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ANO
adresat întregului 

la posturile de radio
nostru popor, 
și televiziune, de

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai Republicii Socia

liste România,
Anul 1979, pe care îl încheiem peste citeva minute, 

o marcat un nou pas înainte în dezvoltarea și mo
dernizarea bazei tehnico-materiale a societății noas
tre, în sporirea avuției naționale și ridicarea nivelului 
de trai al poporului, in înfăptuirea obiectivelor edifi
cării socialismului și comunismului pe pămîntu! 
României. ,

la 23 August am sărbătorit împlinirea a 3 decenii 
și jumătate de Ia victoria revoluției de eliberare 
națională și socială, trecind în revistă victoriile epo
cale obținute de clasa noastră muncitoare, de între
gul popor, sub conducerea Partidului Comu
nist, în înfăptuirea revoluției și construcției socialiste, 
în lichidarea înapoierii țării și făurirea unei civiliza
ții materiale și spirituale noi, in afirmarea României 
ca țară liberă, prosperă și independentă.

in acest an a avut loc, de asemenea, Congresul al 
Xll-lea al partidului, care a făcut bilanțul realizărilor 
dobindi'te în actualul cincinal, a analizat stadiul 
actual al dezvoltării societății românești și a stabilit 
obiectivele și sarcinile pentru următoarea etapă 
istorică.

Toate marile înfăptuiri în transformarea revolu
ționară a societății, in creșterea potențialului ei ma
terial și spiritual, sint rezultatul politicii partidului 
nostru, care aplică neabătut ideile socialismului 
științific, adevărurile universal valabile, la condițiile 
concrete ale României, a! elanului întregului popor 
care înfăptuiește programul partidului ce exprimă 
interesele și aspirațiile supreme ale întregii națiuni. 
Aceste realizări pun in evidență superioritatea orîn- 
duirii noastre socialiste care asigură manifestarea 
plenară a energiei și capacității creatoare a poporu
lui nostru.

Pentru succesele de seamă realizate pe toate planu
rile in anul 1979, adresez, în aceste momente solemne, 

cele mal calde felicitări clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, tuturor oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, întregului popor care, sub 
conducerea gloriosului nostru partid, își făurește, 
liber și demn, propriul destin - destinul socialist și 
comunist.

Noul an in care intrăm este hotărîtor pentru înde
plinirea cu succes a întregului cincinal. Să ne mobi
lizăm toate forțele pentru transpunerea cu succes în 
viață a prevederilor planului pe 1980, ridicind 
la o calitate nouă, superioară, activitatea din indus
trie, agricultură, transporturi, construcții, din știință și 
învățămint, din toate domeniile construcției socialiste. 
Să aplicăm ferm noul mecanism economico-financiar, 
întărind continuu autoconducerea și autogestiunea 
economică și ridicind eficiența întregii producții ma
teriale. Să menținem mereu viu spiritul revoluționar în 
muncă și creație, să milităm neobosit pentru ridicarea 
nivelului de conștiință al maselor și promovarea tn 
toate sferele de activitate a principiilor eticii și echi
tății socialiste.

Pregătirea și desfășurarea alegerilor de deputați în 
Marea Adunare Națională și în consiliile populare, ca 
și crearea organizațiilor proprii ale Frontului Unității 
Socialiste vor trebui să determine dezvoltarea și mai 
puternică a democrației noastre socialiste, partici
parea tot mai activă a poporului la conducerea so
cietății, la făurirea propriei sale istorii.

Realizind obiectivele de plan in anul care începe 
peste citeva clipe, să asigurăm pregătirea temeinică a 
trecerii la noul cincinal, la înfăptuirea concretă în 
viață a Directivelor Congresului al Xll-lea și a celor
lalte programe-directivă adoptate în înaltul forum al 
partidului,

Strîns uniți in jurul Partidului Comunist Român - 
nucleul vital al întregii noastre națiuni - să nu precu
pețim nimic pentru a zidi in România cea mai 
dreaptă și mai umană orinduire cunoscută în istorie 
- orinduirea socialistă și comunistă.

Dragi tovarăși și prieteni,
Congresul ai Xll-lea, analizind în spiritul concepției 

materialismului dialectic și istoric marile schimbări și 
mutații care au loc pe arena mondială, a pus în evi
dență atit intensificarea tot mai puternică a luptei 
maselor populare, a forțelor progresiste, a popoarelor 
pentru o viață liberă, independentă și prosperă, cit 
și amplificarea crizei economice, petroliere și finan
ciare, adîncirea unor contradicții, agravarea conflic
telor existente și apariția altora noi, ivirea unor mo
mente de încordare și accentuarea instabilității în 
viața internațională. Pornind de la aceste realități, 
partidul nostru a apreciat și apreciază că singura 
alternativă la agravarea continuă a situației mondiale 
este renunțarea la politica de forță și dictat, la 
amestecul in treburile interne aie altor state, la 
politica sferelor de influență șl hegemonie și pro
movarea unei politici noi de colaborare egală in 
drepturi și reciproc avantajoasă intre toate statele. In 
acest spirit, Congresul a definit cu claritate pozițiile 
internaționale aie României, liniile directoare ale 
politicii sale externe în perioada următoare.

In anul pe care-ț încheiem, patria noastră a conti
nuat să se afirme pe plan internațional ca un pu
ternic detașament revoluționar in lupta pentru progres 
social, destindere și pace.

Vom promova și in viitor, cu toată hotărirea, o 
politică de prietenie și colaborare cu toate țările so
cialiste - de care ne leagă idealurile și țelurile 
comune aie noii orinduiri - de relații multilaterale cu 
popoarele ce pășesc pe calea propășirii economico- 
sociale independente, lărgind, totodată, îri spiritul 
coexistenței pașnice, raporturile cu țările capitaliste 
dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de 
orincfuire socială. Și in viitor .vom situa consecvent, la 
baza întregii noastre politici externe, principiile ega
lității in drepturi, respectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului in treburile interne și 
avantajului reciproc, aie ««recurgerii la forță și ia 
amenințarea cu forța, militînd- neabătut pentru 
generalizarea lor in întreaga viață internațională.

Ca și pînă acum, ne vom aduce întreaga contribu

ție la cauza înfăptuirii securității pe continentul nostru, 
împreună cu celelalte popoare europene -vom parti
cipa activ la buna pregătire a reuniunii de la Madrid, 
astfel incit aceasta să dea un puternic impuls înfăp
tuirii unitare a documentelor de la Helsinki, colabo
rării între toate statele continentului și, în mod deo
sebit, trecerii la măsuri concrete și eficiente de dezan
gajare militară și dezarmare, fără de care nu se pot 
concepe pocea și securitatea in Europa și in întreaga 
lume. Considerăm că este în interesul vital al tuturor 
popoarelor Europei să împiedice amplasarea de noi 
rachete și arme nucleare pe continent, făcîndu-se to
tul pentru diminuarea înarmărilor, pentru reducerea 
uriașelor arsenale militare concentrate în această re
giune o lumii.

O importanță hotărîtoare pentru cauza păcii are 
renunțarea la forță și la amenințarea cu forța în re
lațiile dintre toate statele, soluționarea problemelor 
litigioase dintre ele numai pe cale politică, pașnică, 
prin tratative între părțile interesate. în acest context, 
apreciem că trebuie intensificate eforturile pentru rea
lizarea in Orientul Mijlociu a unei păci globale, trai
nice și juste care să ducă la retragerea Israelului din 
teritoriile ocupate și la asigurarea dreptului la auto
determinare pentru poporul palestinian, inclusiv con
stituirea unui stat propriu independent.

Imperativul cel mai arzător al timpurilor noastre, 
dezideratul vital al tuturor popoarelor, este realizarea 
dezarmării, și in primul rind a dezarmării nucleare. 
Asigurîndu-se'un echilibru care să nu pună în pericol 
securitatea nici unei părți, trebuie făcut totul pentru 
reducerea sistematică a cheltuielilor militare, a efecti
velor militare și armamentelor, retragerea trupelor 
străine in granițele naționale, lichidarea bazelor și a 
blocurilor militare și făurirea unei lumi fără arme și 
fără războaie. Uriașele fonduri ce se cheltuiesc as
tăzi pentru înarmare să fie îndreptate numai spre asi
gurarea progresului economico-sociol al popoarelor, 
spre îmbunătățirea continuă a vieții pe planeta 
noastră.

Se impune, totodată, să se acționeze mai ferm pen
tru lichidarea subdezvoltării in care se mai află o 

mare parte a omenirii, precum și a oricăror forme de 
inegalitate și asuprire a altor popoare, pentru instau
rarea unei noi ordini economice internaționale, ba
zată pe relații echitabile, de deplină egalitate, carp 
să asigure progresul tuturor țărilor și, îndeosebi, aî 
celor rămase în urmă, să înlesnească accesul neîngră
dit al tuturor națiunilor la cuceririle civilizației mo
derne.

Soluționarea constructivă a marilor probleme ce 
confruntă omenirea impune, mai mult ca oricind, par
ticiparea activă a tuturor statelor - fără deosebire 
de mărime sau orinduire socială - la viața,internățio-, 
nală, democratizarea largă a relațiilor interstatale, 
întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite in pro
movarea colaborării, păcii și securității mondiale.

Realitatea demonstrează că stă în puterea popoare
lor ca, acționînd unite, cu fermitate și consecvență, 
să împiedice agravarea climatului internațional, iz
bucnirea unui nou război și să impună un curs nou 
în politica mondială, de destindere și colaborare, să 
asigure triumful cauzei libertății și independenței, pa
cea și securitatea pe planeta noastră.

Dragi tovarăși și prieteni,
Să facem totul pentru a realiza cu deplin succes 

planul pe anul 1980 și pe întregul cincinai, pregătind, 
totodată, temeinic trecerea la cincinalul viitor, asigu- 
rind traducerea în viață a istoricelor hotăriri ale Con
gresului a! Xll-lea aî partidului, a mărețului Program 
de edificare a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comunism I

Fie ca noul an să aducă tuturor popoarelor izbînzl 
tot mai însemnate în realizarea aspirațiilor lor de pro
gres și bunăstare, de dezvoltare liberă, de colaborară 
și pace !

Cu prilejul Anului nou, vă urez tuturor, dragi (o- 
vcțrăși și prieteni, succese, satisfaci și hacuri' cn 
mai mari în muncă și viață, rer^crea zâorințelor și 
aspirațiilor de mai bine, mult'1 sunata1,e fericire I

in aceste clipe sărbătorești,.vă adresez, dragi con
cetățeni, urarea tradițională : r(LA MUL]"! ANI

REVELIONUL '80
O sărbătoare a marilor bucurii 
a încrederii în viitorul nostru tot

și împliniri, 
mai luminos

cum, cînd citiți 
aceste rînduri, 
țara întreagă își 
începe prima ei zi 

de muncă dintr-un an 
pe care ni-l dorim mai 
spornic, mai plin, adău
gind o mai bogată zes
tre la ceea ce am dobîn- 
dit prin înfă' tuirea po
liticii partidului, in cea 
mai fertilă epocă din' 
istoria neamului — anii 
construcției socialiste.

Am pășit pragul aces
tui an in,'--o noapte pe 
care e greu s-o dăm 
uitării. Pentru că In a- 
ceastă noapte, a revelio
nului 1980, pe'toate în
tinderile României, din 
crestele Carpaților pînă 
în șe șurile Dunării, din 
pămîntu' transilvane 
și pînă în obcinile Buco

vinei, din Banat în Do- 
brogea, a fost noaptea 
nopților, noaptea stră
luminată de gîndul suc
ceselor adunate intr-un 
an și de flacăra unor 
mari și frumoase pro
iecte pentru anul 1980 și 
pentru mai departe. O 
noapte a nopților, o săr
bătoare a sărbătorilor, 
încălzită de bogăția, de 
emoția și frumusețea 
datinilor, aureolată de 
sentimentul plenitudinii, 
al forței, al optimismu
lui. In milioane de fe
restre a strălucit lumina 
acestei nopți, lumină 
lingă lumină, om lingă 
om — o puternică uni
tate a tuturor cetățe
nilor țării, ca întotdeau
na. Iar atunci cînd, la 
miezul nopții, ne-a vor

bit secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a- 
mintindu-ne faptele și 
ideile, care ne dau pu
tere și îndemnîndu-ne, 
din sufletul său cald și 
generos, către o și mai 
hotărită acțiune, a în
tregului popor, pentru a 
transforma în realitate 
ceea ce se cuprinde în 
istoricele documente ale 
Congresului al Xil-lea 
al partidului, am trăit 
cu putere înălțătoare 
clipe, ne-am îmbărbătat 
în hărnicia și cute
zanța noastră.

Ne-am făcut urări de 
succese in activitatea 
noastră, urări de sănă
tate și putere de muncă, 
urări de prosperitate și

fericire, urări tradițio
nale, dar care sint și 
concrete anticipări ale 
unei realități — pentru 
că în România socialistă, 
previziunile, urările de
vin, prin precizia pro
iectelor, prin rodnicia 
muncii, realitate.

Reporterii și cores
pondenții „Scînteii", 
aflați în noaptea aceasta 
alături de oamenii care 
s-au adunat să pe
treacă împreună reve
lionul, ne-au transmis 
secvențe, imagini, gîn- 
duri ale celor mai dife
rite categorii de cetă
țeni, din cele mai di
verse colțuri de țară. 
Notații transcrise în 
grabă, dar care poartă, 
tocmai de aceea, culoa
rea și emoția sărbătorii.

„îineriîn țara tinereții”
Sub cupola Pavilionului expositio

ns! din Piața Scînteii, intr-un de
cor feeric, sub razele de lumină ale 
pomului de iarnă, și-au dat intîlnire 
peste 6 000 de tineri spre a petrece 
împreună revelionul 1980. Muncitori 
in marile întreprinderi bucureștene, 
brigadieri pe șantierele naționale ale 
tineretului, studenți, militari, cerce
tători' și proiectanți, specialiști din 
cele mal diverse domenii de activi
tate.

Unde șe adună atîtia tineri se in
stalează de la sine voia bună. Pe la 
mesele orinduite in largi rotiri spre 
toate laturile sălii, se rostesc urări 
pentru ’80, bogate în toate. Melodii 
alerte cheamă mereu alte și alte pe
rechi la dans. Pe scenă se spun 
glume și snoave, marcate cu aplauze 
și izbucniri spontane în cascade de 
ris. în vreme ce marele ecran din 
mijlocul sălii sau micile ecrane de 
pe la mese îmbie, în momente de re
laxare, la călătorii pe alte nesfîrșita 
cărări ale bucuriei oamenilor.

„Tineri in tara tinereții" — anunță 
deodată vocea crainicului și noaptea 
prefăcută-n zi dă la iveală momente 
emoționante, momente-simbol pen

tru împlinirile anticipate ale anului 
’80 cuprinse, ea intr-un legămint so
lemn, în Mesajul rostit ele tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la posturile de ra
dio și televiziune, în clipele dinain
tea marelui toast al tării. Mesajul 
președintelui Republicii adresat către 
toți cetățenii -țării sădește încrede
rea in drumul de succese pe care 
ÎI străbatem sub conducerea partidu
lui, indeamnă pe fiecare — munci
tori, țărani, intelectuali, români, ma
ghiari, germani, pe toți fiii națiunii 
noastre socialiste — la noi succese 
de prestigiu în 1980, în efortul de a 
îndeplini exemplar hotărîrile Con
gresului al Xll-lea al Partidului Co
munist Român. O tonică revărsare a 
bucuriei in cele mai diverse ipostaze: 
In acordurile antrenante ale reprize
lor de muzică tinără sau de muzică 
populară ; in mișcarea plină de gra
tie a ansamblurilor coregrafice ; in 
urările colindătorilor sosiți cu plu- 
gușorul spre a ciuta tinerii și fap
tele lor de ispravă înscrise în cro
nica acestui cincinal ; în imaginile, 
dense prin semnificații, derulate pe 
ecran ; in parodii și cuplete cu tîlc 
despre atitudini și fapte ce stîrnesc 
hazul general ; in itireșul dansului 
modern, al veșnic tinerelor sîrbe și 
al „Periniței", in variate alte reprize

distractive — realizate cu concursul 
generos al sutelor de artiști ama
tori, al unor renumite formații și an
sambluri artistice, al unor cunoscuți 
interpreți de muzică ușoară și mu
zică populară — intr-o fericită os
moză a virtuților artei amatoare și 
profesioniste, ce se anunță de bun 
augur pentru cea de-a III-a ediție a 
Festivalului national „Cintarea Româ
niei".

Toate acestea, într-o desfășurare 
non-stop, pînă în zori de ziuă, au 
conferit primei nopți a anului însem
nele de durată ale optimismului cu 
care tinăra generație pornește în 
noul an, însemne ce dau certitudinea 
împlinirii proiectelor îndrăznețe ale 
mersului nostru înainte.

Un revelion care
a început,., mai de mult

Blocul A, din Piața Arenei, stră
juiește, parcă asemenea unui turn 
de cetate, intrarea intr-unui din 
cele mai moderne cartiere noi ale 
Aradului — Calea Romanilor. în 
apartamentul cu nr. 36, cu citeva 
clipe înainte de trecerea în mult aș

teptatul an nou, atmosfera e caldă, 
sărbătorească. Gazda, maistrul Va
sils Luca, ne vorbește emoționat, cu 
ochii ațintiți asupra ceasului :

— Sărbătorim revelionul, dubă cum 
vedeți, in cerc restrins. ca să zic așa. 
Două familii. Familia mea’ și la soți
lor Traian și Aurelia Dorog, i'esnec- 
t:v cumnatul și cumnata. Toți mun
cim la întreprinderea mecanică pen
tru agricultură și industrie alimen
tară. Ne-am gihdit ea și de revelion 
să fini tot împreună. De fapt, noi 
am putea spune că am trăit ziua do 
31 decembrie în... 14 noiembrie,
atunci cînd colectivul nostru de 
muncă a raportat îndeplinirea I cu 417 
zile mai devreme a sarcinilor da 
plan pe, întregul cincinal. Uni, avans 
care ne-a permis să realizăm numai 
în acest an o producție industrială 
suplimentară în valoare de 1X0 mi
lioane lei. Satisfacții personalei? Sint 
destule. Am împlinit. în aceste zile, 
22 de ani de cînd lucrez în întreprin
dere. Formația de 60 de oameni pe 
care o. conduc e, de doi ani, mereu 
fruntașă. Ce aș mai putea să adaug ? 
Poate faptul că mă pasionează, de 
cinci mă știu, mașinile și că tot in 
acest an am realizat o inovație la
(Continuare în pag. a JJ-a)

O tonică revărsare de bucurie la revelionul tinereții
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(Urmare din pag. I)
cele 12 strunguri automate. Am reu
șit să. reduc consumul de ulei de la 
250 1 zilnic la 10 1. Mai am in 
minte o idee pentru reducerea con
sumului de metal la produsele noas
tre de serie mare. O s-o realizez in 
1980 cit mai repede.

In casa maistrului -Luca, un reve
lion obișnuit', am putea spune repre
zentativ pentru sute de mii de oa
meni ai muncii din România. Un re
velion în care sărbătoarea anului 
nou se suprapune cu sărbătorile 
muncii. Bucuriile personale își trag 
seva din succesele intr-o muncă în
chinată înfăptuirii programului de 
activitate pe care l-a elaborat parti
dul iar țara întreagă îl-urmează spre 
binele și prosperitatea ei.

„Brațe harnice, unite"
La „Vulcan", în noaptea Anului 

nou, în noua cantină a întreprinde
rii i-am intîlnit în jurul meselor 
îmbelșugate, sărbătorind trecerea în 
noul an pe unii dintre muncitorii și 
specialiștii uzinei. Aproape 400 de 
participanți la sărbătoarea revelio
nului și-au dat întîlnire aici. Plugu- 
șorul, pe care un grup de tineri l-au 
prezentat cu toată voioșia și vigoarea 
lor, poartă și el pecetea locului unde 
ne aflăm, pecetea hărniciei, a succe
selor colectivului.
„Meșteri mari, constructori buni 
Care scot din miini minuni;
Brațe harnice, unite
C.e-și trimit a lor putere 
Miilor de șantiere.
Pentru ei, pentru uzină 
Să-nchinăm o cupă plină".

Citeva gînduri in prag de An nou:
Nicolae Boancă, maistru, șef hl ate

lierului de mecanică grea : „înche
iem un an rodnic, începem altul care 
este decisiv pentru îndeplinirea cin
cinalului. Unitățile de pompaj pe 
care le realizăm in atelier vor fi și 
în anul 1980 mult solicitate în țară 
și la ■ export. Sintem organizați cum 
se cuvine ca să îndeplinim sarcinile 
sporite ce ne revin".

Nicolae Basamac, muncitor specia
list, secretarul comitetului de partid 
de pe platforma Berceni a uzinei 
„Vulcan" : „în 1979 ne-am mutat in 
casă nouă ; într-o fabrică dotată cu 
utilajul, cel mai modern. 1980 va mar
ca intrarea la capacitate a noilor 
secții profilate pe producția cazane- 
lor termoenergetice de mare putere. 
Așa că, vedeți, noi trăim ani plini, 
ani în care se întimplă lucruri esen
țiale pentru dezvoltarea întreprinde
rii și a țării. De aceea, trecerea din- 
tr-un an intr-altul nu e. la noi, o 
simplă marcare a timpului, ci un 
motiv de adevărată sărbătoare, ,de 
optimism, de ginduri sănătoase pen
tru viitorul României socialiste".

„La ani, ortaci!"
De la Buel’4reșV.’ "„..frumoasa Vale 

a Jiului, la unul dintre levelioanele 
care au făcut ca, în această noapte, 
ghirlanda de localități a municipiu
lui minerilor să fie o strălucitoare 
ghirlandă de lumini. Valea Jiului 
sărbătorește anul nou cu bucurie și 
fervoare, în atmosfera caracteristică 
înnoirilor ce se adaugă aici cu repe
ziciune, transformînd minele in ex
ploatări carbonifere moderne și mun
ca minerilor intr-o activitate evolua
tă, pe măsura dorinței lor de a asi
gura țării mereu mai mari cantități 
de cărbune. Corespondentul nostru 
din județul Hunedoara a făcut. în 
această seară, puțin înainte de mie
zul nopții, un popas în casa unuia 
dintre cei mai cunoscuți mineri ai 
Văii Jiului...

...Blocul 47, etaj II, apartamentul 
15 al cartierului nou, „8 Martie" din 
orașul Petrila. Aici locuiește familia 
renumitului șef de brigadă Eugen 

In ambianța sărbătorească a revelionului, puternicul colectiv muncitoresc 
de la „Vulcan", din Capitală

Voicu. Eugen Voicu a lansat, cu ciți- 
va ani in urmă, prețioasa inițiativă 
muncitorească „Brigada inaltei pro
ductivități". iar de ' curînd, de la a- 
ceastă brigadă a pornit chemarea 
către toți minerii Văii Jiului „Să 
muncim și să trăim în chip comu
nist".

Iată ce ne spune acum Eugen 
Voicu. aflat intre membrii familiei 
sale și ai familiilor citorva ortaci :

— Trăiesc clipe cu adevărat feri
cite. Anul 1979 a fost cel mai rodnic 
pentru brigada mea. Sintem mindri 
că am extras peste prevederi, in 
acest an, mai mult de 35 000 tone 
cărbune. Pe 4 ani ai actualului cin
cinal, însumăm o depășire de 83 375 
de tone. Eu, ortacii mei, ne gîndim 
și la ce ne-a adus anul 1979 pentru 
toată țara, pentru viitorul ei. Trăiesc 
și acum, cu emoție, amintirea înăl
țătoarelor zile ale Congresului al 
XII-lea. Am participat ca delegat. 
Atunci cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu prezenta Raportul și 
vorbea despre necesitatea creșterii 
producției de cărbune a țării, m-am 
hotărit să propun ortacilor mei ca în 
anul 1980, ultimul din actualul cinci
nal, să depășim cifra de 100 000 tone 
cărbune extras peste plan. Toți cei 
70 de mineri ai mei au primit, ca 
unul singur, acest angajament. Ii 
cunosc bine și știu că ceea ce vă 
spun este ca și îndeplinit. Acesta 
este răspunsul nostru faptic la che
marea partidului, pentru minunatele 
condiții de muncă și viață ce le avem 
azi.

Eugen Voicu, soția sa Smaranda, 
copiii Elena și Mihăiță au primit în 
seara de revelion urările minerilor 
șefi de schimb Nicolae Boboc și Va- 
sile I-Ierineanu, veterani în brigadă, 
ale lui loan Bădiță și Dorel Bota, 
„prîslea" brigăzii — e doar de doi 
ani membru al „familiei de comu
niști uniți in muncă și gind", cum ii 
place lui Voicu să spună despre bri
gada sa.

Optimiști, pe deplin încrezători in 
viitor, minerii din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului au pășit in anul 1980 
sărbătorind după datină și așezînd 
la temelia anului abia început gîndul 
tonic al unor noi succese.

Ca in familia mare 
și unită a țării

Din Valea Jiului, un salt peste 
munți pină in municipiul Sfintu 
Gheorghe, unde corespondentul nos- 
•tru s-a aflat. în ceasurile de dinain
tea noului an, între muncitorii între
prinderii de mașini, agregate și sub- 
ansamble auto.

•în cahtina frumos inveșmîntată, at
mosferă de sărbătoare, de voie bună, 
lingă cetina bradului, la mesele fru
mos împodobite. Se dansează, or
chestra „zice" cu foc cintece popu
lare românești și maghiare. Pentru 
că în sala și in seara-aceasta s-au 
adunat să petreacă împreună reve
lionul muncitori, maiștri, ingineri, 
români și maghiari, ca într-o mare 
familie, ca in marea și unita fami
lie a țării. Budușan Mihai, Budușan 
Elena, Tikosi Erno și soția lui Maria, 
Hathazi Dezsb și soția , sa Maria, 
Mustață Gheorghe, Farago Tibor, 
Muller Alexandru, Suciu Mihai și 
soția Rodica și alți peste 200 de frun
tași în producție sint și aici îm
preună, își prind firesc mîinile în 
aceeași horă a optimismului și hăr
niciei acestui popor.

— Știți cine sint acești tineri? — mă 
întreabă- Preda Alexandru, secretarul 
de partid al întreprinderii. Sint cei 
care au realizat primele mașini- 
unelte produse in> județul Covasna. 
Despre priceperea și destoinicia aces
tor tineri vorbesc produsele lor de 
un înalt nivel tehnic. Cutii de distri
buție, de multiplicatoare, cutii de vi
teză de 80 cai putere, care, montate 
la autocamioane ROMAN diesel și la

l.ci cumpăna dintre ani, in veselie, puternicul colectiv muncitpresc de la întreprinderea „23 August" din Capitală

diverse tipuri de tractoare, duc 
faima muncii noastre înfrățite.

— Ne așteaptă un an deosebit — 
ne spune și inginerul șef al între
prinderii. Szasz Andras. E un an în 
care vom tripla producția actuală. 
Desigur, va fi greu, dar o vom face, 
în mod sigur. Pentru că, ia priviți, 
sintem 'aici numai oameni hotărîți și 
uniți. Uniți pentru că numai in uni
rea eforturilor noastre stă secretul 
a tot ce am dobindit sub conducerea 
partidului. Dacă veți fi aici și la re
velionul următor, vă vom vorbi des
pre realizări care acum sint proiec
te. Așa se va întîmpla 1 „La anul și 
la mulți ani !“.

Un colectiv la primul 
său revelion

De la poalele Carpaților, la Dunăre. 
La Galați, in undele fluviului s-au 
reflectat luminile zecilor de mii de 
apartamente noi, dar și flăcările șar
jelor de la marele combinat siderur
gic pe care anul 1980 l-a găsit la mai 
mari dimensiuni, cu noi obiective in 
funcțiune. Despre un asemenea „re
velion in premieră" ne vorbește co
respondentul „Scînteii" :

Colectivele de oameni ai muncii de 
la C.S. Galați au deja mai multe 
revelioane la activ. Din anul 1966, 
adică de la intrarea in funcțiune a 
primului obiectiv de pe platformă, 
nopțile de Anul nou au găsit aici 
mereu noi și noi colective muncito
rești aflate la... primul revelion. Anul 
acesta (1980), premieră la laminorul 
de tablă groasă nr. 2. Laminorul a- 
mintit — cel mai mare laminor de 
tablă groasă din România, un colos 
în adevăratul sens al cuvintului — a 
început să producă în vara anului 
1979.

— Ce-și urează in această noapte 
colectivul pe care-1 conduceți ? — a- 
dresăm o întrebare inginerului Geor
ge Mirzac, șeful coordonator de 
secție al laminorului.

— In primul rînd, să meargă bine 
producția! Iar la acest capitol pot 
sta cu fruntea sus toți cei care mun
cesc aici, deoarece de la intrarea la
minorului iii probe și pină acum vreo 
două ceasuri, cînd am laminat ultima 
tablă a anului 1979, cantitatea pro- 
du ă aici s-a ridicat la circa 30 000 
tone, din care .am și livrat la export 
aproximativ 6 000 de to.ne. Așadar, 
„uriașul" nostru merge bine, ne 
ascultă. Ne urâm să meargă totul 

bine șl pe mai departe, laminorul 
sâ-și spună cuvîntul său greu in în
făptuirea sarcinilor economice ale 
țării, pentru a^ clădi, o bază serioasă 
următorului cincinal.

„Cu temei de hărnicie,

Să poposim acum și la un revelion 
în tradiționalul decor al satului ro
mânesc — leagăn al frumoaselor 
datini de Anul nou — îmbogățit și 
înnobilat astăzi de noi realități eco
nomice și sociale. în mii și mii de 
sate. în toată agricultura României, 
anul 1980 vine încărcat cu promisiu
nea fermă a unor noi și substanțiale 
dezvoltări, cuprinse in documentele 
programatice ale Congresului al XII- 
lea. Deci, in Bărăgan...

Comuna Grindu. în această comu
nă ialomițeănă\ petrecerea revelio
nului se face după datina străbună, 
cu voioșie și cintece la masa pe care 
s-au așezat cîrnați și sarmale, frip
tură, plăcinta cu răvașe și vinul de 
butuc. Un revelion colectiv al coo
peratorilor. Au venit intîi colindătorii 
cu plugul cu zurgălăi, bice și buhaie. 
„Mîine anul se-nnoiește / Plugușo- 
rul se pornește / Și ca-n datina stră
bună / Nepoți și bunici se-adțmă / Și 
se face acum urare / Pentru omul 
muncii care / Cu temei și hărnicie / 
Scoate rod bogat din glie".

Cînd mai erau puține minute pină 
la pragul dintre ani, toți au ascultat 
cu dragoste,’ cu emoție, cu mindrie 
Mesajul adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. omul ce a dus vestea peste 
mări și țări că aici. în Carpati, ome
nia și vrednicia sint la ele acasă, că 
telul nostru este să ne bucurăm de 
propria noastră muncă și să trăim 
în pace.

In această noapte-zi. Eroul Munci! 
Socialiste, Anghel Mircea Dan. pre
ședintele C.A.P. Grindu. a cinstit cu 
toată lumea, dar l-a și felicitat pe 
nea Vasile Andrei, șeful fermei nr. 1, 
care în 1979 a realizat 8 030 kg po
rumb boabe la hectar și 50 000 kg 
sfeclă de zahăr, urindu-i ca la anul 
să facă vagonul la hectarul de po
rumb.

Cînd zorile au venit peste cîmpie, 
cooperatorii din Grindu s-au îndrep
tat spre case cu gindul la ce au de 
făcut în noul an, în care vor realiza 

.producții cu adevărat record. Asta 
’și-au propus, asta vor realiza pentru 
că, prin hărnicie, totdeauna au izbu
tit re și-au pus Jm, gind.

Urare ostășească: 
„La mulți ani!",. 

„Să trăiți, tovarășe 
comandant suprem!"
De la un. revelion ostășesc, un 

gind de Anul nou spus cu emoție 
de un linăr militar în termen : „Pen
tru mine, imaginea anului 1979 se 
leagă de multe evenimente și întim- 
plări plăcute. Dar cel mai drag și 
mai emoționant moment al anului 
rămîne acela pe care l-am trăit în 
preajma tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, comandantul nostru su
prem. Am avut cinstea să fiu, in 
acest sfîrșit de an. alături de grupul 
de tineri ostași, pionieri și șoimi ai 
patriei care a adresat, după datină, 
urarea de mulți ani. de viată lun
gă, sănătate și fericire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Acum, in ultima noapte a anului, 
de sărbătorirea revelionului, ne-am 
intîlnit în sala frumos împodobită a 
unității. împreună cu comandanții 
noștri am trăit elipe de bucurie și 
satisfacții.' Plugușorul ostășesc, mo
mentele vesele, cîntecul, surprizele, 
amintiri de neuitat.

în fața televizoarelor am urmărit. 
emoționați urările și îndemnurile a- 
dresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu întregului popor. Avenj 
multe de făcut in anul care a sosit, 
în întimpinarea lor venim cu tine
rețea noastră, cu hotărîre ostășească. 
Sergent Cristian Boiangiu".

Scurt interviu în metroul 
bucureștean

In depoul subteran, inima care dă 
viață metroului bucureștean, cum îi 
place să spună șefului de depou Pa
vel Petre Stoica, a intrat, după ulti
ma cursă din 1979, trenul condus de 
mecanicul Gheorghe Stoian, în virstă 
de 34 de ani, din care 10 petrecuți pe 
locomotive care au străbătut țara-n 
lung și-n lat.

Cu încredere in prezent și viitor, ca o mare și unită familie a țării au sărbă
torit „noaptea nopților" și minerii din Valea Jiului Foto : Ion Litiu

— Mulțumit de cind v-ați instalat 
pe noul bulevard subteran creat de-a 
lungul Dimboviței ?

— Foarte. Din 16 noiembrie, cind 
tronsonul a fost dat in folosință și pină 
acum, am efectuat peste 600 de curse 
duble parcurgind circa 9 000 km — la 
care aș putea adăuga alți 15 000 făcuți 
în timpul probelor. în acest timp, 
numai eu am transportat mai mult 
de 200 000 de călători. Este un record 
nu numai in ce privește numărul, ci 
și punctualitatea, confirmată cu exac
titate pe tabela electronică. Dar, cum 
vedeți, secundele trec și trebuie să 
fiu punctual și la... revelionul pe 
care-1 voi petrece cu familia, acasă 
la colegul meu de schimb, mecanicul 
Petre Popa, în cartierul Titan. In 
anii viitori, nici asta nu va mai fi o 
problemă : voi merge acasă cu me
troul, căci, sînt sigur, în 1981. așa 
cum a stabilit secretarul, general al 
partidului, va fi gata și al doilea 
tronson.

Pe cărări de munte
In căldura și . atmosfera familiară a 

locuințelor sau in mari săli împodo
bite festiv, milioane de oameni au 
sărbătorit, in mod obișnuit, revelio
nul. lingă bradul cu steluțe și daruri. 
Se cuvine totuși să ne gindim și la 
cei pentru care bradul din noaptea 
Anului nou a fost chiar pădurea de 
brazi a munților. Sînt cei care au ve
gheat drumurile de munte ale celor 
ce și-au petrecut revelionul la ca
bană.

N nou, pentru toți, pentru cei ce au trăit-o in călduraoaptea anului
căminului sau în ambianța petrecerii colective, lingă vetrele „focului 
continuu" sau

despărțit de un an 
am Îmbrățișat timpul și promisiunile unui an nou pe care poporul nostru 
este hotărit să-l încarce cu prinosul muncii sale, transformînd litera docu
mentului de partid în realitatea faptului de muncă așezat în sipetul pu
terii noastre economice, in silueta zveltă și semeață a noilor construcții, 
în substanța concretă a prosperității noastre crescînde. A fost noaptea 
în care, la cumpăna dintre ani, am ascultat Mesajul celui mai drag om, 
i-am sorbit cu dragoste cuvintele, ne-am încălzit cu ideile sale, i-am pri
mit cu entuziasm urările și i-am 
partidului și al secretarului său 
înfăptui cu abnegație tot ce a 
nostru, vom munci uniți pentru
Ne-am spus „La mulți ani I", ne-am veselit și i-am ascultat pe tradițio
nalii colindători, am închinat pentru toate bucuriile noastre prezente și 
viitoare, iar acum, cînd începem un an de muncă, sîntem hotărîți să stră
batem voinicește încă o decisivă etapă a devenirii noastre socialiste.

Mihai CAjRANFIL 
și corespondenții „Scînteii*

pe poteci de munte, a fost noaptea în care ne-am 
cu mari și substanțiale succese și noaptea în care

promis că n.oi, întregul popor, uniți în jurul 
general, vom fi neclintiți la datorie, vom 
gindit partidul pentru fericirea poporului 
dezvoltarea rapidă și sigură a României.

In cele 14 cabane^ din masivul Bu- 
cegi, la mesele pline cu bunătăți, 
oaspeții turiști, ..veniți din „toate col
țurile țării, iși pregătesc paharele să 
primească pe ’80 cu un însuflețit „La 
mulți ani!". în acest timp, pe cărări 
de munte, supraveghind, potecile, se 
află cele cinci „perechi" de frați, te
merari alpiniști, care fac parte volun
tar din echipele Salvamont. La punc
tul Vârful Furnica patrulează frații# 
Mihai și Dan Sîrbu. la Piatra Arsă 
— Gheorghe și Silviu Ciutacu, la 
Vîrful cu Dor — Constantin și Mircea 
Stoica, la Babele — Ion și Constan
tin Bratu, iar în vale, la Sinaia, pe 
post de dispeceri — Șerban și Tudor 
Țovaru.

Iată că Mihai Sîrbu iși consultă 
ceasul. Mai sînt citeva secunde pină 
la 12 noaptea. „Dane, a zis el, scoate 
paharele, umple-le și să ciocnim. A 
venit noul an". Frate-său a scos ter
mosul (plin cu- pepsi-cola, bineînțe
les) au umplut două păhărele mici 
de plastic și au închinat : „La mulți 
ani !" S-au îmbrățișat in aerul tare 
al Cotei 2 000. Au inceput din nou 
patrularea. Iată însă că in aparatele 
de radio-emisie-recepție se aud voci 
din. alte părți ale muntelui, de la alți 
alpiniști, și ei pe cărări de munte. 
„La mulți ani! E liniște pe la voi?", 
„La mulți ani! Ne auziți?". „La 
mulți ani !“ — răspunde ecoul mun
telui.

Zece frați, oameni de excepție- di
mineața in zori, obosiți, dar satisfn- 
cuți, se aflau la sediul Salvamontu- 
lui și își raportau : „în sectorul meu 
liniște, nici un eveniment !“.

„Suvenire din România '80" - poate așa iși vor grava în memorie această amintire studenții străini care învață in țara noastră și care au petrecut 
revelionul alături de colegii lor români

Un vibrant „La mulți ar^i I", rostit în limba bucuriei colective de către mun
citorii români și maghiari de la întreprinderea de accesorii pentru mijloace

de transport - Oradea Foto : Ștefan Vilidăr
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Excelenței Sale
Domnului GAAFAR MOHAMMED EL NIMEIRI

Președintele Republicii Democratice Sudan
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere 

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, de noi succese pe calea progresului economic 
și social al țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului GEORGES-ANDRE CHEVALLAZ

Președintele Confederației Elvețiene
Cu prilejul preluării înaltei funcții de președinte al Confederației 

Elvețiene, am plăcerea să vă transmit felicitările mele cordiale împreună cu 
cele mai bune urări de succes în activitatea dumneavoastră și de prosperi
tate poporului elvețian.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie șl colaborare dintre 
România și Elveția se vor dezvolta și adinei și în viitor spre binele ambelor 
noastre popoare, al cauzei păcii și colaborării In Europa și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Faptele de
în vetrele

Am intrat in ultimul an, decisiv al cincinalului. Nu
meroase colective muncitorești s-au aflat in aceste 
zile la datorie în unitățile cu „foc continuu", obținind 
din primele ore succese de prestigiu în întrecerea 
socialistă pentru transpunerea în viață a hotăririlor 
Congresului al Xll-lea al partidului. Reporterii și co-

COMBINATUL SIDERURGIC 
DIN GALAȚI. Prezenți la datorie 
în noaptea de revelion, siderur
giștii gălățeni și-au înscris în gra
ficele de lucru cele dinții .succese 
din noul an. Astfel, în dimineața 
zilei de 1 ianuarie 1980 schimbul 
de. noapte a raportat 
peste plan a circa 
100 tone fontă. 150 
tone laminate finite 
benzi 
tablă 
zilele 
seie înregistrate de oamenii mun
cii de pe platforma siderurgică de 
la Galați înseamnă producerea peste 
sarcinile aferente acestei scurte 
perioade a 520 tone cocs, 500 tone 
fontă, 420 tone oțel, peste 1 000 tone 
laminate finite pline, 300 tone 
laminate la rece, 175 tone 
zincată ș.a. (Dan Plăeșu).

laminate la 
zincată etc.
de 1 și 2 ianuarie,

obținerea
100 tone cocs, 
tone oțel, 250 
pline, 75 tone 
rece, 50 tone
Cumulate pe 

succe-

benzi 
tablă

FIERÎNTREPRINDEREA DE 
VLĂHIȚA. în noaptea dintre ani, 
precum. și în primele zile ale anu
lui 1980, vechea vatră a metalur- 

Vlăhița și-a 
cu intensitate 
milioanele de 
au jntîmpinat 

im- 
din 

Tanko

giei românești din 
continuat activitatea 
sporită. La ora cînd 
cetățeni ai patriei 
noul an, maistrul Fiilop loan, 
preună cu echipa formată 
furnaliștii Vidăm Csaba.
Gergely, Sândor Elemer, Deâk Io- . 
sif și Molnăr Iosif, erau la datorie, 
elaborînd 
din fontă

. puritate. 
Domokos, 
partid pe întreprindere,

. . ’.că, bilanțul

a anului 
inaltâ 

Ferencz
pTima șarjă 
de Vlăhița, de 

De la tovarășul 
secretarul comitetului de 

’ ' " , am aflat
„schimbului de reve- 

,lidri“ ă consemnat 8 tone fontă de 
Înaltă puritate, realizată supli
mentar. în primele zile din ia
nuarie 1980 și-au înscris numele pe 
panoul de onoare și muncitorii sec
ției de turnătorie, care au obținut 
peste prevederi 5 tone de piese tur-

Cronica
Cu prilejul celei de-a XV-a ani

versări a Revoluției Palestiniene, re
prezentantul permanent la București

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI PROGRESIST POPULAR 

DIN REPUBLICA COOPERATISTĂ GUYANA
Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a Partidului Progresist Popular vă 

transmitem, în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, calde felicitări și vă urăm noi succese 
în activitatea consacrată consolidării independenței naționale, promovării 
intereselor fundamentale ale maselor largi populare, progresului social și 
prosperității poporului guyanez prieten.

Avem convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Progresist Popular se vor dezvolta, în conti
nuare, în interesul adîncirii și diversificării colaborării și cooperării, pe 
multiple planuri, dintre cele două țări și popoare, al cauzei păcii, progresului 
și înțelegerii internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII IRAK
VA FACE 0 VIZITĂ OFICIALĂ IN ȚARA NOASTRĂ

La Invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Irak, dr.

Saadoun Hammadi, va face o vizită 
oficială tn România, in prima parte 
* lunii ianuarie 1980.

Sărbătoarea naționala

a poporului cubanez prieten
Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba

Cea de-a XXI aniversare a Zilei eliberării Cubei, Săr
bătoarea națională a Republicii Cuba, ne oferă plăcutul 
prilej, ca, în numele Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru personal.' să 
vă adresăm dumneavoastră. Partidului Comunist din 
Cuba, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba și poporului cubanez prieten calde feli-

citări și un sincer salut tovărășesc. Urăm poporului frate 
cubanez noi și tot mai mari succese în construirea socia
lismului în patria sa.

Ne exprimăm încrederea că raporturile de prietenie șl 
colaborare dintre partidele și țările noastre se vor adinei 
și diversifica și în viitor, în folosul celor două popoare, 
al cauzei generale a socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

muncă
de „foc

ale lui ’80
continuu**

respondenții „Scinteii" au intilnit la
muncă - însuflețiți de vibrantul Mesaj de Anul nou 
adresat întregii națiuni de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
- fruntași în producție, oameni hotărîți să-și consolideze 
prin fapte prestigiul cucerit.

nate. La acest 
augur au adus 
marcabilă muncitorii Fancsali 
Andrei Suciu. Gyorgy Găbor, 
Albert și Lado Lorinc. (I. D.

locurile lor de

început de bun 
o contribuție re-

Geza, 
Peter 
Kiss).

COMBINATUL CHIMIC
NĂVENI. în cetatea chimiei 
Tirnăveni, sute de oameni ai

TÎR- 
de Ia 
mun-

lit, 4 tone polistiren expandat, o 
gamă diversă de materiale de con
strucții fono, termo și hidroizolan- 
te necesare 
obicei, la 
s-au situat 
maistrul I.
C. Tăbușcă 
de înaltă calificare

țării. Ca de 
sarcinilor 

conduse de 
subinginerii

șantierelor
înălțimea 

formațiile 
Cicoveanu, 

și I. Pendea, muncitorii 
I. Melciu. V.

tradiția, siderurgiștii de pe cea mai 
veche vatră a metalurgiei țării — 
Reșița — au ținut să pășească in 
noul an cu o activitate productivă 
de virf In toate secțiile și sectoa
rele. Acționînd sub deviza „Metal 
mai mult, mai bun și mai ieftin", o- 
țelarii, furnaliștii, laminoriștii. coc- 
sarii și ceilalți oameni ai muncii 
din combinat au realizat în primele 
două zile din 1980, peste prevede
rile planului, 800 tone de produse 
siderurgice de bună calitate. (N. 
Cătană).

în ziua de Anul nou, poporul cu
banez a aniversat 21 de ani de cînd 
detașamentele armatei revoluționara 
de eliberare, conduse de tovarășul 
Fidel Castro, au intrat victorioase 
In Havana, ceea ce a marcat înlătu
rarea regimului Batista, urît de po
por, și instaurarea puterii populare. 
De atunci, această zi eate conside
rată sărbătoarea națională a Cubei. 
Victoria revoluției a încununat 
eroica luptă dusă ani Îndelungați 
de poporul cubanez pentru elibe
rare națională și socială și a des
chis o etapă nouă în viața țării, 
perspectivele construirii socialis
mului. Moment de mare însemnă
tate în procesul revoluționar mon
dial, nașterea primului stat socia
list pe continentul american a con
stituit un exemplu însuflețitor pen
tru popoarele latino-americane in 
lupta lor pentru libertate, democra
ție și progres social.

In anii care au trecut de la vic
toria revoluției, poporul cubanez, 
sub conducerea Partidului Comu
nist din Cuba și a guvernului re
voluționar, a înfăptuit profunde

transformări politice șl soclal-eco- 
nomice, repurtînd un șir de suc
cese în făurirea bazei tehnlco- 
materiale a noii orînduirl, în dez
voltarea forțelor de producție, știin
ței și tehnicii, invățămîntului . și 
culturii. După cum este cunoscut, 
activitatea constructivă S-a desfă
șurat in condițiile blocadei econo
mice impuse, poporul cubanez avînd 
de înfruntat un șir de acțiuni ostile, 
luptind cu hotărîre pentru apărarea 
și consolidarea cuceririlor revoluțio
nare. Sărbătoarea națională de anul 
acesta a găsit poporul cubanez an
gajat în munca pentru traducerea in 
viață a hotăririlor primului Congres 
al Partidului Comunist din Cuba, 
pentru accelerarea construcției so
cialiste și ridicarea în continuare a 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului.

Animat de sincere sentimente de 
simpatie și solidaritate față de po
poarele care construiesc o nouă 
orînduire, poporul român se bucură 
din inimă de realizările obținute de 

. poporul cubanez. între ' popoarele 
și țările noastre, în ciuda marii de-

părtări geografice care le desparte, 
S-au statornicit și se dezvoltă rela
ții de strinsă prietenie și colaborare 
pe multiple planuri — economic, 
politic, tehnico-științific și cultural. 
Un rol hotărîtor in evoluția acestor 
relații îl au raporturile de priete
nie și solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist din Cuba, întîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro. Vizita 
întreprinsă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în 1973, in Cuba, ca și 
vizita făcută anterior de tovarășul 
Fidel Castro în România, au im
pulsionat substanțial colaborarea 
reciprocă și aii ridicat pe o 
treaptă superioară prietenia torriâ- 
no-cubaneză, spre binele ambelor 
popoare, în interesul socialismului, 
progresului și păcii în lume.

Marea sărbătoare națională a 
Cubei socialiste oferă poporului ro
mân prilejul de a transmite poporu
lui cubanez călduroase felicitări și 
de a-i ura noi succese în eforturile 
pentru înflorirea patriei sale socia
liste.

ÎN PRIMELE ORE,
ÎN PRIMELE ZILE ALE ANULUI

cii de la secțiile carbid, bicromat, 
sulfat de aluminiu și săruri de ba
riu s-au aflat in zilele de 1 și 2 
ianuarie 1980 la posturi. Muncind 
cu hărnicie, lucrătorii combinatu
lui — romani și maghiari — au în
registrat, in primele două zile ale 
acestui an, indici de producție su
periori celor prevăzuți. Astfel, ei 
au livrat suplimentar economiei 
200 tone carbid, 40 tone gresie și 
sulfat de aluminiu ș'i 30 tone car
bonat de bariu și aptidăunători. 
(Gh. Giurgiu).

ÎNTREPRINDEREA DE MATE
RIALE IZOLATOARE VASLUI. 
Pe platforma industrială a Vaslu
iului, a lucrat la „foc continuu" și 
colectivul de muncă de la între
prinderea de materiale izolatoare. 
La vetrele fierbinți, respectiv secto
rul de oxidare, secțiile primare și 
atelierul cu profil petrochimic s-au 
asigurat în primele zile ale noului 
an condiții pentru realizarea unei 
producții de 150 tone vată și pro
duse de vată minerală, 150 tone car
ton celulozic, 240 000 
turnat, 45 000 bucăți

i

al Organizației pentru

mp carton bi- 
cărâmizi dia-

i Eliberarea Pa
lestinei, Imad Abdin, a rostit o cuvin- 
tare la televiziune. (Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

În cîteva rînduri
O Tradiționalul turneu internațio

nal masculin de handbal care se des- 
-f-Syeară in ziua de Anul nou în Berli
nul Occidental a fost cîștigat Ia ac
tuala ediție de echipa H. C. Minaur 
Baia Mare, care a terminat neînvinsă 
competiția toializînd 5 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat forma
ția iugoslavă Zelezniciar Sarajevo — 
5 puncte (golaveraj inferior). Selec
ționata Berlinului Occidental — 2
puncte . și echipa poloneză Korona 
Kielcze — zero puncte.

Handbaliștii români au obținut 
două victorii : 14—6 cu Selecționata 
Berlinului Occidental, 18—10 
rona Kielcze și au terminat 
litate : 10—10 cu Zelezniciar 
jevo.

Alte rezultate : Zelezniciar 
rona 15—9 ; Zelezniciar — Selecțio
nata Berlinului Occidental 10—7 ; 
Selecționata Berlinului Occidental — 
Korona 15—10.

Cel mai eficace jucător al turneului 
a 1'ost handbalistul român Mironiuc, 
care a înscris 18 goluri.

O în clasamentul celor mai bune 
echipe europene- de fotbal pe care-1 
întocmește anual revista „France 
Football", primul loc în 1979 a fost 
ocupat de selecționata Iugosjaviei, ur
mată de 
Austriei, 
Poloniei, 
slovaciei, 
locul 25 (

în 1978, 
echipă din Europa 
zentativei Olandei.

formațiile R. F. Germania, 
Angliei, Belgiei’,• CI 

Franței, Italiei
. Echipa României se află pa 
din 32 de formații clasate.

titlul de cea mai bună 
revenise repre-

CI

Olandei, 
și Ceho-

cu Ko
la ega- 

Sara-

Ko-

® La Galați s-a 
„Cupei F. R. Box", 
lăți a întrecut cu scorul de 7—4 for
mația Rapid București. Din formația 
învingătoare .s-au evidențiat Dumitru 
Glogojeanu (categ. ușoară). Petre 
Roșea (categ, pană) și Sandu Tîrilă 
(categ. mijlocie), ultimul fiind de
semnat drept cel mai valoros pugi
list al competiției.

desfășurat finala 
în care B. C. Ga-

GrosU, I. Beleută, Elena Spuză, pre
cum și G. Tănase de la stația de 
compresoare. (Crăciun Lăluci).

COMBINATUL SIDERURGIC 
DIN HUNEDOARA. Pe platforma 
oțelăriei Siemens Martin II a Com
binatului siderurgic din Hunedoara, 
munca a cunoscut același ritm ca 
în oricare zi de lucru. Maistrul 
principal oțelar Ștefan Tripșa, Erou 
al Muncii Socialiste, ne spunea : 
„Am Început cu dreptul noul an 
1980. Toate șarjele s-au încadrat in 
timpul prevăzut pentru elaborare, 
iar la unele termenul a fost redus. 
Sîntem hotărîți să încheiem ultimul 
an al actualului cincinal cu succese 
de prestigiu". Aflăm de : la dispe
ceratul combinatului că, după în
cheierea primelor două zile ale în
ceputului de an, siderurgiștii hune- 
doreni au raportat însemnate de
pășiri de plan la toți 
astfel, s-au produs 
155 tone cocs, 225 
tone oțel și 507 
(Sabin Cerbu).

COMBINATUL 
DIN REȘIȚA.

COMBINATUL DE LIANȚI ȘI 
AZBOCIMENT DIN TG. JIU. Iio- 
tăriți să obțină în 1980 realizări tot 
mai remarcabile în înfăptuirea sar
cinilor actualului cincinal, colectivul 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
de la Combinatul de lianți și azbo
ciment din Tg. Jiu s-a aflat, încă 
din primele ore ale noului an, la 
punctele de comandă ale procesului 
productiv. Dovedind spirit de înaltă 
ordine și disciplină. asigurîhd 
funcționarea optimă a utilajelor din 
fluxul celor 9 linii tehnologice, ci- 
mentiștii gorjeni, din rîndul cărora 
s-au remarcat formațiile de lucru 
conduse de comuniștii Nicolae Năs- 
tăsescu, Gheorghe Popescu, Ion Cio
chină, Constantin Coica, Marcel 
Pescaru, Dumitru Berea și altele, au 
obținut suplimentar in zilele de 1 
și 2 ianuarie 500 tone ciment. (D. 
Prună).

r

Constructorii Havanei

indicatorii: 
peste prevederi 
tone fontă, 400 
tone laminate.

SIDERURGIC
Așa cum le este

ÎNTREPRINDEREA „ELECTRO- 
CENTRALE" DIN ORADEA. După 
calendarul muncii, la întreprinderea 
„Electrocentrale" din Oradea, anul 
1979 s-a încheiat cu o producție 
suplimentară de peste 80 000 kllo- 
wați/oră energie electrică, din care 
90 la sută a fost produsă pe bază 
de cărbune. Revelionul '80 i-a găsit 
pe harnicii energetigieni de aici 
veghind cu hărnicie la „focul con
tinuu" al muncii. Vasile Napău, 
Dumitru Drimbea, loan Herlaș, 
Kupa Ștefan. Ecsedi Carol, loan 
Roșu, Andrei Raica, Kovacs Geza 
sint doar cițiva dintre cei prezenți 
la datorie în această unitate de 
producție. (Alexandru Peti).

• întoarcerea țiului: CENTRAL — 
»; 11; 13; 15; 17,15: 19.30
O Răzbunarea panterei roz: SALA 
PALATULUI — 14,30; 17,15; 28, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 
FLAMURA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15.
• Popeye marinarul: PATRIA
11.30; 14; 16.30; 19. CAPITOL - 
11,15; 13,15; 15.30;
c Omul care ne 
STUDIO — 10; 12;
LEȘTI — 11; 13,15; 
ARTA — 9; 11,15; 1
• Salari Express 
13,30; 15,45; 18 
9: 11.15: 13.30;
— 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Marea neliniște: PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 17, LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FESTIVAL — 9; 11,15: 13.30; 
15.45; 18: 20,15.
a Acei oameni minunați cu apara
tul de filmat: VICTORIA -
19,30.
s Ora zero: TIMPURI ] 
17,15: 19.30.
e Julia: FEROVIAR — 9; 
15.45: 18 : 20.15.
o Operațiunea „Stadion" : BUZEȘTI
— 15,30; 17.30; 19.30. FLACĂRA — 15; 
17.15; 19,30.
o Omul vineri:
11,15: 13,30: 15.45
— 9: 11,15:

- 9; 
9.15;

17,45; 20.
trebuie: CINEMA 

14: 16; 18; 20. GIU- 
3; 15,30; 17.45; 20, 
13.30; 15,45; 18; 20. 
SCALA — 9; 11,15; 

; 2»,15, BUCUREȘTI — 
15.45; 18; 20. FAVORIT 

15.45

— 15; 17,15;

NOI — 15;

11,15: 13,30;

® Campionatul european de șah 
pentru juniori- a continuat în orașul 
olandez Groningen cu runda a 10-a, 
în care’’jucătorul român Adrian Ne- 
gulescu a remizat cu Aznaparașvili 
(U.R.S.S.).

în clasament conduce 
(U.R.S.S.), cu 9 puncte, urmat 
naparașvili (U.R.S.S.) — 8 
Adrian Negtilescu (România), 
(Spania) și Elyoseph (Israel) 
cite 6,5 puncte etc.

Cernin 
de Az- 
puncte, 

Rivas
— cu

© în diferite orașe din Finlanda 
au continuat întrecerile campionatu
lui mondial de hochei pe gheață re
zervat echipelor de tineret.

în turneul final, selecționata 
U.R.S.S., deținătoarea titlului, a în
vins cu scorul de 6—2 (0—1, 1—1, 
5—0) echipa Cehoslovaciei, iar repre
zentativa Finlandei a întrecut cu 3—2 
formația Suediei.

Rezultate înregistrate In turneul 
pentru locurile 5—8 : Canada — 
S.U.A. 4—2 ; R. F. Germania — Elve
ția 4—2.

EXCELSIOR — 9; 
18; 20.15. MODERN 

. . . 13.30: 15.45: 18; 20.15. ‘
9 Mușchetarul român: DACLă — S; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
e Eboli: GRIVIȚA — 9; 11,30; 14>; 
10.45: 19.15.
9 Interviuri despre probleme perso
nale : BUCEGI — 1B; 18; 20.
a Ultimul start: LIRA — 10; îs: 20. 
a Ultima jertfă : DRUMUL SĂRII — 
16; 18: 20.
• Totul pentru un etnice : FEREN
TARI — 17.30: 19.30.
9 Speranța: COTROCENI — 15; 17,15; 
19,30. FLOREASCA — 11; 1.3; 15,30; 
17.45; 20.
o Revanșa: PACEA — .16; 18,15.
o Piedone Africanul: VOLGA — 9; 
12; 14.3-0: 17; 19.30. TOMIS — 9; 11,30; 
14.15: 17: 10.45.
a Intîlnirc la sfirșitul iernii:
RUL — 15.30: 17.45: 20.
e Soarta Aurei si Argentinei:
LAR — 15,30: 1.7,30; 10.30.
o Domnul Miliard: AURORA — »; 
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.

VIITO-
u

POPU-

o Eu, tu și Ovidiu: MUNCA — 18; 
20.
® 39 do trepte; MIORIȚA — 11,15; 
13,30; 15 45; 18; 20.
© Un suris în plină vară : COSMOS 
— 17.30; 19,30.
®> Nick. Carter auperdetectiv; PRO
GRESUL — 18; 20.
o Căluțul cocoșat — 9; 10,30; Tea
tru! cel mare — 13,30; 15,30: — De-
gețica — 12; 17,30; 19.30: DOINA.
o Program de vacanță: FAVORIT — 
9; TIMPURI\NOI — 15; BUZEȘTI - 
9; 11,15; 13,15; FLACARA — 9,30; 
11.30; 13,30; BUCEGI — 10; LIRA — 
10; GIULEȘTI - 9. FERENTARI — 
15,30, FLOREASCA - 9. PACEA — 
9; 11: 13, MUNCA — 15, COSMOS — 
10; 12; 14, PROGRESUL

r

15.30.

teatre
a Teatrul National ___ ,.
mică): Alexandru Lăpușneanu 
Comedie ' 
Atelier):
• Opera
li).
9.Teatrul de operetă: Stelele Opere
tei — 19,30.
e> Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu): Alibi — 
19,30; (sala Grădina Icoanei): Furtu
na — 19.30.
® Teat nil
19.30.
9 Teatrul
20.
n Teatrul
19.30.
• Teatrul 
Inele, cercei, beteală —
9 Teatrul evreiesc de stal: Menahem 
Mendel om de afaceri — 18.30
• Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
O noapte furtunoasă — 19,30 (sala 
Giulești): Haina cu două fete — 19.30. 
® Teatrul satiric-muzical ,.C. Tănase" 
(sala Savoy); De la Cărăbuș la Sa
voy — 19.30; (sala Victoria): Boema 
rlde, cîntă și dansează — 19,30.
« Teatrul ..Ion Vasilescu" : Dulcea 
poezie a bărbatului matur — 19.30.
» Teatrul „Ion Creangă" Sfîrlâ năz
drăvanul — 10; Cine se teme de cro
codil 7 — 17.
9 Teatrul .Țăndărică": Șoricelul ți 
păpușa — 10.
« Circul București: Vivat circul — 
10; 19,30.

Bucureștl (sala
15; 

de modă veche — 20 (sala 
Aventură In banal — 10. 
Română: Seară vieneză —

Mic: Pluralul englezesc —

Foarte Mic:

de comedie:

„Nottara*

Tara lumii —

Cinema

(sala Studio) :
19.

© RELICVĂ ASTRO
NOMICĂ. în provincia chi
neză Shandong a fost descoperită 
recent o hartă a corpurilor ce
rești veche de peste, 350 de ani, 
pe care stelele cunoscute atunci 
sint realizate in relief. Unele 
dintre ele sîht re.prezentate prin 
puncte, iar altele prin mici 
cercuri, în centru fiind așezată 
steaua polară. Numele fiecărei 
constelații este scris in Kaishu 
(scrierea standard în caligrafia 
chineză), iar stelele ce o alcătu
iesc sint legate intre ele prin 
linii. Datarea s-a putut face cu 
exactitate deoarece harta are în- 
tr-o parte inscripția „Făcută de 
Cheng Junfang. în primul an al 
domniei Tlanqi", ceea ce în-

seamnă anul 1621. Junfang era 
un binecunoscut desenator de 
hărți in timpul dinastiei Ming.

© PANOURI DE ÎN
CĂLZIRE CU EFICIEN
TĂ SPORITĂ. Depistarea 
unor noi modalități 
ciente de utilizare 
dispozitive existente _ 
tuit qeviza specialiștilor 
Academia de construcții a R. D. 
Germane, care au studiat,. sub 
acest aspect, o bine cunoscută 
instalație de încălzit. Este vorba 
de panourile de încălzire folo
site în secțiile întreprinderilor, 
aeroporturi, săli de sport și 
care se montează de regulă pe

mal efi- 
a unor 

a consti- 
de la

pereți. Studiile au arătat că 
aceste panouri, montate pe ta
van, sint mult mai eficiente și 
se poate realiza o economie de 
energie de 40 la sută.

© „ZAHĂR LICHID". 
Această inscripție a apărut în 
ultima vreme pe o serie de va- 
goane-cisternă ale căilor ferate 
cehoslovace. Aproape o treime 
din producția de zahăr a Ceho
slovaciei este supusă unei pre
lucrări ulterioare in diferite uni
tăți ale industriei alimentare, în 
majoritatea cazurilor fiind di
zolvată în apă. Pornind de la 
această situație, specialiștii In
stitutului praghez de cercetări

științifice pentru industria zahă
rului au propus ca zahărul să fie 
livrat în stare lichidă, tn aceste 
condiții nu este necesară crista
lizarea produsului, ceea ce per
mite realizarea de economii de 
energie și eliminarea unor lu
crări de descărcare-încărcare.

© PERIPLU ÎN JURUL 
LUMII. Sportivul Zbygnew 
Pukhalski, care efectuează o 
cursă solitară în jurul lumii la 
bordul ambarcațiunii cu pînze

lanuarle in Cuba înseamnă soare, 
lumină multă și oglinda mobilă a 
mării... Notasem aceasta in carnetul 
de reporter, aflîndu-mă intr-unui 
din saloanele de primire ale aero
portului internațional „Josă Marti". 
Citesc acum, pe banda de te
lex, că acolo s-a concentrat în 
lunile trecute efortul a sute de 

. muncitori pentru _
de aterizare, efort determinat 
exigențele sporirii 
traficului aerian-

Atunci, ieșisem pe avenlda Ran
cho Boyeros. care leagă aeroportul 
de centrul orașului : lungă, mărgi
nită fie de plantații de cafea, fie de 
grădini verzi de legume.

Următoarele zile le-am consacrat 
Havanei, străzilor și oamenilor săi. 
De fapt, celor două Havane — Da 
Habana Colonial, astăzi Habana 
Vieja. și la Habana Moderna. O 
pornisem pe jos, împreună cu 
însoțitorul cubanez, Wilfredo, care 
avea să . mă întovărășească pe 
întreg parcursul călătoriei, un firi 
cunoscător al Havanei de ieri si de 
astăzi și, mai ales, din viitor. Petre
cusem ceasuri întregi î.n Habana 
Vieja, pe străduțele sale înguste, 
mereu întretăiate de altele asemă
nătoare. cu baruri deschise, unde 
oamenii. în ceasuri de răgaz, sorb 
încetișor „m.ojito“-ul (rom cu un fir 
de mentă și suc de lămîie). sau ceș- 
cuța de cafea neagră. Colonade, 
case vechi de sute de ani. piețe cu 
dalele de piatră năpădite de iarbă 
și palate păstrind încă amintirea 
vremurilor trecute.

lărgirea pistelor 
de 

necontenite a

Străbătusem. mai tîrziu. largile 
avenida ale Havanei moderne, care 
are ca centru geografic, istoric și 
politic faimoasa Plaza de la Revo
lution „Jose Marți", dominată de 
somptuosul obelisc, menit să per
petueze memoria marelui erou al 
luptei pentru libertate a poporului 
cubanez. Aici, în Piaza de Da Revo- 
lucion, iși au punctul de plecare 
principalele artere ale Havanei mo
derne, cu mari edificii, ministere, 
alte instituții guvernamentale, tea
tre. cinematografe, edituri, centre 
științifice si economice. Aici, în 
Piaza de La Revolution, Wilfredo 
îmi vorbise de Habana viitorului, 
prezentîndu-mi amplul program de 
dezvoltare economică și socială a 
orașului și împrejurimilor sale.

Banda de telex, veștile sosite în 
ultimul timp probează că o mare 
parte din ceea ce era atunci pro
iect sau plan este acum lucru re
alizat. . Cei 36 500 de constructori ai 
Havanei șirau îndeplinit și depășit 
planul de producție pe anul 1979. 
Știrea este laconică, dar 
încorporează faptele concrete 
muncii și vieții : orașul de astăzi. 
Ele înseamnă obiective industriale 
din sfera siderurgiei (Antillana de 
Acerro). a industriei agroalimentare 
(frigorificul de la Guanabacoaj sau 
industriei ușoare (fabrica 
„Osvaldo Cuello").

Realizări importante au 
registrate și în domeniul 
și sănătății : au fost predate „hi 
chete" încă 7 scoli secundare urba
ne. Ralatul national al

ea 
ale

de sticlă

fost in- 
educației

pionierilor

și trei grădinițe de copii : au fost 
executate ample lucrări la Centrul 
de investigații medico-chirurgicale, 
la spitalul ortopedic „Frank Pais" 
și la spitalul oncologic. Pe lista 
edificiilor cu caracter social, con
struite sau finisate în 1979. figu
rează și Palatul Congreselor. Tea
trul național, hotelurile Tritân și 
Național și altele. Intrucît planul 
construcțiilor de locuințe, ce pre
vede pentru actualul cincinal 35 000 
de_noi apartamente (5 000 in anul 
1979) nu a fost îndeplinit, nume
roase forțe sint concentrate, în a- 
ceastă perioadă, pentru recuperarea 
rămânerilor. în urmă.

Deoarece acest program nu are 
alt țel deeit continua înnoire Și în
frumusețare a orașului. locuitorii 
săi se simt implicați direct în realiza
rea lui; de-a lungul anului, la 
diferite lucrări aflate in con
strucție au fost depuse de că
tre cetățeni peste—trerTlftffca- 
ne de 'jre de muncă voluntară. 
„Cons; uctorii Havanei — spune o 
știre <— nu sint în întregime sdtis- 
făcuți de succesele obținute și în
țeleg necesitatea unei eficiente eco
nomice cit mai ridicate, pentru a 
da lucrări mereu mai bune, la un 
cost redus, în beneficiul populației". 
O evaluare a rezultatelor obținute 
și un angajament pentru viitor.

Imaginea Havanei se întregește 
continuu, păstrind frumusețile sale 
naturale neasemuite, inregistrind 
realizările prezentului' și planurile 
viitorului.

Valentin PĂUNESCU

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Giosan, și ministrul 
afacerilor externe, Ștefan Andrei, au 
adresat telegrame de felicitare omo
logilor lor, cu prilejul celei de-a 
XXI-a aniversări a Zilei eliberării 
Cubei.

Au mat trimis telegrame de felicl-

vremea
Timpul probabil pentru zilele do «, 

B ții 6 ianuarie. In țară : Vremea va ti

16.00
16.05
16.30
16.55

17,50

/

Re-

re
al

PROGRAMUL 1
Telex.
Atlas geografic 
Matineu de vacanță 
Film serial: Paul Gauguin, 
luarea episodului 2.
Viața culturală, tn spiritul 
voluționar al Congresului
Xll-lea al partidului a Eficien
ta, spiritul novator în mișcarea 
cultur^il-educativă de masă a Vie 
activitate culțural-artistică pen
tru desăvîrșirea trăsăturilor omu
lui nou. Colocviul cenaclurilor 
literare muncitorești a Poezie 
și muzică. Recital susținut de 
naistul Gheorghe Zamfir a Artă 
plastică. Reportaj realizat de C.R. 
Constantinescu la expoziția fie 
sculptură și desen George Apostu 
de la Galeriile de artă din Bacău 
a Serialul emisiunii. Mapamond 
cultural : L. N. Tolstoi (II)

18,50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal.

„Miranda", este așteptat să so
sească in portul Gdynia în luna 
ianuarie. El și-a început cursa 
în jurul lumii în 1976 ca par
ticipant la regata transatlantică 
„Ostar-76", care a luat startul 
la Plymouth (Marea Britanie). 
Traseul acestui periplu a cu
prins o serie de etape, din care 
n-au lipsit peripețiile. După 
New Port (S.U.A.), urmează 
Insulele Berniude. prin Canalul 
Panama, se deplasează spre 
Oceania, unde „Miranda" a su
ferit o avarie. Pukhalski a fost 
nevoit să stea. un an la Sydney 
pentru a-și repara vasul, după 
care au urmat Noile Hebride, 
Noua Guinee și Insula Mauri
tius. După ce a înconjurat. Ca
pul Bunel Speranțe, sportivul

Consiliul Național 
Unității Socialiste,

«1 Frontu- 
Comitetul

tare 
lui
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, Consiliul Național al Femei
lor, Comitetul Național pentru Apă
rarea Păcii, alte organizații de masă 
și obștești, organizațiilor similare 
din Cuba.

Cu prilejul celei de-a XXI-a ani
versări a Zilei eliberării, sărbătoarea 
națională a Republicii 
sadorul acestei țări 
Humberto Castello, a 
1 ianuarie, la posturile 
radio și televiziune.

Cuba, amba
la București, 
vorbit, marți 

noastre de

rece cu nopți geroase tn Banat, Crlșa- 
na, Maramureș șl Transilvania. Cerul 
va ti temporar noros. Local va ninge, 
iar în sud-estul țârii posibile și pre
cipitații sub formă de lapoviță și ploaie 
cu depuneri de polei. Vlntul va sufla 
moderat cu intensificări din sectorul 
nordic, mai ales tn zonele de munte. 
Temperaturile minime vor ti cuprinse

Intre minus 13 și minus 3 grade, local 
mai coborite in vestul șl nordul tării, 
iar cele maxime intre minus 7 șl plus 
3 grade. In București : Vremea va con
tinua să se răcească treptat. Cerul va 
Ii temporar noros, favorabil precipita
țiilor mai ales sub formă de ninsoare. 
Vînt moderat. Temperatura in scădere.

19,20 Debut '80 in activitatea produc
tivă. îndeplinirea ritmică a pla
nului din primele zile ale anului 
in întreprinderi constructoare do 
mașini
în întîmpinarea Congresului al 
Il-lea al Frontului Unității So
cialiste. Dezbatere cu participa
rea: conf. univ. dr. Stana Bu- 
zatu, conf. univ. dr. Olivia Clă- 
ttci, prof. univ. dr. Ioan Re
becleu.
Ora tineretului. •
Teatru scurt. ■ • Poveste studen
țească de Mihail SOrbul — pre
mieră pe tară. Interpretează : 
Iloratiu Mâlâiele, Mircea Jida, 
Ștefan Radof. Anda Călugărea- 
nu. Regia: Cornel Todea.

21,35 Telejurnal.

13,36

19.55
34,50

16,00
16.25
19.00
19.20

PROGRAMUL t
Teatrul de păpuși Țăndărică. 
Invitație la bal.
Telejurnal.
Buletinul rutier al Capitalei.

19,30 Scurt pe... II. Reportaje, inter
viuri, informații, fapt divers din 
Capitală.

20,00 Concert simfonic, tn pauză: Efi
gii lirice: emisiune de versuri.

polonez a ajuns la Capetown, de 
unde se pregătește să traver
seze Oceanul Atlantic 
Marea 
portul

Baltică 
Gdynia.

pină la
și să ajungă In

© CÎTE 
VORBESC 
Limba oficială 
engleza. Aceasta se folosește în 
instituții și in cercurile de afa
ceri. în institutele de învățămînt 
superior se predă în limbile en
gleză și spaniolă, dar populația 
de pe fiecare dintre cele peste 
7 000 de insule vorbește Intr-o 
limbă ori dialect propriu, local. 
Există, de pildă, o limbă vorbită 
doar de 26 de persoane. în mo-

LIMBI SE 
ÎN FILIPINE ? 
din Filipine este

mentul de față autoritățile în
cearcă să introducă drept limbă 
oficială tagaloga, cea mai răs- 
pîndită.

© ÎNAINTE DE CO- 
LUMB. Arheologii mexicani au 
descoperit morminte ale unor 
triburi de indieni din secolul al 
VIII-lea i.e.n. Printre obiectele 
prețioase se află numeroase o- 
biecte de podoabă din chihlim
bar. După cum se știe, patria 
chihlimbarului este litoralul Bal
ticii. Potrivit părerilor specialiș
tilor, noua descoperire vine in 
sprijinul presupunerii că au 
existat legături între Europa șl 
America înaintea descoperirii A- 
mericii de către Columb.

în ziua de 31 decembrie 1979 a 
încetat din viață tovarășul Gheorghe 
Hossu, activist de seamă al Parti
dului Comunist Român și al statului 
nostru socialist.

Născut la 29 august 1909. în comu
na Blăjel, județul Sibiu, dintr-o fa
milie de țărani. Gheorghe Hossu, 
după terminarea școlii țehnice, a lu
crat mai multi ani ca mecanic; pa
siunea pentru tehnică avînd-o toată 
viața, devenind inventatorul pompei, 
brevetată în țară și peste hotare, 
care-i poartă numele.

După 23 August 1944. devenind în 
anul 1945 membru al Partidului Co
munist Român, ia parte activă la 
lupta condusă de partid pentru tran
sformări democratice, pentru victoria 
revoluției socialiste, primind dife
rite însărcinări pe care le-a îndepli
nit cu conștiinciozitate și simț de 
răspundere. In perioada 1955—1970 a 
fost membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român. în 
anul 1952 a fost ales deputat in 
Marea Adunare Națională, fiind 
reales în mai multe legislaturi.

îndeplinind diferite munci de marc 
răspundere încredințate de partid — 
ministru al construcțiilor, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
(1956—1957) și, începind din anul 1959 
și pină la pensionare (1969), pre
ședinte al Consiliului Național al 
Apelor — Gheorghe Hossu a muncit 
cu abnegație și devotament pentru 
îndeplinirea sarcinilor pe care le-a 
avut, pentru înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român, de fău
rire a societății socialiste pe pămîn- 
tul României.

Pentru meritele sale • deosebite a 
fost distins cu ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România.

Amintirea sa va rămine mereu vie 
în inimile și memoria tovarășilor de 
muncă, a tuturor celor care l-au 
cunoscut.

COMITETUL 
MUNICIPAL BUCUREȘTI 

AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN

CONSILIUL NATIONAL 
AL APELOR

cu



MOSCOVA. — în mesajul adresat 
ponorului sovietic cu prilejul Anului 
nou, Comitetul Central ai P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem și Con
siliul de Miniștri ale U.R.S.S. arată 
că 1979 a fost, pentru oamenii sovie
tici, un an de muncă creatoare, în 
care au fost repurtate succese în
semnate, depășindu-se dificultățile 
Intimpinate. Industria socialistă so
vietică înaintează cu pași fermi. Au 
intrat in funcțiune sute de mari în
treprinderi, iar oamenii muncii din 
agricultură au înregistrat rezultate 
bune. Realizări remarcabile au fost 
obținute în cucerirea spațiului cos
mic, in dezvoltarea științei și a 
culturii.

In legătură cu situația pe plan in
ternațional, mesajul reliefează faptul 
că în 1979 Uniunea Sovietică a con
tinuat să înfăptuiască consecvent 
programul luptei continue pentru 
pace și colaborare internațională. Un 
eveniment important — apreciază me
sajul — l-a constituit semnarea, în
tre U.R.S.S. și S.U.Ă., a Acordului 
pentru limitarea armamentelor stra
tegice ofensive, a cărui ratificare și 
transpunere în viață vor deschide noi 
posibilități pentru încetarea creșterii 
arsenalelor de arme racheto-nucleare. 
Se înregistrează o creștere a cereri
lor maselor populare către guverne 
în favoarea opririi cursei înarmărilor, 
în ce privește Uniunea Sovietică, se 
subliniază in mesaj, aceasta va con
tinua să facă tot ce depinde de ea 
pentru triumful cauzei păcii.

SOFIA. — în tradiționalul mesaj 
de Anul nou adresat poporului bulgar 
la posturile de radio și televiziune, 
referindu-se la problemele economice 
ale țării. Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. ai P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia, a relevat că în 1980 se pot aș
tepta rezultate mai bune pe calea 
traducerii în viață a politicii econo
mice elaborate de cel de-al XI-lea 
Congres al P.C.B. Principalele țeluri 
ale țârii, se arată în mesaj, vor fi o 
înaltă productivitate socială a mun
cii, o producție de mărfuri de bună 
calitate Ia prețuri competitive, co
laborarea reciproc avantajoasă și di
viziunea internațională a muncii pe 
baza utilizării cuceririlor progresului 
tehnico-științific.

Viața internațională în 1979 a fost 
complexă și contradictorie, a arătat 
Todor Jivkov, relevind că Bulgaria 
Va lupta și pe viitor cu toate forțele 
sale pentru triumful păcii.

Todor Jivkov s-a referit și la con
textul complex și contradictoriu din 
economia mondială, relevind că in 
prezent continuă să se adîncească 
criza energetică și a materiilor pri
me, iar in țările capitaliste cresc. în 
continuare inflația și șomajul. Avind 
în vedere că Bulgaria importă mate
rii prime, combustibili, mașini, pro
duse industriale și agricole, este fi
resc ca starea de lucruri de pe piața 
internațională să se răsfrîngă și asu
pra ei. Sintem in măsură să spun.em 
poporului nostru, a afirmat T. Jivkov, 
că noi nu numai că am fost capabili 
să prevenim o scădere a nivelului de 
viață» dar am reușit să asigurăm 
creșterea bunăstării materiale și cul
turale a lui.

VARȘOVIA. — Luînd cuvîntul la 
posturile de radio ș'- teie‘’iziune, 
Edward Gierek, prim-șecretâr i C.C. 
al P.M.U.P., a relevat că, deși1 -mul 
care a trecut nu a ferit Polonia de 
dificultăți și de griji, în 1979 țara a 
devenit mai puternică, mai modernă.

Precizînd că în momentul de față 
are loc o dezbatere generală in ca
drul căreia sint examinate propu
nerile pentru Programul pe care îl 
va adopta cel de-al VIII-lea Congres 
al partidului. E. Gierek a arătat că 
acesta va permite să se consolideze 
cuceririle socialismului și să se ob
țină noi realizări, să se definească 
sarcinile cele mai urgente și mai im
portante.

Anul care a trecut, a spus E. Gie- 
rek, a fost pentru Polonia și pentru 
Europa un nou an de pace. în întrea
ga perioadă postbelică, a spus vorbi
torul, Polonia a aspirat neabătut 
spre oace. Noi concretizăm acest lu
cru sprijinind fiecare inițiativă de 
pace, lărgind colaborarea cu alte 
țări, contribuind ia edificarea încre
derii reciproce dintre popoare. De 
aceea, noi nu putem rămîne indife
renți față de planurile de înarmare 
care pot distruge fundamentul păcii 
și destinderii pe continentul nostru. 
Avertizăm împotriva pericolului 
războiului și morții, intrucit aceasta 
este indatorirea morală a noastră, a 
polonezilor, în fața generațiilor 
noastre și a generațiilor viitoare, a 
subliniat Edward Gierek.

PARIS. — în mesajul său de Anul 
nou, președintele Republicii France
ze, Valery Giscard d’Estăing, a decla
rat că Franța acționează pentru pace, 
atît în planul acțiunilor sale diplo
matice, cit și, în perspectivă, prin 
inițiative în cadrul dialogului dintre 
tarile occidentale industrializate și 
țările în curs de dezvoltare, „cu 
scopul de a extirpa cauzele inegali
tăților și tensiunilor din lume". 
Șeful statului francez și-a exprimat 
speranța că înțelepciunea va triumfa.

Evocind criza economică, președin
tele d’Estaing a menționat că pentru 
Franța prețul ce il va plăti va fi mai 
mare decit în perioada 1973—1974, 
dar, a afirmat el, țara este mai bine 
pregătită pentru a rezista șocului.

BONN. — în mesajul său de Anul 
nou, cancelarul R.F.G., Helmut 
Schmidt, a declarat că guvernul fe
deral „iși va mobiliza întreaga ener
gie" pentru a menține in deceniul ur
mător relativa stabilitate economică 
de care se bucură R.F.G. în raport 
cu majoritatea partenerilor săi occi
dentali. El a avertizat în legătură cu 
dificultățile ce s-ar putea ivi in dece
niul care începe și care, a spus el, 
nu se datorează numai incertitudini
lor legate de resursele energetice.

Pe de altă parte, el s-a pronunțat 
pentru continuarea și dezvoltarea 
procesului de destindere și cooperare 
în Europa, care va fi cu atît mai 
rodnic cu cît se va produce intr-un 
context mondial de destindere și 
pace.

LUANDA. — Președintele M.P.L.A. 
— Partidul Muncii și al Republicii 
Populare Angola, Jose Eduardo Dos 
Santos, a anunțat națiunii, în mesajul 
său de Anul nou, crearea Adunării 
Poporului și ținerea, în 1980, a con
gresului extraordinar al M.P.L.A. — 
Partidul Muncii. EI a relevat că 
componența Adunării Poporului va 
fi predominată de muncitori și de 
țărani și că instituirea acestui organ 
va face mai eficientă participarea 
maselor populare la viața econo
mică și socială a țării.

Existența partidului și forța lui, 
a declarat Eduardo Dos Santos, au 
devenit, astăzi, un factor incontes
tabil al Vieții noastre,

BELGRAD. — în mesajul de Anul 
nou, președintele R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, a arătat că in anul 
care a trecut s-au obținut rezultate 
foarte bune în dezvoltarea economică 
a țării, rezultate care sint cu atît mai 
valoroase cu cit s-au realizat in con
dițiile cînd asupra Iugoslaviei s-au 
abătut grave calamități naturale — 
cutremure și inundații — și de se
rioasă criză economică pe plan mon
dial. în centrul atenției noastre in 
anul viitor — a subliniat președintele 
Tito — se va situa politica de stabi
lizare economică și dezvoltare a re
lațiilor socialiste de autoconducere.

Referindu-se ia situația internațio
nală, Iosip Broz Tito a subliniat ne
cesitatea unor progrese substanțiale' 
pe calea destinderii și. soluționării 
crizelor și problemelor acumulate. 
„De o mare importanță se prezintă 
rezolvarea în mod concret și con
structiv a problemelor foarte serioase 
ale țărilor in curs de dezvoltare și 
trecerea la edificarea noii ordini eco
nomice internaționale". Amintind că 
în 1980 va avea loc reuniunea C.S.C.E. 
de la Madrid, președintele Tito a de
clarat : „Salutăm și vom saluta orice 
inițiativă în direcția destinderii și 
dezarmării, apreciind-o drept o con
tribuție reală la instaurarea unei at
mosfere mai favorabile soluționării 
crizelor acute din diverse părți ale 
lumii". Vom continua, ca și în anul 
trecut, să promovăm o politică de 
prietenie, colaborare și bună vecină
tate, de întărire a respectului și în
crederii reciproce cu țările vecine.

NAȚIUNILE UNITE. — Cu prilejul 
Anului nou, secretarul general al Na
țiunilor Unite, Kurt Waldheim, a dat 
publicității un mesaj in care se arată 
„că, în deceniul care a trecut, O.N.U. 
a jucat un rol important în limitarea 
sau lichidarea conflictelor ce au avut 
loc. în alinarea chinurilor și suferin
țelor cauzate de acestea". în același 
timp, O.N.U. și-a continuat eforturile 
de a facilita găsirea de soluții paș
nice marilor probleme internaționale, 
în acest sens, O.N.U. a luat o serie 
de inițiative noi și de amploare in 
vederea soluționării problemelor 
globale cu care se confruntă omeni
rea. Aceste eforturi au fost consa
crate. în primul rind, problemelor 
dezarmării, definirii și dezvoltării noii 
ordini economice internaționale, pro
blemelor mediului înconjurător, 
populației, alimentației, drepturilor 
femeii, comerțului și dezvoltării, ști
inței și tehnologiei, precum și drep
tului mării.

Referindu-se la rolul Organizației 
Națiunilor Unite, mesajul afirmă că 
organizația mondială simbolizează 
eforturile internaționale care se stră
duiesc să asigure dreptul tuturor na
țiunilor, mari sau mici, de a-și spu
ne cuvintul în p.roblemele care con
fruntă lumea.

După ce relevă că in lume mai 
există multe probleme nerezolvate, 
multe inegalități, conflicte, fenome
nele foametei și sărăciei, mesajul 
subliniază că „acestea nu sint, însă, 
motive de a dispera, ci de a ne în
zeci' eforturile in scopul întăririi 
O.N.U. ca foi’ de realizare a unei or
dini viitoare mai sănătoase". Arătînd 
că „în cursul celor 35 de ani, care 
s-au scurs de Ia sfîrșitul celui de-al 
doilea' război mondial, a luat ființă o 
lume nouă, o lume a statelor inde
pendente și suverane, hotărîte să tră
iască în libertate și demnitate", me
sajul conchide că „acest fapt repre
zintă in sine o evoluție istorică de 
primă importanță, și, în același timp, 
realizarea unei game largi de prin
cipii și obiective inscrise în Carta 
O.N.U.".

BUDAPESTA. — Anul care a trecut 
poate fi calificat, în pofida tuturor 
problemelor existente, drept un an 
încununat de succese, in care po
porul nostru a trăit și a muncit in 
pace, se arată în mesajul de Anul nou 
al lui Pal Losonczi, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare.

Referindu-se la situația internațio
nală, Pai Losonczi a apreciat că eve
nimentele care au loc în lume sint 
complexe și contradictorii. Mai mult 
decit atit, a spus el, acestea compor
tă pericolul incordării. Dar, in pofi
da tuturor acestor fapte, noi sintem 
convinși că viitorul aparține coexis
tenței pașnice și destinderii, lărgirii 
in continuare a colaborării dintre țări 
cu orinduiri sociale diferite. Acordăm 
în continuare o mare atenție obiecti
vului ca direcția decisivă a vieții in
ternaționale să fie și să rămînă des
tinderea, se arată in mesaj.

ROMA. — în mesajul adresat 
italienilor cu prilejul Anului nou, 
președintele Alessandro Pertini a 
amintit problemele majore cu care se 
confruntă țara cum sint șomajul și 
terorismul „care s-a declanșat necru
țător in Italia". Președintele Pertini 
s-a oprit în mod deosebit asupra pro
blemelor tineretului, pe care l-a 
chemat să acționeze pentru idealurile 
nobile ale poporului italian.

în continuare, șeful statului italian 
și-a exprimat îngrijorarea în legătu
ră cu pericolul de război ce se de
gajă din cursa înarmărilor și a ex
primat dorința unei „dezarmări to
tale și controlate".

HELSINKI. — Luînd cuvîntul la 
posturile de radio și de televiziune 
finlandeze cu prilejul Antilui nou, 
președintele Finlandei, Urho Kaleva
la Kekkonen, a dat o înaltă apreciere 
Actului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa. 
Acest document, a subliniat el, a de
finit direcțiile întăririi securității șl 
colaborării pe continentul european.

Președintele Kekkonen a apreciat 
ca deosebit de importantă menținerea 
unei situații in care in Europa de 
nord să nu existe arma nucleară. 
Dezvoltarea politicii de pace in Eu
ropa de nord reclamă eforturi per
manente ale tuturor statelor din a- 
ceastă zonă — a subliniat președinte
le Finlandei.

LONDRA. — Primul ministru al 
Marii Britanii, Margaret Thatcher, a 
cerut cetățenilor țării — in mesajul 
de Anul nou — să întimpine noul de
ceniu cu speranțe și o nouă stare de 
spirit, pentru depășirea dificultăților 
cu care este confruntată Anglia. în 
ciuda recesiunii, în ciuda nenumăra
telor necunoscute care ne Înconjoară, 
a spus premierul, destinul tării noas
tre se află acolo unde a fost întot
deauna — în propriile noastre mîini.

BERNA. — Președintele Confedera
ției Elvețiene, Georges-Andre Che- 
vallaz, a apreciat că in general bilan
țul pe anul care a trecut este pozitiv 
pentru Elveția, dar aceasta „nu tre
buie să ducă la euforie". El a apreciat 
că această dezvoltare are un caracter 
provizoriu, iar stagnările bruște nu 
sînt excluse. (Agerpres)

România în lume
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„PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU - 

PRIETEN ADEVĂRAT AL POPOARELOR ARABE"

Un articol din revista kuweitiană „AI Yaqza"
KUWEIT 1 (Agerpres). — Revista kuweitiană „AL VAQZA" publică, 

sub semnătura cunoscutului politolog și om politic dr. Bashir Aridy, 
un articol privind personalitatea prestigioasă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, politica internă și externă, realistă și novatoare, a parti
dului șl statului nostru.

„Congresul al Xll-lea al P.C.R. — 
arată articolul — a reunit un mare 
număr de partide și organizații poli
tice din lume în jurul idealurilor 
păcii, dezarmării, combaterii poli
ticii de blocuri militare și asigu
rării drepturilor popoarelor la auto
determinare — idealuri cărora le-a 
dat. expresie cu putere președintele 
Nicolae Ceaușescu. Prin glasul pre
ședintelui său — se arată în conti
nuare — România și-a exprimat spri
jinul deplin și efectiv față de țările 
in curs de dezvoltare, in lupta lor 
împotriva exploatării economice și 
dominației politice".

După ce prezintă pe larg poziția 
României socialiste față de soluțio
narea conflictului din Orientul Mij
lociu — considerată ca principială 
și constructivă — autorul arată, între 
altele, că țara noastră contribuie 
în mod substanțial la pregătirea de 
specialitate a peste zece mii de cadre 
din diferite state arabe, precum și 
a mii de tineri palestinieni, pentru 
ca, în perspectivă, aceștia din 
urmă să poată fi folositori viitoarei 
lor patrii independente. „Nicolae 
Ceaușescu — se subliniază în acest

context — a demonstrat de multe 
ori că ne dorește binele și, așa cum 
a menționat și Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, a fost primul care a sprijinit 
conceptul statului palestinian inde
pendent".

Un accent deosebit este pus, in 
continuare, pe expunerea conceptu
lui președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind rolul ce revine, pe plan mon
dial, in actuala etapă, statelor mici 
și mijlocii, țărilor in curs de dez
voltare.

Referindu-se, In încheiere, la poli
tica internă a partidului și statului 
nostru, pusă neabătut în slujba inte
reselor și aspirațiilor întregului 
popor român, autorul lansează un 
apel pentru a se studia și a se des
prinde învățămintele necesare din 
experiența României, „unde pre
ședintele Ceaușescu a pus temeliile 
solide ale egalității între toți cetă
țenii țării, indiferent de naționali
tate, și a asigurat. întregului popor 
libertatea de conștiință și de expri
mare constructivă".

RELAȚII DE COLABORARE FRUCTUOASĂ

Un articol din ziarul egiptean „AI Ahram“
CAIRO 31 (Agerpres). — Ziarul 

egiptean „Al AHRAM" publică un 
amplu articol în care se scoate în 
evidență progresul impetuos al 
economiei românești, subliniindu-se 
că perioada cea mai fertilă în acest 
domeniu este cea de după 1965, cind 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
aies în fruntea Partidului Comu
nist Român. Menționind că „rit
mul anual de dezvoltare a in
dustriei românești este printre cele 
mai înalte din lume", articolul 
ilustrează cu date statistice uriașul 
salt calitativ și cantitativ realizat de

poporul român în eforturile sale de 
ridicare a patriei pe noi culmi ale 
progresului și civilizației.

Articolul relevă, totodată, că în 
activitatea sa internațională Româ
nia promovează ferm relații de prie
tenie și colaborare cu toate țările 
lumii. Un spațiu amplu este acor
dat prezentării relațiilor de cola
borare . dintre România și- Egipt,
menționîndu-se că relațiile de co
operare cu România „contribuie la 
întărirea capacităților de producție 
de care dispune economia egipteană"

RIDICAREA BUNĂSTĂRII POPORULUI » OBIECTIV

FUNDAMENTAL AL POLITICI! ROMÂNEȘTI

CARACAS 2 (Agerpres). — Tri
misul Agerpres, L. Mehedinți, trans
mite : Sub titlul „Strategia președin
telui Nicolae Ceaușescu asupra dez
voltării economice accelerate a Româ
niei", ziarul venezuelean de mare 
tiraj „Ultimas Noticias" publică un 
articol în care se arată că „între 
ideile fundamentale care caracteri
zează efervescenta activitate teore
tică și practică a președintelui Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, un loc de frunte îl ocupă 
concepția asupra dezvoltării economi
ce a României in vederea depășirii 
stadiului de țară în curs de dezvol
tare". „De aici — continuă articolul 
— și opțiunea politică profund fun
damentată in opera președintelui 
României în favoarea menținerii unei 
înalte rate pentru fondul de dezvol
tare, ca tmică alternativă în vederea 
progresului tuturor regiunilor țării.

înfloririi, tuturor ramurilor economiei 
naționale, pe baza corelării care le 
conectează în unitatea sa structurală 
și in dinamica mișcării sale ascen
dente. în acest sens, dezvoltarea ac
celerată a bazei tehnico-materiale 
este destinată să contribuie la ega
lizarea nivelului de dezvoltare a 
României cu cel al țărilor avansate 
din punct de vedere economic, ia 
creșterea participării sale active ia 
diviziunea internațională a muncii". 
„Cu o mare forță de convingere — 
subliniază ziarul . ■— președintele 
Nicolae Ceaușescu scoate in relief a- 
devărul că numai prin mobilizarea 
tuturor forțelor In favoarea ridicării 
eficienței activității economice și a 
creșterii, pe această bază, a venitu
lui național va putea fi atins obiecti
vul fundamental al acestei politici — 
ridicarea neîncetată a bunăstării po
porului". \

SĂRBĂTOAREA MATIOMALĂ

A REPUBLICII DEMOCRATICE SUDAM

MANIFESTĂRI CU PRILEJUL

ANIVERSĂRII REPUBLICII

La sediul Asociației naționale a 
scriitorilor și artiștilor peruani 
(A.N.E.A.) a avut loc o adunare fes
tivă dedicată aniversării proclamării 
Republicii in România și celui de-al 
XII-lea Congres ai P.C.R.. Cu acest 
prilej, s-a încheiat ciclul de confe
rințe despre România, organizat de 
Asociația de prietenie și relații cul
turale peruano-române. Universita
tea națională „Mayor de San Marcos" 
și A.N.E.A.

în cadrul' conferințelor s-au pre
zentat momente importante ale isto
riei poporului român, realizările deo
sebite ale României socialiste în 
diferite domenii. A fost scoasă în 
evidentă calda simpatie și profunda 
apreciere de care se bucură în Peru 
România și președintele Nicolae 
Ceaușescu.

+
Sub titlul : „A 32-a aniversare a 

proclamării Republicii In România", 
cotidianul sirian „AL BAAS“ publică 
un articol in care reliefează realiză
rile obținute de poporul român. Zia
rul arată apoi că ..Relațiile dintre 
Partidul Baas Arab Socialist si Parti
dul Comunist Român, dintre popoare
le român și sirian sînt dintre cele 
mai bune. Ne exprimăm speranța că 
raporturile de prietenie dintre cele 
două țâri și popoare se vor dezvolta 
în continuare". La' rîndul său, coti
dianul „AL SAOURA", după ce scoa
te în evidență importanța proclamă
rii Republicii, subliniază relațiile 
foarte bune ale României atît cu 
Siria, cît și cu celelalte țări arabe. 
„Cea mai mare importantă pentru 
întărirea relațiilor de prietenie din
tre cele două țări și popoare, arată 
ziarul, au avut-o întâlnirile dintre 
președinții Hafez Al-Assad si Nicolae 
Ceaușescu, care au stabilit relații 
foarte bune intre ei".

•>
Postul de radio mozambican a 

difuzat un comentariu dedicat ani
versării proclamării Republicii in 
România, iar ziarul „NOTICIAS" a 
publicat un articol, in care, după ce 
se subliniază importanta evenimen
tului. menționează sprijinul pe care 
poporul român il acordă luptei de 
eliberare a popoarelor din Africa 
australă. (Agerpres)

GALĂ DE FILME

LA RANGOON

RANGOON 31 (Agerpres). — în 
capitala Birmaniei a avut loc o gală 
de filme documentare românești.

Au participat funcționari supe
riori din M.A.E. birmanez, Ministerul 
Culturii, șefi ai misiunilor diplomatică 
din Rangoon. Au fost prezentate fil
mele „România — casa noastră", 
„Fata de pe Someș" și „Poiana Bra
șov", care s-au bucUrat de un deo
sebit succes.

Rezultatele scrutinului
, din Togo

LOME 2 (Agerpres). — Potrivit da
telor publicate in capitala togoleză; 
99,9 la sută din alegătorii acestei țări 
s-au pronunțat duminică în favoarea 
proiectului de Constituție și pentru 
alegerea lui Gnassingbe Eyadema ca 
președinte al republicii. Conform 
acelorași rezultate, lista unică a celor 
67 de membri ai Adunării Naționale, 
prezentată de Partidul Adunarea Po
porului Togolez, a întrunit 96 la sută 
din sufragii. Alegerea președintelui 
s-a făcut pentru o perioadă de șapte 
ani, iar cea a deputaților pentru ur
mătorii cinci ani. i

ÎHLE DE PRESĂ
* e scurt

CONVOCAREA CONGRESULUI EXTRAORDINAR AL M.P.L.A. Comitetul 
Central al M.P.L.A. - Portidul Muncii din Angola a hotărit convocarea 
congresului extraordinar al partidului in decembrie 1980, informează agen
ția "Angop. Totodată, Comitetul Central a dezbătut probleme ale perfec
ționării activității organelor puterii populare și ale activității ideologice a 
partidului.

PLENARĂ. La Cotonou a fost dat 
publicității comunicatul plenarei 
Comitetului Central al Partidului 
Revoluției Populare a Beninului, 
care a adoptat măsuri menite să 
ducă la intărirea structurii organi
zatorice a partidului, la intensifica
rea conducerii de către partid a 
luptei revoluționare a poporului din 
Benin. S-a hotărit crearea de noi 
instituții democratice in conformi
tate cu prevederile Constituției.

EXTINDEREA COOPERĂRII AN
DINE. In anul 1979 s-au înregistrat 
progrese însemnate pe calea ex
tinderii cooperării dintre țările 
membre ale Pactului Andin, decla
ră. in cotidianul „El Comercio", care 
apare la Quito, W. Herrera, mem
bru al organismului executiv al a- 
cestei organizații din care fac parte 
Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru 
și Venezuela. Aceste progrese s-au 
înregistrat atît pe linia sporirii 
schimburilor comerciale dintre ță
rile membre, cit și în domeniul ex
tinderii acțiunilor de cooperare, a 
spus el.

SERVICIU DE TRANSPORT 
MARITIM. După cum informează 
agenția China Nouă, cu începere 
de la 1 ianuarie se asigură un 
serviciu regulat de transport mari
tim între portul Xiamen (Amoy) șl 
Hong Kong. Realizarea acestui 
serviciu va permite locuitorilor din 
Hong Kong și Macao să-și viziteze 
rudele și prietenii de pe continent 
și, totodată, va facilita schimbul de 
produse între acestea și provinciile 
chineze da pe litoral.

CRIZA DE GUVERN DIN IS
LANDA. Președintele Islandei, 
K. Eldjarn, a declarat că nu do
rește să candideze la alegerile pre
zidențiale din vara anului 1980. 
Această precizare intervine în- 
tr-un moment de impas politic in 
Islanda, unde pare tot mai puțin 
posibilă formarea unui guvern ma
joritar. în primăvara anului acesta, 
relatează agenția Reuter, s-ar pu
tea să fie programate alegeri gene
rale, iar organizarea de alegeri 
prezidențiale, din vară, ar putea 
să complice și mai mult scena po
litică islandeză.

NORMALIZAREA RELAȚIILOR 
ÎNTRE SUDAN Șl UGANDA. Co
municatul comun publicat la Khar
tum la încheierea vizitei oficiale in 
Sudan a ministrului de externe al 
Ugandei, Otema Alimadi, arată că 
cele două țări au hotărit să-și nor
malizeze relațiile promovînd rapor
turi de bună vecinătate, pe bază de 
neamestec in treburile Interne. S-a 
hotărit redeschiderea ambasadelor 
sudaneză și ugandeză în capitalele” 
celor două țări.

PIETRO NENNI A ÎNCETAT 
DIN VIAȚĂ. Președintele Partidu
lui Socialist Italian, Pietro Nenni, 
a încetat din viață la Roma, în 
noaptea de luni spre marți, în 
urma unui atac cardiac. Pietro 
Nenni era în virstă de 88 de ani.

EDUCAȚIA IN NUMELE PROGRESULUI — este deviza sub care s-a 
desfășurat in Zambia anul școlar încheiat acum citeva zile. Numai la Uni
versitatea din capitala țării, Lusaka, au absolvit cursurile diferitelor fa
cultăți peste 600 de specialiști, care vor lucra în ramurile economiei și 
culturii. Totodată, organele de resort au luat măsurile . corespunzătoare 
pentru ca în timpul vacanței mii' de studenți și școlari _ să participe la 
muncă voluntară in cadrul întreprinderilor industriale și in fermele agri
cole, ca și pe șantierele de construcție ale țării.

LA ALGER au luat sfîrșit lucră
rile plenarei C.C. al Partidului 
Frontul de Eliberare Națională din 
Algeria. Plenara a discutat proble
me legate de crearea de celule de 
partid tn tntreprinderi, de dezvol
tarea economică a tării tn perioada 
1980—1990, de construcția de locu
ințe, irigații și de învățărrtint. Ple
nara a adoptat rezoluții privind în
tărirea rolului partidului în viața 
socială și economică a Algeriei.

CAPITALA JAPONIEI are. tn 
prezent, 11 684 932 locuitori. Față de 
sfîrșitul anului 1978, populația ora
șului Tokio s-a redus cu 9 964 per
soane.

ACCIDENT. Sase persoane au 
încetat din viață și alte 35 au fost 
rănite în urma unui accident de 
autobuz în Columbia. Autocarul 
care făcea legătura între Tunja- 
Garagoa a căzut tn apele unui rîu.

Excelenței Sale
Domnului GAAFAR MOHAMMED EL NIMEIRI

Președintele Republicii Democratice Sudan
KHARTUM

Cu prilejul celei de-a XXIV-a aniversări a proclamării independenței 
Republicii Democratice .Sudan, vă adresez calde felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate șl fericire personală, de prosperitate și progres pentru 
poporul sudanez prieten.

îmi exprim convingerea că, ecționînd în spiritul Tratatului de prieteni» 
și cooperare, al înțelegerilor la care am ajuns împreună la Khartum, relațiilo 
de prietenie și strînsă conlucrare dintre țările noastre se vor dezvolta tot 
mai mult. în interesul popoarelor român și sudanez, al cauzei păcii, inde
pendenței și colaborării între toate națiunile.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Străbătut de cel maî 
lung fluviu din lume, 
ale cărui ape permit 
irigarea unor vaste în
tinderi aride, Sudanul 
acordă în mod firesc o 
atenție deosebită dez
voltării agriculturii. A- 
ceastă preocupare, 
conturată încă din pri
mii ani de după pro
clamarea independen
tei (1 ianuarie 1956), a 
devenit tot mai eviden
tă odată cu instaura
rea noului regim con
dus de președintele 
Gaafar Mohammed 
El Nimeiri. în decursul 
ultimului deceniu, au
toritățile de la Khar
tum au adoptat un șir 
de măsuri care au dus 
la extinderea conside
rabilă a suprafețelor 
agricole și la apariția 
îrk valea Nilului a noi 
zone cultivate. Astfel, 
poporul sudanez se 
mindrește cu sistemul 
Gezira, care furni
zează 75 la sută din 
producția de bumbac a 
țării, cu exploatările 
agricole Khashm El 
Girba și Rahad, cu

proiectul de hidroame
liorații Gongoli — care 
va permite irigarea, în 
prima fază, a unei su
prafețe de peste 300 000 
hectare și va îmbună
tăți simțitor navigația 
fluvială.

O preocupare de 
prim ordin a guvernu
lui sudanez o consti
tuie, de asemenea, 
crearea unei industrii 
de sine stătătoare, con
diție esențială a con
solidării independenței, 
în acest scop, pe har
ta economică a Suda
nului au apărut un șir 
de importante obiecti
ve industriale, iar al
tele se află in con
strucție.

în spiritul politicii 
sale consecvente de 
solidaritate cu lupta 
tinerelor state africane 
pentru dezvoltare e- 
conomică și socială, 
pentru consolidarea in
dependenței, România 
socialistă urmărește cu 
viu interes succesele 
dobîndite de poporul 
sudanez. între Repu
blica Socialistă Româ

nia șl Republica De
mocratică Sudan s-au 
statornicit relații de 
prietenie și colaborare 
bazate pe principiile 
respectării indepen
denței, egalității, ne
amestecului în trebu
rile interne, avantaju
lui reciproc — relații 
care cunosc un curs 
mereu ascendent. O 
contribuție de seamă 
la dezvoltarea acestor 
legături au avut-o in
tilnirile și convorbi
rile dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu șl 
Gaafar El Nimeiri la 
Khartum și București. 
Tratatul de priete
nie și cooperare între 
Republica Socialistă 
România și Republica 
Democratică Sudan, a- 
cordurile și înțelegeri
le realizate în luna a- 
prilie 1979, cu prilejul 
vizitei in Sudan a șe
fului statului român, 
au deschis noi și amole 
perspective conlucrării 
dintre cele două țări 
și popoare, în avanta
jul reciproc, al cauzei 
păcii și colaborării in
ternaționale.

PORTUGALIA

Aprobarea componentei noului guvern
LISABONA 1 (Agerpres). — Pre

mierul desemnat al Portugaliei, Fran
cisco Sa Carneiro, lider al Partidului 
Social-Democrat și al coaliției elec
torale • care a obținut majoritatea 
locurilor' în parlament în alegerile 
legislative intercalate de la 2 decem
brie 1979, a anunțat la Lisabona apro
barea de către președintele Antonio 
Ramalho Eanes a listei noului cabi
net portughez.

Noul guvern va depune jurămîntul 
la 3 ianuarie. Potrivit Constituției, de

Ia această dată cabinetul dispune de 
o perioadă de 10 zile pentru a pre
zenta în Adunarea Republicii (parla
mentul țării) programul său de gu- 
vernămînt.

Locțiitor al- primului ministru în 
noul cabinet este Diogo Freitas Do 
Amaral, care ocupă, in același timp, 
și funcția de ministru de externe. 
Amaro Da Costa este titularul Mi
nisterului Apărării, în timp ce Alfre
do Baretto deține portofoliul Minis
terului Industriei și Energeticii.

India în ajunul alegerilor parlamentare
.DELHI 2 (Agerpres). — Marți 

seara s-a încheiat campania elec
torală in ’ acele regiuni ale Indiei 
unde votul din cadrul alegerilor 
legislative generale se va desfășura 
joi, urmînd ca vineri seara să ia 
sfîrșit campania în regiunile unde 
scrutinul va avea loc duminică, 
6 ianuarie.

Corpul electoral indian urmează 
să desemneze 542 de membri ai noii 
Camere a Deputaților, care să o în

locuiască pe cea dizolvată la 22 august 
1979, ca urmare a crizei guverna
mentale declanșate prin sciziunea 
intervenită in cadrul Partidului 
Janata, aflat la conducere.

La urne sînt chemați peste 360 
milioane alegători, numărarea votu
rilor urmînd să înceapă duminică, 
6 ianuarie, iar rezultatele oficiale 
fiind așteptate în jurul datei de B 
ianuarie.

SECRETARUL GENERAL AL 
O.N.U. LA TEHERAN. Aflat în vi
zită la Teheran, secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, a avut 
in cursul zilei de miercuri o primă 
întrevedere oficială cu ministrul 
de externe al Iranului, Sadegh 
Ghotbzadeh, informează agenția 
PARS citată de agențiile Reuter și 
France Pressc.

DECES. Ro Tae Sok, membru 
supleant al Comitetului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, membru al Comitetului Popu
lar Central ai R.P.D. Coreene, vice- 
premier al Consiliului Administra
tiv și președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, a încetat din 
viață la 31 decembrie 1979, in urma 
unui accident — anunță agenția 
A.C.T.C.

OPȚIUNI ENERGETICE ÎN 
FRANȚA. în perioada 1980—1985, 
la fiecare două luni în Franța va fi 
dată în funcțiune cite o nouă cen
trală electrică, pentru a spori pro
ducția de energie a țării, a decla
rat Andră Harrot, președintele 
Consiliului superior al societății 
„L’dlectricite de France". El a pre
cizat că, între țițeiul din ce în ce 
mai puțin accesibil și utilizarea 
încă insuficientă a energiei nu
cleare, importantele rezerve de căr
bune ale țării pot contribui în mod 
substanțial Ia reducerea dependen
tei țării in ceea ce privește aprovi
zionarea cu combustibili.

„LE PEUPLE" (BELGIA) $I-A 
ÎNCETAT APARIȚIA. După o 
existentă de 95 de ani, cotidianul 
„Le Peuple", al Partidului Socialist 
Belgian, Iși încetează apariția. Ul
timul său număr a fost pus în vîn- 
zare luni. Odată cu ..Le Peuple" își 
încetează apariția publicațiile regio
nale „Le Monde du Travail" și „Le 
Travail", editate de același grup de 
presă, care întâmpină dificultăți fi
nanciare.

Greva sidemrgiștilor 
britanici

LONDRA 2 (Agerpres). — Peste 
100 000 de muncitori din industria si
derurgică britanică au intrat miercuri 
in grevă, in urma eșuării negocieri
lor care au avut loc între sindicate 
și conducerea companiei „British 
Steel". Siderurgiștii revendică majo
rarea veniturilor lor, în condițiile in 
care rata anuală a inflației a depășit 
nivelul de 17 la sută.

Observatorii relevă că aceasta este 
prima grevă generală organizată in 
sectorul siderurgic al Marii Britanii, 
din anul 1926.

C. E. E.

0 agendă dificilă 
pentru primele șase luni 

ale anului

DEFICITUL BALANȚEI COMERCIALE A S.U.A. în cursul lunii 
noiembrie 1979, deficitul balanței, comerciale a Statelor Unite a fost de 1.42 
miliarde dolari, inregistrind o ușoară reducere față de lunile precedente, 
în primul rind ca urmare a limitării importurilor de petrol. Departamen
tul Comerțului a precizat că în luna noiembrie S.U.A. au importat 219,6 mi
lioane barili, cu 53 milioane barili mai puțin decit în octombrie, ceea ce 
reprezintă cel mai scăzut nivel al Importurilor americane de petrol din 
ultimii doi ani. tn urma acestei evoluții a comerțului exterior, experții 
apreciază că deficitul total al balanței comerciale a S.U.A. ar urma să se 
cifreze, tn 1979, la 20 miliarda dolari (fată de 28,56 miliarde dolari — 
tn 1978).

ROMA 2 (Agerpres). — începînd 
de la 1 ianuarie, reprezentanților 
Italiei le revine sarcina de a prezida 
reuniunile la diferite niveluri ale 
Pieței comune, în conformitate cu 
principiul rotației alfabetice stabilit 
prin Tratatul de la Roma (de con
stituire a C.E.E.). Referindu-se 1» 
cele șase luni cît va dura mandate 
miniștrilor italieni și al șefului gu
vernului, agenția Reuter apreciază cj 
pe aceștia ii așteaptă o perioadă 
dificilă, pe măsura problemelor cu 
care sint confruntați „cei nouă".

Chiar de la început — scrie agen
ția — mai precis din 7 ianuarie, pre
mierul italian va avea misiunea, 
deloc ușoară, de a discuta cu un mi
nistru britanic cererea guvernului de 
Ia Londra privind reducerea con
tribuției Marii Britanii la bugetul 
comunitar, problemă care nu a putut 
fi rezolvată la nici o reuniune a Pie
ței comune desfășurată în 1979.

La puține zile după aceasta, men
ționează Reuter, premierul Francesco 
Cossiga va discuta cu președintele 
Comisiei C.E.E., Roy Jenkins, uns 
dintre problemele care provoacă di
vergențe între membrii Pieței co
mune, și anume cea a cheltuielilor 
legate de aplicarea politicii agricole 
a „celor nouă" și, mai ales, repar
tizarea acestor cheltuieli.

în felul acesta, relevă sursa citată, 
se vor desfășura lucrurile și In lunile 
ca vor urma.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plat® Sclntell nr. 1. Tel. IT M 10, 17 60 80. Abonamentele m fae la oflcUle poștale ol dlfuzoril din tntreprinderi fi Instituții. In Străinătate, abonamentele ie tae prin ILEXIM 
export-import presă, P. O. BOX 130—107 telex i 11 SUS, București, «ir. ÎS Decembrie nr. î, Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA ECtNTEH 00 360

<
e •

departamentul


