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Tovarășului Nicolae Ceausescu si tovarășei Elena Ceausesco. 
conducerii ăe partid si de stat, tradiționala orare a tinerei generalii
LA MULȚI ANI, SPRE FERICIREA 

PATRIEI Șl POPORULUI

Președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Hicolae Ceaușescu, 

a primit pe șefii misiunilor diplomatice

A. devenit o frumoasă tradiție 
.ca, in preajma Anului nou. re
prezentanții copiilor și tineretu
lui patriei să vină in fața sediu
lui Comitetului Central și să 
aducă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist liomân. 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășei Elena 
Ceaușescu. celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid si de stat 
urări de sănătate, fericire și 
viață lungă. „Plugușorul", aceas

tă laică și frumoasă ceremonie 
de iarnă, care își are rădăcini iii 
profunzimile istoriei noastre 
străvechi, s-a constituit și in 
acest an intr-o expresie grăitoa
re a vitalității poporului român, 
a .marilor sale sensibilități ar
tistice. a dragostei fără margini 
cu care tineretul țării. •- alături 
de întreaga națiune, il încon
joară pe cel care «induce cu în
țelepciune . și eroism revoluțio
nar destinele României socia
liste.

în văzduhul limpede.și înalt 
al -acestei dimineți senine de 
decembrie răsună, potrivit obi
ceiurilor noastre de iarnă — 
zurgălăi, buhaie și tălăngi, 
pocnete de bice. îmbrăcat! in 
pitorești costume populare, re- 
prezentind toate marile zone 
^biografică ale țârii, in ursțfor- 
me de șoimi • și pionieri, in sa
lopete de muncitori ța briga
dieri, în uniforme de ostași, ti
nerii vin în alai sărbătoresc și 

întreabă pe gazde, după datină, 
..dacă primesc plugușorul.

Colindătorii sint primiți cu 
multă căldură de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. dc tovarășa 
Etapa Ceaușescu,. de tovarășii 
life Verdeț, Iosif Band. Enit!,. 
Bobu, Cornel Burtică, Virgil Ca 
zăcu. Lina Cibbanu. Ion Coman, 
Nicolae Constantin, Constantin 
Dăscâlescu. Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas, Cornelia Filipaș. Petre
(Continuare în pag. a Il-a) <

Președintele Republicii Socia
liste România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, sîmbătă, 29 
decembrie, pe șefii misiunilor 
diplomatice, pe reprezentanții 
unor organizații internaționale 
acreditați in țara noastră, care 
au prezentat felicitări cu prile
jul Anului nou și al celei de-a 
XXXIl-a aniversări a procla
mării Republicii.

La primițe au participat tova
rășii Ilie Verdeț, Ștefan Voite,c, 
Gheorghe Rădulescu, Cornel 

Burtică, Virgil Cazacu, Gheor
ghe Oprea, Ștefan Andrei. Ni
colae Giosan. Aurei Duma, mi
nistru secretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe, Silviu 
Curticeanu. ’soci etar preziden
țial și al Consiliului de Stat.

Pentru a prezenta felicitări 
președintelui. Nicolae Ceaușescu 
au venit ambasadorii : U.R.S.S. 
— V. I. Drozdenko. Liberiei -*■ 
.Joseph Graham, R.A. Siriene — 
Walid Al Moualem, Italiei — Er
nesto Mario Bolasco, Republicii 

Cuba — Humberto Castello. Re
publicii Peru — Roger Eloy 
Loayza Saavedra, Republicii Ga - 
boneze — Maurice Yocko, R.P. 
Bulgaria —. Petăr Danailov. 
R.P.S. Albania — Nesip Kagi, 
Turciei — Nahit Ozgiir. Republicii 
Centrafricane — Antoine Kezza, 
Finlandei — Matti Hăkkănen, 
Spanidi — Jose Carlos Gonzales- 
Campo Dal-Re. R.D. Germane
— Siegfried Bock. R.S. Vietnam
— Tran Thuan, Republicii Gha
na — Kwame Âddae, Republicii 

Burundi — Libere Ndabăkwaje, 
R.P. Mongole — Tagaanlamyn 
Dughersureti. R.S.F., iugoslavia.
— Trifup Nikcilici. Olandei — 
Louis Jean Marie BaUWens, 
R.P. Bangladesh — A. W. 
Shams-ul Alam. Republicii Irak
— Dhiab M. Al-Algawi, Israe
lului — Aba Gefen. R.P.R. Gui
neea — Kerfalla Cisse. Indiei — 
Asok Kumar Ray. R.F. a Brazi
liei — Carlos dos Santos Veras, 
(Continuare in pag. a Il-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi șoimi ai patriei,
. Dragi pionieri,
Dragi uteciști,
Dragi tovarăși,
Doresc, în primul rînd, să vă mulțu

mesc călduros vouă tuturor pentru urarea 
ce ne-ați adresat-o nouă, Comitetului 
Central al partidului, urare pe care o 
consider adresată partidului, întregului 
nostru popor — adevăratul făuritor al 
tuturor realizărilor, al socialismului și co
munismului în România. (Urale puter
nice ; aplauze. Se scandează : „Ceaușescu 
— P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“).

Este un bun obicei al poporului nostru 
ca, la sfîrșitul anului și la începutul nou
lui an, să facă bilanțul muncii sale și, 
totodată, să privească cu încredere în 
viitor. Putem spune că bilanțul anului 
pe care-1 încheiem este minunat, cu 
multe realizări, cu multe împliniri pentru 
poporul nostru. Este drept, ele puteau fi 
și mai multe, dar ceea ce am realizat a 
ridicat patria noastră, bunăstarea po

porului pe o nouă treaptă, a asigurat 
mersul ferm înainte spre societatea so
cialistă multilateral dezvoltată, spre ci
vilizație și progres. (Urale puternice; 
aplauze. Se scandează : „Ceaușescu și 
poporul !“).

, .Intrăm în anul 1980 cu perspective mi
nunate, cu încrederea deplină că vom 
îndeplini actualul plan cincinal și vom 
pune astfel baze trainice realizării hotă- 
rîrilor Congresului al XII-lea. Avem, in 
această privință, drept chezășie realiză
rile, munca minunată a clasei muncitoa
re', a țărănimii, intelectualității, a tutu
ror oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, a întregului nostru popor, 
care înfăptuiește neabătut politica comu
niștilor, politică ce corespunde năzuin
țelor vitale ale . întregii națiuni. (Urale 
puternice, prelungite. Se scandează: 
„Ceaușescu și poporul !“).

Voi tinerii, copiii patriei noastre trăiți 
tot mai minunată Aveți condiții tot mai 
bune dț: învățătură, duceți o viață din ce 
îți ce mai demnă, vă puteți însuși cele 

mai înalte cunoștințe din toate domenii
le. Aveți toate condițiile de a vjă pregăti 
să deveniți făuritorii comunismului în 
scumpa noastră țară, în România, de a 
face ca patria noastră să fie tot mai min- 
dră, toț mai puternică, să trăiască în veci 
de veci independentă în rîndul națiunilor 
lumii. (Urale puternice, aplauze. Se 
scandează : „Ceaușescu — pace !“).

Am, trecut la aplicarea în viață a mă
surilor care asigură înfăptuirea progra
mului de ridicare a nivelului de trai pînă 
în 1980 cu circa 32 la sută ; creăm con
diții ca., viața poporului nostru — și în 
acest cadru — a tineretului, a copiilor să 
fie tot mai bună și mai bună.

Trebuie să facem totul pentru ca anul 
.viitor să fie anul îndeplinirii cu succes 
a programului elaborat pentru cincinalul 
1976—1980 și al trecerii la noua etapă de 
dezvoltare socialistă a patriei noastre.

Trebuie, dragi tovarăși și prieteni, să 
nu precupețim nici un efort pentru a
(Continuare în pag. a IH-a)

Stimate tovarășe decan al corpului 
diplomatic,

Stimați tovarăși și domnilor amba
sadori și șefi de misiuni diplomatice,

Doresc, în primul rînd, să exprim vii 
mulțumiri pentru felicitările și urările a- 
dresate poporului român, conducerii Re
publicii Socialiste România și mie perso
nal, cu prilejul noului an.

La rîndul nostru, aș dori să vă adre
sez dumneavoastră, ambasadorilor și șe
filor de misiuni diplomatice din Repu
blica Socialistă România, felicitări cu pri
lejul Anului nou și pentru activitatea pe 
care ați desfășurat-o, în anul care se în
cheie în vederea dezvoltării relațiilor de 
colaborare și prietenie dintre România 
și țările dumneavoastră.

Vă aflați în Româniâ — unii de mai 
mulți ani, alții din acest an — cunoaș
teți munca poporului român, atît reali
zările, cît și greutățile, neîmplinirile.

Am sărbătorit în acest an 35 de ani 

de la revoluția de eliberare națională și 
socială. A avut loc Congresul al XII-lea 
al partidului. Cu aceste prilejuri am în
fățișat pe larg munca și eforturile po
porului român, precum și programele de 
perspectivă pentru viitor. De aceea, nu 
doresc să mă refer acum la ele.

Aș menționa numai faptul că, în ciu
da greutăților determinate de criza eco
nomică, energetică, petrolieră, a unor 
probleme complicate din viața interna
țională, în anul 1979 poporul român a 
obținut rezultate bune în înfăptuirea 
programului de dezvoltare economică și 
socială și — pe această bază — în ri
dicarea nivelului de trai material și spi
ritual. ■ *

Știm că putem face mai mult, că mai 
avem multe de făcut; dar sîntem con- 
știenți că ceea ce am realizat de
monstrează forța poporului nostru, ca
pacitatea sa de a asigura înfăptuirea 
neabătută a programelor de construcție 
socialistă, de ridicare a bunăstării ma
teriale și spirituale.

A fost un an cu multe probleme In
ternaționale. Din păcate, însuși începu
tul anului 1979 a fost marcat, de eve
nimente care au complicat relațiile in
ternaționale, au ridicat noi bariere în 
calea politicii de destindere, de colabo
rare și pace.

In cursul anului s-au depus eforturi 
pentru depășirea unor momente de. în
cordare. pentru soluționarea unor pro
bleme din diferite zone ale lumii, pre
cum și pentru realizarea unor înțelegeri 
pe linia politicii de destindere, de colabo
rare. dezarmare și pace.

De aceea, s-ar putea spune, cp, in ciu
da evoluției contradictorii a evenimen
telor, pe ansamblu, s-a demonstrat că 
popoarele dispun de . forța necesară pen
tru a asigura o dezvoltare nouă, pentru 
a obține progrese pe calea destinderii, 
a colaborării și a politicii de pace.

Intrăm într-un an nou. Intr-âdevâr, la 
poporul nostru există obiceiul — și ie
(Continuare în pag. a Il-a)

Destn dt Gh. CALARĂM

Poporul și Republica-o singură ființă
REPUBLICA — vatra eternă de 

iubire și de vis, de luptă și muncă, 
de cutezanță și încredere in dru
mul nostru comunist, sub faldurile 
tricolorului și ale roșului drapel — 
aniversează' azi 32 de ani de glo
rioasă existență, Un strop de timp 
fn istoria multimilenară a patriei. 
Un strop de timp de neasemuită 
strălucire. în care s-a Împlinit nă
zuința scumpă pentru care au luptat 
și au dat grele jertfe atitea gene
rații de înaintași, ca poporul mun
citor să devină „domn sie inșuși".

Treizeci și doi de ani. Sint tot 
atitea trepte de înălțare viguroasă, 
neîntreruptă a Republicii. Ultima 
treaptă poartă însemnele unui mare 
eveniment intrat pentru totdeauna 
în istorie : Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Român. Mo
ment de adincă și emoționantă 
evaluare a marilor succese pe care 
le-a dobindit poporul nostru. în 
deplină unitate de cuget și simțire 
cu partidul. prin neîntrerupta 
lucrare pentru Țară ; moment de 
amplă și lucidă prospecție a mersu
lui inainte al Republicii pentru a 
ne angaja mai ferm pe calea revo
luției tehnico-științifice. a înaltei 
eficiente, depășind astfel, în anii 
cincinalului viitor, stadiul de țară 
în curs de dezvoltare ; moment de 
intensă bucurie pentru realegerea 
în fruntea partidului ’a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — continuator al 
celor mai vrednici bărbați intrați 
în cronicile neamului, revoluționa

rul eminent care întruchipează 
simbolul celor mai nobile idealuri 
de libertate, pace și progres ale po
porului român, care personifică 
însăși unitatea și coeziunea de 
nezdruncinat a întregului popor in 
jurul partidului.

De la înălțimea celor 32 de trepte 
urcate prin mari eforturi, uneori 
în confruntare aspră cu potrivnice 
împrejurări, țara ni se înfățișează 
luminoasă și prosperă. Miile de ce
tăți industriale, așezate după rigu
roase principii economice și socia
le, au sporit considerabil forța pro
ductivă a țării ; la sfîrșitul acestui 
Cincinal producția industrială a 
României socialiste va fi de 53 de 
ori mai mare decît în „prosperul" 
an 1938. In cel de-al 32-lea an de 
existență a Republicii ne putem 
mîndri că am obținut cea mai mare 
recoltă de pînă acum. Dezvoltarea 
impetuoasă a economiei a schim
bat din temelii înfățișarea țării, a 
tuturor localităților ei — azi înti
nerite și crescute sub semnul civi
lizației noi. socialiste în care omul 
muncii trăiește o viață tot mai 
prosperă.

Privind de lâ înălțimea celor 32 
de trepte pe care le-a urcat țara, 
avem deopotrivă imensa satisfacție 
de a vedea că o uriașă distantă se 
află între statutul internațional al 
României din trecut și statutul ei 
de azi, avind drept caracteristici 
definitorii deplina independentă și 
suveranitate, prețuirea pe care i-o

acordă popoarele lumii pentru po
litica sa profund principială, dina
mică, consacrată cauzei păcii, liber
tății și progresului tuturor po
poarelor.

Toate aceste prefaceri își au ră
dăcinile în marea izbindă de acum 
32 fie ani, cînd poporul a luat in 
mîinile sale pîrghiile puterii in 
stăt, hotărind singur asupra a tot 
ceea ce privește viata și viitorul 
său. în răstimpul care a trecut de 
atunci, toti fiii tării — români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități — avind drept călăuză sigură 
partidul comuniștilor, au partici
pat prin structuri tot mai perfec
ționate și mai cuprinzătoare la con
ducerea vieții economico-sociale. O 
etapă nouă, superioară, marchează 
cel de-al 32-lea an al Republicii în 
exercitarea puterii de către popor 
prin aplicarea măsurilor propuse 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pri
vind creșterea rolului Frontului 
Unității Socialiste. Crearea organi
zațiilor proprii ale acestui larg or
ganism și primirea de membri in
dividuali conferă valențe noi de
mocrației noastre socialiste ; acum, 
mai mult decît oricînd, toată 

, suflarea tării — muncitori, țărani, 
intelectuali, bărbați și femei, tineri 
și vîrstnici, oricare le-ar fi graiul 
matern, sint în măsură să participe 
nemijlocit. în deplină cunoștință de 
cauză, la viata politică a tării, să-și 
spună cuvîntul asupra tuturor pro

blemelor care privesc dezvoltarea, 
ei. Intr-adevăr. Republica se înalță 
din gîndul și voința tuturor. Demo
cratismul real, profund al orândui
rii noastre se va. înfățișa din nou în 
toată grandoarea sa cu prilejul pre
gătirii și desfășurării ■ alegerilor de 
deputati în Marea Adunare Națio
nală și consiliile populare din pri
măvara anului viitor. Milioane și 
milioane de cetățeni își vor expri
ma voința, participînd. în cadrul 
noilor structuri democratice, la de
semnarea celor mai buni dintre cei 
mai buni care să dea viață hotărî- 
rilor lor de a ridica tara pe noi 
trepte de progres și civilizație.

Mai unită ca oricînd în jurul 
partidului, națiunea noastră pășește 
în anul XXXIII al Republicii hotă- 
rîtă să pună trainică temelie viito
rului cincinal, care marchează in
trarea țării noastre într-o fază 
nouă, superioară a dezvoltării sale, 
decisivă pentru înfăptuirea Progra
mului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism. 
Partidul ne insuflă convingerea 
fermă că mergem neabătut spre 
împlinirea aspirațiilor noastre cele 
mai înalte — și de pe aceste culmi 
vom privi spre altele mereu mai 
semețe. Căci ne-am legat, prin tot 
ceea ce exprimă dragostea de pa
trie, să îndeplinim cea mai fru
moasă urare făcută acestei țări : 
„La trecutu-ți mare, mare viitor 1"
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REPUBLICII
Sîntem pe vîrful năzuinței noastre, 
Tot mai frumos, cu visuri noi, zidim. 
Republică socialistă românească, 
Cinstire ție, fiindcă te iubim.

Ne-ai dat tu demnitatea și puterea 
Și libertatea dreaptă de-a visa.
Tot ce suim, ce-nfăptuim, in viață, 
Este lumină din lumina ta.

Ești azi izvorul dătător de visuri, 
Ne-ajuți ca liberi să putem trăi.
Numai prin tine și Partid, știi bine
Că ne putem destinul făuri.

Ești Cosînzeana noastră, ești iubirea, 
Ești tot ce-avem mai bun și mai dorit 
Și sîntem mîndri că noi ți-am fost treapta 
Pe care spre înalturi ai suit.

Mulți ani de roade și vecii-nainte 
Ție și-acelui ce te-a vrut să sui, 
Partidului, care ți-a dat lumină 
Și strălucire prin alesul lui I

Virgil CARIANOPOL

țț ț
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cumim lowdșiJLiii nicolae ceaușescu La multi ani,
(Urmare din pag. I)
pare că acest obicei există și la 
toate popoarele — de a-și pune 
în gînd multe dorințe, mari spe
ranțe șl a acționa pentru realizarea 
lor. Desigur, dorințele oamenilor 
de pretutindeni sini foarte diver
se, dar au și multe puncte comu
ne. Dacă i-am întreba pe toți, cred 
că, printr-un sondaj al opiniei pu
blice, am obține rezultate conclu
dente în acest sens, iar oamenii po
litici, șefii de state și guverne ar 
trebui să țină seama de aceste do
rințe. Cred că în proporție de circa 
80 la sută acest sondaj ar releva 
preocuparea popoarelor de a se 
pune capăt politicii de dominație, 
de forță, de ’ amestec în treburile 
altor state, de a se respecta neabă
tut dreptul fiecărei națiuni de a se 
dezvolta independent, 'liber, de a-și 
decide de sine stătător calea dez
voltării sociale și economice, fără 
nici un amestec din afară.

Noi considerăm că aceasta con
stituie o dorință fundamentală a. 
popoarelor, și —pentru că, în ul
timii ani, se vorbește foarte mult 
de drepturile omului și ale po
poarelor — un drept fundamental 
de la care trebuie să se porneas
că în orice împrejurare este drep
tul fiecărui popor de a fi stă- 
pîn pe destinele sale/, de a trăi in
dependent.

Tn al doilea rînd. noi — și cred 
că mai toate popoarele — ne pu
nem speranțe în lichidarea poli
ticii de dominație imperialistă, co
lonialistă și neocolonialistă, sub 
orice formă s-ar manifesta ea. Nu 
doresc să prezint, în acest cadru 
exemple în legătură cu manifes- ' 
tarea politicii de dominație, dar 
cred că nici nu este necesar, pen
tru că toți cunosc bine aceste lu
cruri.

Avem speranța că se va înțele
ge că pentru promovarea unei po
litici de destindere și pace este ne
cesar să se realizeze noi raporturi 
internaționale, bazate pe egalitate 
deplină în drepturi, pe respectul 
independenței și suveranității na
ționale, pe neamestec în treburile 
interne, pe relații economice de e- 
galitate și echitate. Este necesar să 
fie excluse inegalitățile, care în 
fond se transformă în asuprire. A- 
ceasta constituie, de asemenea, o 
cerință esențială. Dacă am consul
ta popoarele și am căuta să ve
dem cum gindesc ele în legătură 
cu aceste probleme, această opinie 
ar întruni, de asemenea, o majo
ritate zdrobitoare.,

Tn fine, este preocuparea ome
nirii pentru dezarmare, pentru o- 
prirea politicii de acumulare de 
noi armamente, a cursei înarmă
rilor care devine — nu an de an, , 
ci lună de lună, zi de zi — o pova

(Urmare din pag. T)
Republicii Filipine — Delfin R. Gar
cia, R.F. Nigeria — Adeuga Adekuo- 
ye. Republicii Democratice Su
dan — Mohamed Osman El Awad, 
Republicii Indonezia — general bri
gadier Soesidarto, Republicii Chi
le — Mario Silva Concha. Repu
blicii Orientale a Uruguayului — 
Juan Ansa, Republicii Colum
bia — Gloria Gaitan. R.P. Chi
neze — Chen Shuliang, Statelor 
Unite ’Mexicane — Emilio Calde
ron Puig, R.P. Polone — Jerzy Ku- 
siak, R.P. Congo — Laurent Mann, 
Republicii Argentina — Federico Car
los Barttfeld, Japoniei — Yuzv.ru 
Murakami. Republicii Islamice Iran
— Pourang Baharlu. Republicii Por
tugheze — Sergio Sakadura Cabrai, 
Marii Britanii — Paul Cecil Holmer, 
Canadei — Peter McLaren Roberts, 
Suediei — Hans E. Skold. Republicii 
Senegal — Ibjahima Dieng. R.A. 
Egipt — Mohamed Wafik Hosny, Re
publicii Islamice Mauritania — Mo
hamed El Mehdi Ould Aweissi ; 
însărcinații cu afaceri ad-interim ai 
Republicii Ecuador — Gonzalo Pa
redes Crespo. Republicii Costa Rica
— Carlos Eduardo Campos Monge, 
R.F. Germania — Johannes Ernst 
Lohse, Republicii Islamice Pakistan
— Sibte Iahia Nagvi. R.P.D. Coreene
— Li Ha Zun, R.P. Benin — Hubert 
Sylvestre Deguenon, Jamahiriei Ara
be Libiene Populare Socialiste — 
Mustafa Alfllali, Austriei — Philipp 
Hoyos, Elveției — Claude-Andrăe 
Barbey. S.U.A. — Herbert Kaiser, 
Marocului — Mohamed Bănnani, Re
gatului Hașemit al Iordaniei — Sha
ker Arabist. Belgiei — Badouin dela 
Kethulle de Ryhoye. Zairului — Ata- 
I« Edebidi. Norvegiei — Thor Johan
sen, Republicii Elene — Pierre An- 
ghelakis, Danemarcei — Jon Thor- 
steinsson, R. P. Ungare — Gyorgy 

ră tot mai grea pe umerii tuturor 
popoarelor, ducînd la încetinirea 
dezvoltării economice, la înrăută
țirea condițiilor de viață și con
stituind un grav pericol pentru 
pace și securitate, pentru înseși 
viața și civilizația de pe planeta 
noastră.

De aceea, intrînd în noul an, este 
necesar să ne punem speranțele 
într-o politică mai înțeleaptă, mai 
rezonabilă, care să țină seama de 
voința și dorința popoarelor de a 
pune capăt cursei înarmărilor, de 
a opri amplasarea de noi arma
mente nucleare în Europa și în alte 
părți ale lumii, de a trece real
mente la tratative, la adoptarea 
de măsuri concrete de dezarmare.

Sfîrșitul anului, după cum știți, 
a fost marcat prin hotărîrea de a 
amplasa noi rachete nucleare în 
Europa. Sperăm ca noul an. anul 
1980, să ducă la tratative între cele 
două părți, între toți cei interesați, 
pentru a împiedica amplasarea de 
noi rachete atît în Europa, cîtși în 
alte părți ale lumii, pentru a se 
realiza un echilibru de forțe pe 
calea reducerii nivelului înarmări
lor și nu a sporirii acestora.

Este necesar să facem totul pen
tru ca anul 1980 — în care va avea 
loc reuniunea de la Madrid consa
crată securității în Europa — să 
marcheze un moment nou în în
făptuirea documentelor semnate la 
Helsinki, și, mai cu seamă, în tre
cerea la măsuri de dezangajare 
militară și dezarmare. Noi ne ex
primăm speranța că popoarele eu
ropene, toate popoarele lumii vor 
înțelege necesitatea ca la Madrid 
să se facă mai mult în această 
direcție. Este în interesul nu numai 
al Europei, dar și al întregii omeniri 
ca documentele semnate la Hel
sinki să fie înfăptuite, ca dezanga
jarea și dezarmarea să fie reali
zate.

Trebuie să ținem seama că mal 
mult de două treimi din omenire 
trăiesc în condiții, de subdezvolta
re, de mari lipsuri. Ele se gîndesc 
Ia 1980 ca la un an în care să se 
realizeze, în fine, înțelegeri con
crete în direcția înfăptuirii unor 
vaste programe de dezvoltare, de 
sprijinire a. eforturilor țărilor sub
dezvoltate sau în curs de dezvol
tare de a înainta pe calea pro
gresului, economic și șocial. Aceste 
speranțe sînt legate și de faptul că 
în lunile august și septembrie 1980 
va avea loc o sesiune specială a 
Organizației Națiunilor Unite con
sacrată acestui obiectiv. Toate ță
rile în curs de dezvoltare — 
România se numără și ea printre 
ele — așteaptă ca țările dezvoltate, 
capitaliste și socialiste, să se pre
zinte la această reuniune cu o po
ziție constructivă, finind seama că 
nu se pot realiza destinderea,

FELICITĂRILE CORPULUI DIPLOMATIC
Kalmăr. Franței — Yves Saillard, 
R.S. Cehoslovace — Vladimir Vaclă- 
vik. Republicii Ciad — Ahmat Abde- 
raman Haggar. precum și Abdel Sa
lam Dajani. directorul Centrului de 
informare al Organizației Națiunilor 
Unite. Roger Polgar. reprezentant al 
Programului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare, Ferdinand J.C.M. Rath, 
director' al Centrului Demografic 
O.N.U.—România, și Imad Abdin, re
prezentant al O.E.P.

Luind cuvintul. decanul corpului 
diplomatic, ambasadorul Uniunii So
vietice, Vasili Ivanovici Drozdenko, a 
spus :

Stimate tovarășe președinte,
Tn aceste zile, ponorul român săr

bătorește un eveniment de o mare 
importanță istorică din viața țării — 
se împlinesc treizeci și doi de ani din 
momentul cînd România a fost pro
clamată republică. Este semnificativ 
faptul că această dată se celebrează 
in pragul Anului nou. Această coin
cidență dă sărbătorii un caracter de
osebit de optimist, îmbucurător.

Permiteți-mi ca în numele corpu
lui diplomatic din București să vă 
adresez felicitări cordiale dumnea
voastră și întregului popor român la 
această mare sărbătoare, să ne ex
primăm urările noastre cele* mai 
călduroase de Anul nou.

Noi. reprezentanții multor state ale 
lumii ne aflăm la București de peri
oade de timp diferite. Dar noi ve
dem cu toții că anul care pleacă a 
fost un an de. noi succese în opera de 
construire a socialismului, de dezvol
tare economică, a științei și culturii 
din țara dumneavoastră.

Poporul român pășește în noul an 
1980 după Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Român. Tn ho- 
tărîrile lui s-a enunțat un program 
vast de construire a societății socia

paced și colaborarea internațională 
dacă nu se pune capăt actualei si
tuații, marilor inegalități în dez
voltarea economică a statelor. Ni
meni nu va putea împiedica po
poarele să se ridice la luptă și să 
folosească orice formă vor consi
dera necesară pentru a pune ca
păt, o dată pentru totdeauna, aces
tei situații, împărțirii lumii în 
bogați și săraci.

Iată de ce noi considerăm că 
anul 1980 — în care va avea' loc 
și această sesiune specială a 
O.N.U. consacrată noii ordini eco
nomice internaționale — oferă o 
șansă pe care toate popoarele, atît 
cele sărace, cît și cele bogate, tre
buie să o folosească neapărat. Cei 
bogați trebuie să știe că nu pot 
să-și mențină in continuare bogă
ția, dacă nu înțeleg că. cei săraci 
nu mai pot, răbda să o ducă din 
ce în ce mai rău. Trebuie să se 
realizeze o ordine internațională 
nouă care să asigure și pentru cei 
nedreptățiți pînă acum condiții 
mai bune de viață, posibilități de 
dezvoltare economico-socială.

După părerea noastră, acestea 
sînt unele din problemele primor
diale ale anului viitor, care trebuie 
să-și găsească o anumită soluțio
nare. în legătură cu care este ne
cesar să se treacă la măsuri de re
zolvare într-un mod nou. Esențial 
este însă să se înțeleagă că toate 
aceste probleme nu pot fi soluțio
nate decît pe calea tratativelor, pe 
calea încrederii, a renunțării cu 
desăvîrșire la forță, la mijloace 
militare, respectîndu-se neabătut 
independența popoarelor, dreptul 
lor de, a-și elabora calea dezvoltă
rii așa cum doresc. Nerespectarea 
acestor cerințe fundamentale ale 
drepturilor omului și popoarelor 
va duce la o nouă, agravare a si
tuației internaționale, cu consecin
țe greu de prevăzut. Iată de ce noi 
ne exprimăm speranța că toate 
statele lumii, popoarele vor acționa 
într-un spirit de deplină răspun
dere față de interesele dezvoltării 
economico-sociale, ale destinderii 
și păcii, abținîndu-se de-la acțiuni 
de orice fel care să ducă Ia înrău
tățirea situației internaționale, ac- 
ționînd pentru lichidarea sau cel 
puțin pentru diminuarea actuale
lor stări de încordare și conflict 
existente în diferite zone ale lumii.

Aș menționa, de asemenea, spe- 
ranța pe care și-o pun multe po
poare — cred că aproape toate po
poarele din Europa — într-o solu
ționare politică,, globală a conflic
tului din Orientul Mijlociu, a pro
blemelor din această regiune, prin 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în 1967, prin realiza
rea dreptului poporului palestinian 

■Ia autodeterminare, inclusiv la 
crearea unui stat independent. A- 
ceasta reprezintă o cerință obliga

liste multilateral dezvoltate. Și noi 
urăm poporului român. vă urăm 
dumneavoastră personal să înfăptuiți 
cu succes planurile trasate de dezvol
tare continuă a economiei, de dez
voltare a științei și culturii, de ridi
care a nivelului de trai al oameni
lor muncii.

Stimate tovarășe președinte.
Anul care pleacă 1979 a fost un an 

de luptă activă a tuturor forțelor pă
cii de pe planetă pentru consolidarea 
destinderii și încetarea cursei înar
mărilor. pentru trecerea la înfăptuirea 
unor acțiuni practice de dezarmare, 
îndeosebi de dezarmare nucleară. 
Republica Socialistă România și-a 
adus împreună cu alte state aportul 
la afirmarea destinderii, in special in 
Europa. Sînt bine cunoscute efortu
rile statornice ale României, activi
tatea personală a dumneavoastră în
dreptate spre asigurarea securității 
internaționale, a păcii și colaborării 
între popoare.

Dar popoarele lumii continuă să fie 
îngrijorate din cauza așa-numitelor 
puncte fierbinți care continuă să 
existe într-o serie de zone ale plane
tei noastre, simptome periculoase ale 
unei intensificări continue a cursei 
înarmărilor.

Sint Încredințat că exprim .opinia 
șefilor de misiuni diplomatice aici 
de față dacă voi spune că pentru so
lutionarea problemelor acute, ce stau 
azi in fața omenirii e nevoie de șfor- 
turile viguroase ale tuturor țărilor și 
popoarelor, este necesar să se evite 
acțiuni care ar complică situația in
ternațională, ar crea bariere in calea 
unor tratative rodnice.

Sărbătorind Anul nou. oamenii își 
leagă de obicei de el dorințele. Se 
poate spune cu certitudine că d<5rin- 
ta lor cea mai mare este ca anul 1980 
să fie un an de pace și progres, ca el 
să-i aducă omenirii nu numai o des

torie pentru o pace trainică, pentru 
stabilitate în Orientul Mijlociu, 
precum și pentru soluționarea unor 
probleme complexe ale crizei ener
getice.

Sperăm că și în alte zone ale lu
mii se va da dovadă de reținere, se 
va înțelege că trebuie să se renun
țe la forță, să se respecte dreptul 
popoarelor la independentă.

Sperăm, de asemenea, că în Rho
desia, cu toate limitele acordălui 
realizat Ia Londra, se va acționa 
în direcția asigurării tuturor condi
țiilor ca forțele democratice rho- 
desiene, inclusiv Frontul Patriotic, 
să poată să-și desfășoare activita
tea în condiții de legalitate, fără 
nici un- fel de ingerințe, pentru ca 
realmente alegerile să dea posibi
litatea unei soluții politice, dezvol
tării noi, independente a poporu
lui din Rhodesia.

Acestea sînt gîndurile și dorin
țele pe care oamenii muncii, po
porul român și, repet — dacă le-am 
consulta — toate popoarele și le 
pun în ce privește problemele in
ternaționale ale anului viitor. Cu 
ăceste gînduri aș dori să închei și 
eu.

Sigur, noi ne-am propus impor- ’ 
tante obiective în ceea ce privește 
dezvoltarea României, dar, așa cum 
am menționat, le-am expus la Con
gres. Sîntem ferm hotărîți să le re
alizăm și totodată să dezvoltăm 
colaborarea internațională, să ex
tindem schimburile economice cu 
alte state. Numai pe această cale 
vom putea depăși împreună -o se
rie de probleme ale crizei econo
mice și energetice.

Cu aceste gînduri și dorințe, aș 
dori să urez ca noul an să aducă 
împliniri cît mai mari tuturor po
poarelor pe calea dezvoltării eco
nomico-sociale. a întăririi indepen
denței naționale, a ridicării bu
năstării și fericirii lor : doresc ca 
noul an să aducă împlinirea do
rințelor popoarelor de accentuare 
a destinderii, de intensificare a po
liticii de dezarmare, de făurire a 
noii ordini economice, a politicii de 
pace.

Vă rog să transmiteți șefilor de 
state și de guverne din țările dum
neavoastră urarea Consiliului de 
Stat, a guvernului, a mea perso
nal, pentru succese tot mai mari, 
pe calea făuririi bunăstării și pros
perității. Doresc să adresez popoa
relor dumneavoastră urarea noas
tră, a poporului român de pace și 
fericire. (Aplauze).

Dumneavoastră vă doresc succes 
în activitatea pe care o desfășurați 
pentru dezvoltarea prieteniei și co
laborării' dintre țările dumneavoas
tră și tara mea. Vă'doresc dumnea’ 
voastră și familiilor dumneavoas
tră multă sănătate, multă fericire. 
La mulți ani ! (Aplauze îndelun
gate).

tindere politică, ci ți o destindere 
militară, ca să se creeze condiții fa
vorabile pentru înțelegere reciprocă 
și colaborare internațională, pentru 
consolidarea păcii in întreaga lume.

Stimate tovarășe președinte,
în ajunul noului an 1980 permite- 

ti-mi ca in numele corpului diplo
matic să urez poporului român noi 
și mărețe înfăptuiri, fericire și pros
peritate. Vă dorim multă sănătate și 
fericire dumneavoastră personal, sti
matei dumneavoastră solii si familiei 
dumneavoastră. Adresăm felicitările 
călduroase și urările noastre de bine 
tuturor membrilor conducerii Repu
blicii Socialiste România.

La multi ani și fericire 1 (Aplauze).
Mulțumind pentru felicitările și 

urările adresate, a' luat cuvintul tova
rășul NTCOLAEyCEAUȘESOU.

Cuvîntarea rostită de șeful statului 
român a fost urmărită cti deosebită 
atenție si interes, fijnd viu aplaudată.

Președintele Republicii Socialiste 
România, t o v a r ăsu1 Nicolae 
Ceaușescu, s-a întreținut anoi. într-o 
atmosferă cordială, cu șefii misiuni
lor diplomatice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
ciocnit o cună de șampanie eu diplo
mații prezentă care i-au transmis, cu 
brileiul Anului nou. din partea șefi
lor statelor și guvernelor pe care le 
reprezintă, calde felicitări, urări de 
sănătate si fericire, de noi succese 
în activitatea desfășurată în fruntea 
statului român, snre bunăstarea si 
prosperitatea ponorului român, pen
tru nace si colaborare între toate na
țiunile lumii, pentru o lume a prie
teniei și înțelegerii.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
urat, din nOu, ■ șefilor misiunilor di
plomatice. la încheierea primirii, 
multă fericire, sănătate, succes în ac
tivitatea lor. precum și tradiționalul 
„La mulți ani !“.

spre fericirea patriei 

poporului
(Urmare din pag. I)
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu. Gheorghe Răduîeș- 
cu. Leonte Răutu.1 Aneta Spornic, 
Virgil Trofin. Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, Mihai Gere. Nicolae Giosan, 
Suzana Gâdea. Ion Ioniță. Ana Mure- 
șan. Elena Nae. Marin Râdoi, Ion 
Ursu. Richard Winter, Dumitru Popa, 
Ilie Rădulescu, Marin Vasile.

Erau de față cadre din conducerea 
U.T.C., U.A.S.C.R.,. organizațiilor pio
nierilor și șoimilor patriei.

Colindătorii își încep urarea pe 
fundalul sonor al buciumelor. într-o 
atmosferă de voie bună și entuziasm, 
în versuri înaripate, se dă expresie 
dragostei si puternicei angajări fată 
de idealurile supreme ale națiunii 
române, de Programul de lumină și 
belșug al partidului, față de istoricele 
hotăriri ale forumului comuniștilor 
români — Congresul al XII-lea al 
partidului :

„Aho. aho copii și frați
Lingă plug v-alăturati
Și cuvintul mi-ascultați !
Florile urării'le-am culet
De pe culmile mărețului -Congres 
Care-a revărsat strălucitoare lumini 
In frumoasa patriei grădină.
Azi venim cu Plugușorul
Si cu grai din tot poporul
Să aducem bucurie
Din întreaga Românie.
Am venit aici, la Comitetul Central
Să vestim nou început de an

în cincinal
Că nou avînt ne-a dăruit
Congresul partidului iubit
Că ne-a fost forum de tară
Cu seve de primăvară
Mînafi, măi voinici flăcăi !“

îfitr-o revărsare de voioșie, fante
zie și optimism robust, încep să se 
deruleze cîteva dintre cele mai fru
moase obiceiuri de iarnă, așa cUm 
s-au transmis ele, nealterate. prin 
forța geniului popular românesc. 
Iată-i pe dubași și căiuți. iată cerbii 
cu coarne ramuroase, caprele multi
colore. iată tînjaua și zioritul, aduse 
de flăcăi și fete din Moldova. Mun
tenia și Transilvania. Acest autentic 
și emoționant ceremonial, care poartă 
cu sine miresmele de brazi ale mun
ților și tot ceea ce au mai frumos și 
original străbunele datini ale poporu
lui. pare desprins din filele pecetluita 
cu sigilii, de ceară ale letopisețelor, 
din vechile jocuri ale dacilor și ro
manilor. grăind de la sine despre Con
tinuitatea noastră neîntreruptă pe 
aceste binecpyintate meleaguri.

" Se dă gla*’sentimentelor cu cane 
„tineretul. întreaga' națiune cinstesc, 
evenimentele cruciale din istoria no- 
porului nostru, a ; căror sărbătorire 
atestă adinca cinstire pe care partidul 
nostru o acordă vieții de luptă și 
jertfă a generațiilor de înaintași :

„Venim aici din istoria multimilenară 
Cu 2 050 de ani de neclintită zidire de

tară 
Venim din focul luptelor revoluționară 
Ce au dat atitea jertfe-n viitoare 
Venim în suflet cu măreața cinstire

de tară
A 35 de ani de la Revoluția națională 

si socială
$i-n glasul nostru se instrună
Urarea bună;
Străbună !
Adunată în căuș de lună
Minați măi, voinici flăcăi !“

într-o atmosferă de dragoste $1 
elan revoluționar, recitatorii fat să 
răsune în Piața Republicii versuri iz- 
vorite din comorile cele mai adinei 
ale inimii pentru conducătorul rnult 
iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Este evocat momentul istoric al re
alegerii celui mai stimat fiu al po
porului nostru ca secretar general 
al partidului, opțiune de conștiință, 
suflet și voință a întregii națiuni. în 
care vedem cu toții garanția victo
riilor noastre viitoare :

„Venim să slăvim conducătorul erou 
Cu-al înfăptuirilor înalt ecou.
întreaga patrie a decis : il vrem 
Pe cel ce înaripează visul suprem, 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Cel mai iubit fiu al acestui popor, 
Să ne conducă dirz și înțelept

spre viitor

Mai mulți copii execută un reușit 
moment coregrafic, care redă suges
tiv aspecte din viata senină, plină de 
bucurii și satisfacții a pionierilor și 
exprimă dorința lor de a răspunde, 
prin rezultate cît mai bune la învă
țătură, condițiilor minunate ce le sînt 
create pentru a deveni fii de nădejde 
ai scumpei noastre patrii.

în perindarea policromă și sonoră 
â tinerilor colindători, ca într-o au
tentică ștafetă a generațiilor. își fac 

» apariția șoimii patriei și pionierii. Din 
evoluția și urările lor, din cascada de 
bună dispoziție, candoare și cuceri
toare prospețime pe care o degaiâ 
se desprind dragostea și recunoștința 
nestinsă pe care copiii, acești muguri 
impetuoși ai națiunii noastre, le 
poartă secretarului general al parti
dului. Poate mai mult decît in 
ceilalți ani. anul 1979. sărbătorit și 
Ia noi ca An internațional al copi
lului. a prilejuit elocvente mărturii 
ale grijii pe care partidul, secreta
rul său general o poartă formării 
schimbului nostru de mîine in cul
tul iubirii de muncă, de oameni șt 
tară. Acesta a fost anul sporirii a- 
locației de stat pentru copii in dau
na cheltuielilor militare, al inaugu
rării. în prezenta tovarășului Nicolae 
Ceausescu, a Centrului Național al 
Copilului, precum si al altor manifes
tări similare care certifică omenia 
profundă a societății noastre, iu
birea cu care marele bărbat aflat în 
fruntea partidului si statului îi în
conjoară pe cei mai tineri cetățeni 
ai patriei. Dovada că toate acestea 
si-au găsit ecou în sufletele celor 
4 milioane de copii ai tării este 
insusi angajamentul lor ferm de a 
se nregăti temeinic Pentru ziua de 
mîine. precum si salutul prietenesc 
pe care îl adresează tuturor copiilor 
lumii :

„Noi. pionierii într-al vîrstei zbor 
Aducem spre cumpăna anilor 
Mulțumirea cea mai fierbinte
Partidului-, iubitului tării Președinte ! 
Si la acest ceas de sărbătoare 
In cununa patriei înfloritoare 
împletim și noi
Rod bogat de fapte noi 
Dînd pionierească măsură 
Prin îndeplinirea angajamentului

la muncă și învățătură. 
De-aici. din scumpa noastră Românie 
în Anul internațional al copiilor 
Să le-adresăm confraților noștri

pe-un fald de tricolor 
în lumea toată o urare vie
De pace, bunăstare și prietenie 
Asigurindu-i că aici, oriâînd
Prieteni vor găsi de fapte și de gind 
Spre pacea tuturora pe Pămint 
'Minați măi, voinici flăcăi,

să se audă-n munți și văi 
Hăi, hăi !“

Atmosfera întregii ceremonii, ja
lonată .in răstimpuri de pocnetele bi- 
celor și clinchetul argintiu al zur
gălăilor, sporește in densitate și fru
musețe. Este rîndul puternicului de
tașament al uteciștilor țării de a-și 
aduce urarea de sfîrșit de an. Are 
loc un moment coregrafic de vi
brantă semnificație, intitulat : ..Ima
ginea nouă a tării“. El este realizat 
de o echipă de dansatori reprezen- 
tind simbolic întregul nostru tineret, 
care, prin munca sa înflăcărată și 
înalta sa conștiință revoluționară, 
contribuie la înflorirea continuă a 
României socialiste. Prin cîntec, 
vers și dans, într-o revărsare de 
voioșie și energie, reprezentan
ții tineretului țării din uzine și 
șantiere, de pe ogoare, din școli și 
universități, de sub drapel au ve
nit Să-și reînnoiască, la răspintia a- 
nilor. devotamentul și încrederea în 
partid și secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Este, in 
acest șuvoi nestăvilit, un semn he
raldic al tinereții fără bătrinețe a 
patriei. în evoluția lor, prin alego
rii artistice bogate în semnificații, ti
nerii sosiți din toate colțurile țării 
își exprimă adeziunea plenară la po
litica internă și externă a partidu
lui. voința lor fermă de a urma în
tocmai pilda exemplară de muncă și 
abnegație a conducătorului partidu
lui și statului nostru de a apăra in
dependența țării și cuceririle revo
luționare ale poporului, de a duce 
mai departe torta fără de moarte a 
iubirii de' glie, de a face totul pen
tru ca hotărîrile Congresului ăl 
XII-lea al partidului să prindă via
tă. oentru făurirea unei civilizații su
perioare pe pămintul patriei și creș
terea neîncetată a prestigiului Româ
niei în lume :

„Azi, de Plugușor am venit
Șoimi, pionieri, uteciști să raportăm 

conducătorului iubit
Că prin gind și faptă temerară

am înțeles
Să ne însușim hotărîrile

marelui Congres. 
Din tezaurul de idei înnoitoare 
Am făurit din litere de soare 
Angajamente revoluționare. 
Un drum de glorii către viitor 
Este Programul comuniștilor 
Si treaptă-nălțătoare spre progres 
Raportul la istoricul Congres 
Căci strălucite Directive clare 
Statornicesc noi pași spre dezvoltare 
Drum larg deschis, de amplă afirmare, 
Cind știința și a cercetării tortă 
Vor fi pentru progresul patriei

o forță !
Un Singur comunist angajament :
Pe frontul muncii

răspundem prezent !*

Pe fondul unui frumos dans al 
„vorniceilor" și al ..junilor buni“ șl 
al strigărilor reciproce pe care flăcăii 
și fetele și le adresează, după datina 
străbună, pentru sărbătorirea Anului 
nou. in fața sediului Comitetului 
Central își face apariția un grup de 
colindători în costume populare, țe
sute cu măiestrie, trăgind simbolicul 
plug de argint pe care se ț'nalță un 
brad împodobit cu beteală, stele și 
daruri. Elemente centrale ale obiceiu
rilor de sfîrșit de an, plugul și bradul 
evocă rodnicia pămintului românesc 
tinerețea veșnică a patriei. Prjrr 
versuri sugestive este relevat unul 
dintre adevărurile primordiale ale 
existentei noastre contemporane : 
unitatea de granit a tuturor fiilor 
patriei, fără deosebire de vîrstă sau 
naționalitate, in jurul partid’ului, 
al eminentului nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. . Tn 
acest moment înălțător și plin de 
slavă, privirile și gîndurile tutu
ror se îndreaptă către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, bărbatul de geniu 
care a intrat de ne acum în galeria 
figurilor sacre ale istoriei naționale, 
în eternitatea ființei românești. Este 
evocată, cu o deosebită forță suges
tivă. tinerețea de eroism a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. anul acesta împll- 
nindu-se patru decenii de cînd a fost 
ales in conducerea Uhiuitii Tineretu
lui Comunist :

„La mai puțin de cincisprezece ani 
Vlăstar semeț al spiței de țăran 
Simțeați erescind in piept răscolitor 
Al libertății și-al dreptății dor 
Apoi călit in lupte și viitoare. 
In ne-nfricata clasă muncitoare 
Tinăf erou in anul ’39
Cind prin partid primea o forță nouă 
Detașamentul tinăr comunist"

Făcîndu-se mesageri ai tuturor ti
nerilor din România socialistă, colin- ; 
datorii aduc prinosul lor de dragoste ’ 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, aflat 
acum la virata deplinei maturități 
creatoare, cind, în fruntea partidului ; 
și statului, semnifică însăși esența 
virtuților noastre de popor liber, 
muncitor și pașnic.

„Și dacă-avem o țară-nfloritoare 
Cu nume demn și respectat sub soare 
E semnul viu, dovada, măreția 
Că un mare om conduce România, 
Pentru-o mai bună lume

, și mai dreaptă 
Luptați statornic prin cuvint și faptă 
Pentru cg fiecare națiune
Stăpînă sieși să trăiască-n lume 
Un „Nu !" războiului, neîmpăcat 
Și-o luptă pentru dezarmare 
Cu toată forța, ferm, ați declarat 
Să fie Pacea aerul pe care
L-or respira in viitor popoare 
Prin dumneavoastră patria in lume 
Are înalt prestigiu și renume !
Ani mulți și multă, multă sănătate 
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu 
Să ne triiti cu țara-nfloritoare-n 

libertate
Cu fot poporul, drum spre viitor 
Voințe reunite, spre comunism 

în -zbor !“

îmbujorați de aarul tare și soarele 
acestei dimineți de iarnă, flăcăii fi
(Continuare in pag. a IlI-a)

i

Republică 
glorioasă

Nu te uităm, nici ochii de mîine 
n-or să te uite, slava rămîne ; 
zi a Republicii : prinse in horă 
cîntec de frate, cîntec de soră. 
Veacuri și veacuri se zbuciumară, 
fulgere negre, frunză amară, 
ca să ne intri pe poartă-n casă, 
zi a Republicii, zi glorioasă.
Azi șade neamul dreptei strădanii 
in capul mesei ca suveranii 
el, pentru sine făuritorul, 
el sie insuși stâpinitorul.
Totul din marile gînduri suie, 
griu și oțel, pdem și statuie ; 
toți cu Partidul într-o simțire, 
totul se cheamă desăvirșire. 
Trainic și demn și muncitorește 
totul va fi precum se dorește, 
totul durată și libertate, 
inima noastră-n faptele toate. 
Zi a Republicii : prinse în horă 
cîntec de frate, cîntec de soră ; 
nu te uităm, nici ochii de mîine 
n-or să te uite, slava rămine !

Eugen FRUNZA

Republica
Sînt fără număr spicele-n cîmpie 
crescute de același crez de pace — 
voința milioanelor de oameni 
ce intr-o pîine unică le coace.
E fără număr cărămida-n zid, 
din zori clădită, pină-n fapt de seară, 
de mina milioanelor de oameni — 
dar vatra ne e unică : ni-i țară I
Și visu-naripat ajunge-n zbor 
pînă ia stele mii ce seînteiază.
Noi milioane-avem de visători — 
dar ei un singur viitor visează.

FABIAN Sândor
în românește de Dim. RACHICI

Cîntec
De ziua Republicii

O, patrie, a poeziei mele, 
mi-e dat și azi, ca un oștean bătrin, 
sub faldul tricolorelor drapele, 
același cîntec să-ți ingin I

Și ce alt foc ar fi putut să ardă 
in cintecele de bătrin oștean 
care-a rămas mereu în schimb de gardă 
din primul ceas al tău republican ?

Și-ar fi să-și împlinească, unde, țelul 
sub care boită, pe acest pămint, 
cînd tu din leagăn le-ai gravat inelul 
iubirii lor cu numele tău sfint ?

O, patrie I Din cintecele mele 
atitea poate mîine vor lipsi... 
Dar ce-am visat și am slăvit în ele 
va fi, va dăinui, va străluci I

Și tu vei trece-n zbor vecia toată 
sub nimbul comunistei frumuseți, 
slăvită, înflorită și-apărată 
de muncitori, oșteni și cintăreți.

Victor TULBURE

Țara mea
De-aș fi venit drumeț din depărtare 
De dragul munților te-aș fi iubit, 
Și de veneam navigator pe mare 
Aici găseam limanul însfîrșit.

Veneam și pentru sîrba ta zglobie, 
S-ascult o doină dulce, cînt de rai, 
Sau trilul unduios de ciocîrlie 
Cuprins in măestria unui nai.

Aș fi venit și perțtru-a ta licoare, 
Ce-a îndulcit-o soarele în veri, 
Sau suferind, veni-aș la izvoare 
Dăruitoare de noi vieți și de puteri.

Și de-un străin mă-ntreabă în neștire
De ce îmi stărui, țara mea, în gînd ?
Eu aș răspunde fată șovăire :
„Mi-e dragă, m-am născut pe acest pămint I".

Franz Johannes BULHARDT
în românește de I. CASS1AN-MATASARU

Yuzv.ru
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Tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, 
conducerii de partid și de stat, tradiționala urare a tinerei generațiiLA MULȚI ANI, SPRE FERICIREA PATRIEI ȘI POPORULUI

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
face ca toate minunatele bogății 
ale patriei noastre să servească nu
mai și numai bunăstării și ferici
rii întregii națiuni., (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează: 
„Ceaușescu și poporul !“).

înfăptuim un larg cadru demo
cratic de participare a poporului 
la conducerea societății. Entuzias
mul cu care oamenii muncii se în
scriu în organizațiile Frontului U- 
nității Socialiste demonstrează vo
ința întregului nostru popor de a 
asigura, în strînsă legătură cu 
partidul comuniștilor, triumful so
cialismului și comunismului, în- 
tr-o deplină unitate, în România. 
(Urale și aplauze puternice ; 
se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R. !").

Preocupindu-ne de dezvoltarea 
patriei noastre, am acționat și 
acționăm cu toată fermitatea pen- 
t’u întărirea colaborării și priete
niei cu țările socialiste, cu toate 
popoarele lumii, fără deosebire de 
orînduire ; facem totul pentru o 
politică de pace, de destindere, de 
independență națională. Știm că 
numai în condiții de pace, de res
pectare a independenței fiecărei 
națiuni se poate asigura pro
gresul, se pot asigura bună
starea și fericirea, atît ale poporu
lui nostru, cit și ale fiecărei na

țiuni, ale fiecărui popor. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu — pace !“).

Acum, la începutul noului an, 
sîntem ferm hotărîți să facem, în 
continuare, totul pentru a contribui 
la promovarea politicii de destin
dere și pace, de respectare a inde
pendenței naționale. Sîntem hotă
rîți să facem totul pentru a se re
nunța la politica de forță și de 
amenințare cu forța, pentru a se 
respecta dreptul fiecărei națiuni de 
a fi stăpînă pe destinele sale. Avem 
convingerea fermă că, acționînd 
unite, forțele aritiimpenaiiste, to
poarele pot impune pacea, 
greșul, pot. asigura ii it_* -ptLt.. 
națională. (Urale și aplauze puter
nice ; se scandează : „Ceaușescu — 
pace !“).

Dragi tineri,
Dragi pionieri.
Dragi șoimi ai patriei,
Doresc, în încheiere, să adresez,' 

în primul rînd, părinților voștri
— muncitorilor, țăranilor, intelec
tualității, tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate
— cele mai calde felicitări și mul
țumiri pentru realizările din acest 
an, precum ,și urarea de noi și noi 
succese în anul viitor ! Le urez un 
an tot mai bun ! La mulți ani, 
dragi tovarăși ! (Urale și aplauze 

puternice. Se scandează: „Ceaușescu 
și poporul !“).

Doresc să adresez uteciștilor, în
tregului tineret al patriei noastre 
urarea de noi și noi succese in ac
tivitatea viitoare. Faceți totul, 
dragi tovarăși și prieteni, pentru a 
vă insuși cele mai înalte cunoștin
țe. pentru a putea servi patria, po
porul, socialismul și comunismul ! 
(Urale și aplauze puternice. Se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R.!").

Vouă, dragi pionieri și șoimi ai 
patriei, dragi copii, vă urez tutu
ror numai și numai zile senine, 
multă fericire, multă sănătate. Să 
creșteți mari, ca demni fii ai pa- 
thei, să fiți o mîndrie pentru pă
rinții voștri și pentru poporul nos
tru I Să creșteți — așa cum spune 
poporul nostru — ca brazii •falnici, 
demonstrînd forța și vitalitatea na
țiunii noastre. Să vă însușiți cele 
mai înalte cunoștințe, să învățați 
și sa invățați, dar. in același timp, 
sa vă și jucați. că sinteți copii : să 
vă trăiți așa cum trebuie copilăria 
— in jocuri, in învățătură, in mun
că — așa cum se cuvine să trăiască 
copiii unui popor liber, stăpin pe 
destinele sale !

Vă doresc multă fericire, multă 
sănătate'! La mulți ani, dragii mei 
prieteni copii, șoimi ai patriei și 
pionieri I (Urale și aplauze puter
nice. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu și copiii !“).

(Urmare din pag. a Ii-a)
fetele se adresează apoi tovarășei 
Elena Ceaușescu :

„Dînd glas acum cinstitei prețuiri 
Cu care țara-n cuget vă-nconioară 
Tovarășă Elena Ceaușescu,.

conștiință exemplară 
De activist politic, savant

de larg .rențțme.
Tinerii și 'copiii de pe meteagurifc' 

patriei toate 
Vă urează din inimă multă sănătate 
Multă putere de muncă 
Alături de cel ce ne c.onduce 

cu-nțelepciune adlncă !“

Efluviile sărbătorești ale colindului 
se contopesc intr-un moment de o 
intensitate aparte, in vibrația căruia 
freamătă sevele pline de viață ale 
întregului tineret al țării — este mo
mentul rostirii in cor a Jurămintului 
de credință față de patrie, partid și 
popor, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu :

„Vom face tot ce patria ne cere 
Muncind, clădind spre comuniste ere 
Și fapte noi. și-o nouă conștiință 
Născută din partinic țel-credință ! 
Noi. tinerele țării generații. 
Aprinde-vom mărețe constelații 
Din dragostea de țară și partid 
Călăuziți spre zări ce se deschid 
De gmdul dumneavoastră părintesc 
Ce toți il simt, urmează și iubesc 
Că-n glorii către glorii ne conduce 
De-aceea noi. la rindu-ne, vom duce 
Cum la Congres ne-ați indemnat 
Făclia progresului și comunismului in 

România !'‘

In atmosfera tonică și mobilizatoa
re creată de acest angajament, in fața 
asistenței se derulează o sugestivă 
alegorie reprezentind predarea ștafe
tei de către anul 1979 către anul 1980. 
La urările de împliniri și succese ‘ 
adresate de vechiul an, care și-a făcut 
pe deplin datoria și de la care ne 
luăm rămas bun, anul care ia naștere 
acum, avînd chipul unui șoim al pa
triei înveșmîntat in hlamidă voievo
dală, răspunde :

,.Eu sint anul viitor
Șt-am sosit acum in zbor
Pe pămîntul tricolor

Nu sint, cum vedeți, prea mare. 
Dar voinic voi crește-n Soare 
Buni părinți mă ocrotesc 
Pe pământul românesc 
Voi fi an mănos, iubit 
Căci cu dragoste-am venit 
Să v- aduc noi bucurii 
Rodnicie, zi de zi ! 
Și acum un bun găsit 

jțrai pOjgyt-ii fericit 
* Bvî/țvMțiv conducător 
Împliniri pentru popor. 
Tuturor o să vă fie 
Anul nou cu bucurie !"

Purtat pe brațe de flăcăi voinici. 
Anul nou iradiază în jur prospețime, 
forță* și încredere în viițpr. Din rindul 
colindătorilor se desprind grupuri de 
șoimi ai patriei și pionieri care 
se apropie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat, re- 
vărsind asupra lor boabe de griu Și 
adresindu-le, cu tradiționalele sorco
ve in miini, urarea lăsată de bătrini :

„Sorcova, vesela
Să trăiți, să înfloriți
Ca un măr
Ca un păr
Ca un fir de trandafir
Tare ca piatra
Iute ca săgeata •
Tare ca fierul 
Iute ca oțelul 
Să trăiți, să infloriți 
Pentru țara ce-o iubiți 
Și mai mindră s-o clădiți I 
Să vă fie viața plină 
De-a fericirii lumină 
Lircind mai sus, spre comunism In

«bor
Cu tot poporul pentru popor !
La anul și la mulți ani

Este intonat apoi, de către colindă
tori și mulțimea de oameni ai mun
cii prezenți in piață, un cintec de fru
moasă sorginte strămoșească, in gra
vitatea sonoră a căruia ne regăsim 
cu toții :

..La mulți ani, cu sănătate 
Să vă dea viata tot ce doriți 
Zile senine și fericire 
La mulți ani. să trăiți !
S-aveți in suflet numai lumină

Ca in lumină toți să trăim 
Pentru lumină și libertate 
Noi astăzi vă mulțumim.

Mulțumim pentru dreptate 
Și pentru grija ce-o dovediți 
Pentru a țării prosperitate 
La mulți ani, să trăiți !

La mulți ani. veniți să-i spunem
; Patriei noastre, contemporani
■ Și- omuF-no'stru de omenie 
Trăiască La mulți ani !“

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea de partid și de 
stat răspund cu multă dragoste șl 
căldură alaiului de colindători.

Ca și in anii precedenți, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a rostit cu acest prilej o 
cuvintare.

In cuprinsul cuvintării, subliniată 
in repetate rinduri cu aplauze și 
ovații, tovarășul Nioolae Ceaușescu a 
exprimat încă o dată încrederea deo
sebită pe care partidul o are in ti
neretul țării, adresind acestuia, în
tregului nostru popor indemnuri nip- 
bilizatoare de a face ca anul 1980, 
ultimul an al cincinalului revoluției 
tehnico-științifice, să reprezinte o 
treaptă importantă pe calea edifică
rii socialismului și comunismului in 
patria noastră. în încheierea cuvin- 
tării, din mii de piepturi răsuna în
flăcărate ovații, se scandează cu în
suflețire : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu- 
pace !“.

La terminarea ceremoniei, prilejui
tă de Plugușorul copiilor și tineretu
lui patriei cu ocazia Anului nou 1980, 
tovarășul Nicolae. Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu se fotografia
ză in mijlocul colindătorilor, le string 
miinile cu căldură, le adresează, la 
rindul lor, urări de fericire, sănătate 
și tot mai mari succese la învățătu
ră, in muncă și viață. In această at
mosferă de entuziasm și voie bună, 
care caracterizează toate intilnirile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu re
prezentanți ai tinerei generații, copiii 
și tinerii colindători sint poftiți in 
sediul Comitetului Central, unde le 
sint oferite tradiționalele daruri do 
Anul nou.

(Ager preș)
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REPUBLICA /N ANUL CONGRESULUI
AL XII-LEA

E țara - ntreagă șantier de muncă 
Prin ea, în lume țara o-nălțăm, 
E munca azi a timpului poruncă 
Și culmile prin ea le măsurăm

Am auzit, rostite de un constructor, 
ginduri in care se află sintetizat unui 
din marile adevăruri ale timpului nos
tru. Spunea acel om. meditînd la sine 
și la țara căreia îi aparține pe deplin 
prin faptele vieții sale : „Pini nu de 
mult, comparația PREZENTULUI cu 
TRECUTUL era suficientă pentru a 
ne da o idee de ceea ce am înfăptuit, 
pentru a pune in evidentă — in mod 
limpede, spre satis
facția noastră, a 
color ce am zidit 
faptele prezentului 
— dimensiunile, 
măreția drumului 
străbătui. Acum, 
numai această com
parație nu ne mai 
este îndeajuns. Este 
momentul să com
parăm PREZEN
TUL cu VIITORUL. 
Așadar, să .compa
răm nu in primul 
rînd „ee-am fost" 
cu „ceea 
tem", ci 
tem“ cu 
vom fi“.

Nu este 
descifrat in ___ r
ții le produse în modul 
trei timpuri ale existenței 
mutații ușor detectabile 
auzite pe unul din șantierele țării — 
edificarea unei noi optici, a unei noi 
demnități, a unei superioare situări a 
omului și faptelor sale in . raport cu 
țimnul cărui i ii este contemporan si 
ctitor. Faptul că pentru ziua de azi, 
comparația cu ziua de ieri — compa
rație mereu dătătoare de satisfacții — 
pu mai este suficientă, ea perind în 
mod logic, in mod. necesar raportarea 
la ce va ti, la ziua de miine. consti
tuie argumentul semnificativ al saltu
lui calitativ înregistrat in modul in 
care fiecare cetățean iși gmdește exis
tența. se gindește pe sine in raport cu 
societatea ce-1 proiectează în orizon
turile unei vieți demne și creatoare.

Contractul social pe care-1 semnea
ză omul de astăzi al României este un 

MONUMENTE
PENTRU

TOTDEAUNA
DRAGOȘNicolae

de
greu de 

muta-
a privi cele 
în istorie — 

in gindurile

ce i 
„ce i 
„ceea

INVESTIȚIILE SPORESC CONTINUU AVUȚIA TĂRII

contract de demnitate șl durată cu 
viitorul. Iar semnătura sa, așezată cu 
gravitate pe filele destinate memoriei 
vremii, este fapta. Fapta de muncă, 
de dăruire operei de construcție, de 
ctitorie pe cuprinsul patriei a noi și 
puternice cetăți ale industriei socia
liste și ridicare la o nouă putere a 
agriculturii, de modernizare a orașe
lor și satelor, de mobilizare a ener

giilor inepuizabile 
ale tării la, reali
zarea unei profun
de și eficiente re
voluții în Rîndirea 
științifică, în afir
marea unei superi
oare vieți spiritua
le. Dintotdeauna, o- 
mul și-a legat nu
mele de o lucrare 
menită să-i supra
viețuiască. Această 
tradiție a faptei a 
fost ridicată la pu
tere, la o inimagi
nabilă putere, în 
anii noștri, socia
liști.

Iar, acum, cînd 
filele calendarului 
se apropie de cli- 

dintre doi ani. acum 
in măsură să cu- 

bilan-
pa întilnirii 
cind sintem 
noaștem in deplinătatea sa 
tul unui an, cu legitimă satisfacție 
luăm act de faptul că patria s-a 
înavuțit cu noi și durabile. realizări. 
In adincul Bărăganului, unde se pirgu- 
iese grinele su'b dogoarea soarelui, a 
început să se plămădească oțelul în 
dogoritoarele locuri ale modernelor 
furnale. Practic, nu există județ al ță
iii, nu există loc in care, in angajarea 
lor creatoare, oamenii să nu fi înălțat, 
cu o exemplară vocație a faptei, noi 
însemne ale prezenței lor dinamice, 

.conștiente, creatoare- Așa cum le-a 
gindit. cutezător și lucid, marele arhi
tect al patriei — PARTIDUL COMU
NIST. Așa cum ‘le înalță, sub soarele 
Republicii, marele si dăruitul construc
tor - POPORUL ROMAN. Monumen
te pentru totdeauna 1

*

*

*

*

*
In preajma deschiderii celui de-al 

Xil-lea Congres al partidului a fost 
elaborată la Călărași, cea mpi nouă 
cetqte a siderurgiei românești, ptima 
șarjă de oțel. Combinatul siderur
gic din Călărași este însă numpi unul 
dintre numeroasele obiective producti
ve care au sporit, in cel de-al 32-lea 
an al Republicii, avuția țării.

Un bilanț al tuturor capacităților pro

ductive date în folosință e greu de 
alcătuit. Să notăm numai două cifre : 
în 11 luni din acest an au fost puse 
in funcțiune, integral sau parțial, 507 
capacități productive principale și 56 in 
avans față de termenul planificat. 
Dintre premierele industriale ale anu- 

j lui 1979 amintim : instalația de oxp- 
alcooli din cadrul combinatului pe
trochimic „Solventul" din Timișoara, 

modernul laminor de la Întreprinderea 
de țevi din Roman, a doua linie teh
nologică de Iq Fabrica de ciment din 
Tașca-Bicaz, laminorul de profile mij
locii de Io Brăila, Întreprinderea de 
tricotaje din Motru, instalația de gaz 
inert de la Combinatul chimic din 
Turnu Măgurele, cel de-al doilea grup 
energetic de la Termocentrala Turceni 
și multe, multe altele.

INDUSTRIE DINAMICĂ, 
MODERNĂ

PE CALEAAGRICULTURA
DEZVOLTĂRII INTENSIVE

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ- 
INEPUIZABILĂ FORȚĂ

BUNĂSTAREA POPORULUI-
TELUL SUPREM

Imaginea de mai sus — binecunoscuta în întreaga 
lume instalație de foraj realizată la întreprinderea 
„1 Mai" din Ploiești — reprezintă parcă un simbol al 
forței economiei românești, in bilanțul acestui an. ra
portul colectivului de aici e succint : „Am îndeplinit 
înainte de termen pianul la producția industrială pe 
1979, planul pe primii patru ani ai cincinalului și pre
vederile la export pentru întregul cincinal".

Un raport muncitoresc care, la scara întregii <ari, se 
multiplică de zeci de ori. Cu aproape 100 de zile mai 
devreme au realizat planul pe patru ani oamenii mun
cii din unitățile industriale ale județului Cluj. Cu peste 
60 de zile au raportat și oamenii muncii âin industria 
județelor Maramureș, Mureș, Bihor, Suceava, Neamț, 
Sibiu. Cu peste SO de zile și oamenii muncii din in
dustria județelor Satu Mare, Covasna, Timiș și Caraș- 
Severin. Fină la 23 decembrie au realizat planul pe 
patru ani ai cincinalului 23 de județe și municipiul 
București.

Agricultură modernă - producții superioare. Imaginea de sus 
este de pe ogoarele Bărăganului, dar ea exprimă o realitate 
generală : în anul 1979, agricultura românească a făcut noi și 
importanți pași pe calea modernizării și dezvoltării intensive 
și, ca dovadă, a înregistrat cea mai mare recoltă de porumb 
din istoria țării.

in raportul ele onoare cu care țărănimea a întjmpinat anul 
celui de-al Xil-lea Congres al partidului șînt înscrise multe fapte 
ale vredniciei, in marea majoritate a unităților agricole, recol
tarea culturilor de toamnă și însămînțările s-au încheiat în 1979 
cu aproape o lună mai devreme, în comparație cu anii trecuți. 
Primii Io recoltat au fost agricultorii din județul Mehedinți, care, 
la 13 octombrie, au anunțat încheierea culesului porumbului. 
Șucces care, a doua zi, a fost anunțat de alte trei județe : Dîm
bovița, Suceava și Sălaj. Primii la semănat au fost mecanizatorii 
din județele Sălaj, Tulcea, Harghita, Mureș, Cluj, Bistrița-Năsăud 
și Hunedoara. Rezultatele din acest an - o prefață pentru re
voluția tehnico-științifică din agricultură.

DE PRODUCȚIE
Laboratorul - această „celulă de oxigen" a producției - este 

astăzi nelipsit din lupta pentru încorporarea contipua a progresului 
tehnic in economia noastră. Cercetarea științifică și tehnologică 
își spune astăzi cuvintul prin cei 200 000 de cercetători ciți ac
tivează în economia noastră, în toate problemele vitale ale dez
voltării țării. Argumente ? Peste 50 la sută din creșterea produc
tivității muncii se obține în actualui cincinal numai pe seama 
introducerii progresului tehnic, ca rezultat al aplicării celor mai 
noi cuceriri ale cercetării științifice și tehnologice. Aplicarea in 
producție in actualul cincinal a peste 9 000 de tehnologii noi 
și modernizate asigură ridicarea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, reducerea consumurilor energetice și de materii pri
me, valorificarea, superioară a resurselor materiale, creșterea efi
cienței economice a întregii activități. Cercetprea se impune 
deci tot mai mult ca o puternică forță a dezvoltării economiei, 
a progresului economic și social al țăiii. •

AL POLITICII PARTIDULUI
Tot ceea ce înfăptuim prin , munca și priceperea noastră este 

destinat dezvoltării și înfloririi patriei, ridicării bunăstării male- 
riăle și spirituale a întregului popor.

De la 1 august 1979 s-a trecut la etapa a ll-a de majorare a 
retribuțiilor și la aplicarea celoilalte măsuri de creștere a veni
turilor oa.menilo' muncii eșalonate pînă la sfîrșitul anului 1980. 
Numărul celor care beneficiază de venituri sporite se ridică la 
peste 2 milioane, adică aproape 30 la sută din totalul persona
lului muncitor din economie. In ultimele două luni — noiembrie 
și decembrie — au început să beneficieze de etapa a li-a de 
majorare a retribuțiilor noi categorii de oameni ai muncii, iar 
de la 1 decembrie s-a trecut la etapa a ll-a de majorare și a 
pensiilor.

ANUL CONSTRUIRII CELOR MAI MULTE LOCUINȚE
In preziua aniversării Republicii, la Pitești s-q emis 

repaitiția pentru cel de-al 40 000-lea apartament con
struit în această localitate în anii socialismului. N-am 
fi reținut acest fapt cotidian - pentru că anul acesta 
s-au mutat, in medie zilnic, in casă nouă peste 50Q de 
familii — dacă el nu ne-ar îndemna să aruncăm o pri
vire sintetică qsupra 'noutăților oduse de onul 1979 în 
domeniul construcțiilor de locuințe.

Cel de-al 32-lea an al Republicii se încheie prin 
realizarea, in acest an, a celui mai mare volum de 
locuințe din toți anii construcției socialiste. Peste 70 la 
șută din apartementeie .construite in qcest an silit am
plasate in apropierea platformelor și zonelor indus
triale. Apartamentele cu 3 și 4 camere reprezintă 42,5 
la sută din totalul locuințelor. Ponderea populației care 
locuiește in case noi a ajuns în medie, in orașele 
reședință de județ, la peste 70 la suta, iar în celelalte 
se apropie de 50 la sută. Ritmul construcției de lo
cuințe depășește ritmul creșterii populației.

•7
Alăturați imaginea de față din comuna Lovrm, jude, 

țul Timiș, celor imortalizate acum 30 de ani pe peli
cula de film a studioului „Alexandru Sahia" și veți 
înțelege mai bine ce salt spectaculos s-o făcut de la 
satul romanesc din trecut la viitoarele sate-orașe de 
astăzi.

Ce argumente avem, sintetizind ? Realizind in acest 
an o producție globală industrială de peste 40 miliarde 
lei, cele 129 comune planificate a deveni orășele agro
industriale in actualul cincinal s-au înscris puternic pe 
coordonatele industrializării. In comuneie viitoare cen
tre urbane s-au construit pină acum peste 15 000 de 
apartamente. O altă dovadă a înaintării rapide a sa
tului pe drumul urbanizării o constituie și faptul că în 
acest an se estimează construirea la sate, in spiritul 
legii sistematizării, a circa 20 000 de cose cu unul sau 
două etaje.
Pagina realizată de C". PRIESCU și Iile ȘTEFAN

Foto : S. Cristian, E. Dichlseanu
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Bilanț fructuos al muncii 
patriotice a tineretului

Tineretul patriei noastre, în frunte 
eu cei peste 3,2 milioane uteciști, ac- 
ționînd sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, a realizat 
in anul 1979 ample acțiuni de mun
ca patriotică în valoare de peste 4,45 
miliarde lei, îndeplinind in proporție 
de 102,8 la sută planul Uniunii Ti
neretului Comunist si Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România. S-a asigurat desfășurarea 
în bune condiții a activității celor 
șase șantiere naționale și 2 900 șan
tiere și tabere locale de muncă pa
triotică, la care au participat 1.5 mi
lioane tineri, realizîndu-se lucrări in 
valoare de 1,12 miliarde lei. Șantie
rele naționale ale tineretului de la 
Canalul Dunărea — Marea Neagră, 
Combinatul 'minier Oltenia. Combina
tul siderurgic Galați. Platforma pe
trochimică Midia—Năvodari. Platfor
ma industrială Zalău și-Sistemul de 
irigații Viișoara-nord, pentru care 
s-au asigurat 4 000 de muncitori ca
lificați, 3 300 elevi și studenți și au 
fost calificați peste I 750 tineri, s-au 
constituit în adevărate școli de mun
că și educație comunistă a tinerilor.

în telegrama acfresata tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin care sint ra
portate aceste realizări, ^omitetul 
Central al Uniunii Tineretului Comu
nist asigură pe secretarul gene
ral a! partidului că, prin mobilizato
rul program de acțiuni patriotice, 
prin activitatea din cadrul șantiere
lor naționale și al celor 3 100 șantiere 
și tabere locale. în anul 1980 tinerii 
vor realiza lucrări în valoare de 5.62 
miliarde lei. cu 23,4 la sută mai mult 
decit în 1979.

îngăduiți-ne să vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că, însuflețiți de vibran
tele dumneavoastră îndemnuri, ur- 
mind cu entuziasm tineresc și pasiu
ne revoluționară strălucitul exemplu 
de patriot și comunist de omenie, pe 
care ni-1 oferiți zi de zi, toți tinerii, 
fără deosebire de naționalitate, vor fi 
prezenți tot mai activ pe întregul 
front al operei de înfăptuire neabă
tută a Programului partidului de fău
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism,

(Agerpres)

Manifestări consacrate Zilei Republicii
Simbătă, in sala Operei Române dip 

Timișoara a avut loc un spectacol 
omagial dedicat aniversării a 32 de 
ani de- la proclamarea Republicii. 
Și-au dat concursul corul și orches
tra Filarmonicii „Banatul*1, corpul de „ 
balet și soliști ai Operei Române, 
actori ai teatrelor timișorene, ansam
bluri folclorice și alte formații artis
tice din localitate, care aii prezentat 
un frumos program muzical-literar- 
coregrafic, dedicat partidului și pa
triei socialiste, vieții libere și fericite 
a celor ce trăiesc și muncesc înfrățiți 
pe aceste plaiuri — români, maghiari, 
germani, sirbi și de alte naționalități. 
Manifestări cultural-artistice. consa
crate aceluiași eveniment, au mai 
avut , loc la Lugoj, Deta, Jimbolia, 
Sinnicolau Mare, Buziaș și în altă 
localități din județul Timiș.

_ *In cadrul manifestărilor organizate 
în județul Hunedoara în cinstea zilei 
de 30 Decembrie, la Casa de cultură

Deva a avut loc un spectacol cul
tural-artistic omagial intitulat „înal- 
ță-te-n lumină, măreață Românie", la 
care și-au dat concursul formații de 
amatori și actori ai Teatrului de es
tradă din municipiu. Spectacole oma
giale dedicate aniversării Republicii 
au avut loc la Casa de cultură a sin
dicatelor din Petroșani și la Clubul 
siderurgiștilor din Hunedoara. La 
Școala generală nr. 1 din Petroșani 
s-a desfășurat un simpozion cu tema 
„Republica la a 32-a aniversare", *n

cadrul căruia au prezentat referate și 
comunicări cadre didactice și elevi.

★
Sub genericul „Cintarea României", 

la Teatrul Național din Craiova s-a 
desfășurat un spectacol de poezie pa
triotică, muzică și dans. Imaginat ca 
o semnificativă evocare a principale
lor momente din istoria poporului, 
patriei și partidului, spectacolul a re
liefat sentimentele de profundă dra
goste față de Partidul Comunist Ro
mân, față de .secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. ctitor 
clarvăzător și încercat al României 
socialiste.

★
La casele de cultură, cluburile mun

citorești și așezămintele culturale din 
județul Galați, sub genericul : „La 
stema Republicii", au avut loc, in 
aceste zile, spectacole omagiale de
dicate aniversării a 32 de ani de la 
proclamarea Republicii, manifestări 
care au încheiat șirul de acțiuni cul
tural-educative și artistice cuprinse 
în calendarul Zilelor culturii, științei 
și educației „Danubius — Galați ’79". 
Formații de amatori din întreprinderi 
și instituții, laureate ale ediției a 
Il-a a Festivalului național „Cîn- 
tarea României", au prezentat în fața 
a mii de spectatori programe artistice 
inspirate din marile transformări pe
trecute în țara noastră in toate do
meniile de activitate in acești ani, 
fiecare spectacol constituindu-se în- 
tr-un imn fierbinte înălțat partidului, 
patriei noastre socialiste.

(Agerpres)

Corespondenții "Scînt e ii" 
tranșai! din județe . t

HUNEDOARA. Siderurgiștii hunedoreni încheie anul 1979 cu 
Importante succese. Prin perfecționarea proceselor tehnologice, mai buna 
organizare a muncii și folosirea din plin a instalațiilor și agregatelor, ei au 
livrat economici peste prevederi 17 500 tone cocs, 37 000 tone fontă, 12 600 
tone oțel, 42 000 tone laminate finite pline. în același timp, prin îmbunătă
țirea tehnologiilor și gospodărirea mâi judicioasă a materiilor prime și ma
terialelor s-au edoriomisit peste 9 000 tone cărbune cocsificabil. 5 230 tone 
metal în șarje pentru oțelării și 4 300 tone cărămizi refractare. Totodată, în 
anul 1979 s-au asimilat 8 noi mărci de oțeluri și 3 tipodimensiuni de lami
nate. (Sabin Cerbu).

ALBA. Constructorii hidrocentrale; de la Petrești, a 4-a dintre cele 
care se înalță in județul Alba pe Valea Sebeșului, au raportat un remar
cabil succes in muncă : devierea rîului Sebeș, eveniment petrecut înainte 
de termenul inscris în graficul planificai. Prin devierea riului Sebeș au 
fost create toate condițiile pentru începerea lucrărilor de execuție a 
obiectivelor de bază ale viitoarei hidrocentrale. (Ștefan Dinică),•

IALOMIȚA. Ieri, după șase zile de muncă in loc de două săptă- 
mîni ci?era planificat, pe șantierul etapei a Il-a a Combinatului de îngră
șăminte chimice Slobozia montorii din cadrul Trustului montaj-utilaj chi
mic București au realizat ridicarea și montarea reactorului de uree de 281 
tone, cu o lungime de 30 de metri și un diametru de 3.2 metri. Construc
ția metalică, pe care a fost montat reactorul de 800 tone, a fost realizată 
in 10 iuni, ciclul de execuție planificat scurtindu-se cu un an. (Mihai 
Vișoiu).

VRANCEA. Fabrica de case — unitate nouă în cadrul întreprin
derii de materiale de construcții Odobești — a debutat in producție prin 
punerea in funcțiune a primelor capacități de producere a panourilor pen
tru locuințe. Capacitatea finală a fabricii va fi de 65 000 mc prefabricate, 
echivalentul a 1 900—2100 de apartamente anual. Această premieră indus
trială marchează un nou pas în dezvoltarea sectorului de producție a ma
terialelor de construcție în județul Vrancea. în acest cincinal au mai fost 
construite două lmii tehnologice de fabricare a tuburilor precomprimate 
din beton armat, iar prin finalizarea unor noi capacități și dezvoltarea 
celor existente producția agregatelor de balastieră s-a dublat. (Dan 
Drăgulescu).

BUZĂU. La întreprinderea de geamuri Buzău a intrat în func
țiune înainte de termen o linie tehnologică de geam profilat, produs cu 
largi utilizări in construcția obiectivelor industriale și sociale, care asi
gură o substanțială creștere a productivității muncii pe șantiere, precum 
și reducerea considerabilă a consumului de energie electrică pentru ilumi
natul halelor. Ca urmare a colaborării fructuoase între constructor, 
proiectant și beneficiar, noua linie de fabricație, care se înscrie în pro
gramul de dublare in actualul cincinal a producției întreprinderii pe spațiile 
existente, a fost realizată în timp record, durata de execuție reducindu-se 
la jumătate față de cea planificată. (D. Dânăilă).

PRAHOVA. Acum, in prag de an nou, rețeaua comercială pra
hoveana se imbogătește cu noi magazine moderne. Recent, pe bu
levardele Republicii și București din municipiul .Ploiești, la parterele 
noilor blocuri, s-au deschis unități cu autoservire și plată la vinzător 
pentru desfacerea produselor alimentare, de uz casnic și gospodăresc, a 
articolelor de copii, confecțiilor bărbătești și de damă ; s-au mai dat în 
folosință centre de piine, de legume și fructe, agenție de turism ș.a„ 
suprafața comercială utilă a acestor noi unități însumînd aproape 1 000 
mp. Alte spații, care au tot aceeași suprafață, sint in curs de finisare. 
(Coiiștantin Căpraru).

t V
PROGRAMUL 1
9,00 Gînduri la ziua tării
9,35 Film serial pentru copii : Dick 

Turpin. (Episodul 8).
10,00 Viața satului
11.45 Tragerea de amortizare ADAS
11.50 Odă țării mele
12,3*0 De strajă patriei 
13,00 Telex
13,05 Album duminical

(Iși dau concursul Margareta Po- 
gonat, Gh. Cozorici, Angela Mol
dovan, Margareta Pîslaru. Lumini
ța Cosmin, Păunită lonescu, Ser
giu Cioiu, Grupul 5 T, formația 
Academica și alții.) <

15,00 Telesport
16.30 Film seriâl : Paul Gauguin. (Epi

sodul 2)
17,25 Cutezători spre viitor —- emisiune- 

concurs pentru pionieri — dedica- 
' tă Zilei Republicii'

18.35 Anul Marelui forum, anul XXXV 
al libertății noastre

19.00 Telejurnal
19.20 Glorie ție, Republică iubită

(Spectacol literar-muzical-coregra
fic dedicat aniversării Republicii)

20.20 Film artistic : „Ecâterina Teo- 
doroiu". Premieră TV. O producție 
a Casei de filme Unu

21.45 Telejurnal

PROGRAMUL 2
10,00 Concertul Orchestrei Filarmonicii 

„George Enescu“
11,40 Matineu de vacanță
13.15 Bal la... operetă
14.35 Mai mult decît au visat Înain

tașii...
15.00 Melodii, melodii
15.50 Un zîmbet pentru mîine
16.05 Desene animate
16.30 Valsuri și mazurci
17.45 Album de personaje

„Vlaicu și feciorii lui44 de Lucia 
Demetrius

18.30 Muzică populară 
19.00 Telejurnal ’
19.20 Telerama
19.45 Desene animate pentru copii :

Mica sirenă
20,10 ion Creangă $1 lumea sa
20.50 Gala maeștrilor
21.45 Telejurnal
22.00 închiderea programului.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 31 

decembrie 1979, 1 și 2 ianuarie 1980. 
în țară: vremea în încălzire la început, 
apoi din nou în răcire. Cerul va fi 
mai mult noros. Vor cădea precipita
ții temporare, mai ales sub formă de 
lapoviță și ninsoare în jumătatea de 
nord a țării, și sub formă de ploaie, 
lapoviță și. ninsoare în celelalte re
giuni. Vîntul va sufla moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 12 șt zero grade, iar ma
ximele între minus 5 și plus 5 grade. 
Local se va produce ceață și izolat 
condiții de polei. In București: vreme 
în încălzire la început, apoi în răcire. 
Cer noros. Precipitații slabe. Vînt mo
derat. Temperatura in scădere ușoară 
la sfîrșitul intervalului.

cinema
• Omul Vineri : SCALA — 9; 
11,30; 14: 16.30; 19.
• Popeye marinarul : PATRIA — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. FA
VORIT — 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 11.
• Comisarul Piedone la Hong- 
Kong : PALATUL SPORTURILOR

. ȘI CULTURII — 17.
• Ultimul start ; FESTIVAL — 10; 
12; 14,30; 17; 19.
• Degețica : LUCEAFĂRUL —
9.15: 11; 13FT5; 18.?5; 20.
• Eboli : CAPITOL — 13: 15,45; 19.
• Speranța : CENTRAL — 15;

» 17,15; 19,30. LIRA — 16; 1S; 20.
' • Comedie de modă vfeche : CI

NEMA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 
18; 20.
• Răzbunarea panterei roz :
BUCUREȘTI — 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20,15, FEROVIAR — 9; 
11.15; 13,30, 15,45; 18; 20,15, MO
DERN — 9; 11,15; 13.30: 15.4o; 18; 
20,15.
• Program de desene animate — 
9: 10,15; 11,30, Alibi pentru un 
prieten — 13; 16,30, Ultima fron
tieră a morții — 20 : DOINA.
• 39 de trepte : VICTORIA — 9.30; 
12; 14.30: 17: 19.30.
• Drumul razelor de soare: TIM
PURI NOI — 15: 17,15; 19,30.
• Julia : EXCELSIOR — 9; 11,45; 
14.30: 17,15 : 20.
• Omul care ne trebuie : GRIVI- 
TA— 13,30; 15,45: 18: 20. TOMIS — 
8; 11; 13,15; 15.30; 17,45 : 20.
• întilnire la sfîrșitul iernii : BU- 
ZEȘT1 — 15,30; 17.30: 19,30.
• Tactica alergătorului ele cursă 
lungă : DACIA — 15; 17,45; 20.
• Mi-e teamă : BUCEG1 — 16; 19, 
ARTA — 9; 12; 16: 19.
• Operațiunea „Stadion* : DRU
MUL SĂRII — 16: 13; 20. MIORI
ȚA — 12; 14.30; 17; 19,30.
• Vis de ianuarie : FERENTARI
— 17.30; 19,30.
• Piedone Africanul : GIULEȘTI
— 11,30; 14; 16.45; 19,15, FLAMU
RA — 12; 14,30; 17; 19,30.
• Trepte pe cer : COTROCENI — 
15; 17,15; 19,30.
• Jachetele galbene : PACEA — 
16; 18.
• Domnul Miliard : FLOREAS-
CA — 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Ziua mult visată : VIITORUL
— 15,30; 17,45; 20.
• Caddie : VOLGA — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Interviuri despre probleme per
sonale : GLORIA — 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Totul pentru un cintec : AU
RORA — 9; 1L15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Rădăcinile se prind adine : 
POPULAR — 15,30; 17,30: 19,30.

• Furtul calului : MUNCA — 
18; 20.
• Ora zero :• COSMOS — 17.30; 
19,30.
• Un surîs in plină vară î FLA
CĂRA — 17,15: 19.30.
• Profetul, aurul și ardelenii : 
PROGRESUL — 18: 20.
• Program de vacanță : FAVO
RIT — 9; 11,15. CAPITOL — 10; 
CENTRAL — 9.30; 11,15: 13, GRț- 
VIȚA — 9; 11,15, MIORIȚA — 9; 
FERENTARI — 15,30; GIULEȘTI
— 9. FLAMURA — 9, PACEA — 
9; 11; 13, FLOREASCA — 9; GLO
RIA ~ 8,30. MUNCA — 10; 15, 
COSMOS — 10; 12; 14, FLACĂRA
— 15, PROGRESUL — 15,30.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mica) : însemnările unui necu
noscut — 10; Alexandru Lăpuș- 
neanu — 15; Viața unei femei — 
19.30; (sala ^Atelier) : Fanteziile 
lui Fariatiev — 10,30: Elegie — 19.
• Filarmonica ..George Enescu44 
(Ateneul Român) : Recital ex
traordinar : Gheorghe Zamfir — 
nai, Nicolae Licareț — orgă — 20.
• Opera Română : Bălcescu — 
li; Spărgătorul de nuci — 19.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
10,30; Leonard — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Conu Leonida față cu reacțiunea 
și Articolul 214 — 11; Undeva, o 
iumină — 19,30: (sala Grădina
Icoanei) : Elisabeta I — 19.30.
o Teatrul Mic : Se ridică ceața — 
10; Pluralul englezesc — 19,30.
• Teatrul de comedie : Rîsete In 
labirint — 10,30: Cinema — 19>,30.
• Teatrul „N*ottara“ (sâla Ma- 
gheru) : Idioata — 10; Jocul vieții 
și al morții — 19.30; (sala Stu
dio) : Jocul — 10.30; Inima țării
— 19.
• .Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Dragoste periculoasă — 10; 
Goana — 19,30; (sala Giulești) :
Cocoșelul neascultător — 10; Co
medie fără titlu — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Eu 
cred că omul nici nu moare — 
11; Iubiri — 18,30.
• Teatrul sgtiric-muzical „C. Tă- 
nasfe" (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19,30:' (sala Vic
toria) : Boema rîde, ciută și dan- 
âează — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasil eseu" : Pa
radis de ocazie — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă44 : Sfîrlă 
năzdrăvanul — 10,30.
• Teatrul „Țăndărică" : PetrlcĂ $1 
lupul — 11.
• Circul București : Vivat circul î
— 10; 16; 19,30.

Știri sportive
• A inceput turneul internațional 

feminin de baschet de la Neustadt, 
în primul meci, echipa României a 
învins. cu scorul de 73—65 selecțio
nata Cehoslovaciei. Reprezentativa 
R.F. Germania a Întrecut cu 84—63 
echipa Ungariei.

• în runda a opta a campionatu
lui european de șah pentru juniori, 
care se desfășoară in orașul olandez 
Groningen, jucătorul român Adrian 
Negulescu l-a învins, pe Stiger. țîn. 
clasament conduce Cernii; (U.R.S.S.), 
cu 6 puncte (1). Adrian Negulescu 
se află -pe locul al treilea, cu 5 punc
te și o partidă întreruptă.

• Finala tradiționalului turneu in
ternațional de tenis pentru copii (12 
ani) de la Port Washington se va 
disputa între jucătorul român M;h- 
nea Nâstase și Bruno Oresar (Iugo
slavia). în semifinale, Mihnea Năs- 
tase l-a invins in trei seturi, cu 6—7, 
6—2, 7—5, pe italianul Antonio Pado- 
vani, iar Bruno Oresar 1-A eliminat 
cu 6—1, 3—6, 7—5 pe brazilianul Ser
gio Ribeiru.

• Peste 35 000 de spectatori au ur
mărit la Dortmund meciul de fotbal 
dintre echipa vest-germană Borussia 
Dortmund și o selecționată interna
țională, in care gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 3—2 (0—0). Go
lurile au fost marcate de Voege (min. 
77 și min. 82). Helz (min. 88), res
pectiv Sușici (min. 58) și Petrovici 
(min. 65).

Sumele provenite din încasări au 
fost vărsate la fondul UNICEF.

Selecționata mondială a evoluat in 
următoarea formație : Pantelici,
Kaltz, Krol, Pezzey. Beckenbauer. 
Botteron. Keegan. Susici, Cruyff, 
Muller,’Blohin (Petrovici).-

LISTA OFICIALĂ LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobîndă. 
și ciștiguri ieșite ciștigătoare la tra
gerea la sorți pentru trim. IV 1979

LOZUL ANULUI NOU
După cum s-a mai anuntat, 

agențiile Loto-Pronosport și vin- 
zătorii volanți din întreaga țară 
oferă in aceste zile Lozul Anului 
Nou — emisiune specială limi
tată la care se pot obține auto
turisme „Dacia 1 300“ și „Skoda 
105 S", lozuri de 50 000. 10 000,

5 000 lei, precum șl numeroase 
alte ciștiguri în bani. Participan- 
ții la Lozul Anului Nou benefi
ciază de ciștiguri suplimentare 
în valoare de 1 700 000 lei, acor
date din fond special de Admi
nistrația de Stat Loto-Prono- 
sport.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu ciștiguri 
ieșite ciștigătoare la tragerea la șorți 

pentru trimestrul IV 1979

u. Q
u z

Terminația 
numerelor 
libretelor 

ciștigătoare
Procentul 

de ciștiguri

1 468 250%
2 642 200» o
3 767 100%
4 746 50» „
5 378 23”/n
6 037 25*%
7 509 250.,,
8 627 -25» „
9 932 25» „

10 962 25» n
11 446 25» „
12 363 25»,,
13 923 25».,,
14 545 25». „
15 478 25", „

Calcularea și înscrierea ciștigurilor 
în librete se efectuează de către su
cursalele (filialele) C.E.C.

Telegrame externe
Președintele Republicii Burundi a primit 

pe reprezentantul P.C.R.
BUJUMBURA 29 (Agerpres). — 

Președintele Republicii Burundi, Jean 
Baptiste Bagaza, a primit pe repre
zentantul Partidului Comunist Ro
mân la primul congres al Partidului 
Uniunea pentru Progres Național din 
Burundi, tovarășul Maxim Berghia- 
nu, membru al C.C. al P.C.R., mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimen
tare.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, au fost transmise președin
telui Republicii Burundi. Jean Bap
tiste Bagaza, și soției sale, Fausta 
Bagaza, un călduros salut și cele mai 
bune urări de fericire personală, iar 
poporului prieten burundez noi suc
cese în lupta de edificare a unei noi 
societăți prospere și drepte.

Mulțumind, președintele Bagaza a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu urări de sănătate și feri
cire, iar poporului român succes de
plin în edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Evocind vizi

ta pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elen» 
Ceaușescu au făcut-o, în luna aprilie, 
în Burundi, președintele Bagaza a 
relevat că păstrează cele mai fru
moase amintiri și că este foarte mul
țumit de rezultatele cu care s-au în
cheiat convorbirile avute, precum și 
de felul cum evoluează cooperarea 
dintre România și Burundi.

Șeful statului burundez a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
salut călduros și felicitări pentru 
realegerea sa in funcția de secretar 
general ăl Partidului Comunist 
Român.

★
Reprezentantul P.C.R. Ia Congresul 

U.P.R.O.N.A.. tovarășul Maxim Ber- 
ghianu, s-a întilnit și a avut convor
biri cu Emil Mworoha, secretarul 
permanent al U.P.R.O.N.A., și cu mi
niștrii agriculturii și zootehniei, mi
nelor și energiei, educației naționale, 
poștelor, transporturilor și comuni
cațiilor. Au fost discutate diferite 
aspecte ale colaborării roânâno-bu- 
rundeze pe multiple planuri, în spi
ritul hotărîrilor adoptate de președin
ții Nicolae Ceaușescu și Jean Bap
tiste Bagaza.

FINLANDA

Seaid româneasca la Tampere
HELSINKI 29 (Agerpres). — 

Conducerea filialei din orașul Tam
pere a Asociației de prietenie Fin
landa-România a organizat o seară 
românească consacrată celei de-a 
32-a aniversări a proclamării repu
blicii.

Ambasada României din Finlanda 
a donat bibliotecii universității din 
localitate un set de cărți de litera
tură social-politică, istorică și be
letristică. De un deosebit interes 
s-au bucurat culegerea de opere 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu

„România pe drumul construirii so
cietății socialiste multilateral dez- 
Voltate“, lucrarea in limba suedeză 
„Ceaușescu och Rumanian", docu
mentele celui de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.

Aneli Veilahti. director adjunct al 
bibliotecii, a exprimat mulțumiri 
pentru donația făcută și a rugat să 
Se transmită poporului român urări 
de mari succese in îndeplinirea mă
rețelor planuri de înflorire a patriei 
sale.

Pe calea afirmării dreptului la libertate 
al poporului Zimbabwe

a obligațiunilor C.E.C.
ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 

lunară din 29 decembrie 1979
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1 20130 78 50 0001 C7567 -38 50 000
1 43083 103 40 000
1 38168 20 40 0001 93766 32 40 000
1 94047 40 30 000
1 47165 45 30 000
1 12830 43 30 000

• 1 15076 53 30 000
1 34571 93 25 000 ,1 52491 123 25 0001 46760 96 25 000
1 85893 59 25 000
1 93954 57 25 000
1 17546 09 20 000
1 24741 63 20 000
1 82986 55 20 000
1 25968 32 20 000
1 78469 05 20 000
1 71123 83 20 0001 75816 81 15 0001 58955\ 30 15 000
1 46502 . 85 15 0001 63788 21 15 000
1 44786

Termi
nația 
seriei 
obli
gațiu
nilor

112 15 000

100 177 11 5 000
100 762 111 3 000
100 394 45 1 000
100 964 87 1 000
100 515 19 1 000
100 586 45 1 000
100 750 71 1 000
100 327 76' 1 000

1 000 80 103 800
1 000 12 108 800
1 000 62 12 800
1 000 67 18 800
1 000 36 77 800
1 000 39 22 800
1 000 06 100 800
1 000 48 94 800
1 000 39 49 800
9 826 TOTAL: 9 260 000

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea ciști
gurilor este cuprinsă, și valoarea no- 
rrținală a obligațiunilor ieșite ciștigă
toare.

Plata ciștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care, au numerele cu
rente cuprinse între 81—125, la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu .se ia in conside
rare.
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1 2199977 50 000
1 1844905 40 000
1 1546922 40 000
1 2364961 30 000
1 805409 30 000
1 2242774 30 000
1 630128 30 000
1 701885 30 000
1 2773147 20 000
1 2449657 20 000
1 3596192 20 000
1 1104376

Terminația 
libretului 
cjștigâtor

20 000

52 , 37275 10 000
52 91451 10 000
52 81680 10 000
52 59503 5 000
52 37435 5 000
52 05526 5 000
52 35597 5 000
52 21031 5 000
52 95268 5 000

519 7150 2 000
519 9608 2 000
519 3662 2 000
519 2007 2 000
519 0427 2 000
519 5854 1 000
519 7877 1 000
519 4553 1 000
519 9515 1 000
519 9030 1 000
519 7929 1 000
519 3962 1 000
519 • 4028 1 000

5 185 773 500

12 412 ciștiguri în vâloarâ de lei :
15 414 500

Ciștigurile se acordă integral titu
larilor libretelor de economii care au 
un sold mediu trimestrial egal cu cel 
puțin 10 la sută din valoarea ciști- 
gului ; dacă soldul mediu trimes
trial este mai mic de 10 la sută din 
valoarea cîștigului,' se acordă un 
cîștig de 10 ori mai mare decît Soldul 
mediu trimestrial al libretului. Libre
tele cu sold mediu trimestrial mai 
mic de 50 de lei nu beneficiază de 
piștig.

Ziarul nostru 
va apărea și mîine, 
31 decembrie 1979

Intrarea în vigoare a încetării
SALISBURY 29 (Agerpres). — în 

Rhodesia a intrat in vigoare, înce- 
pind de vineri ora 24, încetarea fo
cului pe Întregul teritoriu al țării. în 
conformitate cu acordurile de la 
Londra, in următoarele zile, unitățile 
Frontului Patriotic ar urma să se in
staleze în mai multe centre fixate in 
prealabil, ca dealtfel și „forțele rho- 
desiene de securitate", acțiunea fiind 
supravegheată de unități militare 
aparținind mai multor țări membre 
ale Commonwealthului. Acest proces
— -precizează agenția France Presse
— urmează să se încheie la 4 ianua
rie, cind guvernatorul britanic, lor
dul Soames, va institui incetarea 
efectivă a focului in Rhodesia.

focului pe întreg teritoriul țării
într-o declarație făcută la postul 

de radio mozâmbicăn — citat de 
agenția Reuter — Robert Mugabe, 
copreședinte al Frontului Patriotic 
Zimbabwe, a arătat că este necesar 
ca in perioada imediat următoare să 
fie respectată decizia privind ince
tarea focului. El a precizat că pen
tru o aplicare'efectivă a acestei deci
zii este necesar ca „forțele rhodesie- 
ne de securitate" să fie retrase în 
cazărmile lor. permițînd unităților 
Frontului Patriotic să ajungă la 
punctele de adunare, în conformitate 
cu instrucțiunile. date de comandan
ții lor... .

LA 2 IANUARIE : Siderurgiștii
LONDRA 29 (Agerpres). — Uniu

nile. sindicale reprezentînd pe cei 
circa 150 000 muncitori siderurgișt; 
din Marea Britanie au anunțat orga
nizarea unei greve generale cu înce
pere de la 2 ianuarie 1980 — prima 
.grevă de asemenea proporții din

britanici îh grevă generală
1926 și pînă în prezent. Sindicatele 
au luat această hotărire după ce. vi
neri, ultima tentativă de înțelegere 
cu conducerea corporației britanice a 
oțelului (British Steel Corp), in le
gătură cu concedierea a 12 000 mun
citori sidecurgiști pină la sfîrșitul lui 
1980, a eșuat. ,

r “I

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

PLENARA C.C. AL P.C. MEXI
CAN și-a încheiat lucrările la Ciu
dad de Mexico. Plenara a adoptat 
o rezoluție cu privire la direcțiile 
de bază in domeniul construcției 
de partid, subliniindu-se, intre al
tele. necesitatea înființării de or
ganizații de bază in toate între
prinderile importante din țară, a 
îmbunătățirii propagandei de partid 
prin presă și a înființării unei pu
blicații teoretice și politice lunare 
a P.C. Mexican.

SESIUNEA ADUNĂRII NAȚIO
NALE A R. S. VIETNAM și-a în
cheiat lucrările la Hanoi. ' ă_____
a aprobat plănui de stat și bugetul 
pe anul 1980. A fost, 
aminată data alegerilor ______
pină după promulgarea proiectului 
noii Constituții.

ECONOMIA K.P. CHINEZE a 
înregistrai în cursul anului 1979 
progrese, iar nivelul de trai al 
poporului a crescut — anunță agen
ția China Noaă. In acest an. 40 la 
sută dintre muncitorii și funcționa
rii angajați in industrie au benefi
ciat de majorarea retribuției, iar 
venitul mediu anual al locuitorilor 
din zonele urbane, precum și al ță
ranilor a crescut față de 1978. în 
acest an au fost asigurate noi locuri 
de muncă pentru 7,5 milioane lo
cuitori de ia orașe.

Adunarea
totodată, 
generale

PREȚUL AURULUI a continuat 
să crească vineri la New York, unde 
la încheierea bursei a atins cifra 
de 517.80 dolari uncia, față de 515,50 cu o zi în urmă.

STATISTICI ALE TERORISMU
LUI ÎN ITALIA. Intr-o statis
tică a presei italiene se relevă că 
22 de italieni au fost uciși și alți 83 
au fost răniți în urma celor 55 dfc 
atentate comise de teroriști în 1979 
in Italia. Acest bilanț este sensibil 
egal cu cel din 1978, anul asasină- 

președintele 
Partidului

rii lui Aldo Moro, 
Consiliului Național al 
Democrat-Creștin.

1 MOSCOVA 29 (A-
■ gerpres). — Statia or

bitală științifică Sovie- 
I tică ..Saliut-B“. care 

funcționează in spațiul 
I circumterestru de 27 

de luni. a efectuat.
1 pină simbătă. ora 11.00. 
i ora Moscovei. 12 940

/
SEISMUL DIN COLUMBIA. Po

trivit unui raport oficial al Crucii 
Roșii, puternicul cutremur de pă- 
mint care a afectat, ia 12 decembrie, 
sud-vestul Columbiei s-a soldat cu 
680 morți și 80 000 de persoane ră
mase fără adăposturi. A fost cel 
mai distrugător seism resimțit în 
Columbia în decursul ultimei sute 
de ani, sub raportul victimelor 
al pagubelor materiale.

rotații în jurul Pămin- 
tului — informează 
genția T.A.S.S. de 
Centrul di dirijare 
zbortilui.

După cum s-a anun
țat. la 19 decembrie a 
fost realizată cuplarea

a- 
la 
a

și

de 
de 
In

navei . cosmice 
transport „Soiuz-T 
stafia „Saliut-6“. 
prezent continuă tes
tarea noilor sisteme 
de bord, agregate și 
elemente de construc
ție ale navei.

• MINUTUL CEL MAI 
LUNG. Al 1440-lea minut al 
zilei de 31 decembrie 1979 — 
ultimul — va fi și cel mai lung, 
avind 61 de secunde. Această a- 
justare, anunțată de Observato
rul de la Greenwich, se datorea
ză ușoarei neregularități a vi
tezei de rotație a Pămîntului in 
jurul axei sale. Din 1972 și pînă 
în prezent, observatorul a efec
tuat nouă asemenea corecții de 
o secundă, grație unui orologiu 
atomic de o mare precizie. Dacă 
nu s-ar proceda la o astfel de 
ajustare, de-a lungul anilor, in 
navigația maritimă, o diferență 
de o Secundă s-ar traduce prin- 
tr-o eroare de un sfert de milă 
pe hartă, iar în mai multe se
cole se poate ajunge ca Soarele 
eă răsară la... miezul nopții.

• BACTERIILE ÎMPO
TRIVA... EXPLOZIILOR. 
Un grup de specialiști indieni de 
la centrul de cercetări științifice 
în domeniul industriei miniere 
a întreprins experiențe avind 
ca scop folosirea unor bacterii 
pentru preintimpinarea explozi
ilor de gaze în mine. După 
cum anunță ziarul „Hindustan 
Times", primele experimente au 
demonstrat că un anumit soi de 
bacterii plasate intr-un mediu 
cu o concentrație de 99 la sută 
gaz metan consumă într-o săp- 
tămină, pentru propriă subsisten- 
ță, 15 la sută din conținutul ga
zului. Există deci posibilitatea 
ca. folosite in mine, aceste bac
terii să „înghită" gazul metan 
și să înlăture astfel posibilitatea 
exploziilor, care, după cum se 

știe, produc victime omenești și 
pagube materiale considerabile.

• BIBLIOTECA STE- 
NOGRAFICĂ apreciată a fi 
cea mai mare din lume se gă
sește la Dreșda (R.D. Germană), 
înființată cu 100 de ani în urmă, 
această bibliotecă dispune de 
40 000 volume de literatură în 
domeniul stenografiei, in peste 
50 de limbi, precum și 2 000 de 
stenograme. în pofida răspindi- 
rii dictafoanelor și magnetofoa- 
nelor. Stenografia continuă să 
fie extrem de utilizată. Pină in 
prezent au fost elaborate peste 
3 000 sisteme de stenografiat. La 
biblioteca din Dresda specialiș
tii pot găsi literatura cu ajutorul 
căreia pot descifra orice sistem 
de scriere stenografică. Totoda
tă. ea primește aproximativ 100

de reviste de stenografie editate 
în diverse țări ale lumii și tipă
rește, trimestrial, un buletin cu 
noutăți în domeniul stenografiei.

• DICȚIONAR AL IS
TORIEI CHINEZE. în China 
au început lucrările de editare a 
primului dicționar cuprinzător al 
istoriei chineze. Această operă 
științifică va avea 30 000 de arti
cole, însumind peste 10 milioane 
de cuvinte și va cuprinde refe
riri la evenimentele și persona
litățile .istorice ale Chinei din 
timpurile cele mai îndepărtate și 
pină la revoluția din 1911. Lu
crarea Spare sub auspiciile Aca
demiei chineze de științe sociale.

• TURBINE EOLIE
NE. Cind indienii ,.Navajo" din 
rezervația Birdsprings au hQtărit 
să construiască o școală pentru 
copiii lor, au constatat că un 
consum obișnuit de energie elec
trică. în viitoarea clădire a șco
lii. ii costă excesiv de mult. în 
locul racordării la rețeaua elec
trică, ei au construit două elec
troturbine acționate de vînt. în 
prezent, cele două turbine eo
liene funcționează din plin, iar 
energia electrică produsă — acu
mulată în baterii — poate aco
peri, la nevoie, consumul a 3—4 
zile. Guvernul american a acor
dat în ultimul an 60 milioane 

de dolari pentru cercetări în do
meniul construcției de electro
turbine eoliene. La Miami 
Beach, o companie a și supus 
probelor, cu rezultate satisfăcă
toare, o turbină cu o putere de 
2 500 W. Specialiștii afirmă că 
în jurul anului 2000, electrotur- 
binele eoliene vor produce 2 la 
sută din consumul electric al 
S.U.A.

• ISTORIA UNEI DE
NUMIRI. Denumirea de gaze
tă a apărut în secolul al XVI-leâ, 
la Veneția. în acel secol. Repu
blica Venețiană a emis o mo
nedă de bronz care a primit 
numele de „gazeta". Cîțiva ani 
mai tlrziu, la 1556. tot la Vene
ția, s-a editat pentru prima 
dată un ziar cu numele „Notizie 
scritte" („Noutăți scrise") «1 că

rui preț a fost fixat la o „gaze
tă". Plătind in fiecare zi cite o 
„gazetă" pentru a cumpăra zia
rul. cititorii s-au obișnuit să-l 
denumească după numele mo
nedei. Și astfel, modesta „gaze
tă" â devenit o denumire consa
crată.

• „TIR" VULCANIC. 
Două avioane avind ia bordurile 
lor. in total, 300 de pasageri zbu
rau liniștite în spațiul aerian al 
Japoniei, apropiindu-se de vul
canul Sakuradzima. în acel mo
ment, vulcanul a început să eru
pă, împroșcind in aer cenușă și 
pietre Încinse. Erupția a avut 
efectul unui „bombardament" 
neașteptat, care a pus in primej
die viața celor 300 de pasageri. 
Cele două avioane au fost grav 
avariate. Piloții și-au păstrat 

însă calmul, au scos avioanele din 
zona „tirului" și le-au făcut să 
aterizeze pe cel mai apropiat 
aeroport.

• CĂRBUNE LICHE
FIAT. Prima uzină americană 
de lichefiere a cărbunelui de 
importantă majoră-va începe să 
fie construită în 1980 la Morgan
town (statul Virginia). Uzina va 
avea o capacitate de producție 
de 20 000 de barili pe zi, pe baza 
unei tehnologii puse la punct de 
compania „Gulf Oil". Construcția 
noii uzine se înscrie in progra
mul elaborat de Administrația 
S.U.A.. ce are, între allele, ca 
obiectiv obținerea unei produc
ții de peste 2,5 milioane barili 
pe zi de carburanți de sinteză 
în anul 1990.
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& INI TI A TI VE
In prag de an nou, România se prezintă cu un bogat bilanț de realizări, nu numai în 

construcția internă, ci și pe planul vieții internaționale, prin contribuții de amplă rezonariță la 
eforturile pentru afirmarea idealurilor de pace, independență și progres ale tuturor națiunilor.' 

Anul 1979 a fost anul unor multiple inițiative românești. In Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna Congresului al Xll-lea al partidului, la O.N.U., 
in cadrul altor foruri internaționale, țara noastră a adus în atenția cercurilor politice; a 
opiniei publice mondiale propuneri realiste și constructive pentru soluționarea unor probleme 
din cele mai acute și mai stringente ale lumii contemporane. Ne propunem să reliefăm doar 
cîteva din aceste inițiative. ,

PACEA

„Partidul Comunist Român, Republica Socialistă România se angajează să 
acționeze - ca și pînă acum - cu întreaga forță, împreună cu țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare și nealiniate, cu toate popoarele și forțele progresiste 
pentru o politică nouă, democratică, pentru soluționarea în interesul progresu
lui și păcii a tuturor problemelor complexe ale vieții internaționale6*.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Raportul la Congresul al Xll-lea al P.C.R.)

SECURITATEA EUROPEANĂ
• Avind în vedere că actualul climat politic 

internațional este profund afectat de persis
tența unui șir de probleme litigioase amenin- 
țind pacea omenirii, România a propus în
scrierea pe agenda O.N.U. a rezoluției :

Reglementarea 

prin mijloate pașnice 

a diferendelor

® înscriind asigurarea păcii și colaborării 
pe continentul nostru ca unul din obiectivele 
de prim ordin aie politicii sale externe, Româ
nia consideră de o deosebită actualitate in
tensificarea eforturilor

Pentru înfăptuirea ț 

unei securități 

trainice in Europa
■I ................ ............. ... .......................... ..

înscrisă, pentru prima dată in istoria Națiunilor 
Unite, ca punct distinct pe ordinea de zi, rezoluția ini
țiată de România a fost adoptată prin consens de cea 
ae-a 34-a sesiune a O.N.U.

- Reamintind obligația tuturor statelor de a se ab
ține, în orice împrejurare, de Io recurgerea la forță sau 
la amenințarea cu forța, rezoluția cheamă toate gu
vernele să respecte cu strictețe principiul de a-și re
zolva exclusiv prin mijloace politice, la masa tratati
velor, litigiile, în conformitate cu prevederile Cartei 
O.N.U.

— Rezoluția consacră ideea elaborării unei Declarații 
a Adunării Generale privind reglementarea prin mij- 

. loace pașnice a diferendelor dintre state, document

care ar urma să detalieze modalitățile practice de re
zolvare a problemelor litigioase.

• Adunarea Generală a hotărît înscrierea pe agen
da celei de-a 35-a sesiuni a O.N.U. a problemei pri
vind „Reglementarea pașnică a diferendelor dintre 
state".

O România a prezentat totodată un proiect de 
declarație pentru a fi avut în vedere de statele membre 
ale O.N.U. în întocmirea răspunsurilor pe care urmează 
să le trimită secretarului general al O.N.U. pină la 
următoarea sesiune și care vor cuprinde opinii, sugestii 
și propuneri privind conținutul viitorului document al 
Adunării Generale.

• In Raportul lo Congresul al Xll-lea al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a propus ca reuniunea 
general-europeană de la Madrid din 1980 să se des
fășoare la nivelul miniștrilor de externe și, totodată, să 
se convină la ORGANIZAREA, PINĂ IN 1984, A UNEI 
NOI CONFERINȚE PENTRU SECURITATE EUROPEANA 
la nivelul șefilor de state și de guverne.

România consideră de o 'deosebită importanță adop-

tarea unor măsuri concrete de dezangajare militară și 
dezarmare pe continent — ca singura bază trainică 
pentru înfăptuirea unei reale securități. In acest scop, 
țara noastră a propus :

© ORGANIZAREA UNEI CONFERINȚE SPECIALE 
DE DEZARMARE IN EUROPA și încheierea unui pact 
general de renunțare la forță și la amenințareq cu 
forța, de nefolosire a armamentelor nucleare și clasice.

BUNA VECINĂTATE

- ---------- --------  DEZARMAREA ------------- -------
• In condițiile în care cursa înarmărilor cu

noaște o continuă intensificare, generînd gra
ve primejdii pentru pacea lumii, în Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Congresul al Xll-lea se propune :

Reducerea cheltuielilor 

militare cu cel puțin

10 la șută pină in 1985

• Apreciind că statornicirea între statele 
vecine a unor relații normale, de prietenie și 
colaborare, ar avea o mare importanță pen
tru asigurarea păcii generale, România a su
pus dezbaterii O.N.U. rezoluția privind

Dezvoltarea

si consolidarea
5

bunei vecinătăți

„O diplomație activă 
și originală"

„România desfășoară o diplo
mație activă și originală. Ea 
întreține relații de prietenie cu 
un mare număr de state din 
Europa și din afara Europei. Ea 
esie prezentă la toate marile 
dezbateri internaționale".
Valery Giscard d’ESTAING 
președintele Franței

„Contribuție 
inestimabilă 

la pace“
„Prin personalitatea sa pro

eminentă, prin politica sa con
secventă de pace și de prietenie 
cu toate țările din Balcani, pre
ședintele României aduce o con
tribuție inestimabilă la gauza 
păcii și bunei colaborări, nu nu-’rți 
mai în regiunea noastră, ci și in 
Europa și in întreaga lume".
Constantin TSATSOS 
președintele Republicii Elene

„Prețiosul concept 
al președintelui 

Ceaușescu"
„Prețuim mult atit con

ceptul teoretic al președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
folosirea deplină a cuceririlor 
tehnico-științifice in scopul dez
voltării, cit și rezultatele con
crete ale politicii sale în acest 
domeniu".
Janez STANOVN1K 
secretarul executiv 
al C.E.E./O.N.U.

- Din sumele economisite pe oceastă cale ar putea 
fi alocate 50 la sută pentru satisfacerea nevoilor so
ciale din fiecare țară, iar 50 la sută pentru sprijinirea 
țărilor în curs de dezvoltare.

- Țara noastră a luat ea însăși unele măsuri con
crete în această privință, reducînd cheltuielile militare 
din bugetele anilor 1979 și 1980 în vederea sporirii alo
cațiilor pentru copii.

© România a prezentat, de asemenea, la sesiunea 
O.N.U. un proiect de rezoluție, adoptat prin consens, 
intitulat :

înghețarea și reducerea 

bugetelor militare

Rezoluția preconizează :
- o reducere.a bugetelor militare fără a se afecta 

echilibrul militar în detrimentul securității naționale a 
vreunui stat ;

- adoptarea de acorduri de înghețare, reducere sau 
alte forme de restrîngere a cheltuielilor militare ;

— examinarea și identificarea de către Comisia Na
țiunilor Unite pentru dezarmare, in'cursul anului 1980, 
a unor căi și modalități eficiente pentru a se ajunge 
la astfel de acorduri.

Totodată, rezoluția face apel la toate statele, și în 
special la cele mai puternic înarmate, ca, pînă la în
cheierea unor acorduri, să manifeste reținere în ce pri
vește cheltuielile lor militare.

© România a participat, de așemenea, în calitate de 
coautoare, la elaborarea altor 11 rezoluții care se re
feră la aspecte de importanță deosebită pentru declan
șarea unui proces real de dezarmare, și în primul rînd 
de dezarmare nucleară, între care :

— Rezoluția privind armele nucleare, document ce 
stabilește pentru Comitetul de dezarmare un program- 
vizind continuarea cu prioritate a negocierilor privind 
încetarea producției tuturor tipurilor de arme nucleare, 
reducerea treptată și echilibrată a stocurilor existente 
și a mijloacelor de transport la țintă.

— Rezoluția privind neamplasarea de arme nucleare 
pe teritorii unde nu există în prezent asemenea arme.

• Printr-o rezoluție, la a cărei elaborare România 
a .participat în calitate de coautoare, perioada 1980- 
1990 este proclamate drept cel de-al doilea DECENIU 
AL DEZARMĂRII.

— Rezoluția statuează că buna vecinătate se înte
meiază pe respectarea strictă a principiilor dreptului 
internațional - independența, suveranitatea națională, 
egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne, 
nefolosirea forței și a amenințării cu forța - și pe res
pingerea oricăror acte care încearcă să stabilească 
zone de influență sau dominație.

- Dezvoltarea și întărirea bunei vecinătăți sint de 
natură să contribuie substanțial la rezolvarea unor

probleme existente între state, îndeosebi vecine, să 
sporească încrederea lor reciprocă.
- Rezoluția subliniază necesitatea încurajării coope

rării reciproc avantajoase, generalizării practicii pozitive 
a țărilor care au relații de bună vecinătate.

- Adunarea Generală a decis să exajnineze in con
tinuare această problemă și să o înscrie ca punct dis
tinct pe ordinea de zi a viitoarei sesiuni a O.N.U.

---- --------------- DEZVOLTAREA --------------------
• Menținerea subdezvoltării constituie una 

din cele mai mari piedici în calea progresului ; 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat sesiunii 
U.N.C.T.A.D. tie la Manila un mesaj cuprin- 
zind un șir de propuneri concrete

Pentru lichidarea 

subdezvoltării^ șș făurirea 

unei noi ordini economice

® Reliefînd necesitatea ca de marile cu
ceriri ale revoluției tehnico-științifice să bene
ficieze toate statele, îndeosebi cele in curs de 
dezvoltare, președintele Nicolae Ceaușescu, 
în mesajul adresat Conferinței pentru Știință și 
Tehnologie, care a avut loc în vara acestui an 
la Viena, a formulat un șir de propuneri menite 
să asigure

Folosirea științei in slujba 

progresului

în acest scop, se au în vedere :
• Crearea unui centru internațional care să orga

nizeze acțiuni corespunzătoare în direcția asigurării cir
culației informației științifice, dezvoltării transferului de 
tehnologie și acordarea asistenței tehnice tuturor sta
telor și în primul rînd celor în curs de dezvoltare.

© Crearea de centre de cercetare pe zone geogra
fice, care sâ se ocupe de studierea și soluționarea pro- 

\ blemelor organizării vieții economico-sociaie, a căilor

de comunicație și a altor sectoare importante în ve
derea accelerării progresului statelor rămase în urmă.

© Reducerea cheltuielilor militare și folosirea unei 
importante părți din acestea in scopul dezvoltării cer
cetării științifice și tehnologice.

® Rezoluția menită să asigure punerea in. aplicare 
a rezultatelor Conferinței de la Viena privind știința și 
tehnologia în folosul dezvoltării a fost inițiată de Româ
nia și țările „Grupului celor 77".

Programul de măsuri propus de România prevede, 
Intre altele :
- creșterea mai accelerată a economiei țărilor în 

curs de dezvoltare, pe baza unui program de lungă 
durată, pînă în anul 2000, cu o primă etapă pînă în 
1990 ;

— adoptarea unui program privind dezvoltarea învă- 
țămîntului și pregătirea cadrelor naționale ;

— crearea unor organisme de studii și cercetare pe 
zone geografice specifice ;

- constituirea unui fond comun de dezvoltare, la 
care să participe țările industrializate, cu resurse eco
nomisite prin reducerea cheltuielilor militare ;
- reglementarea activității companiilor străine ;
— întărirea unității șl solidarității țărilor în curs de 

dezvoltare.
• Reafirmînd poziția României privind necesitatea 

Intensificării eforturilor In vederea edificări! unei noi

ordini economice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a for
mulat în Raportul la Congresul al Xll-lea al partidului 
propunerea de creare a unui ORGANISM PERMANENT 
AL ȚÂRILOR IN CURS DE DEZVOLTARE, pentru desfă
șurarea mai eficientă a tratativelor cu țările dezvoltate.

• Din inițiativa României și a altor țări în curs de 
dezvoltare, la New York s-a desfășurat reuniunea mi
niștrilor de externe ai țărilor membre ale „Grupului 
celor 77", în cadrul căreia a fost adoptată o declara
ție privind evaluarea situației economice mondiale și 
a dialogului „Nord-Sud”, pregătirile'in vederea sesiu
nii speciale din 1980 a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată noii ordini economice mondiale.
• Rezoluția privind convocarea în perioada 25 au- 

gust-5 septembrie 1960 a sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrată noii ordini economice 
internaționale a fost inițiată de România, 'împreună cu 
țările în curs de dezvoltare membre ale „Grupului ce
lor 77" și adoptată în unanimitate.

• Pornind de la realitatea dramatică a 
lumii de azi, în care milioane de tineri nu au 
acces la lumina cărții, România, în spiritul 
concepției umanist-revoluționare promovate 
consecvent de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
privind drepturile într-adevăr esențiale ale 
omului, a prezentat la sesiunea O.N.U. proiec
tul de rezoluție privind

la educație

Rezoluția prevede, Intre altele :
— adoptarea de către toate statele a măsurilor co

respunzătoare pentru realizarea cadrului național adec
vat asigurării djeptului la educație pentru toți tinerii ;

- îmbunătățirea și extinderea sistemelor de învăță- 
mînt, formarea de personal specializat șl de cadre ca
lificate ;

l — amplificarea șl diversificarea cooperării Internațio- 
V___________ 1
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nale în vederea universalizării dreptului la educație.

Propunerea românească, avind coautori alte 40 de 
state, a fost adoptată de Adunarea Generală prin 
consens.

• Din inițiativa României, împreună cu alte 62 de 
state, anul 1985 a fost 
„ANUL INTERNAȚIONAL 
„Participare, dezvoltare,

proclamat de către O.N.U. 
AL TINERETULUI", sub deviza 
pace".

„Dovezi concrete, 
prin fapte"

„Propunerile României în do
meniul dezarmării sint printre 
cele mai concrete dintre cele 
avansate la Națiunile Unite și in 
alte foruri internaționale. Româ
nia s-a angajat ferm pe calea 
unor măsuri concrete, pentru a 
demonstra voința sa de a găsi 
mijloacele de realizare a unei 
reale securități".
Stephen MARKS 
reprezentant al directorului 
general al UNESCO

„Impresionant apel 
la pace și dezarmare"

„M-a impresionat apelul 
României la pace și dezarmare. 
Congresul al Xll-lea a arătat 
clar că P.C.R. se pronunță pen
tru pace, destindere, securitate 
europeană, pentru coexistență 
pașnică, neagresiune".
James STEWART 
secretar general adjunct 
al Partidului Comunist din 
Irlanda

„Un exemplu 
care trebuie urmat"
„Consider că România a făcut 

mult pentru oprirea cursei înar
mărilor, mai ales .în ultimii ani, 
și cred că exemplul românesc 
ar trebui urmat".
Gert PETERSEN 
președintele Partidului, Socialist 
Popular din Danemarcă

„O bază valoroasă 
de acțiune"

„Prin conținutul lor de idei, 
propunerile președintelui Româ
niei reprezintă un îndemn la 
reflecții și o bază valoroasă de 
acțiune. Lumea nu mai trebuie 
să tolereze ca imensele capaci
tăți tehnico-științifice să fie de
turnate de la rosturile firești și 
afectate scopurilor militare".
Martial ASSEL1N
ministru pentru dezvoltarea 
internațională al Canadei

„în concordanță 
cu aspirațiile 
popoarelor"

„Cu un simț istoric remarca
bil, președintele Ceaușescu des
cifrează căi de acțiune în con
cordanță cu aspirațiile vitale 
ale popoarelor, in primul rînd 
ale celor din țările in curs de 
dezvoltare".

Karimou MAHAMANE 
șeful delegației Nigerului 
ia Conferința de la Viena

„Pentru înțelegere 
în Europa"

„Propunerile președintelui 
Ceaușescu pentru crearea _ in 
Europa a unui climat de înțe
legere și conlucrare demonstrea
ză că România merge cu multă 
hotărire și energie pe această 
cale".
Francesco De MARTINO 
deputat, membru o! Direcțiunii 
Partidului Socialist Italian
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