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Dragi tovarăși și prieteni,Cetățeni ai Republicii Socialiste România,Peste cîteva minute încheiem un nou an, bogat în evenimente, fapte și împliniri ale poporului român în construirea socialismului.Evenimentul cel mai remarcabil al acestui an, cu profunde consecințe asupra viitorului patriei noastre, a fost Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, «’are a elabărat programul de rspectivă al dezvoltării țării, de tărire continuă a bazei tehnico- iteriale a noii orînduiri, de per- țlonare a relațiilor de produc- șl a întregii organizări sociale în vederea făuririi societății so- ’iste multilateral dezvoltate, nul 1969 a fost, totodată, anul lmirii unui sfert de veac de la îrarea țării, care a prilejuit îrea în revistă a transformă- radicale petrecute în struc- societățil românești, în mole viață al poporului, în exis- națiunii noastre socialiste; marcat jubileul perioadei in poporul român, liber și stă- e destinele sale, a înălțat lu- ul edificiu al socialismului, acest an, munca entuziastă, ata capacitate de creație a noastre muncitoare, a țără- și intelectualității șî-au f ruehiparea în noi reali; .1 imul producției la bu., d tie și spirituale, în îndepii- u succes a prevederilor pla- e stat, în creșterea avuției le. Partidul și guvernul au •at o intensă activitate îmbunătățirea organizării si și sporirea eficienței a- pentru valorificarea tot >ă a marilor resurse ale i noastre socialiste. S-au se întreg cuprinsul țării, ci și uzine, școli și așe- de sănătate, lăcașuri de locuințe. Pe baza succe- nute în dezvoltarea eco- -au. putut asigura noi pentru creșterea ni- trai ăl poporului, între care un loc l-a ocupat majorarea salariilor la s categorii de salariați. Pentru toate aceste ouvuese de seamă, pentru munca eroică consacrată progresului patriei socialiste, vă adresez, dragi compatrioți, cele mai calde felicitări.Ne îndreptăm acum cu toții privirile spre anul 1970. In fața noastră stă datoria de a pune în valoare Ia un nivel și mai înalt potențialul material și uman al societății, de a munci și mai intens pentru a duce mai departe opera de construcție socialistă — în interesul creșterii bunăstării poporului, al înfloririi multilaterale a patriei. Mersul nostru înainte pe drumul progresului și civilizației, cere eforturi mari din partea fiecărui cetățean. Este însă mai presus de orice îndoială că eroica noastră clasă muncitoare, țărănimea cooperatistă, intelectualitatea, toți oamenii muncii fără deosebire de naționalitate, animați de un profund patriotism, de devotament nețărmurit pentru cauza socialismului, vor cuceri noi victorii în măreața operă pe care o întreprind

sub conducerea partidului, vor îndeplini șl depăși planul pe 1970 — ultimul an al cincinalului— creînd astfel condițiile pentru transpunerea în viață a programului trasat de Congresul al X-lea. în primele rînduri ale acestei clocotitoare activități, acolo unde este
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ÎNTREEARE : După părerea 
noastră, una din caracteristicile vieții internaționale actua
le este cursul spre destindere, 
spre coexistență pașnică. O- 
menirea este animată de do
rința ca acest curs să con
semneze noi progrese în de
ceniul în care intrăm.

Apreciind eforturile Romă- 
niei pentru promovarea unui 
climat de conlucrare pașnică 
între popoare și asigurarea 
păcii în lume, am dori să cu
noaștem, domnule președinte, 
opinia dumneavoastră în legă
tură cu evoluția viitoare a 
vieții internaționale, cu politi
ca ce ar răspunde cel mai bine 
cerințelor destinderii, progre
sului și păcii în deceniul ur
mător.

Yomiuri Shimbun" din Tokioneocolonială, sprijinirea statelor recent eliberate pentru a-și consolida independența, a-și dezvolta e- conomia, știința și cultura, lichi— dînd decalajul care Ie desparte de țările avansate ale lumii. Este o chestiune de profundă echitate ca toate popoarele să poată păși pe calea progresului, să poată beneficia de cuceririle civilizației moderne și, în acest mod,, să poată paj.> ticipa activ la colaborarea internațională, la lupta generală pentru pace și destindere.în aceste direcții majore, de importanță vitală, își desfășoară tot mai larg eforturile popoarele iubitoare de pace, forțele înaintate de pe toate continentele. Pornind de la aceste considerente — și răspun- zînd astfel întrebării dumneavoastră — apreciez dintr-o perspectivă optimistă evoluția omenirii în deceniul următor. Cred în capacitatea forțelor păcii și progresului de a imprima vieții internaționale un curs sănătos, spre destindere, securitate și pace. Este neîndoios că omenirea progresistă va reuși, pînă la urmă, să-și impună idealurile de libertate, independență și progres, să întroneze în viața internațională relații de colaborare fructuoasă, de prietenie, stimă și încredere între popoare.ÎNTREBARE : La cel de-al 
X-lea Congres al Partidului- . 
Comunist Român, dumnea
voastră ați declarat că Româ
nia va duce în continuare o 
politică de promovare a înțe
legerii și de dezvoltare a coo
perării economice cu toate 
statele lumii, indiferent de sis
temul lor social-politic.

Din păcate, în lume au loc, 
multe incidente care pot pune 
în primejdie colaborarea și pa
cea. Se pare că războiul din 
Vietnam se apropie de sfârșit, 
dar perspectivele convorbirilor 
de la Paris nu pot fi conside
rate încă pe deplin optimiste. 
Care este opinia dumneavoas
tră în legătură cu căile de so
luționare a conflictului din 
Vietnam ?RĂSPUNS : Unul din elementele fundamentale ale .politicii externe promovate de țara noaștră este dezvoltarea -largă a colaborării internaționale. Firește, ca țară socialistă, România pune în centrul politicii sale relațiile multilaterale cu statele socialiste — de care se simte legată prin comunitatea de orînduire, de ideologie și țeluri; în același timp, țara noastră își extinde relațiile cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, pe baza principiilor pe care le-am amintit mai sus.

relațiile interstatale, poate genera oricînd conflicte, inclusiv înfruntări armate. Esența acestui complex de principii este în ultimă instanță respectarea dreptului sacru, inalienabil al fiecărui popor de a dispune liber șl nestingherit de propria-i soartă, de a urma calea dezvoltării social-politice care răspunde cel mai bine voinței și intereselor sale vitale, de a promova o politică externă în conformitate cu aspirațiile de pace ale o- menlrii, de a participa cu drepturi egale la viața comunității popoarelor lumii. înfăptuirea neabătută a acestui deziderat deschide largi posibilități pentru soluționarea’ litigiilor internaționale, pentru dezvoltarea unor relații normale între state și instaurarea unei păci durabile.
In ce privește măsurile concre

te ce ar trebui luate pentru a transformă cît mai repede în realitate asemenea posibilități, politica ce ar răspunde cel mai bine 
cerințelor destinderii și progresului — aceasta ar trebui să se concretizeze în intensificarea relațiilor și contactelor între state, a colaborării reciproc avantajoase, în renunțarea cu desăvîrșire la folosirea forței în viața internațională și la amestecul în treburile interne ale altor state. O mare însemnătate ar avea, de asemenea, încetarea cursei înarmărilor — în special a înarmărilor atomice care comportă un uriaș pericol pentru securitatea și civilizația umană — lichidarea împărțirii lumii în blocuri militare opuse, renunțarea la orice presiuni și demonstrații militare menite să intimideze popoarele. O măsură extrem de importantă în direcția destinderii ar 
constitui-o. realizarea securității 
pe continentul european, organiza
rea unei conferințe general-euro- 
pene consacrată acestui deziderat 
a cărui înfăptuire ar însenina o- 
rizontul politic internațional nu 
numai în Europa, ar sluji nu numai popoarelor de pe acest continent, ci ar exercita o înrîurire salutară asupra relațiilor între statale de ne toate continentele, asupra climatului politic mondial. Un rol sporit în înfăptuirea aspirațiilor de pace ale popoarelor, în respectarea dreptului internațional, revine, după părerea noastră, Organizației Națiunilor Unite- O importanță deosebită pentru îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere ce îi revin, are realizarea universalității acestei organizații, restabilirea drepturilor legitime ale R.P. Chineze la O.N.U., reprezentarea în Organizația Națiunilor Unite a noi state. Unul din obiectivele principale ale forțelor progresiste trebuie să fie lichidarea oricăror forme de dominație colonială sau

nei egalități în drepturi; opinia publică înaintată se ridică tot mai hotărît împotriva politicii de forță și dominație, a dictatului și a- gresiunii. Pe continentul nostru s-a accentuat curentul favorabil înfăptuirii securității europene ; masele populare, numeroși oameni politici — inclusiv cercuri guvernante — se pronunță pentru o consfătuire consacrată realizării a- cestui deziderat major al popoarelor europene, de o însemnătate deosebită pentru înfăptuirea păcii generale.Desigur, în lumea actuală mai există încă puncte de încordare ca, de pildă, războiul din Vietnam și conflictul din Orientul Apropiat. Aceasta impune fiecărei țări — mari sau mici — datoria de a milita neobosit pentru stingerea tuturor focarelor de război, pentru instaurarea păcii pe toate continentele.Ca țară socialistă, România va continua să pună în centrul po- liticii sale externe raporturile multilaterale cu celelalte state socialiste, va acționa consecvent pentru unitatea sistemului socialist, a mișcării comuniste și muncitorești mondiale, a tuturor forțelor anti- imperialiste. Tara noastră va continua, totodată, să-și amplifice legăturile cu toate statele, fără deosebire de orînduire social-politică, aporincju-Ș.L ph^iciparea. ^.șchim-. bul internațional de' valori, la dezvoltarea colaborării și cooperării mondiale, pe baza principiilor suveranității și independenței naționale, egalității depline în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, a respectului față de dreptul fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta.Avem toate temeiurile să pășim cu încredere și optimism în noul an. Poporului român îi sînt deschise mărețe perspective de muncă și creație, de progres și prosperitate. Ne exprimăm, de asemenea, convingerea că forțele pro- pretutindeni, uriașul front an

RĂSPUNS : Intr-adevăr, este evident că evoluția vieții internaționale din ultima perioadă se caracterizează prin afirmarea tot mai hotărîtă a voinței popoarelor de a trăi în pace, de a conlucra fructuos, într-un climat de destindere și securitate. Desigur, cercurile imperialiste încearcă să promoveze în continuare o politică de dominație, să perpetueze plăgile colonialismului și neocolonialismu- lui; toate acestea constituie factori care acționează în sens negativ în viața internațională, în direcția înveninării atmosferei șl împiedicării destinderii și colaborării. Desfășurarea cursului pozitiv al situației internaționale cere tuturor statelor — mari sau mici — să-și aducă contribuția la eliminarea focarelor de tensiune și încordare, de animozitate și neîncredere, la instaurarea unei conlucrări și cooperări pașnice între popoare.La baza relațiilor dintre toate statele trebuie să stea, după părerea noastră, principiile — larg recunoscute de popoare și care do- bîndesc tot mai mulți aderenți, inclusiv în cercurile guvernante din numeroase țări — ale independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamesteeu- •~lui ■ îtr-MasburJie ințerhe, colaborării reciproc avantajoase. Viața demonstrează că respectarea acestor principii este condiția sine qua non a păcii, a destinderii; orice știrbire a acestui tot dialectic, inseparabil, de norme internaționale, poate determina convulsii grave în
Interviul a fost publicat la 1 

ianuarie 1970 în cotidianul japo
nez „The Yomiuri Shimbun", 
care apare într-un tiraj de 5,5 
milioane exemplare, precum și 
în ziarul japonez de limbă en
gleză „The Daily Yomiuri". (Continuare în pag. agreu, unde se cere mai mult efort și mai multă răspundere, se vor afla, desigur, puternicul nostru activ de partid și de stat, cei aproape două milioane de comuniști din patria noastră.

satisfac- închinată ei viitor

Telegramă

@70.HAVANA

Ș5 „FOCURI NESTINSE»

Stimați tovarăși,în acest an, partidul și statul nostru au desfășurat o intensă activitate internațională, a- ducîndu-și contribuția la efortul general pentru destindere și pace. A sporit și mai mult numărul prietenilor României socialiste pe toate meridianele globului, prestigiul ei pe a- rena mondială.în viața internațională a continuat să se dezvolte cursul pozitiv, spre înțelegere și colaborare ; realitatea a confirmat încă'o dată justețea politicii externe a țării noastre îndreptată spre crearea unui climat de încredere și cooperare între popoare. în pofida încercărilor cercurilor imperialiste de a opri procesul progresist al evoluției societății contemporane, popoarele își afirmă tot mai imperios voința de a se dezvolta libere și stăpîne pe soarta lor, de a trăi în pace și înțelegere, pe baza depli-

greșuluitiimperialist mondial vor dobîndi noi victorii în lupta grandioasă pentru realizarea aspirațiilor înaintate ale omenirii, pentru împlinirea idealurilor de bunăstare și pace ale popoarelor. Desfășurarea evenimentelor creează premise ca anul 1970 să marcheze noi înfăptuiri pe calea destinderii, a securității în Europa ți în lume.în aceste clipe solemne ale tradiționalei sărbători de Anul Nou, urez, din toată inima, în numele conducerii partidului și statului, al meu personal, tuturor cetățenilor patriei noastre — muncitori, țărani, oameni de știință și cultură, femei și bărbați, tineri și vîrstnici, români, maghiari, germani și de alte naționalități — viață lungă, sănătate și fericire, împlinirea dorințelor, cît mai multe ții personale, mari succese în munca înfloririi patriei, făuririi mărețului comunist!La mulți ani, tovarăși și prieteni !

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

in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Partidului Comunist din Cuba, Guvernului Revoluționar și poporului cubanez, cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a „Zilei eliberării" — ziua națională a Republicii Cuba — 
calde felicitări și cele mai bune urări de succes în activitatea pusă în 
slujba dezvoltării libere, independente și prospere a țării dv.

Reafirmăm convingerea noastră că relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre țările, partidele și popoarele noastre vor cunoaște o 
continuă dezvoltare.

CU OPTIMISM
PE PĂMlNTUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului 

al Republicii Socialiste
de Miniștri 
România

OMÂNIEI
OCIALISTE

Un loc între zeci de mii. Revelionul o fost bogat sărbătorit între fruntariile fării, (in fotografie : aspect de la 
restaurantul „Cișmigiu* din București) Foto : S. Cristian

Anului 1970 i s-a hărăzit 
din prima zi o agendă bo
gată. Cetățenii țării l-au 
întîmpinat cu încredere și 
optimism, conștienți de ma
rile perspective de muncă 
și creație, progres ci pros
peritate deschise în fața 
României socialiste. Mili
oane de urări au exprimat 
năzuințele lor de pace, con
vingerea că forțele ce ac
ționează în lume , pentru 
împlinirea idealurilor de 
progres și bună înțelegere 
între popoare vor dooîndi 
noi succese.

Noaptea de debut a lui 
1970 a fost pregătită cu un 
puternic prolog epistolar : 
începînd din 29 decembrie, 
numai pe întinsul Capita
lei s-au distribuit 1,5 mili
oane corespondențe, de 4-5 
ori mai multe dftcît intr-o 
zi de r.înd a vechiului '69. 
Telegrame, la fel, în pro
porție încincită. Tolbele 
factorilor au fost de trei 
ori mai pline, numărul a- 
cestora mai mure, iar 
mulți au făcut 1—2

curse în plus. Iată-1 
pe unul din acești eroi 
anonimi : vîrsta lui Ilie 
Sîrbu se numără și după 
numărul mesajelor trans
mise. în noaptea revelio
nului era de mult trecut 
de 4 milioane, și ne-a spus:

— După 31 de ani de 
serviciu, mă pregătesc 
acum să intru în pri
ma cursă a lui 1970. 
Mi-au trecut prin mîini 
mii de felicitări. N-am 
văzut multe din con
strucțiile noi ale țării, dar 
am văzut în acești ultimi 
ani zeci de mii de adrese 
noi răsărind ca din pămînt
— cartiere întregi, pe care 
Capitala nu le avea înainte
— am. admirat din an în 
an imprimate mai frumoa
se, culori, mai vii, scrisuri 
mai limpezi, urări mereu 
pline de încredere. E felul 
meu de a observa înflori
rea țării iubite, creșterea 
cetățenilor

Noaptea 
nelor de 
întreruptă

ei.
sortării milioa- 
urări a fost 
între orele

23,30—24, de către cei 
de la cartare (locul de 
distribuire a coresponden
ței), pentru un unic pahar, 
după care a continuat iu
reșul de triere a celor 
410 000 mesaje primite în 
noaptea respectivă. Tablou
rile de comandă ale centra
lelor telefonice au avut o 
iluminație deplină — toate 
beculețele aprinse — și fi
rele au fost încărcate pînă 
la incandescență d'e cuvin
tele fierbinți schimbate 
de-a lungul și de-a latul 
țării :

— La mulți ani ! La mai 
mare I Succese in muncă ! 
Sănătate ! Fericire 1 Să 
avem pace ! Să ne clădim 
țara în liniște și 
bucurăm de roadele 
cii noastre !

Momentul culminant al 
nopții a fost atins cu ci leva 
minute înainte de schimba
rea anului, cînd întreaga 
suflare a țării a ascultat la 
televizoare sau la radio cu- 
vîntul de urare rostit de

către tovarășul Nicolae 
CeaușescU, secretarul gene
ral âl Partidului Comunist 
Român, președintele Consi
liului de Stat.

De la tranzistoar.ele afla
te in funcție pe șantierul 
gigant al Porților de Fier, 
piuă la televizoarele insta
late în vîrf de murite, mi
lioanele. de cetățeni ai țării 
au văzut sau ascultat în 
acele cîteva minute o urare 
Încărcată cu propriile lor 
năzuințe — ale lor. ale tu
turor — au trăit 
mentuj maxim de 
munieare între toți 
țenii țării, momentul
s-a exprimat hotărîrea în
tregului popor de a munci 
cu energie și devotament 
pentru împlinirea cuceriri
lor sale de-pînă acum, pen
tru înfrângerea greutăților, 
pentru prosperitatea 'țârii, 
a tuturor cetățenilor ei, 
răsfrîntă amplu în toa
te fațetele societății noas
tre, în nivelul economiei

mo- 
co- 

'cetâ- 
cînd

să ne
mun-

(Continuare în pag. a Sl-a) .
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La miedul unei nopți de bucurie și „focuri nestinse"
® ® B S

primit cu optimism

(UJirmare din pag. 1)

șt al traiului, în viața spirituală a 
oamenilor, în condițiile superioare 
deschise noilor generații.

înfățișăm într-o fotografie alătu
rată acest moment, prins pe peliculă 
în casa operatorului chimist Vasile 
Constantin, de la C.I.L. Pipera. Soții 
Constantin și-au cumpărat în 29 de
cembrie un televizor „Miraj" — unul 
din generația noilor aparate româ
nești care se vînd cu preț redus — iar 
revelionul pe care îl vedem acum este 
unul între milioane : numeroși cetă
țeni au petrecut un revelion calm, 
fără zgomot și aglomerație, gustînd 
tihna vieții de familie, cu nimic in
ferioară — poate dimpotrivă — agita
ției dansante, în favoarea căreia au 
optat, după cum era de așteptat, mai 
ales tinerii. Printre noii recruți ai 
revelioanelor liniștite s-au numărat 
anul acesta o seamă de actori, care 
totuși au muncit: înregistrarea pe 
telerecording le-a permis să fie pr'e- 
zenți toată noaptea în programul tele
viziunii, contemplîndu-se de acasă. 
Așa și-au petrecut revelionul Stela 
Popescu, Toma Caragiu, Ștefan Ta- 
palagă j pe Ștefan Bănică l-am 
găsit, înaintea revelionului, pe... 
acoperiș, reparîndu-și antena. „Apt 
două momente — ne-a destăi
nuit el — unul filmat înainte 
de... știți dumneavoastră, al doilea, 
după. Vreau să-i confrunt pe cei doi". 
Ion Finteșteanu (același revelion do
mestic) ne spunea că aproape a pier
dut deprinderea... prozei, atît de des 
e solicitat să cînte. „E, probabil, un 
rezultat al optimismului nostru. Ne 
plac lucrurile vesele, cu atît mai 
mult în noaptea revelionului".

Ca un ștejar cu vîrstă de secole, 
amplu, cu neputință de cuprins în 
brațe, noaptea inundată de lumini a 
revelionului — densă în aspirații, nă
dejdi șl evenimente sărbătorești sau 
de muncă — desfide o descriere atot
cuprinzătoare. Să încercăm, în stil 
telegrafic, a cuprinde măcar cîteva 
aspecte ale acestei nopți.

LOCURIUNDELUMINILE 
AU RĂMAS APRINSE

Reflectoarele mari_ ale Porților de
Ei,pr au rămas aprinse pe turnul de 
comandă al ecluzei, pe. macaralele- 
turn, lă centrale . și , barajul dever- 
s>or. Din corpul anului 1970, betoniștii 
au smuls 52 000 metri cubi peste an
gajamentul inițial, adueîndu-i, gata 
turnați, în corpul anului 1969. Echi
pele conduse de Dumitru Orhidan, 
Ion Sînă și I. Pîrvulescu au lucrat în 
noaptea lui 31, în vreme ce alți frun
tași ai marii construcții s-au adunat 
în cantina-restaurant a șantierului, 
la un revelion „în lege".
Zimbrul se năpustește în noul an. 
E vorba de o nouă fabrică a Suce
vei. „Zimbrul" are vîrsta de numai 
o lună, dar și-a și depășit planul cu 
126 000 bucăți tricotaje. Vîrsta 
medie a salariaților : coincide cu cea 
a Republicii, 22 de ani.
Erupție_ la cumpăna anilor. Ea orele 
00,10 s-a auzit în telefon o voce în
tretăiată de emoție : „A erupt I Dă 
țiței ! La mulți ani !“ Sonda 34 Ma- 
tița s-a abținut în tot cursul nopții 
lui ’69 și a izbucnit la viață în pri
mele minute ale lui ’70. Orele 8, în 
dimineața zilei de 1 ianuarie : son
dorul șef Mânu o predă pe noua 
născută a schelei Boldești în veghea 
colegului său, Cluceru. „Mergem și 
noi acum să petrecem revelionul. Ai 
grijă de „fetiță"! Dă o minune de 
țiței !“
închinînd_paharul pentru noul an, 
chimiștii din Năvodari au onorat 
totodată un eveniment în activitatea 
uzinei lor : intrarea în funcțiune a 
celei de-a treia linii de acid sulfuric. 
Prima șarjă elaborată în acest cadru 
festiv marchează startul unei pro
ducții de 200 000 tone, ce va fi rea
lizată pe parcursul lui 1970.
Sună sirenele, _șcînțeiază_ jerbele. 
Navele de pe Dunăre au început să 
sune din plin. In acest timp, „nava- 
amiral” a siderurgiei românești — 
Combinatul din Galați — pășind în 
1970, trece la o producție de aproape 

mai multa voci, aceeași năzuință de progres. Un grup de studenți salută cu cîntece — la Predeal 
— venirea noului an

2 milioane tone oțel. Prin sporuri 
zilnice, cantitatea de fontă e aproape 
dublată într-un an.
Nu uitați omul aflat la datorie ! O 
coincidență de cifre : combinatul pe
trochimic Ploiești a întîmpinat anul 
’70 cu o producție peste plan de 70 
milioane lei. La orele 0,1 a sunat te
lefonul. Directorul general Traian 
Vulpe a ținut să nu uite de tovarășii 
săi aflați la dispeceratul general. In
ginerul Anghelescu și tehnicianul 
Enache au mulțumit pentru felicitări 
și au raportat laconic : „Toate insta
lațiile în funcție. Intrăm în ’70 cu 
bine".
Un revelion, între mii, î» Drumul 
Taberei. Blocul OD-3 : locuința 
maistrului electronist Marcel Ștefă- 
nescu. A venit în vizită Grigore 
Culea, maistru la întreprinderea 11 
instalații, cu soția lui, muncitoare la 
„Electronica" ; _ a mai venit Grigore 
Asavinei, specialist în automatizări. 
Proiecte de Anul Nou : instalatorul 
vrea să treacă niște examene, Asavi
nei să contribuie cu succes la automa
tizarea unui laminor de la uzinele 
„Republica", iar gazda dorește să-și 
cumpere un apartament mai mare. 
Toate planurile, ale lor, ale soțiilor, 
strîns legate de dezvoltarea gene
rală a țării.
Primul lor revelion. Au avut mai 
multe, fiecare în parte, dar n-au 
apucat niciodată să-1 facă împreună: 
mereu era de dat în funcție vreun 
obiectiv nou. Anul acesta lucrătorii 
platformei Borzești (petrochimie) au 
lansat din vreme o nouă instalație 
de stiren (7 000 tone pe an). Au 
putut astfel petrece un revelion îm
preună, în marea sală a casei de 
cultură. A atins parametrii și a doua 
instalație.

AFLUENȚĂ DE TINERET

PE CULMILE ALBE
Revelionul a înregistrat un ade

vărat exod spre munte. Pe Valea 
Prahovei e imposibil să numeri cîți 
oameni au venit, în diferite vile-, la 
prieteni ; numai la unitățile trustu
lui „Carpați" și-au rezervat locuri 
4 500 persoane, plus 1 500 turiști so
siți din mai toate țările Europei. Să 
adăugăm studenții, foarte mulți la 
număr, a căror vacanță a coincis cu 
sărbătorile de iarnă. Totalul — 
dppă aprecierile foarte aproximative 
ale corespondentului nostru — în
trece binișor 10 000 persoane, numai 
în raza Brașovului. Cităm sumar 
cîteva puncte de interes :
„Trei brazi". Primul revelion făcut 
în noul restaurant, inaugurat acum 
cîteva luni în cunoscutul loc mon
tan.
Algerieni _ încintațl de frumusețea 
zăpezii petrec revelionul la restau
rantul „Carpați", împreună cu co
legii lor români, petroliști din Cîm- 
pina. Algerienii au venit aici la 
specializare.
Marea a sosit la Munte. Restau
rantul „Postăvarul" a cunoscut un 
aflux de navigatori și lucrători din 
porturile Constanța și Brăila. După 
revelioane petrecute pe mări străine, 
membrii echipajelor mai multor 
vase comerciale au venit cu soțiile 
să se bucure de înălțimile pămîn- 
tului natal.
„Parada discurilor carpatine" este 
spectacolul prezentat în premieră la 
„Cerbul carpatin". Gazdele de la 
munte au pregătit 30 000 măști, va
goane de confetti, aproape 20 de or
chestre și numeroase formații 
populare.

(W PAHAR PENTRU 
RECOLTE BOGATE

Ogoarele nu duc lipsă de zăpadă. 
Sătenii își ridică paharele pentru 
pace și roade bogate. Iarna aceasta, 
pentru ei, nu e un anotimp al aș
teptării pasive : muiți gospodari își 
fac de pe acum socoteli cum să fo
losească aceste luni pentru o bună 
pregătire a campaniilor agricole. 
Deocamdată, să poposim cu cores

Pretutindeni, la televizoare și la aparatele de radio, cu cîteva minute înainte de sosirea lui 1970, cetățenii țârii 
au ascultat cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceausescu. (în fotografie s familia operatorului chimist Vasil® 

Constantin, de la C.I.L.-Pipera, strînsă în jurul noului televizor cumpărat cu două zile înainte)

DIN BUCEGI

in loc de buletin
meteorologic

■? f
de Mihai NADIN

A nins. V intui a 
răscolit zăpada, iar a- 
paratele de la stațiu
nea Omul au înregis
trat meticuloase, la 
ora zero — aici o oră 
foarte concretă — 
temperatura, presiu
nea și cite altele, a- 
tit de importante pen
tru stabilirea timpu
lui probabil.

La cabanele de pe 
platoul Bucegilor și 
din întreaga zonă a 
Văii Prahovei s-a în
registrat un vîrf sim
bolic al temperaturi
lor timpului nostru 
sufletesc. Intre Pre
deal, Pîrîul Rece și 
Timiș se aflau, sosiți 
pentru un revelion de 
mare altitudine, 2 000 
de oameni; mai jos, 
dar la cote care sînt 
ale sutelor de metri 
deasupra nivelului mă
rii. alții, socotiți in

jur de zece mii. Hăr
nicia Biroului de tu
rism pentru tineret se 
poate ușor 
spatele 
La fel, 
care au 
noastre, 
revelion 
s-ar putea întreba ci
neva. Mă intîlnesc de 
ani cu cîțiva dintre cei 
ce întimpină noul an 
pe meleagurile de po
veste în care vîntul. 
zăpada și frigul isca 
personaje fantastice, 
cite un Gerilă imens, 
un Păsările sau cine 
știe care alții. Privind, 
de sus strălucirea 
minilor, ciocnim 
harele; stingem 
ora dintre ani toate 
becurile și avem senti
mentul că am făcut-o 
cu țara întreagă, in
tr-un gest în care 
înălțimea muntelui se

ghici în 
acestor cifre, 
efortul celor 
fost gazdele 
„De ce un 
la înălțime ?“

Iu- 
pa

la

pondentul nostru pe colina Merenl- 
lor, în împrejurimile Sucevei,
Soții Birjp își aniversează mintă 
de aur, Gheorghe și Evdochia își 
sărbătoresc, împreună cu cei șase 
copii ai lor, plus nepoții și străne
poții, jumătate de secol de cînd 
s-au luat. Băieții lor lucrează la 
căile ferate (Leon conduce o locomo
tivă electrică), dar pentru un ase
menea eveniment neobișnuit toți 
patru au căpătat învoire de la ser
viciu. întreg satul se perindă cu fe
licitări. întrebați care e cea mai 

confundă cu aspirația 
ei neîntreruptă spre 
înălțimi.

A nins, vîntul a răs
colit zăpada, termo
metrul a indicat minus 
7 grade. A doua zi s-a 
sciiiat; acum, la ora 
cînd transmit, se 
schimbă tocmai ceara 
schiurilor pentru 'că 
ninge bogat.

Celor dornici de 
precizia buletinului 
meteorologic le-aș in
dica rubrica din ziarele 
de azi sau emisiunile 
de la radio. Celorlalți, 
în loc de buletinul 
meteorologic, de aici, 
de la înălțimea unde 
se înregistrează tem
peratura timpului nos
tru sufletesc, doar cî
teva cuvinte : „Pen
tru Noul An, stațiunea 
de altitudine Revelion 
prevede timp favorabil 
ascensiunilor".

mare satisfacție a lor în acești 50 
de ani de căsnicie, soții Bîrju răs
pund invariabil : „Copiii !“.
Numărul 20 000 000 sărbătorește re
velionul în familie. în 31 decembrie. 
Daniel Marius Stănciulescu — pe 
care statisticile l-au înregistrat în 
vară ca fiind al 20 000 000-lea cetă
țean al țării — a împlinit 195 de zile 
și a petrecut în familie, împreună eu 
părinții săi, Alexandra, profesoară 
de istorie în Surdulești, și Gheorghe, 
maistru la întreprinderea de poduri 
și prefabricate din Pitești. între vi
zitatori s-a numărat și bunica Iul 
care, aducînd pe lume 10 copii, 
poartă titlul de mamă-eroină. Au 
venit săteni din toată comuna. Î11 ură
rile tradiționale ale sorcovei, „caprei" 
și plugușorului au fost incluse cu
vintele rostite la 1 august, de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Să 
trăiască fericit în comunism !".
„Ne apropiem, ne apropiem î“ Sînt 
cuvintele cu care a întîmpinat noul an 
tov. Teodor Maghiar, președintele 
C.A.P. din Mădăraș-Bihor. Datorită 
faptului că producțiile sînt de 3—4 ori 
mai mari decît acum 20 de ani, co
muna se apropie de nivelul orașului : 
străzi asfaltate, fiecare a doua casă 
este nouă, televizoare, mobilier de 
oraș etc. „Ne propunem — spune tov. 
Maghiar — să dăm în folosință «un 
atelier de croitorie, baie comunală, 
cofetărie, salon de coafură. Fermele 
vor avea gestiune internă. Producții 
prevăzute la hectar : 4 vagoane sfe
clă, 3 tone grîu. 4.5 tone porumb".
Tulnicele vestesc 01a 0. După tra
diție, 22 de tulnicârese din comuna 
Avram lancu (cîștigătoarele festi
valului de artiști amatori din 1969) 
au vestit Anul Nou în aerul proaspăt 
al Apusenilor, în vreme ce bărbații 
ascultau dinăuntru minunatele che
mări. Lungi de 2,80 metri, din lemn 
de molid — umezit, ca să sune bine 
— tulnicele au cîntat „Susurul frun
zelor", „Chemare" (pentru urcatul vi
telor la munte) și alte mesaje moște
nite din strămoși, de proaspătă rezo
nanță în zilele muncii socialiste, cînd 
frumusețea datinilor nu mai este în
tinată de vechile racile ale pelagrei, 
plugului de lemn și analfabetismului. 
Iată însămi o tradiție demodată : co
lindătorii din Vezendiu (Satu-Mare) 
s-au perindat prin sat cu urarea „cîte 
paie pe casă, atîția pețitori la fată !“. 
„Depășită 1 — ne spune Traian Bîț, 
președintele C.A.P. La noi îa sat nu 

se mai află de mult casă acoperită 
cu paie".
Peste 1 000 de „mascați-frunioși" 
(așa li se se zice prin partea locului 
colindătorilor locali), mai bine-zis 
peste 1 000 de formații artistice, au 
inaugurat concursul teatrului folclo
ric numai în- județul Iași. „La noi — 
ne-a spus tov. Florin Gîdea, secreta
rul Comitetului de partid din comuna 
Ruginoasa — s-au organizat de Anul 
Nou 20 de formații artistice".

0 NOAPTE A FRĂȚIEI
Orășeni reveniți în satele de 

baștină să-și vadă familia, săteni so
siți în vizită la oraș, oțelari reșițeni 
suiți la cabanele Semenicului, oameni 
ai -șesului și ■ mării veniți la munte — 
revelionul ’69—’70 a fost deosebit de 
mobil, m'arcind, o dată cu țesătura 
deasă a convorbirilor telefonice și co
respondenței, înfrățirea oamenilor 
muncii de pe toate meleagurile țării, 
din toate meseriile, de toate vîrstele 
și, cum era firesc, de toate naționali
tățile.

Tapițerul Gheorghe Baciu și croi
torul Tdriik Endre (croitor de mă
nuși), primul de la fabrica de mo
bilă „23 August", al doilea de la fa

Cîțiva dintre cei ce și-au petrecut revelionul în tihna de acasă. Familia lui 
Girov-Neamț

brica de pielărie, au petrecut împre
ună, la aceeași masă, în cantina fa
bricii „23 August". Ca și ei, nenu- 
mărați muncitori români și maghiari, 
la care s-au adăugat cei ai combi
natului chimic și ai întreprinderii co
munale, au sărbătorit laolaltă des
părțirea de ’69 și bunul venit urat ul
timului an al actualului cincinal.
Cibinul corijat. Apele spumoase ale 
rîului care parcurge comuna Cristian 
au fost îndreptate, îndiguite, pen
tru a spori producția celor 50 de 
hectare grădină. 600 de români și 
germani, cooperatori, ia care s-au a- 
dăugat mulți muncitori. constructori 
reveniți în comună din toate colțurile 
țării, au sărbătorit laolaltă, o dală cu 
anul, două decenii de viață a coope
rativei lor agricole. loan Bening, pre
ședintele C.A.P. : „O noapte frumoa
să, care anunță un an bun. Ne-am și 
gîndit cum să folosim mai bine po
sibilitățile mărite pe care le avem. 
Ne gîndim la o fermă intercoopera- 
tistă. Facem o pasarelă peste Cibin. 
Românii și germanii Cristianului vor 
neapărat ca, în întrecerea pentru în
frumusețarea comunelor, să ocupe 
primul loc. Deocamdată, candidăm 
la primul loc pe județ. Pe urmă, om 
mai vedea".
Motel „Cristișia" iși primește primii 
oaspeți. Pe malul sting al lacului ar
tificial Bicaz s-a inaugurat deunăzi 

o construcție arhitectonică originală. 
Primii oaspeți ai noului motel au fost 
cadre sanitare din Piatra Neamț. 
Program : masă de 110 persoane, în
suflețită de cîntecele interpretate de 
medicii Octavian Huianu și Sabin 
Popovici, strigături, răvașe de plă
cintă, apoi, afară, bătaie cu zăpadă, 
concurs de săniuțe și plimbare cu 
vaporul pe lacul majestuoasei hidro
centrale a Bicazuiui.
Baie la ora 0, în aer liber ! Anul 
acesta s-a mărit capacitatea de ca
zare la Băile Felix. Printre originalii 
care au ținut să întîmpine Anul Nou 
făcînd baie în aer liber (se știe că 
bazinul de lîngă Oradea are ape 
termale, calde) se numără Alexandru 
Poenaru, de la uzinele „23 August" 
din București, și Mihai lonescu, de 
la rafinăria Brazi.
Petrecere în apartamentul 2 001). 
Miile de cetățeni care s-au mutat 
recent în case noi au rezistat ispitei 
restaurantelor, vrînd să se bucure de 
proaspătul lor apartament. In cartie
rul „Someș" din Satu Mare numărul 
apartamentelor noi a trecut recent de 
2 000. Am ales de pe listă pe tînărul 
ajutor de maistru Tiberiu Kosma, 
care, laolaltă cu tradiționalele urări, 
a ținut să mulțumească echipelor de 
constructori care sînt „autorii" apar
tamentului 19 din blocul 36. „E bine 
finisat, ne-a spus el. M-am interesat 
cine a lucrat aici, le-am aflat numele 
și vă rog să le daț.i la ziar : e vorba 
de echipele lui loan Kadar, Alexan
dru Boroș și Iosif Dărăban. Le urez 
la mulți ani și... la multe aparta
mente. Toate frumoase și trainice". 
1 501 Coane Chirița. O zi înainte de 
revelion, la aniversarea Republicii, 
artistul poporului Miluță Gheorghiu 
a jucat pentru a 1501-a oară rolul 
celebrului personaj al lui Alecsandri. 
Anul Nou l-a petrecut acasă, de unde 
ne-a declarat : „Mîndru de tradițiile 
artei noastre, ridic un pahar pentru 
propășirea țării și a culturii ei I Fără 
preget și fără oboseală să ne clădim 
viața pe care o merită poporul nos
tru demn și harnic I"

BUCUREȘTI: 
STRĂZI LINIȘTITE, 
LOCALURI PLINE

Suia plină la Operă, ^șomaj", lu mi
liție. Saia Operei din București a 
fost plină pînă la ultimul loc. Intre 
altele, se înregistrează debutul Sil
viei Voinea (27 ani) în rolul Gildei 
din „Rigoletto" tn asistență se află 

familia debutantei, între care și un 
bunic (81 ani) venit din Bacău spe
cial ca să o asculte. Nimeni din pu
blic nu bănuie că unul din actori este 
bolnav de gripă : a ținut totuși să 
joace, pentru a nu dezamăgi pe cei 
mai iubitori dintre iubitori : cei care 
socot că modul cel mai frumos de a 
petrece revelionul începe cu viziona
rea unui spectacol. Afluxul de la 
Operă a fost contrabalansat de lipsa 
de activitate a echipelor de interven
ții ale miliției bucureștene. „Toată 
noaptea — ne spune Ir. coi. Marin 
Bîrsan — telefonul a sunat. Dar pen
tru urările adresate de rudele și 
prietenii celor de serviciu. Ca ac
tivitate, nimic de semnalat". Las’ să 
fie tot așa, întreg anul I

Comerțul a vindut peste 1,5 mili
oane artificii. 8,1 milioane globuri, 
6,5 milioane luminări colorate, nenu
mărate confetti, măști etc.

„Universal Club" (șoseaua Vergu- 
lui) e una din casele de cultură ale 
tineretului care au cunoscut o 
afluență record de muncitori și in
gineri de la marile uzine. Ne-a făcut 
plăcere să-1 întîlnim pe un director 
de întreprindere (Chiriac Stratopol, 
de la „Neferal") care a ținut să-și 
petreacă revelionul „alături de ti
nerii mei". La restaurantul „Cișmi- 
giu", după cîteva ore, „barierele" 
dintre o masă și alta dispăruseră : 
oameni care nu se cunoscuseră ni
ciodată își vorbeau ca vechi prieteni. 

între bucureșten! l-am reperat 
pe un maistru din Valea Jiului ■ 
Ioan Bălan, din Vulcan — care 
ținut să-și serbeze revelionul îs 
Capitală. „Spuneți-le bucureștenilo 
— ne-a rugat tov. Bălan — că ui 
miner le mulțumește pentru felul 
lor de a fi, ca oameni prietenoși și 
gazde bune. Azi, în orice colț al 
țării te „prinde" revelionul, simți că 
ești între ai tăi". La același restau
rant reporterii noștri au stat de vor
bă cu pensionarul Paul Codreanu, 
foarte probabil decanul de vîrstă al 
oamenilor adunați aci : 78 de ani. 
„La vîrsta mea — ne-a spus d-sa — 
poți să-ți dai seama mai bine, prin 
comparație, cît de mult s-a clădit în 
țara asta. Poporul nostru a dovedit 
resurse nebănuite înainte, un elan și 
o pricepere constructivă pentru care 
trebuie să-i mulțumim partidului 
conducător, partidului comuniști
lor".

Bucureștenii au circulat destul do 
mult în timpul nopții, pentru reve
lioane petrecute pe rînd în locuri 
diferite. Merită un cuvînt bun lucră
torii transporturilor publice, care au 
muncit cu dăruire toată noaptea, în 
vreme ce o parte dintre’colegii lor 
s-aij adunat în marea sală a Atelie
relor centrale I.T.B. In puzderia 
de orchestre de amatori care s-au re
marcat în această noapte se află și 
cea de la casa de cultură numărul 6 
(Calea Rahovei), care numără un 
matematician, un linotipist, un in
giner și oameni de diferite alte me
serii, care și-au dăruit seara spre a-1 
înveseli pe cei 250 participanți de 
la „Vulcan", „Electromagnetica" și 
alte unități industriale din cartier, 
între care nu a trecut neobservată 
„Zarea", întreprindere ce este au
toarea șampaniei cu același nume.

700 de studenți — între care cam 
o sută străini, veniți la studii în Ro
mânia — s-au adunat în cantina 
complexului Grozăvești. Urările tra
diționale au fost modernizate de 
membrii cenaclului literar „.Juni
mea" și interpretate de viitori ac
tori. Intre alte urări, spicuim : „Ce
lor din Arhitectură / Să nu stea în 
bătătură, / Ci tot case să zidească / 
Pentru Țara Românească".

Urarea, în ciuda specificului ei, 
se adresează întregii suflări ome
nești a celor 20 milioane, cetățenii 
României socialiste, care își mani
festă — cum spunea în cuvîntarea 
sa tovarășul Nicolae Ceaușescu — 

ninunata capacitate de creație", 
incind eroic pentru a transpune 

j viață programul trasat de Con
gresul al X-lea al P.C.R. Milioana 
de pahare s-au ridicat, în noaptea 
dintre 31 decembrie 1969 și 1 ianua
rie 1970, pentru triumful politicii de 
Sace și înțelegere între popoare, pe 

aza deplinei egalități în drepturi, 
politică pentru care militează neo
bosit țara noastră, guvernul româr 
și pentru unitatea sistemului mc 
dial socialist, a mișcării comunis 
și muncitorești internaționale.

Nicolae Muraru, de la C.A.P.
Foto : Agerpre»

Milioane de mîini, ridicînd paharul 
In aceeași urare, milioane de pri
viri, .de suflete, de cuvinte, îmbi
nate în aceeași mare năzuință, co
mună tuturor, așa cum comune ne 
sînt bogățiile și strădaniile patriei 1 
„viață lungă, sănătate și fericire, 
împlinirea dorințelor, cît mai multe 
satisfacții personale, mari succese 
in munca închinată înfloririi patriei, 
făuririi mărețului ei viitor comu
nist !“

Sînt cuvintele secretarului general 
al partidului, cuvinte ce exprimă 
năzuințele și simțămintele cu care 
cei 20 000 000 au trecut pragul anu
lui 1970.

Reportaj de Sergiu FARCĂȘAN 
Au colaborat redactorii 
și corespondenții „Scînteii" ■■
Cristian ANTONESCU, Radu 
APOSTOL, Gheorghe BALTĂ, 
Nicolae BRUJAN, Constantin 
CAFRARU, Gheorghe CiRSTEA, 
Manele CORCACI, Ștefan !>!- 
NICA, Octavian GRUMEZA, 
Mihai tORDĂNESCU, Nicolae 
MOCANU, Lorand DEAKI, Ion 
MANEA. Aurel POP, Constan
tin PRiESCU, Stelian SAVIN, 
llie ȘTEFAN, Nisor ȚUICU.
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Interviul acordat Telegrame

de președintele Consiliului de Stat
Republicii Socialiste România

Nicolae Ceaușescu
ziarului „The Yomiuri Shimbun" din Tokio prietenească între cele două mari state socialiste — Uniunea Sovietică și Republica Populară Chineză, soluționarea pașnică, prin tratative, a problemelor litigioase și diferendelor dintre ele au o deosebită importanță internațională, reprezintă un factor esențial al păcii și destinderii. Convingerea noastră este că divergențele existente între cele două state au un caracter temporar.salutăm începerea tratativelor între reprezentanții porului sovietic și poporului chinez și ne exprimăm speranța că, pe această cale, se va ajunge la soluționarea problemelor litigioase. Aceasta ar corespunde atît intereselor celor două țări, cit și cauzei generale a păcii și progresului, dezvoltării și cooperării internaționale.

(Urmare din jjajt. I)Credem că extinderea colaborai economice, diplomatice, tehnic» științifice, oulturale este vital nec> sară în epoca noastră în care fi; care popor este chemat să-și adu» contribuția la dezvoltarea civiliz- ției, la amplificarea schimbul . mondial de valori materiale și sf- rituale; aceasta contribuie la pr- greșul și bunăstarea fiecărej n- țiuni, fiecărui popor. Totodată, <- laborarea este calea încercată i eficientă care permite mai bui cunoaștere reciprocă, înlăturau neîncrederii și suspiciunii între j- poare, promovarea unei atmosfe de înțelegere internațională cărei facă posibilă excluderea războiul din viața societății, instauraa unei păci trainice.Dezvoltarea largă a cooperli internaționale, în condiții de d- tindere și pace, necesită, după rerea mea, acțiuni hotărîte din ț- tea popoarelor pentru lichidia oricăror surse — existente sau>- tențiale — de încordare, a tutor focarelor care pot declanșa vîi- taia unui nou război mondialn momentul de față, punctul cel A fierbinte al globului, conflictufil mai acut și mai periculos pe:u pacea lumii — care stîrnește în- jorarea opiniei publice mondiași dezaprobarea profundă a omeii progresiste — continuă să fie boiul dus de Statele Unite aii- mericii în Vietnam.Considerăm că soluționarea 1- flictului din Vietnam trebuie sie asigurată pe cale politică — șu prin continuarea înfruntării 1- tare. în acest sens este necesra Statele Unite ale Americii să-?; tragă toate trupele din Vietnasa se ajungă la erearea unui gun de coaliție care să permită del- tarea democratică, independent Vietnamului de sud. Poporul t- namez trebuie lăsat să-și rc’s treburile interne — inclusiv □- blema unificării patriei salt— corespunzător voinței și doei proprii, fără nici un amestem afară. Aceasta este unica politețe de lichidare a conflictul^ Vietnam. Sperăm că tratatfr de la Paris — care din păcate /®r- giversează — vor răspunde «P; tării popoarelor, dorinței niei uiblice de a se pune capă^bo- , lui din Vietnam. Considd ca e.ste de datoria tuturor țȘf sa sprijine rezolvarea pașnicăices- tui conflict. România va dona consecvent, împreună cu dalte popoare iubitoare de paceJntru soluționarea problemei vințeze în spiritul respectării dreui la libertate și independență festui popor, al păcii și securitgene- rale.

Am salutat șioficiali ai po-

ÎNTREBARE: Unul din as
pectele esențiale ale diploma
ției actuale consacrate cauzei 
păcii și destinderii încordării 
— promovate și de guvernul 
țării dumneavoastră — este 
intensificarea contactelor, a 
schimburilor de păreri între 
conducătorii de state, deasu
pra oricăror deosebiri de re
gim social-politic. In Acest con
text am reținut ca un element 
pozitiv vizita pe care a făcut-o 
acum cîteva luni în România 
președintele Nixon. Apreciem 
că această vizită — care este 
de fapt prima vizită pe care 
un președinte al Americii o 
face într-o țară socialistă — 
constituie un eveniment sim
bolic pe linia destinderii între 
Est și Vest, că ea reprezintă o 
importantă contribuție la dez
voltarea legăturilor, a schim
burilor economice și culturale 
între țările aparținînd celor 
două sisteme. Am dori să ex
puneți părerea dumneavoastră 
în legătură cu perspectivele 
dezvoltării unor asemenea 
schimburi în viitor, cu acțiu
nile pe care le va întreprinde 
România în această privință.

șurarea relațiilor normale între țări; dimpotrivă, tocmai realitatea existenței unor asemenea deosebiri între state impune — în interesul păcii și colaborării — promovarea activă în viața internațională a contactelor, a discuțiilor și tratativelor. Pe această cale țările pot contribui Ia găsirea — prin eforturi comune — a mijloacelor și posibilităților de a lichida litigiile, de a soluționa eficient complicatele probleme ale vieții internaționale de astăzi, de a netezi drumul spre încredere și colaborare între toate popoarele. Numai o asemenea politică, profund constructivă, realistă și lucidă, poate sluji interesele destinderii, păcii și securității internaționale. In acest sens, credem noi, trebuie să acționeze fiecare stat, fără deosebire de orînduire socială și indiferent pe ce continent s-ar afla.România va continua și în viitor să-și dezvolte contactele și schimbul de vederi cu toa-te țările, vă- zînd în aceasta una din principalele premise ale apropierii și înțelegerii dintre popoare, ale consolidării păcii pe planeta noastră.
ÎNTREBARE î Țara dum

neavoastră este una din țările 
est-europene cu care Japonia 
a restabilit relații diplomati
ce ; legăturile economice și 
schimburile culturale dintre 
cele două țări cunosc o creștere evidentă, în ciuda deose
birilor dintre sistemele lor so
ciale. Am dori să exprimați 
părerea dumneavoastră în le
gătură cu evoluția acestor re
lații, cu ceea ce așteptați de la 
ele în viitor.

DEMARAJ
NOUL AN

Excelenței Sale
Domnului HANS PETER TSCHUDI

Președintele Confederației Elvețiene

I

ÎNTREBARE : Dupm se știe, între U.R.S.S. și ■ Chi
neză există mari djențe. 
în Japonia se cunoiși se 
dă o înaltă aprecierfrturi- 
lor depuse de Româtentru 
aplanarea diferendellintre 
cele două țări. Am dă cu
noaștem părerea dutvoas- 
tră în legătură cu a dife
rende pe care popoț lumii 
le consideră nu nwn pro
bleme ce privesc res din
tre cele două mari 'i, dar 
și ca probleme majde asi
gurării păcii și secții în 
Asia și în 'întreagae.Noi amiiderat existențor rade borare

RĂSPUNS : Aplicînd în practică principiul coexistenței pașnice, România promovează o politică de contacte largi, de întîlniri și tratative cu conducătorii a numeroase țări, fără deosebire de orînduire socială. în ultimii ani a avut loc un susținut schimb de vizite, de întîlniri și convorbiri — la diferite nivele —- între reprezentanții statului nostru și ai altor state din Europa și de pe alte continente. In acest context s-a înscris și vizita pe care a făcut-o în România președintele S.U.A., Richard Nixon.După părerea noastră, această vizită a prilejuit un util schimb de păreri, o confruntare sinceră și deschisă asupra problemelor care interesează cele două țări și a altor probleme ce preocupă omenirea contemporană. Ea a însemnat un pas înainte în ce privește dezvoltarea colaborării dintre România și S.U.A., în folosul ambelor popoare ; în același timp, vizita a constituit, după convingerea noastră, un aport la cauza generală a destinderii și colaborării internaționale.Este notoriu că România și Statele Unite ale Americii sînt state cu regimuri sociale diferite și, ca atare, concepțiile lor despre dezvoltarea social-politică a lumii și despre o serie de alte probleme ale vieții internaționale se deosebesc. Considerăm însă că existența unor asemenea deosebiri nu poate — și nu trebuie — să împiedice desfă-

RĂSPUNS : Putem opune că relațiile României cu Japonia evoluează în mod pozitiv ; se dezvoltă schimburile economice, științifice, culturale și de altă natură — ceea ce servește ambelor popoare, cit și cauzei păcii și cooperării internaționale. Desigur, între România și Japonia .sînt atît diferențe de regim social, cit și mari distanțe geografice — dar a- cestea nu împiedică întreținerea unor bune relații de colaborare, bazate pe încredere și stimă mutuală, pe avantaj reciproc. Firește, nu se poate spune că s-au epuizat toate posibilitățile de a dezvolta raporturile de colaborare româno-japoneze ; dimpotrivă, credem că există în această privință rezerve încă neexplorate, care pot fi prospectate și puse în valoare, prin eforturile și dorința comună a ambelor țări.Ce așteptăm de la aceste relații în viitor ? Dorim ca ele să capete o tot mai mare extindere, ca schimburile și colaborarea dintre România și Japonia să devină și mai fructuoase, ca popoarele noastre să conlucreze tot mai activ în slujba cauzei destinderii și înțelegerii internaționale. Avem convingerea că relațiile româno-japoneze se vor dezvolta în viitor pe o linie ascendentă, în interesul celor două popoare, al colaborării și păcii generale.Profit de prilejul ce mi se oferă pentru a adresa, prin intermediul ziarului dumneavoastră, poporului japonez, forțelor înaintate din Japonia, care militează pentru progres, democrație și pace, un cald salut cu prilejul Anului Nou; pentru a exprima din partea poporului român și a mea personal poporului japonez cele mai cordiale urări de succes în activitatea consacrată prosperității și fericirii sale.

tehnico-

• Colectivul Combi
natului siderurgic din 
Hunedoara a demarat 
bine în noul an. In 
furnalele automatizate, 
de mare capacitate, 
s-a produs pe fiecare 
mc volum util cu 52 kg 
de fontă mai mult de- 
cît era prevăzut. Topi
torii de la cuptoarele 
Martin și electrice au 
elaborat 162 tone de 
oțel peste prevederi, 
din care mai mult de 
100 tone oțel aliat în 
aceeași zi, lucrătorii 
de la uzina cocsochi- 
mică și cei de la fa
bricile de aglomerare a 
minereurilor au livrat 
furnalelor, peste sar-

cinile de plan, 100 tone 
de cocs metalurgic și 
200 tone de minereu 
feros aglomerat. La 
rindul lor, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii 
de la laminorul de pro
file ușoare și cei de Ia 
laminorul de 800 mm 
au realizat în plus a- 
proape un vagon de la
minate.

• Chimiștii de la 
Combinatul de îngră
șăminte azotoase din 
Tg. Mureș au înregis
trat încă din primele 
zile ale acestui an rit
muri înalte de produc
ție. Fabricile de amo-

niac au realizat în zi
lele de 1 și 2 ianuarie 
o producție cu circa 3 
la sută peste prevede
rile de plan. Ca ur
mare, și fabricile de 
azotat de amoniu din 
cadrul combinatului 
și-au depășit indicato
rii de producție prevă- 
zuți. Astfel, chimiștii 
de pe această modernă 
platformă industrială 
au realizat în primele 
zile ale noului an o 
producție cu 50 tone 
peste capacitatea pro
iectată a instalațiilor 
și cu circa 3 Ia sută 
peste prevederi.

(Agerpres)

BERNACu ocazia instalării în înalta funcție de președinte ,al Confederației Elvețiene, adresez Excelenței Voastre, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, cordiale felicitări și cele mai bune urări de fericire personală și de succes în îndeplinirea importantei dumneavoastră misiuni.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului EL HADJ AHMADOU AHIDJO

Președintele Republicii Federale Camerun

YAOUNDE

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

de economii cu cîștiguri
TRAGEREA LA SORȚI 

PE TRIMESTRUL IV 1969

Nr crt
Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

cîștigătoare

Procentele 
de cîștig

1 088 250»/.
2 084 200’/.
3 911 100»/.
4 401 50’/.
5 737 25’/.
6 612 25«/„
7 700 25’/.
8 941 25’/0
9 786 25»/,

10 811 25»/.
11 178 25»/.
12 330 25’/,
13 203 25»/,
14 509 25’/,
15 789 25’/,

Calcularea șl înscrierea cîștlgurl- 
lor în librete se face de către filia
lele. C.E.C. după normele stabilite 
prin regulament.

ÎBfflSSS

PRONOEXPRES

LA
NUMERELE EXTRASE

CONCURSUL PRONOEXPRES
AL REVELIONULUI

DIN 1 IANUARIE 1970 :

EXTRAGEREA I :
EXTRAGEREA a

42 34 20 17
EXTRAGEREA

7 33 8
EXTRAGEREA

23 29
EXTRAGEREA

36 44 11 37.

a

ă

18 24 34 42 37 S

III-a : 10

IV-a : 8 1

V-a : 10 5

FOND DE PREMII : 3 502 600

5

22

43

11

14

30

41

lei.

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță că la tragerea de amortizare

în

a asigurărilor mixte de viață, din 31 
decembrie 1969 au ieșit următoarele 
opt combinații de litere :

1) F.K.R. B) L.O.O.
2) B.O.W. 6) T.Z.Y.
3) J.C.M. 7) A.F.M.
4) D.C.L. 8) D.N.D.

care au polițeleToți asigurații 
vigoare și au trecute în ele una sau 
mai multe din aceste combinații, ale 
căror litere sînt înscrise in ordinea 
ieșirii la tragere, se vor prezenta la 
unitățile ADAS pentru a-și primi 
sumele cuvenite.

LISTA DE CÎȘTIGURI
/

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

TRAGEREA LA SORȚI 
DIN 31 DECEMBRIE 1969

N
um

ăr
ul

 
cî

ști
gu

ril
or

Se
ria

 
ob

lig
aț

iu
ni

lo
r 

cî
ști

gă
to

ar
e

N
um

ăr
ul

 cu
re

nt
 

al
 ob

lig
aț

iu
ni

lo
r 

cî
ști

gă
to

ar
e Valoarea 

cîștigurilor

3
L> 
u 
« 
Q

to
ta

lă

1 06871 09 100 000 100 000
1 36064 30 75 000 75 000
1 21751 12 50 000 50 000
1 00983 02 25 000 25 000
1 27409 09 10 000 10 000
1 72406 04 5 000
î 32467

03 n co .r
S CDU, wCDF-

29 5 000 10 000

80 225 30 2 000
80 148 14 2 000 320 000
80 825 02 1000
80 131 34 1 Q00
80 307 24 1000
80 510 01 1 000 320 000

800 38 35 800
800 33 19 800
800 00 45 800 1 920 000
2 887 TOTAL: 2 830 000
Cîștigurlle revin, întregi, obligațiu

nilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 
lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4, 
respectiv 1/8 din cîșțigurile de mai 
sus. în valoarea câștigurilor este cu
prinsă și valoarea nominală a obli
gațiunilor câștigătoare.

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

LOTO
Numerele extrase Ia tragerea Reve
lionului Loto din 2 ianuarie 1970 i

77 30
II-a:

Extragerea I : 47 83 11 3 5 
58 80 12 41 25. Extragerea a 
11 48 50 61. Extragerea a III-a : 89 3 
78 11 16 72. Extragerea a IV-a : 60 
43 67 34 58 3. Extragerea a V-a : 63 72 
87 83 89 1 74 60.

Fond de premii : 3 938 000 Iei.

Am plăcerea de a vă transmite. Excelență, cu prilejul zilei național® a Republicii Federale Camerun, felicitări cordiale și urări pentru fericirea dumneavoastră personală și progresul poporului camerunez.
Gu înaltă eensiderațiune,

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUR-EȘTIVă mulțumesc sincer pentru amabilul mesaj pe care Excelența Voastră a binevoit să mi-1 trimită cu ocazia celei de-a V-a aniversări a alegerii mele la președinția Republicii.Vă rog, la rîndul meu, să primiți urările mele cele mai bune pentru prosperitatea țării dumneavoastră, pentru o colaborare fructuoasă între Italia și România, în interesul păcii și pentru fericirea dumneavoastră personală.
GIUSEPPE SARAGAT

Cronica zilei vremea
TELEGRAMĂ

Ministrul afacerilor externe ql Re
publicii Socialiste România, Sorneliu 
Mănescu, a adresat o telegramă mi
nistrului relațiilor externe al Repu
blicii Cuba, Râul Roa Garcia, îți care 
exprimă cele mai cordiale felicitări 
cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări 
a Zilei naționale a Republicii Cuba 
— Ziua eliberării.

★
In seara zilei de 1 ianuarie, am

basadorul Republicii Cuba la Bucu
rești, Jesus Barreiro Gonzalez, a 
voxbit la posturile noastre de radio 
și televiziune cu prilejul celei de-a 
Xl-a aniversări a Zilei eliberării — 
ziua națională a Republicii Cuba.

★
O delegație a Oficiului Național de 

Turism, «șadusâ de președintele Ale
xandru Se®a eu, a plecat în R, F. a 
Germaniei. Membrii delegației vor 
purta convorbiri cu personalități și 
reprezentanți ai unor cercuri econo
mice și financiare din această țară 
în legătură cu promovarea schimbu
rilor turistice dintre cele dbaă țări.

(Agenpres)

Ieri în țară : Vremea a-a menținut 
umedă și s-a răcit în jumătatea da 
vest. Gerul a fost mai mult aqoperit 
Au căzut preeipitații locale sub for
mă de ploaie, care apoi s-au trans
format în lapoviță și ninsoare în 
Transilvania și nardul Moldovei. In 
Muntenia, sudul Moldovei și Debro- 
gea, local a pliouat. în rest, precipi
tațiile aii fost izolate. Vțntul a suflat 
potrivit, cu unele intensificări în su
dul țării, predominînd din sectorul 
vestic. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între minus 3 grade la Sînni- 
colau Mare și 10 grade la Mangalia.

Timpul probabil pentru zilele de 4, 
5 și 6 ianuarie. în țară : Vremea se 
va menține în general umedă, cu ce
rul mai mult acoperii- Preeipitații 
locale. Vini potrivit. Temperatura în 
scădere. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 10 și zero grade, izolat mal 
coborîte, iar maximele între minus 6 
și plus 4 grade. Ceață locală. In 
Bucixrești: Vreme în general umedă, 
cu cerul mai mult aĂperfe. Tempo
rar precipita^. VW Tem
peratura în scădere. ®eață slană.

SPORT
SPORTIVI ROMANI 

PESTE HOTARE

STAȚIUNEA DE SPORTURI 
IARNĂ DE LA CORTINA 

se vor desfășura as-

IN
DE
D’AMPEZZO 
tăzi și mîine campionatele euro
pene de bob. în urma antrena
mentelor de ieri, cel mai bun timp 
a fost înregistrat de echipajul R.F. 
a Germaniei alcătuit din Floth 
Bader cu rezultatul de
Panțuru — 
au obținut 
l’27"83/100.
Carlen au 
l*28”28/100.

5» 
l’27”34/100. 

Focșeneanu (România) 
al doilea timp al zilei : 
Suedezii Eriksson și 
fost cronometrați în

MEXICANUL MARTINEZ 
A CÎȘTIGAT 

CROSUL DE LA SAO PAULO

Tradiționalul cros internațional, care 
se desfășoară în fiecare an în noc
turnă, la 31 decembrie, pe străzile 
orașului brazilian Sao Paulo, a fost 
cîștigat de atletul mexican Juan 
Martinez. Acesta a stabilit și 
un nou reeord al traseului par- 
curgîhd 8,590 km în 24’02”

8/10 ; 6. Joachim Ll.ess (R. F. b G«* 
maniei) — 25’01” ; 7. Keisuke Sawaki 
(Japonia) — 25T2” etc.

TURNEELE DE Șffl 
DE LK HUSTINGS 

ȘI GRONINGEN

RĂSPUNS: întotdeauna că porturi normale,
Generale a Sindicatelor ; Esop, 
viața, muzica șl noi — 20.
• Circul de stat : Rapsodia sue
deză — 10; 19,30.

Po-

Ma-

din
14;

DOINA

18,15;

CA
IC, 15;

: CEN- 
16.15;

- 21,30 ;
Ban- 

17.
„C. Ta
te lăsa,

• Bătălia pentru Roma (ambele 
serii) ; PATRIA — 9,30; 13; 16,30; 
20, BUCUREȘTI — 9; 12,30; 16,30; 
20.
• Taina leului : MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, LUCEA-

18,30; 
13,30;

un tren..
11,30; 14

grai : REPUBLI-

0 Opera Romănă :lata — 
19,30.
a Teatrul Național. Cara- 
giale“ (sala Corned Alizuna
— 10,30.
a Coana Chirița 4; (sala 
Studio) : Părinții t<— 10,30; 
Năpasta — 19,30.
a Teatrul de comelîsparlția 
lui Galy Gay - lOdnia pu
blică — 20.
e Teatrul „Lucia 6 Bujan- 
dra" (sala din, bd.a Măgu- 
reanu); Victimele îi — 15; 
Meteorul — 20 ; (in str. 
Alex. Sahia) : Trăirea ini
mii necunoscute ; periculos
— 15 ; Puricele în: — 20.
0 Teatrul „C. I. a" (sala 
Mag-heru) . Cînd 1 albastra
— 10; La ciorba Toace — 
19,30; (sala Studlojnimul - 
10,30; Ce scurtă e - 20.
n Teatrul Mic ■ 15'30 :
Carlota — 20.
a Teatrul Giuleștnedie cu 
olteni - 10; Geam - MjSO. 
0 Teatrul „Ion <!“ ■ 
veste neterminatfi 
a Teatrul evreie^at : 
zel-tov ! — 19,31). 
a Teatrul „Țănditela 
Calea Victoriei) : m I 
spectacol pentru t 
(sala din str. Acă • 
diții din Kardemr 
© Teatrul satirlc- 
nase“ (sala Savoj 
Stroe ! - 11 ; 19,5 dm Ca
lea Victoriei nr. icuța la 
Tănase — 19,30 ; J Palatu
lui) : Varietăți —
0 Ansamblul art Uniunii

FARUL — 9; 11,15; 13,30; 16;
20.45, FESTIVAL - 8,30; 11; 
16; 18,30; 21.
© Intr-o seară, 
PITOL — 9.15;
18,45; 21.
• Prieteni fără 
CA - 9; 11,15.
• Ultimul mohican : REPUBLICA
— 13,30; 16; 18,30; 21.
• Băieții din strada Pal : LUMI
NA — 9,15—15,45 în continuare ; 
18,45; 20,45.
© Un bărbat și o femeie : CINE
MATECA - (sala Union) — 10;
12; 14.
$ Băieții în haine de piele : FA
VORIT — 10; 13; 15,30; 18; 20,30.
• Iubirea strict oprită : VICTO
RIA - 9: 11,15: 13,30: 16: 18,30;
20.45.
@ La război ca la război 
TRAL — 9,30: 11,45; ** 
18,30; 20,45.
$ Program pentru copii :
— 9—16 în continuare.
$ Viridiana : DOINA — 
20,30.
• Program de filme documentare: 
TIMPURI NOI — 9—15 în conti
nuare.
• 101 dalinațlenl : TIMPURI NOI
— 15,15—21 în continuare.

• Valea păpușilor : FEROVIAR
— 9; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, TO
MIS — 9,30; 14,30; 17; 20, FLA
MURA — 9,15; 12; 14,30; 17,15; 20.
• Wlnnetou în Valea înorțll :
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
13,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, AURORA — 
0; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• My fair lady : GRIVIȚA — 9; 
12,30; 16,15; 19,45.
• Becket (ambele serii) : MIO
RIȚA — 9,45; 13; 16,30; 20.
• Căldura ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,15; 17,45; 20.
• Femeia îndărătnică : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,30.
• Beru șl comisarul San Antonio: 
DACIA — 8—20,45 în continuare. 
» Războiul domnițelor : BUCEGI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30,
FLOREASCA — 9; 11,15; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Baladă pentru Măriuca : UNI
REA — 15,30; 18; 20,15.
• Noile aventuri ale răzbunăto
rilor : LIRA — 15,30; 18; 20,15: VI- 
TAN — 15,30; 18; 20,15.
• Omul, orgoliul, vendeta : DRU
MUL SĂRII — 15; 17,30; 20.
0 Mina cu briliante : FEREN
TARI — 15,30; 13: 20,15, MUNCA
— 16; 18; 20.
• In împărăția leului de argint : 
CIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
a Galileo Galilei : COTROCEN1
— 15,30; 18; 20,30.
0 Baltagul : PACEA — 15,45; 18;
20,15.
B Lupii albi : CRÎNGAȘI - 15,30: 
18; 20,30.
« Blow-up : VOLGA — 10—15 în 
continuare ; 17,45; 20,15.
• Frații Karamazov : VIITORUL
' 15,30; 19.
© Corabia nebunilor (ambele se
rii) MOȘILOR - 15,30; 19.
® America, America : POPULAR
— 15,30; 18: 20,30.
• Cînd se aud clopotele : COS
MOS - 15,30; 18; 20,30.
© Morțîl rămîn tineri : FLACĂRA
— 15,30; 18; 20,30.

18,00

româ-

22,30

23,10

23,30

20,10
21,10 „Moara

Marie

• Vă place Brahms ? : ARTA — 
9—15,45 în continuare; 18,15; 20,30.
• Sezon mort: RAHOVA — 15,30.
• Angelica șl sultanul : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.

t V

IN FINALA TURNEULUI INTER
NAȚIONAL MASCULIN DE HAND
BAL care are loc Ia Berlin se vor 
întîlni echipele orașelor Berlin și 
Leipzig care au cîștigat grupele res
pective. Selecționata orașului Bucu
rești care a jucat în grupa B s-a 
clasat pe locul doi și va juca pentru 
locurile 3—4 ale clasamentului final 
în compania echipei orașului Copen
haga. în grupa respectivă handba- 
liștii români au învins cu 8—7 echipa 
Budapestei și au pierdut cu 6—9 jo
cul cu Leipzig.

Programul I

17,00 — Emisiune In limba ger
mană.

— La mulți ani, fete ! La 
mulți ani, băieți I Reall- 
ritori : Elisabeta Monda- 
nos și Tlti Acs.

— Telejurnalul de seară.
— Reportaj '70.
— Muzică populară 

nească.
— Tele-enclclopedia.
— Roman foileton : 

de pe Floss- (III).
21,55 — Invitata noastră : 

LafSret.
— Telejurnalul de noapte — 

Telesport.
— Romanțe interpretate de 

Ioana Radu, Marloara Tfi- 
nase șl Constantin Co- 
criș.

— închiderea emisiuni! pro
gramului I.

Programul îl

20.10 — Mozaic cinematografic. 
21,00 — Momentele comice ale Re

velionului TV 1970.
22.10 — Film serial : „Noile aven

turi ale căpitanului Kloss" 
(III) — episodul „Trăda
rea". v

23,15 — închiderea emisiunii pro
gramului n.

SELECȚIONATA ' CLUBURILOR 
DE HANDBAL din Berlinul occi
dental a cîștigat turneul internațio
nal fulger desfășurat în Palatul 
sporturilor. Echipa Politehnica Timi
șoara s-a clasat pe locul doi urmată 
de formațiile orașelor Amsterdam și 
Hamburg. Rezultate tehnice ; Berli
nul occidental — Amsterdam 8—6 ; 
Hamburg — Politehnica Timișoara 
6—5 ; Berlinul occidental — Hamburg 
11—8 ; Politehnica Timișoara — Am
sterdam 8—6 ; Amsterdam 
burg 8—5 ; Berlinul 
Politehnica Timișoara

Surprizâ la tradiționalul cros do la 
Sao 
nez

Paulo : mexicanul Juan Marti- 
trece primul linia de

După 4 runde, In turneul interna
țional masculin de șah de la Has
tings pe primul loc în clasament se 
află Portisch (Ungaria) cu 3,5 puncte, 
urmat de Smîslov (U.R.S.S.) — 1
puncte, Medina (Spania) — 2,5 punc
te, Gligorici (Iugoslavia) — 2 puncte 
etc. Brimer (Romania) are 1 punct șl 
o partidă întreruptă la Gllgoricl.

runde, în turneul interna- 
șah pentru juniori de la

sosire !

Telefoto : Agerpres

Ham-
occidental l- 
6—5 (3—3).
\
FARUL CON- 
în turneu în

La startul probei au fost

ECHIPA DE RUGBI 
STANȚA care se află 
Franța a jucat la Bourges cu echipa 
locală- U.S. Berry. Rugbiștii români 
au obținut victoria cu scorul de 
14—9 (8—6).

„urtaht — ?Ji VICTORII 
PRIN K.O.

Cunoscutul boxer spaniol de cat. 
grea Jose Manuel Ibar „Urtain" a 
obținut cel de-al 24-lea k.o. al ca
rierei sale învingîndu-1 pe brazilia
nul Vasco Faustino în mai puțin da 
1 minut.

3/10.
prezenți 277 de atleți reprezentînd 20 
de țări. In prima 
condus mexipanii 
var talonați de 
marele favorit al 
glezul Tagg.
menținut pînă la 30 m de 
cînd atletul mexican în mare vervă 
a plasat un atac irezistibil. El a 
sprintat prelungit, s-a detașat și a 
trecut linia de sosire cu un avans 
apreciabil. Pînă în prezent recordul 
traseului era deținut de belgianul 
Roelants cu timpul de 24’31”2/10.

Clasamentul probei : 1. Juan Mar
tinez (Mexic) 24’02”3/10. 2. Michei 
Tagg (Anglia) — 24’08”6/10 : 3. Daniek 
Karica (Iugoslavia) — 24’09”9/10 ; 4. 
Reilly Eamon (S.U.A.) — 24’17”6/10 ; 
5. Mario Saldivar (Mexic) — 24’38”

parte a cursei au 
Martinez și Saldi- 
japonezul' Sawaki, 
probei, și de en- 

Această situație s-a 
sosire

După 7 
țional de 
Groningen pe primul lec se află 4 ju
cători : Adorjan (Ungaria), Urzică 
(România), Bellon (Spania) ți Be- 
liavski (U.R.S.S.) fiecare cu 5 puncte, 
în runda a 7-a românul Urzică a re
mizat în 42 de mutări cu Adorjan.

PENAROL IN POSESIA 
SUPERCUPEI

Echipa de fotbal Penarol Monte
video (Uruguay) a cîștigat competiția 
internațională „Super-coupe“ a Ame
rică de Sud. în ultimul joc disputat 
la Buenos Aires, Penarol a învins 
cu scorul de 2—1 echipa Estadian- 
tes River Plata.

La Lisabona, !n „Cupa european# 
a tîrgurilor“, echipa Setubal ă termi
nat la egalitate : 1—1 (1—1) cu echipa 
vest-aermană Hertha.

LA HOCHEI,
CEHOSLOVACIA-CANADA

4-0 î

Echipa de hochei pe gheață a Ce
hoslovaciei 
rie asupra 
desfășurat 
cehoslovaci 
4—0 (2—0.
slovaciei va mai 
(Ontario) si Ottawa.

a obținut o nouă vlcto- 
echipei Canadei în jocul 
la Toronto. HocheiștlJ 
au cîștigat cu scorul de 

2—0. 0—0). Echipa Ceho 
juca la London



I 
£
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Fotografia alătura
tă, realizată în 
capitala nord - ir
landeză și înfăji- 
șînd un militar pur- 
tînd o mască de 
gaze în fața unui 
perete pe care 
scrie „We want 
peace' („Noi vrem 
pace"), a fotore
porterului vest-ger- 
man Hans-Jorg An
ders, a fost distin
să cu premiul în- 
tîi la concursul 
internațional de fo
tografii pentru pre
să („World Press 
Photo"), care s-a 
desfășurat zilele 
trecute la Haga 

(Olanda).

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Comi
tetul Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, Prezidiul So
vietului Suprem și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. au adresat cu pri
lejul Anului Nou un mesaj de feli
citare oamenilor muncii sovietici. 
Pășim în noul an, se subliniază în 
mesaj, cu sentimentul mândriei, pen
tru realizările obținute și perspective 
clare de viitor. In anul care a tre
cut poporul sovietic a încheiat cu 
succes cel de-al patrulea an al cinci
nalului în curs.

în continuare, în mesaj se arată 
că statul sovietic promovează cu 
consecvență o politică de pace, 
sprijină lupta jdreaptă a popoarelor 
pentru libertate și independență, 
dă o replică hotărîtă imperialismu
lui. El dispune de tot ceea ce este 
necesar pentru asigurarea muncii 
pașnice și creatoare a poporului so
vietic.

© UN INTERVIU AL LUI FAM VAN DONG © RELUAREA BOM- 
BAROAMENTELOR AMERICANE ASUPRA VIETNAMULUI DE 
SUS @ VICTORII REPURTATE DE FORȚELE PATRIOTICE 

ÎN ANUL 1969

V. Kuznețov 
a sosit 

la Pekin
MOSCOVA 2 (Agerpres). — In

tr-un interviu acoțflăt Unui corespon
dent al agenției TASȘ și publicat în 
ziarul „Pravda", Fam Van Dong, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Vietnam, a arătat că succe
sele obținute de poporul vietnamez 
în anul care a trecut sînt indisolubil 
legate de ajutorul prețios acordat de 
poporul Uniunii Sovietice și de po
poarele celorlalte țări frățești, de 
sprijinul popoarelor lumii. In 1969, 
a spus Fam Van Dong, poporul viet
namez și-a menținut inițiativa în a- 
tacul împotriva dușmanului pe fron
tul militar, politic și diplomatic, ob- 
ținînd mari victorii. Oamenii muncii 
din R. D. Vietnam continuă construc
ția socialistă și sînt totodată gata de 
luptă pentru a apăra. suveranitatea 
și securitatea R. D. Vietnam. Fam 
Van Dong s-a referit, de asemenea,, 
la succesele obținute în 1969 de for
țele armate natrioțice din Vietnamul 
de sud, scoțind în evidență inevi
tabilitatea înf-rîhgerii imperialismului 
american.

luat, după o întrerupere de 24 
de ore, raidurile asupra Vietna
mului de sud, concentrîndu-și atacu
rile în mai multe sectoare din pro
vincia Tay Ninh. După cum a decla
rat un purtător de cuvînt militar de 
la Saigon, a fost lansată o cantitate 
de 540 tone de bombe.

După cum se știe, aceste bombar
damente ale aviației americane au 
loc, deși forțele patriotice respectă 
încetarea focului declarată pentru o 
perioadă de 72 de ore cu prilejul A- 
nului Nou.

★
SAIGON, 2 C’Lgprpre.s). — Bombar

dierele ameFidârie „B-52" și-au re-

★
Postul de radio Eliberarea a trans

mis un bilanț al victoriilor repurtate 
de forțele patriotice în anul 1969. 
După cum precizează postul citat, în 
anul care a trecut unitățile armate 
ale Guvernului revoluționar provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud au scos din luptă 645 000 de mi
litari inamici, printre care 235 000 de 
americani și aliați ai S.U.A. în răz
boiul de agresiune din Vietnamul de 
sud. în aceeași perioadă, arată postul 
de radio Eliberarea, au fost doborîte 
6 400 de avioane inamice.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Con
ducătorul delegației sovietice la tra
tativele sovieto-chineze, Vasili Kuz- 
nețov, prim-locțiitor al ministrului 
afacerilor externe, a plecat la Pekin 
— anunță agenția TASS. Vasili Kuz- 
nețov se întorsese la Moscova pen
tru a participa la sesiunea Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.

PEKIN 2 (Agerpres). — După 
cum informează agenția China 
Nouă, vineri a sosit la Pekin Va
sili Kuznețov. Pe aeroportul din Pe
kin el a fost întîmpinat de Ciai 
Cen-ven, locțiitor al conducătorului 
delegației guvernamentale chineze, și 
de alte persoane oficiale chineze.

HANOI 2 (Agerpres). — Cu ocazia 
Anului Nou, președintele R. D. Viet
nam, Ton Duc Thang, a adresat, un 
mesaj în numele Comitetului Central 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam și guvernului R. D. Viet
nam, tuturor compatrioților și luptă
torilor, întregii populații. Făcînd bi
lanțul anului 1969, mesajul relevă 
marile victorii obținute în lupta îm
potriva agresorilor americani, pentru 
salvarea națională și scoate în evi
dență importanța formării Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud.

Poporul 
în mesaj, 
deplinirea _____ .....___
telui Ho Și Min, de a lupta cu per
severență și hotărîre în războiul de 
rezistență pînă la victoria totală și de 
a atinge cu orice preț obiectivul sta
bilit : eliberarea Sudului, apărarea 
Nordului și de a merge înainte, pe 
calea spre reunificarea pașnică a pa
triei.

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul cu prilejul Anului Nou, la 
posturile de radio și televiziune din 
Varșovia, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone, Marian Spy- 
chalski, a felicitat călduros pe oa
menii muncii din Polonia pentru 
realizările obținute în cursul anului 
trecut. Organele puterii de stat din 
R. P. Polonă se îngrijesc și se vor 
îngriji și în continuare de înflorirea 
țării, de asigurarea securității ei, a 
spus Marian Spychalski. Direcția 
principală a activității acestor orga
ne va fi dezvoltarea în continuare a 
democrației socialiste și încheierea 

• cu succes a cincinalului în curs.
★

In toastul rostit la tradiționalul 
bal de Anul Nou de la C.C. al 
P.M.U.P., Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., a sub
liniat că în 1970 eforturile Poloniei 
vor fi concentrate pe plan interna
țional asupra propunerilor țărilor so
cialiste privind securitatea europea
nă. El a menționat că încă din pri
mele luni ale anului urmează să aibă 
loc un schimb oficial de opinii între 
Varșovia și Bonn în legătură cu re
cunoașterea de către R. F. a Germa
niei ca definitive a frontierelor exis
tente ale R. P. Polone, stabilite după 
cel de-al doilea război mondial.cel de-al doilea

vietnamez, se Arată 
este chemat la în- 

testamentului președin-

® Atac al aviației israeliene în zona centrală a Canalului 
de Suez © La Cairo va avea loc o nouă conferință arabă 

la nivel înalt
TEL AVIV 2 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt militar israelian 
a declarat că vineri dimineața a- 
viația isrăeliană a efectuat, timp de 
peste o oră, un bombardament pu
ternic asupra unor obiective militare 
ale R.A.U. situate în zona centrală a 
Canalului de Suez. El a nreciz»t că 
toate aparatele israeliene s-au reîn
tors la bazele lor.

★
CAIR.O 2 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvîrit militar egiptean a 
declarat că în cursul raidului de

bombardament un avion, israelian a 
fost doborît de artileria antiaeriană 
egipteană. Restul avioanelor israelie- 
ne au fost silite de tirul artileriei 
egiptene să se retragă.

★

CAIRO. — într-un editorial publi
cat vineri, ziarul egiptean „Al Gum- 
huria" anunță că în luna ianuarie la 
Cairo va avea loc o conferință arabă 
la nivel înalt, la care vor particioa 
șase țări — R.A.U., Iordania, Siria, 
Irak, Libia și Sudan.

a noii legi privind
comerțul S.U.A

cu țările socialiste
WASHINGTON 1 (Agerpres). - 

Președintele S.U.A., Richard Nixon, 
a semnat legea privind liberalizarea 
comerțului Statelor Unite cu țările 
socialiste. Legea a fost aprobată de 
Congres și înlocuiește „Actul de con
trol al exporturilor", a cărui vala
bilitate a expirat.

Potrivit legii care a intrat 
în vigoare la 1 ianuarie 1970, 
Ministerul Comerțului a fost însăr
cinat să lărgească lista mărfurilor 
americane ce pot fi exportate în ță
rile socialiste fără o autorizație spe
cială.

Agențiile de presă menționează că 
noua lege nu înlătură toate restric
țiile în comerțul cu țările socialiste, 
ci se mărginește să-1 adapteze la 
practicile folosite de țările vest-eu- 
ropene.

ZIUA NAȚIONALĂ

REPUBLICII CUBA
Prima zi a anului este sărbătoarta națională a poporului cubanez. 

Cu 11 ani in urmă, la 1 ianuaie 1959, detașamentele armatei 
revoluționare de eliberare, condus de curajosul fiu al poporului 
cubanez, comandantul Fidel Castro.au intrat victorioase în Havana.

După eliberare, devenit liber și stbîn pe propria sa soartă, poporul 
cubanez a infăntuit profupde traEformări politice și sociale. Sub 
conducerea partidului său comunistși a guvernului revoluționar, el 
a obținut realizări remarcabile în lezvoltarea economiei, științei și 
CUpoporuI român urmărește cu intess și caldă simpatie rodnica ac
tivitate constructivă a oamenilor mheii din Cuba și se bucură din 
inimă de succesele obținute de țara irietenă în construcția socialistă. 
Relațiile dintre cele două țări ale oastre se dezvoltă neîncetat în 
toate domeniile de activitate — pdtic, economic, cultural-științific 
— în spiritul deplinei egalități și știm! reciproce.

Cu prilejul celei de-a Xl-a aniveriri a „Zilei eliberării" — ziua 
națională a Republicii Cuba — oamen muncii din țara noastră trans
mit poporului țării prietene un căldros salut, urarea de a i 
noi și importante succese în edificam societății socialiste pe 
mintul Cubei.

detașamentele armatei

obține 
: pă-

resa
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ȘI TEL AVIV

TEL AVIV 1 (Agerpres). — Cele 
cinci. nave care au plecat din portul 
francez Cherbourg în noaptea de 24 
spre 25 decembrie au ancorat miercuri 
seara în portul israelian Haifa.

PARIS. — Miercuri a avut loc o re
uniune a guvernului francez, în cadrul 
căreia au fost examinate problemele 
legate de „dispariția", de la șantie
rele din Cherbourg, a cinci nave. 
Purtătorul de cuvînt al guvernului, 
Leo Hamon, a făcut o declarație ofi
cială în care a arătat că, la propu
nerea președintelui Georges Pom
pidou, Consiliul de Miniștri al 
Franței a hotărît să suspen
de imediat din funcțiile lor pe 
generalul Bernard Capelies, se
cretar general al Apărării Naționale 
și președinte al Comisiei interminis
teriale pentru studiul livrărilor de 
armament, și pe Louis Bonte, secre
tar general al aceleiași comisii. In 
continuare, purtătorul de cuvînt a 
declarat că guvernul francez a decis 
să ceară rechemarea acelor membri 
ai misiunii diplomatice israeliene la 
Paris oare au acționat ca împuterni
ciți ai guvernului Israelului in pro
blemele legate de validitatea con
tractelor privitoare la cele cinci 
nave.

Pe de altă parte, ministrul aface
rilor externe a’l Franței, Maurice 
Schumann, l-a convocat joi pe am
basadorul Israelului la Paris, Walter 
Ejțtan. După întrevedere, un purtă
tor de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al Franței a anunțat 
că guvernul francez l-a informat pe 
ambasadorul Eytan despre hotărîrea 
Item privind invitarea atașatului mi
litar al Israelului la Paris, Mordechai 
Limon, de a părăsi teritoriul Franței. 
Amiralul Limon era șeful misiunii 
israeliene de cumpărare de arme din 
Europa.

TEL AVIV. — După cum anunță 
agriiiția France Presse, un purtător 
d'e cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al Israelului a făcut o de
clarație în care a afirmat că .„Is
raelul respinge acuzațiile că ar fi 
vțolat legile internaționale și respin
ge criticile aduse amiralului israe
lian Mordechai Limon, căruia i s-a 
cerut să părăsească Parisul"

Reformă agrară în Ke
rala. De ianuarie intră în
vigoare în statul indian Kerala legea 
cu privire la reforma agrară, anunță 
cotidianul „Național Herald". în virtu
tea legii, persoanele care au arendat 
suprafețe de pămînt și le-au lucrat o 
perioadă mai îndelungată devin pro
prietarii lor.

Iordania a reluat acțiunea 
sa de mediere în conflictul 
dintre Iran și Irak cu prfvire la 
navigația pe estuarul Chat El Arab, 
în acest sens, Abdel Moneim Rifai, 
vicepremier și ministru de externe aî 
Iordaniei, a avut o întrevedere la 
Amman cu Mansour Kadar, ambasa
dorul Iranului. Șeful diplomației ior- 
daniene a declarat după întrevedere 
că este optimist în ceea ce privește 
succesul misiunii pe care și-a asumat-o 
țara sa.

Ayub Khan s-a reîras din 
viața politică. Kostul președinte 
al Pakistanului, mareșalul Ayub Khan, 
a hotărît să se retragă complet din 
viața politică, demisionînd din funcția 
de președinte al partidului guverna
mental Liga Musulmană Paldstaneză. 
Pe de altă parte se anunță că guver
nul pakistanez a anulat cu începere 
de la 1 ianuarie decretul prin care a 
fost interzisă activitatea partidelor po
litice.

Potrivit datelor publicate 
de ziarul „Unita", 
Partidului Comunist Italian 
la sfîrșitul anului trecut la 
de membri. în anul 1969 în 
Partidului Comunist Italian au intrat 
103 000 de noi membri.

efectivul 
se ridica 
1 503 000 
rîndurile

Proclamarea Republicii 
Poputare Congo. Miercuri dimi
neața, cu prilejul încheierii Congresu
lui constitutiv al Partidului Congolez

BELGRAD 2. — (Agerpres). — 
într-un interviu acordat Radiotelevi- 
ziunii din Zagreb, președintele Iosip 
Broz Tito a subliniat că lumea intră 
într-un nou an avînd în față o serie 
de probleme majore de rezolvat. Pe 
primul plan, trebuie să fie mențio
nate problemele ridicate de războiul 
din Vietnam, precum și cele ale 
Orientului Mijlociu. în legătură cu 
problemele europene, președintele 
R. S. F. Iugoslavia și-a exprimat în
crederea în stabilirea unui acord 
asupra securității pe acest continent. 
Referindu-se la situația internă, pre
ședintele Tito 
s-a încheiat a 
tate în toate 
tate.

BUDAPESTA 2 
mesajul de Anul 
porului ungar, președintele Consiliu
lui Prezidențial al R. P. Ungare, Pal 
Losonczi, a subliniat că în 1969 oa
menii muncii din Ungaria au dobîn- 
dit noi succese în dezvoltarea econo
miei naționale. Anul care vine are o 
importanță excepțională 
ria țării, a menționat 
marchează 25 de ani de _______
Președintele Consiliului Prezidențial 
al R.P.U. și-a exprimat convingerea 
că, răspunzînd la chemările partidu
lui comuniștilor și Frontului Popu
lar Patriotic, poporul ungar va ob
ține noi succese pentru a marca cu 
cinste acest important eveniment în 
viața țării. în continuare, el a ară
tat că sînt necesare noi eforturi pen
tru lichidarea agresiunii imperialiste, 
pentru asigurarea securității euro
pene.

(Agerpres). — în 
Nou adresat po-

pentru isto- 
el, întrucît 
la eliberare.
convingerea

a arătat că anul ce 
fost bogat în rezul- 
domeniile de activi-

BERLIN 2 (Agerpres). — In 
tarea sa de Anul Nou,

cuvîn- 
Walter 

Ulbricht, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Ger
mane, a subliniat succesele obținute 
în 1969 de oamenii muncii din R.D.G. 
în construirea socialismului, an care 
marchează încheierea a două decenii 
de la constituirea primului stat so
cialist pe teritoriul Germaniei. Wal
ter Ulbricht și-a exprimat dorința 
ca în noul.an între Republica Demo
crată Germană și Republica Federală 
a Germaniei să se încheie un tratat 
bazat pe principiile și normele de 
drept internațional, tratat carș/Z să 
consfințească relații de egalitate în
tre cele două state germane. Sîntem 
gata, a arătat W. Ulbricht, să depu
nem în continuare toate eforturile 
pentru ca în anul 1970, cauza păcii, 
securității și prieteniei între popoare 
să înregistreze succese și mai mari.

PRAGA 2 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Socialiste Ceho
slovace, Ludvik Svoboda, într-un dis
curs radiotelevizat rostit la 1 ia
nuarie, a declarat că în anul care a 
trecut au fost create premise pentru 
dezvoltarea pe mai departe a țării. 
Svoboda a arătat că îndeplinirea pla
nului pe 1970 cere mari eforturi din 
partea tuturor oamenilor muncii.

Abordînd problemele situației in
ternaționale, președintele R.S.C. a 
menționat creșterea forțelor păcii și 
progresului. Țările socialiste, a con
tinuat el, depun eforturi pentru în
tărirea securității Europei, pentru a 
asigura relații de colaborare și prie
tenie între țările europene.

transmit

SOFIA 2 (Agerpres). — Anul care 
a trecut va intra în istoria poporului 
bulgar ca un an jubiliar, care mar
chează Victoria revoluției socialiste, 
a ideilor marxism-leninismului în 
R.P. Bulgaria, a spus Gheorghi Trai- 
kov, președințele Prezidiului Adu
nării Populare a R. P Bulgaria, în 
cuvîntarea rostită la posturile de 
radio și televiziune din Sofia cu pri
lejul Anului Nou. Realizările noastre 
multilaterale constituie o demonstra
ție clară a posibilităților nelimitate 
și a superiorității orînduirii socialis
te.

Poporul bulgar, a declarat Gb. 
Traikov, își va aduce în continuare 
aportul Ia întărirea sistemului mon
dial socialist, va sprijini și pe viitor 
eroicul popor vietnamez, va depune 
neabătut eforturi în vederea consoli
dării păcii și_relațiilor de bună veci- 

‘ - întreaganătate. în Balcani și în 
lume.

al Muncii, șeful statului, Marien 
Ngouabi, care a fost ales și președinte 
al partidului, a anunțat proclamarea 
Republicii Populare Congo. El a subli
niat că acest act reprezintă un eveni
ment de o importanță deosebită în 
istoria statului Congo (Brazzaville).

încheierea vizitei în Su
dan a escadrei de nave mi
litare sovietice. Asentia TASS 
informează că vizita în Sudan a esca
drei de nave militare sovietice, sub 
comanda contra-amiralului N. Hor- 
vin, s-a încheiat. Cu prilejul vizitei, 
contra-amiralul Horvin a fost primit 
de Gaafar Mohammed el Numeiry, 
președintele Consiliului Comandamen
tului Revoluției Sudaneze și premierul 
guvernului.

Președintele Makarios la 
Atena. Președintele Ciprului, Ma
karios, a sosit vineri dimineața la 
Atena. Șeful statului cipriot va pleca 
sîmbătă spre Addis Abeba, într-o călă
torie de zece zile în țările Africii de 
est. în cursul zilei de vineri, președin
tele Makarios a avut convorbiri cu 
primul ministru grec, Ghiorghios Papa
dopoulos.

Un pian 
schimburile 
tre Albania
nSiSl Pe anul 1970 a fost semnat la 
Tirana, anunță agenția A.T.A’. Planul 
prevede diferite schimburi în domeniul 
științific, al învățămîntului, culturii, 
artei, literaturii și cinematografiei.

Turned tai U Thant în 
oadrul turneului pe care 

îl întreprinde într-o serie de state afri
cane, secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a sosit vineri în capitala 
Senegalului, Dakar.

Un deceniu de la elibera
rea Camerunului. La 1 ianua- 
rie, Republica Federală Camerun a 
sărbătorit împlinirea unui deceniu de 
la obținerea independenței. Cei zece 
ani pe Care i-a parcurs tînărul stat a- 
frican independent au fost ani de e- 
forturi încordate în vederea înlătură
rii moștenirii grele a colonialismului.

Triplul transplant a eșuat.
Edward Falk, pacientul căruia la 25 
decembrie i s-au transplantat, în ca
drul unei singure operații, inima și 
amîndoi plămînii, a încetat din viață 
vineri dimineața. Buletinul medical dat 
publicității de spitalul din New York, 
unde se afla sub supraveghere, preci
zează că moartea a survenit în urma 
fenomenului de respingere a plămîni- 
lor transplantați. în buletin se men
ționează că această reacție nu s-a ma
nifestat în ceea ce privește inima, care 
a funcționat „excelent".

cu privire Ia 
culturale (lin
și R. D. Viet-

PARIS 2 (Agerpres). — 
de noi ca viitorul Franței ..._ ___
viitor de prosperitate și măreție", a 
subliniat. Georges Pompidou, preșe
dintele Franței, într-o cuvîntare ra
diotelevizată cu prilejul Anului Nou. 
El și-a exprimat speranța că anul 
1970 va fi pentru Franța „un an de 
reînnoire", adăugind că 
tinuate eforturile spre 
năstare și justiție".

„Depinde 
să fie un 

a

„vor fi con- 
progres, bu-

— In mesa-TOKIO 2 (Agerpres). 
jul adresat națiunii cu prilejul A- 
nului Nou. primul ministru al Ja
poniei, Eisaku Sato, a trecut în re
vistă principalele probleme ale poli
ticii interne și externe a țării. în 
legătură cu relațiile Japoniei cu 
Republica Populară chineză, pre
mierul Sato a arătat că guvernul său 
studiază în prezent posibilitatea u- 
nor acțiuni care să ducă la dezvol
tarea legăturilor comerciale dintre 
cele două țări. în privința insulei 
Okinawa, premierul Eisaku Sato a 
declarat că guvernul japonez va 
face totul pentru ca această insulă 
să fie retrocedată Japoniei pînă în 
anul 1972.

Intre atîtea nume de prestigiu ale 
Industriei cubaneze figurează și cel 
al uzinei de construcții metalice din 
Havana : „Cubana de Acero" (Cu
bana de oțel). Astăzi toată lumea știe 
aici că această uzină are un cuvînt 
important de spus în dotarea agri
culturii cu semănătoare de trestie 
de zahăr, discuitoare mecanice, a- 
gregate pentru curățatul trestiei, că 
în halele ei se montează sute de 
vagoane pentru transportul zahăru
lui și melasei, că din1 cei aproape 
1 200 de muncitori, cîți are uzina, 
peste 400 sînt fruntași în producție.

Puțini cunosc însă istoricul între
prinderii. El merită a fi povestit
pentru că evocă într-un mod impre
sionant două epoci total distincte
din viața de ieri și de azi a Cubei. 
„Cubana de Acero" a luat ființă în 
anul 1917 cu capital nord-american 
și mulți ani s-a limitat la executarea 
de diferite comenzi, în special pen
tru fabricile de 
zahăr. Muncitorii 
primeau un sala
riu de mizerie. 
Situată în partea 
de sud a Hava
nei, între cartie
rele Vibora și 
Rancho Boyeros. 
uzina se afla pe 
atunci la o distanță apreciabilă de 
oraș. Cu timpul, capitala s-a extins, 
apropiindti-se de zona întreprinderii 
și în cele din urmă depășind-o. Acest 
fenomen urbanistic, firesc de altfel 
pentru mai toate capitalele, avea să 
însemne în calculele, speculative ale 
patronilor scrierea actului de deces 
al uzinei. în toamna anului 1958. cu 
cîteva luni înainte de victoria insu
recției armate populare, patronii au 
acceptat o ofertă convenabilă din 
partea unei societăți de construc
ții edilitare în schimbul terenului 
întreprinderii. A început imediat 
demontarea utilajului, iar majorita
tea muncitorilor au fost concediați. 
Buruienile, care la tropice cresc cu 
nemaiîntîlnită repeziciune, au năpă
dit curtea întreprinderii, dîndu-i un 
aspect dezolant. Uzina murise.

Ziua de 1 ianuarie 1959, ziua vic
toriei insurecției armate asupra dic
taturii generalului Batista, a însem
nat între multe alte lucruri de im
portanță capitală pentru noul des
tin al Cubei și readucerea la viață 
a uzinei „Cubana de Acero". I 
primele hotărîri ale guvernului 
voluționar a figurat sistarea 
montării uzinei din cartierul 
bora Puținii muncitori care 
rămăseseră în întreprindere au 
puns la apelurile noilor conducători 
de a reface uzina, repunînd în func
țiune utilajele demontate.

Născută pentru a doua oară, „Cu
bana de Acero" și-a reluat treptat 
activitatea, reprofilîndu-se pe exe
cutarea de construcții metalice ne
cesare diferitelor sectoare ale eco
nomiei naționale. Cei unsprezece ani 
care au trecut de la eliberare, 
sînt tot atîția ani care marchează 
vîrsta celei de-a doua vieți a ,.Cu- 
banei de oțel".

Am parcurs, însoțit de bătrînul 
muncitor Evelio Puentas, locțiitor al 
secretarului comitetului de partid, 
cele douăsprezece secții ale 
adăpostite de hale spațioase și 
minoase. Gospodărirea chibzuită 
spațiului, organizarea competentă 
producției, finisajul produselor 
care calitatea se îmbină cu esteticul 
— toate acestea produc o bună im
presie chiar de la început.

a actuala etapă de dezvoltare a 
bei, uzinei îi revine o mare res- 
psabilitate. Este suficient să pre- 
dm că ea se află în prezent pe 
s-ntregul în slujba „Zafrei" 
t realizarea celor zece 
te de zahăr 
r unu al eco 
e de asemen 
cot ce a con 
(. an în mate 
g agricole, î: 
cvagoane spe 
c niciodată a 
cenia, voința 
edit mai pu 
erienței.
tn văzut cun 
\ întreprinder 
dăruirii cu c; 
cză pentru a 
yșilor lor piei 
tțul trestiei, pc
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Phrare a trestie 
vane de fabrii 
căre se monte; 
mț inginerilor și 
uzi din Arad și 
întgc pe ingineru 
pe strul Gheorgh 
de urnu Severin, 
un icordă asistent 
cuv.de laudă pen 
Și. Fitatea cu care
bari;i-au însușit te 
rii lontării, pentri 
vărică de lucru, ;> 
tene din partea , 
neze

Urjrt popas la i 
și alanizației de pe 
priite a cunoaște 
și papări legate d 
uzine perspectivele 
volteTovarășii din 
întrșderii mă pun în ----- —
preorea lor permanentă de ridi- 
careiivelului cunoștințelor pro
fesio și generale ale colectivului 
de ntori și tehnicieni. în cadrul 
uzințncționează diferite cursuri 
de cetare a studiilor și de cali- 
ficaofesională. Din rîndul mun
citori tehnicienilor au fost se
lecții 12 tovarăși care în pre
zent studenți la politehnică. O 
grijăisebită se acordă și învă- 
țămîi politic, la care participă 
jumădin întregul efectiv al uzinei.

Cotrea întreprinderii și-a 
prop) în viitorii ani să treacă 
la farea altor utilaje, să ex- 
tindățafața ocupată de mașini- 
unelferalel cu trecerea de la 
două-ei schimburi, cu însușirea 
conții unei tehnologii avansata, mode

Aș! uzina pe care foștii pa- 
troniortiseră nieirii, renăscută 
și reată sub flamura revolu
ției, îplinește c>; răspundere și 
devolt misiunea sa în slujba 
cauzealismului, a poporului. Ea 
se pește cu colectivul ei de 
muneși tehnicieni, cîștigător in 
mai l rînduri al drapelului d« 
întrețre fruntașă

Acieste pe scurt cea de-a 
doual a uzinei „Cubana de 
Acercninoasă și plină de satis
facții.

în Noua Anglie și în regiunea New York-ului au căzut cele mai abun
dente ninsori înregistrate vreodată în aceste ținuturi. Tn fotografie : un pe

trolier blocat de ghețuri în apele rîului Hudston

ZBORUL SATUTULUI
„INTERCOSDS-2“

MOSCOVA 2 (A-
gerpres). — Agenția 
TASS informează că 
satelitul artificial al 
Pămîntului „Intercos- 
mos—2“, lansat / la 25 
decembrie 1969 în U- 
niunea Sovietică, își 
continuă zborul. După 
cum s-a mai anunțat, 
la bordul satelitului 
este instalat aparataj 
științific realizat în 
mai multe țări socia
liste.

Simultan cu măsură
torile ce se efectuează 
la bordul satelitului, 
observatoare din Bul

garia, Cehoslovacia, 
ba, R. D. GermanăJ 
lonia, România, U 
ria și Uniunea Sov 
că efectuează obser! 
ionosferice și rece] 
nează semnale ci 
de radioemițătorul,j 
iak", de la bordul s 
litului.

înregistrarea ir 
mafiilor obținute c| 
jutorul dispozitivelo 
captare a ionilor și ■ 
dei de înaltă freci 
ță și transmiterea 
pe Pămînt prin 
nalele de legătură ra 
precum și transn

directă prin radio a re
zultatelor măsurătorilor 
efectuate de toate in
strumentele științifice 
se efectuează normal, 
în conformitate cu pro
gramul stabilit.

Observatoarele ionos
ferice și stațiile de re- 
cepționare a semnalelor 
emițătorului „Maiak", 
din țările socialiste 
participante la experi
ment, continuă să e- 
fectueze observații puse 
de acord. A fost stabi
lit programul activită
ții in continuare.
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