 
mulții tineri eviden- 

țiați lună de lună în 1965, are 
de executat o operație iden
tică cu cea din ultima zi a 
anului trecut, Ia mufele de 4 
țoii conductă. La un alt 
strung Ion Răducan, venit 
doar de cîteva luni în uzină, 
se gîndește la aceeași proble
mă : cum să utilizeze cît mai 
mult cuțitele care sînt mai 
moi decît niplele și se uzează 

j repede.
Instantaneele acestea pot fi 

| întîlnite la tot pasul: în sec- 
I ția tras la rece, ta 
. mecanică și așa mai departe.

Pe o ușă metalică e 
I un brad și alături

laminor,

desenat 
urarea :

„La mulți ani — 1966“. 
gurul lucru care arată că 
aceasta are totuși ceva 
sebit, că este începutul 
noi perioade de muncă.

Semnul acesta poate fi 
dezvăluit, la o privire 
atentă, în modul de compor
tare al oamenilor, 
nim la aceleași 
strungarul Aurel 
care lucrează de zece ani în 
uzină, și-a luat angajamentul 
acum, la începutul celui de-al 
ll-lea an, să depășească pla
nul cu 20 la sută, să obțină 
economii de 1000 lei și să 
reducă cifra de rebut la 1 la 
sută. „Ritmul mai rapid pe 
care mi l-am propus pentru 
L966, ne spune dînsul, e de
terminat de faptul că mașina 
mea încheie un flux. Iar cei 
de la filetare au nevoie de un 
stoc de piese".

...Cu lăcătușul Constantin 
Popescu, în vîrstă de 27 
ani ne-am întîlnit în ușa ca
binetului tehnic.
astfel că tocmai depusese do
sarul unei noi inovații, lucra
tă împreună cu un alt lăcă
tuș, Florian Bocșa.

Pe scurt, este vorba 
mătorul lucru : o baie 
cromare cu pereți de 
și o serpentină pentru încălzi
rea acidului. Ea va înlocui 
baia de fier care se uza 
pede din cauza acidului

de

Am aflat

de ur- 
de de- 
plumb

re-
Și

Marele arc al luminii

trebuia reconstituită la 
care început de an. în afară 
de aceasta, decromarea ma
trițelor se va face mult mai' 
repede și în condiții mai bune 
decît pînă acum. Iată cîteva 
avantaje care-1 fac pe lăcă
tușul Constantin Popescu să 
aștepte cu încredere omologa
rea primei sale inovații din 
acest an. Pînă atunci mai 
are în vedere cîteva proiecte...

în aceeași secție — filetaj 
— tînărul ing. Mihai Berciu 
aprecia faptul că la dezbate
rea cifrelor de plan ale sec
ției, tinerii au făcut propuneri 
interesante de îmbunătățire a 
procesului de producție. „Une
le din propuneri le-am reți
nut și le-am înaintat cabine
tului tehnic, altele sînt deja 
prevăzute în planul de măsu
ri tehnico-organizatorice și 
constituie tot atîtea obiective 
la a căror realizare am trecut 
chiar din prima zi a anului. 
Ietă-le : instituirea unui con
trol de calitate interfazic la 
atelierul mufe, control care 
se făcea și înainte însă de 
fiecare muncitor în parte ; — 
construirea unor pereți de 
sticlă și în părțile laterale ale 
macaralelor ; — centralizarea 
comenzilor la presele de pro
bat — adaptarea unor linete 
îmbrăcate în cauciuc la ma
șinile de filetat cridane și al
tele". Realizarea acestor mă
suri, precum și a altora ce 

’vor fi propuse pe parcurs, 
este menită să facă posibilă 
depășirea în procent de 4 la 

. sută a sarcinilor de plan, pre
văzute pentru anul 1966.

Încă din primele ore ale anului 
a pornit cu avint sporit

1966, colectivul Întreprinderii „Electromagnetica" din Capitală 
la realizarea sarcinilor de plan din prima lună a anului

Foto: AGERPRES

D. MATALĂ

în întreprinderile

După 780 de zile și nopți, la cheile Argeșului din orașul Craiova
•>

barajul a atins cota finală

Intr-un carnet de însemnări mai vechi găsesc notate următoarele cuvin
te : „Barajul Hidrocentralei de pe Argeș. Data începerii turnării — 18 
octombrie 1963".

Acum, cînd barajul a atins cota finală — 165 metri — se cere să fie 
completat acest început de jurnal de bord, să fie adus la zi. Fiecare din 
cele JSO de zile și nopți care au trecut de atunci au aici faptele și istoria 
lor. Ele ar trebui consemnate oră cu oră, minut cu minut, pentru a da ima
ginea muncii și luptei eroice a constructorilor, pentru înăjțarea marelui 
arc al luminii.

fel. „Barajul este pentru Gherasim si 
tovarășii săi, pentru cei peste 300 de 
tineri care lucrează aici — consemnea
ză reporterii „Făcliei" ■— un act de con
știință". Gherasim Rus definește cum nu 
se poate mai simplu acest act :

„Nici unul dintre noi — spune 
nu întrerupt lucrul,' indiferent ' că 
sau ninge, pînă nu termină de
bena începută, pînă nu este sigur 
calitatea ei".în golul imens 

dintre cele două 
stînci coboară pri
ma benă cu be- 

de la cota zero. 
Pînă sus. Ia cota finală, sînt 165 m. De 
la prima benă, inima constructorilor — 
excavatoriști, dulgheri, betoniști, maca
ragii, instalatori etc. — bate zi și noap
te pentru înălțimea cea mai ridicată — 
acolo unde barajul se va înfrunta pen
tru întîietate cu muntele.

Lucrările de turnare sînt încredințate 
— fapt firesc aici, pe șantier, unde lu
crează. un număr mare de țineți — la 
trei tineri ingineri: Adrian Popovici, 
Stelian Mazilu și Marius Mălai. Primii 
doi au o „identitate" comună. Amîndoi 
colegi de facultate și printre fruntașii 
promoției, amîndoi au cerut insistent, la 
absolvirea facultății, să fie repartizat! 
pe „cel mai mare șantier". Amîndoi au 
început, alături de constructorii șantie
rului, lupta cu stînca — unul pe versan
tul drept, iar celălalt pe cel sting — 
pentru a trasa

18 octombrie 
1963

ton. începe bătălia

— Cum ați reușit ? îl întreabă repor
terii ziarului „Făclia hidrocentralei" pe 
tînărul inginer. Primesc un răspuns sim
plu : „Eram nemulțumit de ritmul de lu
cru. Trebuia cineva să Iacă un pas îna
inte, și ne-am gîndit să-l facem noi".

Repetiția gene
rală făcută in 1964 
de toate schimbu
rile — de a turna 

in medie peste 1500 mc pe lună — în
cepe să-și spună cuvintul. Anul 1965 
devine anul unui record colectiv: se 
toarnă, în medie. 1600—1 800 metri cubi 
pe lună. Sub acest record semnează cu 
aceeași mindrie și brigăzile de pregăti
re conduse de Ion lonescu și Constantin 
Prisăcaru ; și brigăzile de dulgheri con
duse de Gh. Blînduță și Vasile Ghinu- 
tă; și brigăzile de beioaiști conduse de 
Gherasim Rus, Vasile Dănilă și Petre 
Toșa. Ascensiunile spre cota finală se 
lin lanț, una după alta.

1965

conturul viitorului baraj.

Gerul puternic i-a 
obligat pe con
structori să între
rupă turnarea pe 

timp de aproape 3 luni. Dar, de fapt, ea 
n-a încetat nici o clipă. A fost continua
tă pe un alt plan. Al preocupării pentru 
găsirea unor metode de muncă mai ra
pide, mai bune. A fost, cum spune tină- ' 
rul inginer Stefan Ciocan, o retragere... 
victorioasă. Constructorii au pus la 
punct în această „pauză" o metodă nouă 
de lucru : cofrajele metalice cățărătoare. 
O dată cu aplicarea ei, turnarea baraju
lui a intrat într-un ritm nou.

1 martie 
1964

Gherasim Rus 
sărbătorește 

un dublu eveni
ment. Împlinește, la virsta de numai 30 
de ani. 14 ani de activitate neîntrerup
ta pe șantierele patriei și tot astăzi bri
gada pe care o conduce toarnă ultima 
benă Ia cota 100 metri.

16 aprilie 
1965

4 iulie
1965

Rus
Tot 

peste

Gherasim 
este norocos, 
brigada sa, 
alte două luni 

nouă Înălțime baraju- 
45

30 decembrie 
1965

13 iulie
1964

re record de turnare 
tri cubi intr-o lună.

Schimbul condus 
de inginerul Adri
an Popovici reali
zează cel mai ma- 
— peste 1 600 me-

ceva, adaugă o
lui: Î20 metri. Au mai rămas doar 
de metri pînă la cota finală. Diferența 
de înălțime între muntele construit de 
om — barajul — și cel plămădit de na
tură, se micșorează mereu. Reporterii 
ziarului „Făclia hidrocentralei" îi cer 
lui Rus o declarație. Gherasim conside
ră că brigada lui nu are nici un merit 
deosebit. Vorbește de' toate brigăzile la

el — 
plouă 
turnat 

de

Schimbul condus 
de maistrul Petre 
Toșa (același care 
în ziua de 18 oc

tombrie 1963 semnase actul de naștere 
ai primei lamele) a turnat Ultima benă 
în corpul de aproape 500 000 mc de 
beton al barajului. Pe cele 22 de ploturi 
aliniate acum la aceeași cotă cu piscu
rile munților, privirea și pasul 
trec învingătoare. Marele arc al 
s-a întîlnit cu cerul.

omului 
luminii

1 ianuarie 
1966

e s t e,

Și in

Timpul 
pentru prima dată 
de la începerea 
turnării, aliatul 
luna ianuarie. Seconstructorilor

poate turna ca în luna mai 1 Constantin 
Prisăcaru — omul care a pregătit cu 
artă de bijutier fiecare lamelă a baraju
lui — se va profila acum in lucrări de 
finisare. 780 de zile, privirile construc
torilor au fost ațintite spre cota finală, 
spre înălțimea de 165 m. Dar acum ?

Marius Mălai, șeful lotului baraj, răs
punde fără nici o ezitare : „Trebuie să 
asigurăm cît mai repede trecerea peste 
baraj, pentru a stabili legături cu lotu
rile de pe viiturile lacului. Trebuie să 
iacem racordurile între drumul care 
merge spre coronament și drumul de 
pe conturul lacului. Trebuie să încheiem 
in primul trimestru lucrările de finisaj. 
Fără lucrările de finisaj, barajul e o ca
podoperă neterminată".

început printr-o muncă dură, de dis
locare a stîncii, barajul se încheie prin
tr-o muncă care-i apropie pe construc
tori de artiști. Ea se desfășoară sub 
același imperativ : repede și bine I

C. PRIESCU 
A. POPESCU

Și-a încheiat activitatea pri
mul schimb al cincinalului., 
Din fiecare Ioc de muncă, indi
ferent de specific sau secție, 
se pot scrie pagini întregi. 
Nota generală este entuziasmul 
cu care lucrătorii din între
prinderile craiovene au în
ceput lucrul în primele zile 
ale anului.

Primul popas l-am făcut la 
Termocentrala Craiova.

— Cîți kW/ore au, fost tri
miși pe „portativul" de înaltă’ 
tensiune în primele 2 zile ale 
cincinalului ?

— 9,6 milioane kW/ore, ne 
răspunde tov. inginer Ștefan 
Gust de la tabloul central de 
comandă. Sîntem deja cu ceva 
peste plan. Totodată am furni
zat și vecinilor dela combina
tul chimic aburul necesar, 
care se ridică la 100 metri 
cubi.

Am luat legătura cu combi
natul chimic.

— Știm că la dv. nu a înce
tat o clipă „focul" producției. 
Ce ne puteți spune despre pri- . 
mul pas făcut în cincinal ?

— Am pășit cu dreptul, ne 
răspunde tov. inginer Ion Că
lită, șeful serviciului produc
ție. în primele 2 zile , ale cinci- : 
naiului am. avut de realizat la • 
azotat de amoniu 1 360 tone. . 
Basculele automate au cîntă- 
rit 1 550 tone. La amoniac, în 
aceste două zile planul a fost 
depășit cu 60 tone. Acid azo
tic : 1 050 tone plan — realizat 
1 224 tone,

în obținerea acestor succese 
o contribuție însemnată au a- 
dus inginerul Catană Lau- ■ 
rențiu, maistrul Barbu Seba
stian, operatorul Chirîlă Nico- 
lae, operatorul principal Rădu- 
canu Ion, inginerul Racz San
dor, care și-au petrecut reve
lionul în fața tablourilor de ■ 
comandă, avînd bucuria de a 
fi primii care au pășit spre 
realizarea sarcinilor din cin
cinal.

...Succese însemnate au obți
nut în aceste prime zile și lu
crătorii întreprinderii de foraj 
Craiova, unitate care și-a în
deplinit planul pe 1965 cu 27 de 
zile mai devreme.

în primele 2 zile sondorii 
craioveni și-au depășit planul 
cu 10 la sută; Au început fo
rările la primele 3 sonde ale 
cincinalului. Brigăzi-Je conduse 
de maiștrii Nicolae Popescu. 
Daniel Guloiu, Trâian lonescu 
au luat startul în cincinal fo- 
rînd primii metri la primele

3 sonde cuprinse în planul a- 
nual.

M. DUMITRESCU TELEGRAME
Combinatul
Siderurgic
Hunedoara

Excelenței sale 
Generalului NE WIN 

Președintele 
Consiliului Revoluționar 

al Uniunii Birmane

RANGOON

De Anul Nou, la Poiana Brașov

Siderurgiștii hunedoreni 
și-au făcut intrarea în noul 
an cu succese importanțe în 
întrecerea socialistă. în zilele 
de 1 și 2 ianuarie cuptoarele 
combinatului au . continuat să 

. ramînă sub înalte temperaturi, 
dobîndind primele tone de me
tal din 1966. Schimburile con
duse de inginerul Sabo Ioan de 
la oțelăria Nr. 2 și maistrul 
Cizmaș Gh. de la secția 2 fur
nale, fruntașe pe anul trecut, 
au raportat însemnate depășiri 
de plan chiar în prima zi a 
anului. La furnalul de 1000 
m.c., cel mai mare agregat de 
acest fel din ' țară, furnaliștii 
din brigăzile lui Alexandru 
Hășdăuțeanu, Simion Jurcă și 
Alexandru Comșa au realizat 
în prima zi a anului un indice 
de utilizare superior celui pre
văzut în acest an. Ca urmare, 
ei au produs peste prevederi 50 
tone fontă,. întreaga producție 
fiind de bună calitate.

Deși sarcinile au sporit față 
de 1965, siderurgiștii sînt hotă- 
rîți să nu-și precupețească e- 
forturile pentru a obține noi 
realizări. Ei dovedesc încă de 
pe acum acest lucru. în pri
mele zile ale anului 1966 au 
fost elaborate peste plan 351 
tone de oțel, 235 tone de fontă, 
539 tone de 'aglomerat auto- 
fondant pentru furnale, 25 
tone d©:,«CftCS metalurgic, 90 
tone laminate la secția
„800

în , numele poporului ro
mân,;;al"Consiliului- de jStat al 
Republicii Socialiste ț"‘-Rdrhâ- 
nia și al meu personal, trans
mit, cu prilejul celei de-a 
XVIII-a aniversări a indepen
denței Uniunii Birmane, căl
duroase felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate pen
tru Excelența Voastră, de pro
gres și bunăstare pentru po
porul birman.

CIIIVU STOICA 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 

România

Tovarășului 
CHIVU STOICA 

Președintele 
Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste 
România

București 

tovarășe ChivuStimate 
Stoica,

Vă mulțumesc sincer pentru 
felicitările cordiale și bunele 
urări pe care mi le-ați trans
mis în numele Consiliului de 
Stat aL Republicii - ..Socialiste 

^România șLaldv,, personal, cu 
ocazia alegerii mele în func
ția de președinte al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

împărtășesc încrederea dv. 
că relațiile de prietenie și co
laborare frățească între Uniu
nea Sovietică și Republica 
Socialistă România se vor dez
volta neîncetat și în viitor, 
spre binele popoarelor noas
tre. al cauzei socialismului și 
păcii în lumea întreagă.

R. LAL

N. PODGORNlI

INFORMAȚII

CINEMATOGRAFE
OLD SHATERHAND

film pentru ecran panoramic— 
rulează la Patria (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).

CAMERA ALBĂ
în completare „Sesiunea Ma
rii Adunări Naționale din de
cembrie 1965" —- rulează la 
Victoria (orele 10 ; 12; 14 ; 16; 
18,15; 20,30), Feroviar (orele 
9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30).

CATIFEAUA NEAGRA
în completare „Vezi rîndunele- 
le, se duc" — rulează la 
teafărul (orele 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Festi
val (orele 10;
16,45; 19; 21 — 
„Cei mai puternici 
pa").

TATĂL SOLDATULUI
în completare „Cumpărătura"
— rulează la Excelsior (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15;------
Republica (orele 10; 12 
17 ; 19; 21), Capitol 
9,30; 11.45; 14; 16,30;
21).

COPIII ÎNDRĂZNEȚI
în completare „Creionul pier
dut" — rulează Ia Central (o- 
rele 9,30; 11,45; 14; 16,15 ;
18,30; 20,45).

Lu-
9,30; 11,30;

12,15; 14,30; 
în completare 

din Euro-

20,30), 
; 15;
(orele
18,45 ;

AMINTIRI DIN COPILĂ
RIE

în completare „Plante acvati
ce' — rulează la Lumina (ore
le 10; 12; 14; 16; 18,15 ; 20,30), 
Munca (orele 16,30; 18,30; 
20,30 — în completare „Pionie- 
ria nr. 6"), Pacea (orele 16 ; 
18; 20).

FATA LUI BUBE
în completare „Sesiunea Marii 
Adunări Naționale din decem
brie 1965" — rulează la Union 
(orele 15,30; 18; 20,45) Miorița 
(orele 9,45; 12,30 ; 15,15; 18;
20,45).

IN COMPANIA LUI MAX 
LINDER

în completare „Meciul de fot
bal România — Portugalia" — 
rulează la Doina (orele 11,30 ; 
13,45 ; 16; 18,15; 20,30 — pro
gram pentru copii, ora 10), 
Dacia (orele 9—15 în continua
re, 17; 19; 21,15).

ULTIMA CAVALCADĂ 
SPRE SANTA CRUZ

rulează la Giulești (orele 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Rahova (o- 
rele 10,30; 15; 17; 19; 21).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN

în completare „Nimic despre

Arhimede" — rulează la Bu- 
zești (orele 11; 14,15; 16,30 ;
18,45; 21), Ferentari (orele 10 ; 
16; 18,15; 20,30 — în completa
re „Cocoșelul de hîrtie").

JUDEX
în completare „Intîlnire cu 
frumosul" — rulează la Grîn- 
gași (orele 10,30; 16; 18,15 ;
20,30), Unirea (orele 16; 18,15, 
20,30 — în completare „Meciul 
de fotbal România — Portu
galia").

DINCOLO DE BARIERĂ 
în completare „Intîlnire 
frumosul" — rulează la 
(orele 9,45; 12; 14,15; 
18,45 ; 21).

PRIMA ZI — SUITA 
NĂȚEANĂ — ȘTIAȚI 
— MAEȘTRII ARTEI 
CULUI - -------------
PLANETEI
PICIOARE UȘOARE — A- 
RIPI ZBURĂTOARE — ME
CIUL DE FOTBAL ROMA
NIA - PORTUGALIA — NI
MIC DESPRE ARHIMEDE

rulează la Timpuri Noi (orele 
10—21 în continuare).

MUNCILE LUI HERCULE — 
rulează la Grivița (orele 10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30), Arii':

cu 
Volga 
16,30;

BA
CĂ... 
CIR- 

PRIZONIERUL 
ALBASTRE —

La S.M.I. Giurgiu se repară 
și se pregătesc utilajele în 
vederea lucrărilor agricole 
de primăvară. Din cele peste 
200 tractoare s-au verificat și 
reparat aproape 100, precum 
și numeroase alte mașini a- 

gricole.
Foto: AGERPRES

13,30; 15,45 ;
(orele
18.30 <

MUN-

(orele 9; 11,15;
18; 20,15), Floreasca
9,30; 11,45; 14; 16,15;
20,45).

EXPRESUL PARIS — 
CHEN

în completare „Tot mal sus" —- 
rulează la Bucegi (orele 10 ;
12 ; 14; 16; 18,15: 20,30), Dru
mul Sării (orele 16; 18; 20 —i 
în completare „Plante acva-- 
tice"). ’

COLINA
rulează Ia Torais (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30), Flamu
ra (orele 9,15; 11,30; 13,45 ,
16; 18,15; 20,30).

CREDEȚI-MĂ, OAMENI!
rulează la Flacăra (orele 16 ; 
18; 20), Moșilor (orele 15,30; 
18; 20,30).

HATARI
(ambele serii)
„Totul pentru 
ză Ia Vitan
19,15).

BOCCELUȚA
în completare 
cutului'
(orele 10,30; 16; 18,15; 20,30).

--- FEMEIA NECUNOSCUTĂ
rulează la Colentina (orele 
15,30; 18; 20,30).

in completare 
viață" — rulea- 
(orele 11; 16:

„Mărturiile tre- 
rulează la Popular

SPORT
• După 5 runde, în

turneul internațional 
de șah de Ia Hastings 
conduce iugoslavul 
Gligorici cu 4,5 punc
te, urmat 
(U.R.S.S.), 
(U.R.S.S.) 
puncte, 
(R.D.G.) 
Plleger 
puncte, 
(România) _ ,_____
etc. Gheorghiu a pier
dut partidele cu Gligo
rici și Spasski. Luni a 
fost zi de odihnă.

• A luat slîfșit
campionatul de șah ni 
S.V.A. Pentru a 7-a 
oară consecutiv titlul 
de campion a revenit 
marelui 'maestru inter
national Boby Fischer,, 
în vîrstă de 22 ani. f ,.-Be^“nn (.București 5—3 ■, Berlin• Turneul interna- - ■ ■ ■ - -

" țional ' de hochei pe 
gheață pentru cupa 

'„Allan Brown" a luat 
siîfșit la Colorado 

. Springs, cu victoria e- 
chipei U.R.S.S,, campi
oană mondială, care în 
ultimul meci a învins 
cu 3—0 (0—0, 1—0,
2—0) selecționata R. S. 
Cehoslovace.

de Spasski 
Vasiukov 

cu cite 4 
Uhlmann 

3,5 puncte, 
(R.F.G.) 3

Gheorghiu 
2 puncte

★

Turneul ihternațio- 
nai de hochei pe 
gheață dotat cu „Cupa 
Spengler" a luat sfîr- 
șit fa Davos cu victo
ria formației cehoslo
vace Dukla Jihțava.

• Duminică seara 
s-a încheiat la Berlin 
tradiționalul turneu
internațional (mascu
lin) fulger de handbal. 
Primul 
pat de 
Praga, 
meci 
învins
8—7 (după prelungiri) 
selecționata Berlinului. 
Alte rezultate înregis-

loc a fost ocu- 
echipa orașului 

care într-un 
suplimentar a 

cu scorul de

— Leipzig 4—3; Praga
— Leipzig 6—5 ; Bucu
rești — Praga 8—4 , 
Leipzig — București 

:7—6r -
. Clasamentul filial: 1. 

Praga ; 2. Berlin; 3.
București; 4. Leipzig -, 
5. Budapesta ; 6, Bel
grad ; 7. Copenhaga ; 
8. Jonkopping.

• Intr-un megi re
tur, conțină) pentru 
„Cupa campionilor eu
ropeni" la handbal 
(masculin), echipa sue
deză Rik Goteborg a 
învins cu scorul de 
21—14 (9—6) echipa 
olandeză „Operație 
51'. Învingători și în

a evita în 
cifră greși- 
ce privește 
exactă a 
Comitetul

primul meci (21—20), 
handbalișlii suedezi 
s-au calificat pentru 
turul următor al com
petiției.

• Pentru 
viitor orice 
tă în ceea 
altitudinea 
Mexicului,
olimpic mexican a dat 
publicității un comu
nicat. Cifra exactă a 
altitudinii este de 
2 240 m.

• Continuîndu-și tur
neul în R. F. Germa
nă, echipa bulgară de 
fotbal Slavia Sofia a 
întîlnit la Bremen for
mația locală Werder. 
Gazdele au jucat mai 
bine, cîștigînd cu sco
rul' de 4—2 (2—0).

Luni dimineața au început 
convorbirile între delegația 
economică guvernamentală ro
mâna, condusă de Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comi
tetului Executiv al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, vicepre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri, și delegația economica 
guvernamentală a Republicii 
Democrate Vietnam, condusă de 
Le Thanh Nghi, membri) al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, viceprim- 
ministru al Republicii Democra
te Vietnam.

în după-amiaza aceleiași, zile, 
delegația economică guverna
mentală vietnameză a vizitat U- 
zinele „Tractorul" Brașov.

★

Cu prilejul celei de-a VII-a 
aniversări a victoriei revoluției 
cubane, ambasadorul Republicii 
Cuba în Republica Socialistă Ro
mânia, Manuel Yepe Menendez, 
a oferit luni la amiază o recep
ție în saloanele ambasadei.

Au luat parte George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, general maior 
Ion Coman, adjunct al ministru
lui forțelor armate, conducători 
ai unor instituții centrale și orga
nizații obștești, academicieni și 
alți oameni de știință și cultură, 
generali și ofițeri superiori, zia
riști.

Printre invitați se aflau, de a- 
semenea, șefii unor misiuni di
plomatice acreditați în Republica 
Socialistă România și alți membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)A fost livrat un nou cargou
GALAȚI (de la corespondentul nostru).
Constructorii de nave gălățeni au livrat flotei noastre 

maritime un nou cargou de 4 500 tone destinat trans
portului de marfă generală. Cargoul poartă numele ora
șului Sibiu, în timpul probelor de mers efectuate de 
un echipaj special și de cadre specializate în construc
ția de nave, cargoul a realizat comutarea proiectată, 
răspunzînd la comenzile date printr-o manevrabilitate 
impecabilă. La livrare, beneficiarul, NAVROM, a apre
ciat, de asemenea, buna calitate a finisajului, eleganta 
și .confortul cabinelor și a celorlalte săli și dependința 
de care dispune echipajul. Peste cîteva zile, cargoul 
va pleca în prima sa cursă.



Stare de urgență in Volta Superioară
Agențiile de presă anunță, citind postul 

de radio Ougadougou, că Maurice Ya- 
meogo, președintele Voltei Superioare, a 
decretat stare de urgență in întreaga 
tară pentru „a preveni orice tentativă de 
lovitură de stat".

Autoritățile au interzis toate 
întrunirile politice și demonstra
țiile. Intr-un mesaj radiodifuzat 
președintele Yameogo a arătat 
că autoritățile din Volta Superi
oară au descoperit un complot 
condus de Joseph Ouedraogou, 
fost președinte al Adunării Na
ționale.

Agențiile de presă relatează că 
decretarea stării de urgență în 
Volta Superioară a fost preceda
tă la 2 ianuarie de puternice de
monstrații în capitala țării împo
triva recentelor măsuri de auste
ritate anunțate de guvern.

Pentru a face față dificultăți
lor economice și financiare prin 
care trece în prezent țara, la 31 
decembrie 1965 Adunarea Națio
nală a Voltei Superioare a adop
tat în cadrul programului de 
austeritate economică o serie de 
măsuri care prevăd, printre alte
le, reducerea cu 20 la sută a 
tuturor salariilor. Adoptarea a- 
cestor măsuri a stîrnit un val de

proteste. Sindicatele din Ouga
dougou au organizat la 31 de
cembrie 1965 demonstrații. La 2 
ianuarie au avut loc din nou în 
capitala Voltei Superioare puter
nice demonstrații.★

Ieri dimineața, la Ougadou
gou — capitala Voltei Supe
rioare — au avut Ioc demon
strații violente. Demonstrații
le s-au desfășurat, îndeosebi, 
în jurul palatului prezidenți
al, protejat de unități de 
tancuri, armată și poliție. 
Pentru a împrăștia pe mani- 
festanți, poliția și jandarme
ria au făcut uz de grenade cu 
gaze lacrimogene. Demonstra
țiile, relatează agenția Associ
ated Press, au coincis cu gre
va generală declarată de sin
dicatele din Ougadougou în 
semn de protest împotriva 
măsurilor de austeritate eco
nomică adoptate de Adunarea 
Națională.

Cu prilejul Anului Nou

Mesaje ale liderilor 
politici greci

ATENA 3. — Coresponden
tul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite: Situația politică și 
economică a Greciei, precum 
și obiectivele imediate pe care 
le urmăresc principalele forțe 
politice din această țară au 
constituit subiectul mesajelor 
de Anul Nou adresate de lide
rii grupărilor politice grecești. 
In mesajul premierului Step
hanopoulos, lider al partidului 
„Centrul liberal democratic", 
se apreciază că „în domeniul 
politic Grecia a pășit într-o 
perioadă de normalizare". El 
a semnalat totodată „existența 
unei crize în economia țării" 
și a relevat că națiunii i se 
cer „noi sacrificii, indiferent 
dacă acestea sînt sau nu plă
cute. Aceste sacrificii, a spus 
premierul, le cerem pentru 
protejarea monedei naționale, 
pentru asigurarea nivelului de 
trai și pentru a nu slăbi rit
mul de dezvoltare economică".

Fostul prim-ministru Pa- 
pandreu, lider al partidului 
Uniunea de Centru, pune ac
centul în mesajul său pe „ce
rerea generală și imediată a 
poporului cu privire la organi
zarea alegerilor, cu scopul de 
a restabili funcționarea nor
mală a regimului". Papandrsu 
a criticat actuala administra
ție pentru faptul că ridică 
„obiecțiuni împotriva consul

tării poporului", și relevă că 
numai prin alegeri se poate 
reglementa situația politică și 
economică dificilă prin care 
trece Grecia.

Președintele Comitetului 
Executiv al E.D.A., Passalidis, 
făcînd bilanțul politic al anu
lui 1965 subliniază în mesajul 
său că „anul care a trecut a 
marcat o importantă perioadă 
de mari mobilizări ale forțe
lor democratice, de luptă 
dîrză a poporului pentru de
mocratizarea țării".

Liderul partidului Uniunea 
Radicală Națională (E.R.E.) 
Canellopoulos, relevă în mesa
jul său că Grecia întîmpină 
una dintre cele mai mari cri
ze politice pe care le-a cunos
cut pînă acum, și că alegerile 
vor fi,' în ultima instanță, so
luția finală a situației pre
zente. Administrația Stepha
nopoulos consideră însă că atî- 
ta timp cit situația economică 
a țării nu se va echilibra, nu 
poate fi vorba de alegeri. Gu
vernul speră că prin noile im
pozite, intrate deja în vigoare, 
și prin împrumutul de 50—60 
milioane dolari pe care-l aș
teaptă să-l obțină din S.U.A., 
R. F. Germană și Canada, se 
poate reface economia. In reu
șita eforturilor sale guvernul 
manifestă optimisțn.

• DISPUTA dintre Casa Albă și firma „The Beth
lehem Steel Corporation", cel de-al doilea mare 
producător de oțel din Statele Unite, a rămas prin
cipalul eveniment economic în atenția cercurilor 
interesate din S.U.A. și străinătate. Administrația 
Johnson urmărește acum să împiedice adoptarea de 
alte societăți a măsurii firmei menționate de mărire 
cu 4 dolari a prețului tonei de oțel pentru con
strucții și industria navală. Agenția France Presse 
consideră că aceasta este o problemă de mare im
portanță pentru Casa Albă, deoarece în situația 
cînd Statele Unite sint angajate în războiul din 
Vietnam, sporirea prețului oțelului poate afecta co
menzile militare.

• INTR-UN interviu acordat revistei vest-ger- 
mane ,,QUICK", Klaus Eichmann, fiul fostului cri
minal nazist, Adolf Eichmann, executat în 1962 în 
lzrael, a declarat că Martin Bormann, fostul aghio
tant al lui Hitler, s-ar afla în Chile, unde, în urma

■Unei operații faciale, trăiește liniștit avînd o în- 
fAîțșaTp< “-complet schimbată. întrebat despre Tocul 
precis unde s-ar afla Bormann, Eichmann a declarat: 
,,Tatăl meu cunoștea cu siguranță unde trăiește 
Bormann, deoarece el era în legătură eu un . grup 
de foști naziști aflați în America Latină. Toți 
membrii acestui grup cunosc locul unde se află 
Bormann, dar nimeni nu vorbește despre aceasta".

• GREVA celor aproximativ 35 000 de lucrători 
din transporturi, declarată la New York în prima 
zi a anului, a paralizat complet transportul în co
mun al acestui oraș. Ea a intrat în cea de-a treia 
zi. Cursurile școlilor, liceelor și universităților au 
fost suspendate. Numeroase magazine. închise cu 
prilejul Anului nou, nu s-au redeschis. Mulți func
ționari publici au rămas acasă, neavînd mijloace 
de transport.

• CU PRILEJUL împlinirii a 90 de ani de la 
nașterea Iui Wilhelm Pieck, primul președinte al 
R. D. Germane, la Combinatul pentru, prelucrarea 
cuprului ,,Wilhelm Pieck" din Mansfeld a avut loc 
o festivitate. Ernst Weid, secretarul Comitetului 
P.S.U.G. al combinatului a evocat figura președin
telui Wilhelm Pieck, care a adus o contribuție 
hotărîtoare Ia crearea unității clasei muncitoare:ger
mane și la consolidarea primului stat german al 
■muncitorilor și țăranilor.

• LA LONDRA s-a anunțat că între 11 și 12 ia
nuarie va avea loc la Lagos, conferința extraordi
nară a Commonwealth-ului. La lucrările, conferinței 
și-au anunțat participarea următoarele țări membre : 
Jamaica, Malta, Canada, Uganda, Malawi, Sierra 
Leone, Malayezia, Gambia, Zambia, Kenya, India 
și Cipru. Nu și-au făcut cunoscută părerea lor Tan
zania, Australia și Ghana. Zece din țările membre 
vor fi conduse de prim-miniștri, iar trei vor fi re
prezentate de membri ai guvernelor. Observatorii 
politici din Londra subliniază că după toate proba
bilitățile Marea Britanie va fi reprezentată la acea
stă conferință de primul ministru Harold Wilson.

• ANTROPOLOGII americani Clifford Evans și 
Melle Bety Meggers declară într-un articol publicat 
în revista „Scientific american" că japonezii au 
debarcat în America cu 3 000 de ani î.e.n. și cu 
4 500 de ani înainte de Cristofor Columb. Ei își 
bazează afirmația pe faptul că fragmentele de ce
ramică de acum cinci milenii descoperite în 1961 în 
Ecuador sînt foarte asemănătoare, cu cele fabricate 
în aceeași epocă în Japonia.

Pe scurt

de peste 
hotare
Conferința celor 
trei continente

HAVANA 3 (Agerpres). — 
Comitetul internațional pentru 
pregătirea primei Conferințe 
de solidaritate a popoarelor 
din Asia, Africa și America 
Latină a adoptat ordinea de 
zi precum și raportul ce va 
fi prezentat la conferință.

Azi, la ora 15, ora Havanei

(22 — ora Bucureștiului), are 
loc o întîlnire a conducătorilor 
delegațiilor participante la 
conferință. Deschiderea ofi
cială a primei conferințe de 
solidaritate a popoarelor din 
Asia, Africa și America Lati
nă va avea loc seara tîrziu.

Festivitățile de la Havana
Cuvîntarea lui Fidel Castro

HAVANA 3 (Agerpres). — 
La 2 ianuarie, poporul cuban 
a sărbătorit cea de-a 7-a a- 
niversare a victoriei revoluției 
din Cuba. Potrivit tradiției, în 
Piața revoluției a avut loc o 
paradă militară și un miting al 
oamenilor muncii. în tribune 
se aflau conducători ai parti
dului și guvernului, reprezen
tanți ai organizațiilor revolu
ționare și obștești, precum și 
delegați la conferința de soli
daritate a popoarelor Asiei, A-

Azi

Întîlnirea
indo-pOistânczâ
Ieri au sosit la Tașkent pre

ședintele Pakistanului, Ayub 
Khan, și premierul indian, Lai 
Bahadur Shastri, însoțiți de 
delegațiile respective. Așa cum 
s-ă anunțat, ei vor începe as
tăzi discuțiile pentru soluțio
narea conflictului de frontieră 
indo-pakistanez.

★
Ieri seara, președintele Con

siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Alexei Kosîghin, a avut o în
trevedere cu președintele 
Pakistanului, Ayub Khan. în 
aceeași seară, Alexei Kosîghin 
a avut o întrevedere cu pri
mul ministru al Indiei, Lai 
Bahadur Shastri.

fricii și Americii Latine. La 
miting a luat cuvîntul Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist Cu
ban și prim ministru al Repu
blicii Cuba. El a arătat că a- 
nul care a trecut a fost încu
nunat de succese. Au fost efec
tuate mari transformări în 
aparatul administrativ, s-a îm
bunătățit considerabil munca 
organizațiilor revoluționare de 
masă, s-a întărit controlul și 
organizarea activității econo
mice din țară.

Primul ministru al Cubei a 
subliniat din nou necesitatea 
întăririi capacității de apărare 
a țării.

F. Castro a consacrat o mare 
parte a cuvîntării problemelor 
agriculturii. El a remarcat că 
în cursul anului trecut, cu toa
te condițiile meteorologice ne
favorabile, au fost realizate 
succese de seamă în această 
ramură cheie a economiei cu- 
bane, în special în ceea ce pri
vește plantarea trestiei de za
hăr și altor culturi.

în numele întregului popor 
cuban F. Castro a salutat pe 
delegații la conferința de so
lidaritate a popoarelor Asiei, 
Africii și Americii Latine. El 
a subliniat că toate popoarele 
care luptă pot să conteze în
totdeauna pe ajutorul necondi
ționat și hotărît din partea 
Cubei.

Lucrul cel mai principal este 
să se găsească drumul just de 
luptă a fiecărui popor. Acest 
lucru îl poate face numai po
porul însuși.

VIENA: Aspect de la demonstrația studenților din capitala austriacă, împo
triva achitării fostului comandant S.S. al trupelor de ocupație hitleriste din 

Belgia, Verbe Ieri

Lupte violente

în Vietnamul de sud
în ultimele două zile, în Vietna

mul de sud au continuat lupte vio
lente între forțele patriotice și cele 
americane.

După cum remarcă agenția France 
Presse, trupele patriotice continuă 
să țină sub foc localitatea de coastă 
Quang Ngai, situată la 540 km 
nord-est de Saigon. în seara zilei 
de 2 ianuarie patrioții au atacat 
portul Cong Hoa, situat la 15 km 
sud de Quang Ngai.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă semnalează lupte în regiunea 
de nord a țării, unde în cursul zilei 
de duminică unități americane ale 
brigăzii aeropurtate 173, sprijinite

de efective australiene, au angajat 
lupte violente cu forțele patriotice. 
, Corespondentul agenției U.P.I. Ia 

Saigon relatează despre luptele de 
mare amploare desfășurate între 
trupele americane, ajutate de aus
tralieni și neo-zeelandezi, și patrioți 
în delta fluviului Mekong.

Aviația americană, anunță agen
ția France Presse, a efectuat luni 
dimineața un raid asupra Vietna
mului de sud. Bombardierele strate
gice de tipul „B-52“ au bombardat 
îndeosebi regiunile situate la nordul 
plantației Michelin, la circa 60 km 
nord-vest de capitală.

După demisia

In viața politică italiană noul an 
a început sub semnul incertitudini
lor, al unor apropiate confruntări 
de poziții între partidele care for
mează coaliția

După demisia minis
trului de externe, Fan
fani, și asumarea res
ponsabilităților în ceea 
ce privește politica ex
ternă de către primul 
ministru, Moro, situa
ția — departe de a se 
limpezi — oferă noi e- 
lemente de dispută. De
putății comuniști au a- 
dresat la 1 ianuarie o 
scrisoare președintelui 
Comisiei pentru afaceri
le externe a Camerei 
deputaților, Bortinelli, 
prin care arată că, în 
urma recentelor eveni- 

, mente, simpla convocare 
a comisiei nu este sufi
cientă. Este necesar ca 
problemele întregii po
litici externe a guvernu
lui să fie 
aula de Ia 
în plenul 
putaților.
parte, ziarul „Avânți" 
a publicat un articol 
semnat de 
general al
Socialist Italian, de Mar
tino, în care se spune : 
„Este momentul, după

discutate în 
Montecitorio, 
Camerei de- 

Pe de altă

secretarul 
Partidului

de centru-stînga.

demisia lui Fanfani, 
se știe care forțe 
democrat-creștinilor 
direct angajate în coali
ția de centru-stînga. Do
rim sincer ca viitoarele 
confruntări să dea re
zultate pozitive și utile. 
Dacă nu va fi așa, este 
mai bine ca fiecare 
să-și reia propria liber
tate ; dacă va fi impo
sibil să se formeze o 
nouă majoritate, vor tre
bui organizate noi ale
geri.

Potrivit aprecierilor 
comentatorilor politici, 
frămîntările politice din 
Italia se vor intensifica 
o dată cu reluarea lu
crărilor parlamentului, 
congresul Partidului so
cial-democrat care se va 
deschide Ia 8 ianuarie 
la Napoli și întrunirea 
la 14 ianuarie a Consi
liului național al Parti
dului democrat-creștin.

să 
ale 

sînt

I. MĂRGINEANU 
corespondentul Ager

pres la Roma

Situația din Republica Consultări la Paris
Africa Centrală

însemnări

Listele de la

Pentagon
Sărmanii. Muncesc 24 de ore 

din 24, n-au odihnă nici ziua, 
nici noaptea. Sclavii Romei an
tice erau poate mal fericiți : 
pentru ei ceasurile de trudă a- 
veau totuși o limită. Sclavii 
moderni își risipesc forțele 
pînă la epuizare. Unde? In 
Rhodezia sau prin jungla bra
ziliană ? Eroare: sclavii în 
cauză sînt salariațl ai... Penta
gonului.

In legătură cu situația din Re
publica Africa Centrală, agenții
le de presă relatează că noul șei 
al statului, colonelul John Bedel 
Bokassa, conducătorul recentei lo
vituri de stat, a început consultă
rile în vederea formării unui nou 
guvern. El a avut întrevederi și 
cu Antoine Guimali, Jean Arthur 
Bandio și Dominique Gueret, care, 
în cabinetul președintelui David 
Dacko, au deținui portofoliile mi
nisterelor de justiție, interne și 
respectiv al educației.

Intr-o cuvîntare 
colonelul Bokassa a declarat 
situația din Republica 
trală este „calmă" 
populației să-și reia 
normală. Unitățile de 
care au participat la ocuparea pa
latului prezidențial, a clădirii ra
diodifuziunii și a altor instituții, o- 
iiciale, au primit ordin să se re
tragă. In jurul clădirii radiodifu
ziunii continuă să staționeze uni
tăți militare.

radiodifuzată, 
că 

Africa Cen- 
și a cerut 
activitatea 
parașutiști,

Un nou test electoral britanic
LONDRA 3 (Agerpres). — 

Guvernul laburist: a stabilit 
data de 27 ianuarie pentru 
desfășurarea alegerilor parția
le din circumscripția Hull- 
North destinate a desemnă un 
nou deputat în Camera Co
munelor, în locul laburistului 
Solomons, decedat în noiem
brie anul trecut.

Observatorii atribuie o im
portanță deosebită acestor 
alegeri pe care agenția United 
Press International le califică 
drept „cea mai critică încer
care de forțe de la alegerile 
generale din octombrie 1964“. 
Această importanță rezultă 
din configurația politică a 
corpului electoral al circum
scripției, foarte apropiată de

cea a întregului corp electoral 
britanic. Rezultatele alegerilor 
parțiale urmează deci să dea 
unele indicii asupra evoluției 
preferințelor corpului electoral 
de la trecutele alegeri parla
mentare. De modul în care se 
vor prezenta aceste rezultate 
va depinde dacă guvernul va 
lua o hotărîre defintivă în ve
derea organizării unor noi ale
geri parlamentare în primă
vară. Tocmai de aceea data 
alegerilor parțiale a fost de
vansată cu mai multe săptă- 
mîni.

Pe de altă parte, scrutinul 
de la Hull-North 
pentru actuala 
laburistă din Camera Comu
nelor care nu este decît de 
două voturi. Dacă laburiștii 
vor cîștiga și de astă dată, 
majoritatea va crește cu un 
vot, ceea ce va întări substan
țial guvernul laburist. O 
înfrîngere insă ar reduce ma
joritatea la un singur vot, ceea 
ce ar da naștere unei situații 
foarte periculoase pentru gu
vern.

în Franța începutul de an coincide cu în
cheierea ultimelor zile de activitate a vechii 
administrații. Au loc diferite consultări. Pre
sa înserează știri în legătură cu aceste eveni
mente, făcînd previziuni, nelipsind desigur 
ipotezele și speculațiile în ce privește com
ponența noii echipe ministeriale. Luni dimi
neața generalul de Gaulle l-a primit pe pre
ședintele Consiliului de Miniștri, Georges 
Pompidou, după ce duminică l-a întîlnit pe 
președintele Adunării Naționale, Chaban Del- 
mas. In cursul acestei săptămini generalul 
urmează să se consulte cu alte personalități 
politice. Potrivit majorității observatorilor, 
președintele republicii dorește să culeagă cit 
mai multe informații și păreri asupra even
tualelor 
teriale.

Ziarul 
oficiale, 
a Iui Michel Debre și Edgar Faure, ambii 
foști prim-miniștri. Alte ziare, ca dej pildă 
„EXPRESS", vorbesc de posibilitatea înlocui
rii lui Alain Peyrefitte de la Ministerul Infor
mațiilor cu Maurice Schumann, președintele 
Comisiei pentru problemele afacerilor exter
ne a Adunării Naționale.

Oricare va fi componența noii echipe mi
nisteriale, guvernul se va prezenta la mijlocul 
lunii ianuarie în fața Adunării Naționale, 
convocată în sesiune extraordinară. Cu acest 
prilej generalul de Gaulle va adresa un me
saj deputaților și senatorilor.

GEORGES DASCAL
Corespondentul Agerpres la Paris

remanieri ale actualei echipe minis-

„PARIS JOUR“, apropiat cercurilor 
vede posibilitatea intrării în guvern

Din Wall Street Jour
nal, instituție de presă 
ale cărei informații pot 
fi luate în seamă în ca
zul de față, aflăm că 
fără întrerupere aceste 
persoane întocmesc niș
te liste uriașe. Cităm : 
„Specialiștii în dome
niul înzestrării tehni- 
co-materiale din Penta
gon își petrec zile și 
nopți întocmind liste 
imense a tot ce trebuie 
cumpărat pentru forțe
le armate, liste care 
cuprind literalmente 
totul — de la cizme 
pînă la bombardiere, 
de la cartușe pînă la 
submarine". Ne imagi
năm listele ca niște 
oarecari foi de hîrtie 
dactilografiate pe care 
stau înșirate litere și 
cifre. Banalitatea ima
ginii este evidentă. Dar 
listele acestea, indife
rent de înfățișarea lor 
exterioară, înseamnă 
milioane de dolari pe 
care contribuabilul a- 
merican este obligat să 
le plătească și care a- 
jung — după un po
pas în trezoreria statu
lui — în safeurile ma
rilor monopoluri. Agre
siunea din Vietnam a 
devenit o uriașă sursă 
de venituri pentru fa
bricanții de armament. 
Economistul american 
Victor Perlo arată că 
în anul 1965 profituri
le corporațiilor, scăzîn- 
du-se impozitele, au 
crescut aproape cu 20 la 
sută în comparație cu 
1964, cifrîndu-se la 45 
miliarde dolari. Perlo 
subliniază că „sporirea 
profiturilor se explică 
în mare măsură prin 
lărgirea industriei mi
litare". Există perspec
tive ca în exercițiul 
financiar viitor, capito
lul cheltuieli militare 
să depășească volumul 
întregului buget federal 
din 1957 I O știre 
transmisă de Associated 
Press merită a fi trans
crisă. „Industriașii au 
toate motivele să se 
aștepte în cursul anu
lui financiar viitor 
(1966) la creșterea 
cheltuielilor militare cu 
zece miliarde, ca rezul
tat al războiului din 
Vietnam. Noile co
menzi militare vor sti
mula destul de pu
ternic creșterea cheltu
ielilor". Comenzi, liste, 
profituri.

„Escalada" america
nă în Vietnam nu se 
limitează la aspectul 
militar. Profitînd de re
gimul de ocupație 
creat, în fapt, prin 
prezența unui ma
re număr de mili
tari americani, Wall 
Streetul- înfăptuiește în

A doua

este vital 
majoritate

Incidente

Vizita lui Stewart

în America Latină

U.R.S.S.: Noua construcție a Palatului de cultură din Vilnius

a sosit la Lima, M. Ste- 
ministrul de externe al 

Britanii, in cadrul unei

Ieri 
wart. 
Marii 
vizite de dquă săptămini pe
care o face in trei țări latino- 
americane — Peru, Chile și Ar
gentina. După o îndelungată 
perioadă de slabe legături cu 
aceasta parte a lumii, privirile 
Londrei se îndreaptă acum din 
nou spre America Latină. 

. Scopul principal al acestui tur
neu pare a fi găsirea unor piețe 
de desfacere pentru a putea 
mări exportul britanic și, in 
același timp, a reduce din de
ficitul comercial.

la Santo
Colonelul Armando 

Sosa Leyba, care face 
parte din forțele con- 
stituționaliste domi
nicane, a declarat 
duminică seara că 
tabăra „27 februa
rie", unde sînt can
tonați soldați ai for
țelor militare consti- 
tuționaliste, a fost 
mitraliată în două 
rînduri, la 26 și 31 
decembrie, din direc
ția portului Santo 
Domingo, unde forțe
le armate de dreapta 
ocupă fortul Ozama. 
El-a precizat că ata
cul de la 31 decem
brie a fost efectuat 
cu mitraliere prevă
zute cu dispozitive 
de amortizare a zgo
motului și că, forțele 
constituționaliste, po
trivit ordinelor pri
mite, nu au ripostat.

Domingo
Colonelul Sosa Leyba 
a anunțat, totodată, 
că tabăra constituțio- 
nalistă a fost lumi
nată în ultimele 
nopți de rachete tri
mise din sectorul for
țelor interamericane 
de pe fluviul Ozama. 

între timp agenții
le de presă anunță 
că la Santo Domingo 
au fost semnalate 
noi incidente, printre 
care aruncarea în aer 
a unui vehicul ai for
țelor interamericane, 
ceea ce a provocat 
moartea a doi copii 
și rănirea a doi sol
dați și a unui civil. 
Un comunicat oficial 
a atras atenția că 
luni vor avea loc noi 
manifestații atît în 
capitală cît și în 
țară.
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sudul Vietnamului o 
„escaladă" financiară. 
Mari monopoluri, prin
tre care faimosul „Stan
dard Oii", au învestit 
100 milioane de dolari 
în partea sudică a 
Vietnamului, sumă ga
rantată de către gu
vernul de la Washing
ton. Investițiile în Viet
namul de sud aduc 
profituri uluitoare. Mi
na de lucru este ex
trem de ieftină. Perlo 
arată că militari ame
ricani, al căror servi
ciu în forțele armate a 
expirat, au fost che
mați să exercite rolul 
de supraveghetori ai 
muncitorilor sud-viet- 
namezi. Plata acestor 
americani este de... 
30—40 de ori mai mare 
decît a localnicilor. 
Comentează economis
tul american : „într-o 
singură țară din lume 
mai există o asemenea 
deosebire uriașă între 
retribuirea muncii al
bilor și cea a popoare
lor de culoare și anu
me în Republica sud- 
africană rasistă".

Decembrie 1965 a 
înregistrat ofensiva 
băncilor americane pe 
piața sud-vietname- 
ză. „Bank of Ame
rica", „Chase Man
hattan Bank" și „First 
Nation City Bank of 
New York" au cerut 
permisiunea de a-și des
chide sucursale la Sai
gon. Exponenții lor au 
mărturisit deschis inten
ția de a elimina con- 
curenții — băncile 
franceze și engleze — 
din viața financiară a 
Vietnamului de sud. 
Interpretul acestor in
tenții s-a făcut Henry 
Sperry, vicepreședinte 
al lui „First Nation 
City Bank of New 
York" ; „Credem că... 
ar fi nelogic să se ad
mită ca englezii și 
francezii să monopoli
zeze activitatea banca
ră, întrucît economia 
Vietnamului de sud se 
orientează tot mai mult 
spre Statele Unite".

Wall Street Journal 
nnintea interminabilele 
liste de comenzi întoc
mite la Pentagon. Nu 
sînt singurele. în uria
șa clădire din Wa
shington se mai întoc
mește și un alt gen de 
liste mereu mai volumi
noase, dar cărora li se 
face o publicitate re- 
strînsă : listele cu cei 
căzuți în Vietnam. Ori- 
cît ar putea părea de 
ciudat pentru unii, în
tre aceste două cate
gorii de liste există o 
indiscutabilă legătură.

EUGENIU OBREA

demisie
O revistă cu tendințe democratice din Germania 

occidentală, destinată tineretului, ELAN, a publi
cat intr-unui din numerele sale recente un docu
ment inedit. Este vorba de o scrisoare adresată Iui 
Himmler de unul dintre doctorii lagărului morții 
nazist de la Auschwitz, Klauberg, în care este 
vorba de „stabsiuhrer SS Ober Sturmbannfuhrer, 
dr. Arlt". Poate că reproducerea scrisorii nu ar fi 
produs o atît de mare senzație dacă același doctor 
Arlt, care figura în corespondența lui Himmler, nu 
era una și aceeași persoană cu doctorul Fritz Arlt, 
unul dintre membrii oficiului franco—vest-german 
pentru tineret. Reluată în numeroase ziare din 
Germania occidentală și Franța, scrisoarea a dus 
pî.nă la urmă, în preajma Anului nou, la demisia 
lui Arlt.

Aceasta este însă cea de-a doua demisie a lui 
Arlt. Căci încă în cursul lunii octombrie, revista 
ELAN publica extrase dintr-o carte și din diferite 
articole publicate de Arlt în timpul regimului hit- 
lerist, în care se făcea elogiul politicii naziste a 
iuhrerului. Dar omul însărcinat în 1965 cu educa
rea tinerelului vest-german nu s-a limitat doar la 
studii teoretice. Arlt era în timpul regimului hitje- 
rist „Gauamtsleiter" în administrația unui district 
din Germania nazistă și ofițer . superior în Waf- 
fen SS.

Scandalul provocat de aceste dezvăluiri a fost 
atît de mare Incit Arlt și-a dat demisia din funcția 
de membru al Oficiului iranco-vest-german pentru 
tineret. Dar nu mică a fost surpriza cînd printre cel 
numiți pentru următorii doi ani din partea vest-ger- 
mană în cadrul oficiului figura din nou Arlt.

A fost nevoie de publicarea altor documente, 
printre care scrisoarea amintită adresată lui Him
mler, pentru ca Arlt să demisioneze pentru a doua 
oară. Rămîne numai de văzut dacă buretele nu va 
funcționa din nou și Arlt va fi absolvit încă o dată 
de trecutul său nazist.

ANDREI MINCU


