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ț „Si facem totul ta amil 1985 să asigur» realizarea' 
| in tele mai bune condiții a prevederilor tiu finalului! 

i actual, să marcheze noi și tot mai mari progrese in ț 
j înfăptuirea Programului partidului, in ridicarea niveluluij 

general de viață al poporului român, în întărirea inde-\ 

j pendenței și suveranității patriei noastre socialiste /" i

MESAJUL DE ANUL NOU
adresat întregului nostru popor, la posturile de radio și televiziune, de

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU '
Dragi tovarăși și prieteni, 
Cetățeni ai Republicii 
Socialiste România,

încheiem anul care a trecut cu rezultate remarca
bile in dezvoltarea patriei noastre socialiste. In anul 
1984, poporul român a sărbătorit împlinirea a 40 de 
ani de la victoria revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă, care a des
chis o nouă eră de transformări revoluționare, de 
edificare a orinduirii socialiste in România. Tot in 
acest an - în luna noiembrie - a avut loc Congre
sul al Xlll-lea ol partidului, care a adoptat hotăriri 
de însemnătate istorica pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării în cel de-al 8-lea cincinal și, in 
perspectivă, pinâ in anul 2000, pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea 
neabătută a României spre comunism.

In anul pe care-l încheiem, in industrie s-a realizat 
un ritm de creștere de circa 7 la sută, iar in agri
cultură s-a obținut cea mai mare producție de ce
reale din istoria țării, de peste o tonă pe locuitor. 
A fost dat în folosință Canalul Dunăre - Marea 
Neagră, grandioasă realizare a acestei epoci, a ge
niului creator al minunatului nostru popor. Am obți
nut, de asemenea, progrese însemnate in dezvoltarea 
invățămintului, științei și culturii. Pe baza creșterii 
avuției naționale și a venitului național s-a asigurat 
majorarea cu 6 la sută a retribuției reale și a pensii
lor ; au sporit, in continuare, veniturile țărănimii, ale 
tuturor oamenilor muncii. Marile realizări din acest 
an demonstrează, incâ o dată, forța economiei noas
tre naționale, superioritatea orinduirii socialiste pe 
care o edificam, capacitatea poporului nostru de a 
infringe orice greutăți și de a asigura - acționind 
unit, sub conducerea partidului - mersul ferm inainte 
al României pe calea progresului, bunăstării și civi
lizației.

Pentru toate aceste realizări, In numele Comitetu
lui Central al partidului, al Consiliului de Stat și al 
guvernului, precum și al meu personal, adresez 
acum, la încheierea anului, clasei noastre muncitoa
re, țărănimii, intelectualității, tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate, intregii națiuni, 
cele mai calde felicitări, împreună cu urarea de noi 
și tot mai mari victorii in activitatea viitoare.

Dragi tovarăși și prieteni, 
Cetățeni ai României 
socialiste,

Intrăm in noul an 1985 cu hotărirea fermă de a în
făptui neabătut prevederile planului pe ultimul an al 
actualului cincinal, asigurind astfel realizarea in 
bune condiții a întregului plan cincinal 1981-1985 
și ridicarea patriei noastre pe o nouă treaptă a dez
voltării sale socialiste. Acordăm, in continuare, o im
portanță deosebită lărgirii bazei energetice și de 
materii prime, înfăptuirii programelor speciale pri
vind ridicarea nivelului tehnic și al calității produc
ției, creșterea productivității muncii, reducerea con
sumurilor materiale și energetice, aplicarea fermă a 
principiilor noului mecanism economico-financiar, ale 
autoconducerii și autogestiunii muncitorești, sporirea 
mai puternică a eficienței intregii activități. Va con
tinua, de asemenea, procesul de dezvoltare și mo
dernizare a agriculturii, de înfăptuire a noii revoluții 
agrare in România, de transformare a modului de 
muncă, de viață și de gindire al țărănimii. Se va ac
ționa cu toată hotărirea in vederea îndeplinirii pla

nului In domeniul investițiilor, precum șl In celelalte 
sectoare de activitate.

Un accent deosebit se va pune pe dezvoltarea ști
inței, invățămintului și culturii - factori de cea mal 
mare importanță pentru desfășurarea cu succes a in
tregii opere de construcție socialistă din patria noas
tră. Se va intensifica activitatea politico-educativă 
pentru lărgirea orizontului de cunoștințe al oameni
lor muncii, de formare a omului nou, cu o conștiință 
patriotică revoluționară, inaintată.

Toate acestea ne cer să acționăm neabătut pen
tru perfecționarea continuă a intregii activități, pen
tru lărgirea democrației muncitorești revoluționare, 
pentru a pune in valoare inițiativa și capacitatea 
creatoare a oamenilor muncii, pentru Introducerea 

unul înalt spirit de ordine, disciplină șl responsabili
tate in toate domeniile vieții economice și sociale.

Să facem totul ca anul 1985 să asigure realizarea 
In cele mai bune condiții a prevederilor cincinalului 
actual, să marcheze noi și tot mai mari progrese in 
infăptuirea Programului partidului, in ridicarea nive
lului general de viață al poporului român, in întă
rirea independenței și suveranității patriei noastre 
socialiste I

Dragi tovarăși și prieteni,
Anul 1984 s-a caracterizat printr-o încordare deo

sebit de gravă a situației internaționale, prin inten
sificarea cursei înarmărilor - îndeosebi a celor nu
cleare - ceea ce a dus la creșterea pericolului unui 

nou război mondial, care s-ar transforma, inevitabil, 
intr-o catastrofă nucleară ce ar putea distruge în
treaga viață și civilizație de pe planeta noastră, lată 
de ce problema fundamentală a epocii noastre este 
oprirea cursei înarmărilor nucleare și trecerea la 
dezarmare, înlăturarea primejdiei de război și apă
rarea păcii. Intrînd in anul 1985 este necesar să 
facem astfel incit să fie oprită evoluția periculoasă 
□ evenimentelor spre agravarea încordării, să asigu
răm reluarea politicii de destindere și soluționarea 
pașnică o tuturor problemelor, apărarea dreptului 
suprem al popoarelor, al oamenilor - la existență, la 
libertate și independență, la viață, la pacel

Salutăm negocierile ce urmează să aibă loc, la în
ceputul acestui an, intre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite - și dorim ca ele să răspundă așteptărilor por 

poarelor de a deschide calea unor înțelegeri cores
punzătoare in problema armamentelor nucleare și a 
neutilizării Cosmosului în scopuri militare.

Dat fiind că problema rachetelor privește nemij
locit viața și existența popoarelor europene, conside
răm că toate țările continentului nostru - și în pri
mul rind cele din N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia 
- trebuie să participe nemijlocit, intr-o formă sau 
alta, la realizarea unor înțelegeri corespunzătoare, 
care să ducă la inlăturarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune și, apoi, a oricăror arme nucleare din 
Europa și din întreaga lume.

Popoarele europene - care in 1985 vor aniversa 
împlinirea a patru decenii de la încheierea celui 
de-al doilea război mondial și de la infringerea fas
cismului - vor trebui să țină seama de învățămintele 
istorie* și să conlucreze activ pentru a realiza - pe 
deasupra oricăror deosebiri de orinduire socială — 
o Europă unită, a păcii și colaborării, fără arme și 
fără războaie.

Ca și pinâ acum, România va milita cu toată ho
tărirea pentru dezarmare, pentru securitate, colabo
rare și pace în Europa și în lume. O atenție deo
sebită vom acorda dezvoltării colaborării in Balcani, 
transformării acestei regiuni intr-o zonă a păcii și 
conlucrării rodnice, fără arme nucleare și baze mili
tare străine.

în întreaga noastră activitate Internațională vom 
promova, in modul cel mai ferm, principiile deplinei 
egalități in drepturi, independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in treburile interne și avan
tajului reciproc, ale respectării dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur destinele, fără nici un 
amestec din afară. Sintem hotăriți ca, și in viitor, să 
ne aducem contribuția activă la soluționarea pașnică, 
prin tratative, a problemelor litigioase dintre state, la 
lichidarea subdezvoltării și instaurarea noii ordini 
economice mondiale bazate pe deplină egalitate și 
echitate in relațiile dintre state.

Consecventă politicii sale de pace șl colaborare, 
România va întări continuu conlucrarea cu țările so
cialiste, cu țările in curs de dezvoltare și nealiniate, 
cu statele capitaliste dezvoltate, cu toate popoarele 
lumii, fără deosebire de orinduire socială, pentru so
luționarea constructivă a marilor și complexelor pro
bleme ce confruntă epoca noastră.

Intrăm in noul an avind convingerea că popoarele, 
mișcările pentru pace și dezarmare de pretutin
deni - cărora poporul român ii se alătură cu toată 
forța - au capacitatea de a-și impune voința și de a 
da un nou curs evenimentelor, de a asigura triumful 
politicii de colaborare și pace, de independență, de 
afirmare liberă și suverană a tuturor națiunilor in
tr-o lume mai bună și mai dreaptă.

Dragi tovarăși și prieteni, 
Cetățeni ai Republicii 
Socialiste România,

Fie ca anul 1985 să aducă poporului nostru noi 
victorii in activitatea sa de construcție pașnică, in 
realizarea actualului cincinal și trecerea cu succes 
la înfăptuirea noului plan de cinci ani, a istoricelor 
hotăriri ale Congresului al Xlll-lea al partidului I

Fie ca anul 1985 să marcheze un moment impor
tant in lupta pentru pace, destindere, securitate și 
înțelegere intre toate națiunile lumii, pentru o largă 
și rodnică colaborare internațională I

Vă urez, dragi compatrioți, un An nou fericit, plin 
de satisfacții și bucurii, realizări tot mai mari in 
muncă și in viață, îndeplinirea tuturor dorințelor de 
mai bine, multă, sănătate și fericire I

„LA MULJI ANI I".

Cu dragoste nețărmurită pentru patrie, cu încredere in viitorul ei comunist

1985 - AN DE NOI VICTORII ÎN DEZVOLTAREA ROMÂNIEI SOCIALISTE, 1N ÎNDEPLINIREA 
ISTORICELOR HOTĂRÎRI ALE CONGRESDLEI AL XIII-LEA AL PARTIDULUI

A mai trecut un an. Sintem mai aproape de viitor cu un an. Deci, 
mai aproape de viitorul nostru comunist. Fiindcă niciodată ca-n noap
tea cînd anul trece în an pămîntul nu este mai aproape de steaua 
speranței. Iar speranța noastră - a trăitorilor pe aceste binecuvintate 
meleaguri de la Carpați și Dunăre - comunism și pace se cheamă. 
A fost o noapte sărutată de zăpezi și de glasurile urătorilor care, sub 
streașină țării, ne-au semănat in inimi suișuri de colinde și cristalin 
zvon de clopoței. A fost din nou noaptea tinereții fără bătrinețe prinse 
in vîrtejul cuceritor al veseliei, cîntecului și dansului ; dar - pentru 
unii dintre noi - a fost și o noapte a muncii, prima din Anul nou. A 
fost noaptea în care luminile din brazii sărbătorii au scăpărat luceferi 
în pocalele închinate cu vinul de viață lungă al sufletului românesc, 
închinate pentru anul care a fost și pentru anul care va fi, pentru 
fiecare în parte și pentru noi toți, pentru partidul nostru comunist, pen
tru conducătorul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și pentru prosperi
tatea Republicii Socialiste România.

A mai trecut un an. A fost un an de muncă responsabilă și de săr
bătoare lucidă. A fost anul 40 al libertății noastre șl anul Congresului 
al Xlll-lea al partidului. Am omagiat gindul șl fapta de libertate șl 
demnitate ale lui August 1944, evocindu-ne munca, lupta, glia și ome
nia. Sintem mai puternici cu un an. Am pășit viguros, optimiști șl 
tncrezători pe luminoasele clipe ale noii etape din devenirea comu
nistă a României.

A mai trecut un an. A fost un an de bilanț, de muncă șl de vic
torii. A mai sosit un an. Va fl - așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in Mesajul de An nou — un an care va aduce poporului 
nostru noi victorii in activitatea sa de construcție pașnică, în realizarea 
actualului cincinal și trecerea cu succes la înfăptuirea noului plan de 
cinci ani, a istoricelor hotăriri ale Congresului al Xlll-lea al partidului.

A mai trecut un an. A mai sosit un an. Noaptea care l-a unit, țara 
a sărbătorit-o cu voioșie, optimism, muncă, încredere șl tradiționalul
„La mulți ani, cu sănătate I". Este 
Sintem mai aproape de viitor cu

CU PLUGUȘORUL LA
FRUNTAȘI. — Ați cam intîrziat, 
flăcăilor I

„Reproșul" l-am Înregistrat In 
clipa In care In sala cantinei-

firesc. Sintem mal puternici cu un an. 
n ari I

restaurant a Întreprinderii de utilaj 
chimic „Grivița roșie" au pătruns 
urătorii : „Și la anu’ cind venim / 
Sănătoși să vă găsim". „Sănătoși — 
sănătoși, dar dacă e să judecăm 
după rezultatele in muncă trebuia 
să ne fi vizitat ceva mai de multi-

„Tinerețe, la mulți ani I*. Sub acest generic s-a desfășurat Revelionul tineretului din Capitală, la care au participat peste 5 000 de tineri

șor. Noi am mai făcut un revelion. 
Ce-i drept, două sărbători nu stri
că". Replica lăcătușului Nicolae Că
lin a fost rostită in microfon. Mem
brii celor șase sute de familii care 
intimpină aici Anul nou aplaudă 
puternic, semn că sînt de acord...

In imensa sală răsună apoi, clntată 
de mii de oameni, melodia „Să fie 
pace în Carpați".

— Cum va fi 1985 la dv. ?, l-am 
Întrebat pe tlnărul Jean Grigore, 
membru al comitetului de partid pe 
întreprindere.

— Spornic, ca și pînă acum, ni 
ie răspunde. De patru ani sintem 
primii in întrecerea socialistă pe 
ramură. Vrem să răminem fruntași, 
să realizăm utilaje chimice de înal
tă calitate șl la termen.

Dorință întemeiată, cu temelii so

lide. Rezultatele cu care oamenii 
muncii de aici au Încheiat anul 1981 
— o producție suplimentară în va
loare de 15 milioane lei la export 
și 250 tone utilaj tehnologic pentru 
industria chimică și rafinării -- 
oferă garanția atingerii, încă din

primele zile ale anului 1985, a unor 
ritmuri de lucru record. „In aceste 
momente sărbătorești — continuă 
el — gîndurile noastre, ale mun
citorilor și specialiștilor din a-
(Continuare in pag. a Il-a)
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Ca dragoste nețărmurită pentru patrie, cu încredere în viitorul ei comunist

1985 - AN DE NOI VICTORII 1N DEZVOLTAREA ROMÂNIEI SOOAUSTE, IN ÎNDEPLINIREA 
ISTORICEIOR HOTĂR1RI ALE CONGRESULUI AI XRI-LEA AL 1'ARTIIIll.HI

La cumpăna dintre ani, la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie", urări pentru noi 
împliniri in anul care a venit

întreprinderea de confecții și tricotaje din București - o cupă de șampanie pentru noul an, 
pe care oamenii muncii din această unitate și-l doresc tot mai rodnic

•băt, . :a 
iului Co
te Româ- 
wărășesc. 
iritate și 
toaște o 
ânia și 
ăcii și
uire a

Revelion '85 la Întreprinderea de mecanică fină din București, cu bucurie și încredere in 
succesele viitoare

(Urmare din pag. I)
ceasta mare întreprindere a tării se 
îndreaptă către secretarul general 
al partidului, căruia — pentru grija 
permanentă pe care o poartă dez
voltării industriei noastre socialis
te — ii urăm din toată inima viată 
lungă și sănătate.

„Grivița roșie" nu-i singurul loc 
din țară unde a „întîrziat" plugu- 
șorul. Corespondenți aflați la fața 
locului au consemnat și altele. Sec
vență din nord-estul țării :

— I-Iai noroc! Iar revelionul lui 
'86 să-1 facem tot pe 3 decembrie! 
In noaptea Anului nou, această 
urare am auzit-o de zeci de ori la 
întreprinderea filatura de fire „Me- 
lana“ din Botoșani.

— De ce pe 3 decembrie? l-am 
întrebat pe ing. Mihai Șeremet, di
rectorul întreprinderii.

— Ca să ne asigurăm și în anul 
viitor măcar depășirile de plan din 
acest an.

— Mari ?
— Importante : 171 tone de fire 

livrate suplimentar economiei na
ționale, din care peste două treimi 
la export. Ceea ce ne bucură este 
că, intimplător, depășirea coincide 
cu diferența dintre planul de pro
ducție pe '84 și cel pe '83. Prin ur
mare dublînd cantitatea pe care 
v-am spus-o rezultă 342 tone. Spor 
datorat exclusiv creșterii producti
vității muncii.

Altă secvență. De astă-dată în 
marea și frumoasa sală a cantinei 
nou construite a Combinatului de 
utilaj greu din Cluj-Napoca, ctito
rie a Epocii Ceaușescu. La re
velion sint prezenți sute de mun
citori, ingineri și tehnicieni — ro
mâni și maghiari — din toate sec
țiile și sectoarele. Aici l-am întîlnit 
și pe tovarășul Jâkab Bela, inginer- 
șef al Fabricii de mașini grele. Ne 
spune că se află la această sărbă
toare cu soția sa, programator la 
oficiul de calcul al combinatului.

— Cum ați încheiat anul 1984?, 
I-am întrebat pe interlocutorul 
nostru.

— Combinatul are reajizată o 
producție-marfă industriala în va
loare de 22 milioane lei. Gradul de 
înnoire și modernizare a produse
lor a ajuns la peste 78 la sută. A 
fost depășit cu 23 la sută planul de 
investiții.

Deci și aici au „întîrziat** colin
dătorii...

Alt colț de țară. Pe Emilian 
Krutsch, președintele consiliului 
oamenilor muncii din Combinatul 
petrochimic Timișoara, l-am întilnit 
într-una din instalații. E un bărbat 
tinăr, voinic, cu privire deschisă, cu 
o vorbă bună pentru fiecare.

— Sînteți de serviciu ?
— Nu, dar la noi e obiceiul ca in 

noaptea Anului nou să fim măcar 
citeva clipe printre cei aflați . la 
datorie. Mai ales cind anul se în
cheie cu realizări deosebite. Pentru 
că, aflați acum, noi am asimilat in 
1984 incă 15 noi produse în pre
mieră și am atins cotele celei mai 
înalte productivități a muncii.

__ clică
— Sarcina planificată am depă

șit-o cu 25 000 lei pe fiecare lu
crător.

...Despre astfel de plugușoare ,,in- 
tirziate" au mai relatat corespon
denții noștri și de la întreprinde
rea minieră Voivozi, și de pe P^aț" 
formele de foraj marin „Gloria**, 
„Orizont" și „Prometeu**, și de la 
sonda 260 a schelei „Ghelința", de 
sub piscul înzăpezit al Zarnei din 
Covasna, și de la nodul feroviar 
Teiuș, de la alte zeci și zeci de în
treprinderi din toate județele țării.

ACASĂ LA REALIZATO
RII MARILOR RECOLTE. 
Cei ce pregătesc piinea acestui, an 
au ridicat paharul pentru plinăta
tea hambarului țării, pentru viața 
mereu mai bună a lor și a întregu
lui popor. în casa cooperatorilor 
Maria și Oprea Coman, din comuna 
Urzica, județul Olt, bucuria, roa
delor din anul ce a trecut,. gîndul 
pentru rodul anului acesta sînt îm
părtășite cu altă familie — Floarea 
și Marin Stroie, împreună cu cei 
doi copii, Cornelia și Florea. Bel
șugul de pe masă — belșugul rodu
lui din cimp, pentru care coopera- 
tiva agricolă a fost distinsă cu inal- 
tul titlu de Erou al Muncii Socia
liste. Gînduri exprimate : „In 
anul ce trece am lucrat m acord 
patru pogoane. Venituri — 26 000 
lei. Anul acesta putem mai 
mult**, iși zice Oprea Conțjan. „Eu 
cu familia, că sintem patru, 30 000 
de lei pe 3 hectare. De ce n-ar fi 
anul ăsta patru hectare, iar ciști- 
gul de 50 000 lei? Căci, uite, timpul 
ne ajută**. „La mulți ani“ închină 
gazdele pentru anul ce colindă suo 
ferestre. „La mulți ani" răspund 
oaspeții. Si intră Anul nou in casa 
bănățeană din comuna Peciu Nou, 
a inginerei Ana Mureșan, președin
ta consiliului de conducere, al 
C.A.P.-ului. Aceeași voie bună ce 
face casă bună cu hărnicia. Anul ce 
trece a însemnat pentru coopera
torii din Peciu Nou recolte medii 
la hectar de 5 670 kg grîu, 7 130 kg

orz, 14 045 kg porumb. Paharul ri
dicat in cumpăna de ani de pre
ședintă, alături de soțul ei, Ion Ma
reșali, inginer la I.A.S., alături de 
oaspeții casei, Ioana Ităduț, Maria 
Suciu, Elena Constantin e însoțit 
de același gînd : „anul care vine să 
fie bogat în bucate, așa cum ne-am 
angajat in fața iubitului conducă
tor, tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
20 000 kg știuleți și peste 55 000 kg 
sfeclă de zahăr la hectar, mai bine 
de 3 000 litri de lapte pe vacă fura
jată". Dorințe pentru noul an ? 
„Multe, mai ales că împlinirea lor 
depinde de munca noastră. Și 
bucurii legate de copii : Codruța — 
studentă, Mihai — mecanic, Liliana 
și Dana eleve. Ii dorim mai buni 
ca noi".

Un „La mulți ani și mai bogați!" 
a răsunat și în casa lui Iulian Dinu, 
președinte la C.A.P. din satul Maia, 
comuna Brazii din Ialomița. Spune: 
„Anul acesta a fost al recoltelor 
mari. Am obținut 45 tone de roșii la 
hectar, 37 —: de gogoșari, 33 — de 
vinete. Se poate mai mult". De
altfel, unul din oaspeții casei, Con
stantin Mavrodin, afirmă că el și-a 
„pus la cale grădina" din ferma a 
2-a, așa ca să sară... peste anul 
1985 și să intre direct în 1986!“. 
Cum? „Realizînd recoltele prevăzu
te pentru acel an : 60 tone roșii la 
hectar, 40 tone de gogoșari, 39 tone 
de vinete și 70 tone de varză. Dv. 
știți că unele familii care au lucrat 
in această fermă au obținut veni
turi de peste 100 000 lei?!“. Iar 
oaspeții între ei refac dialoguri ce 
altădată ptmeau pe gînduri : „Cum 
e cîmpul?". „Bun". „Cum e omul?**. 
„Bun". „Cum e timpul ?“. „Bun".

SĂRBĂTOARE ÎN CASE 
NOI. An nou sărbătorit de zeci 
de mii de familii ale țării în 
blocuri luminoase, construite in ul
timele 365 de zile. Edificii abia eli
berate din strînsoarea schelelor. 
Dovezi statornice ale grijii pentru 
omul muncii in România. La reve
lionul trecut, cartierul „Traian" din 
Vaslui era doar o... machetă. Și 
iată-i acum pe colindători sunînd 
la ușa apartamentului 6, pe scara 
B, in blocul 321: „Sorcova-vesela..." 
Gazda, tînărul Adrian Grădinaru, 
muncitor la C.F.R., ii întîmpină 
zîmbind. Se află-n jurul mesei cu 
soția, tot muncitoare, și cu cei doi 
copii, Marian și Iulia, cu părinții, 
Olga și Vasile, sosiți dintr-o co
mună, cu cumnații Mariana și Va
sile Saviu, tot muncitori. „Să vă fie 
casa casă, să vă fie masa masă" 
urează colindătorii. Reporterul aflat 
de față consemnează lapidar : Le 
este.

La Rîmnicu Vîlcea, în cartierul 
Rimnic-Sud, care nici el nu exista 
acum un an decit pe.:, ozalid, repor
terul în chip de „colindător" sună 
la întimplare la unul din cele 300 
de apartamente. în cadrul ușii 
apare capul familiei, Constantin 
Ciuhu, tehnician la întreprinderea 
de utilaj chimic și forjă. „An nou 
în casă nouă ! La mulți ani !“ Fe
tița, Lavinia, e „mare" din două 
motive : a) la toamnă merge la 
școală ; b) are camera ei. Unde e și 
pomul de iarnă, sclipind, lingă care 
va trăi „o clipă cit un an“. Doina, 
soția, iși împarte bucuria pentru 
noul apartament cu nerăbdarea 
pentru a-și muta „mai așa" noua 
mobilă, noile covoare, noile... Iar 
el, Constantin Ciuhu, a fost iertat 
că a întîrziat un ceas la pregătirile 
de An nou. A trebuit „să le vadă 
plecate" spre Moinești două utilaje 
ce trebuiau expediate... la anul. 
„Rămîi gazdă sănătoasă, căci 
ne-așteaptă altă casă". Care din 
cele peste 300 de apartamente din 
Rimnic-Sud ? Care din cele 25 000 
din Rimnicu Vilcea, cite s-au înăl

țat în ultimii 20 de ani ? In toate 
— bucuriile împlinirii. Dar parcă 
doar în Rimnicu-Vîlcea ? De ce nu 
și în oricare altă localitate a țării? 
De pildă, în Zalău, pe fostul teren 
viran unde macaralele de-acum un 
an au înălțat cartierul Dumbrava- 
Nord (aproape 1 000 apartamente). 
Și aici colindătorii vin prima dată, 
cîntind cristalin : „Slobozî-ne
gazdă-n casă..." Și îl primește fa
milia strungarului Vasile lancău, 
de la „Armătura". Cu colăcei, cu 
bunătăți, cu zîmbete și-mbrățișări. 
„Știm că sintem an de an mai pu
ternici, am trăit de la bun început 
devenirea întreprinderii mele -Ar
mătura», de la desenul de pe 
planșă, pînă la faima de care se 
bucură acum în țară și peste hQ- 
tare. Dar că-n locul scormonit de 
excavatoare parcă ieri se vor 
înălța blocuri cu aproape 1000 
apartamente, între care unul al 
meu, parcă nu-mi venea să cred, 
Și totuși, iată-1. E apartamentul 
meu, al familiei mele. Da, puternică 
sîntem. Și vom fi și mai puternici".

Printre blocurile cu ferestre lu
minate, pe locurile „parcă ieri" 
scormonite de excavatoare se aud 
glasuri argintii : „Slobozî-ne
gazdă-n casă...". Iar stăpînii mari
lor case noi îi întîmpină zîmbind. 
An nou, case noi, oameni noi, în
nobilați de propria creație în pro
pria țară. „LA MULȚI ANI !“

ANUL UNU PE „MAGIS
TRALA ALBASTRĂ". Primul 
revelion în turnul de comandă al 
ecluzei de la Agigea, una din cele 
două porți care asigură navigația 
pe Canalul Dunăre — Marea Nea
gră. întregul personal (alcătuit din 
dispeceri de navigație, operatori, 
mecanici și electricieni) se află la 
posturi, supraveghează de la pupi
trele electronice de comandă intra
rea, parcursul în bune condiții și 
ieșirea navelor prin canal. Stăm de 
vorbă cu ing. Ion Caloianu, șeful 
de tură.

— Anul 1984 Înseamnă primul 
bilanț de trafic prin Canalul Du
năre — Marea Neagră. De la 26 mai 
1984, cind tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a inaugurat acest nou 
drum de ape al Dunării către 
mare, și pînă la 31 decembrie prin 
cele două ecluze de la Cernavodă 
și Agigea au trecut peste 4 100 de 
nave de diferite mărimi și tipuri, 
care au transportat 5 725 000 tone 
mărfuri și 16 500 pasageri români și 
străini aflați în tranzit sau în 
excursie pentru a cunoaște această 
mare realizare a poporului român.

— Ce vă doriți pentru anul 1985 ? 
— Ceea ce-și doresc toți mari

narii : „Drum bun și vînt din 
pupa".

„TINEREȚE, LA MULȚI 
ANI I “ Revelionul tineretului 
din capitala României a fost Însăși 
imaginea exuberanței și bucuriei, 
a încrederii în perspectivele noului 
an. Abia se lăsase seara, cind 
peste 5 000 de tineri îmbrăcați în 
haine de sărbătoare începuseră să 
se adune pe esplanada complexu
lui expozițional de lingă Casa 
Scînteii. Un timp au admirat copa
cii, înfloriți parcă de seînteierile 
zăpezii și de explozia luminilor 
multicolore. Apoi au trecut pe sub 
monumentalul arc de triumf — 
simbol al marilor izbînzi ale po
porului nostru in cele patru decenii 
de viață liberă. „Tinerețe, la mulți 
ani !“ — se putea citi la intrarea 
pavilionului central al întreprinde
rii de tirguri și expoziții București, 
gazdă și in acest an a tradiționalei 
întîlniri cu Anul nou. Urare fi
rească : se știe — mai ales pentru 
tineri — anii nu trec, anii vin...

Ora 21. „Revelionul tineretului" 
a început. Pe un ecran imens se 
proiectează filmul „La noi toți 
tinerii visează pacea-n lume". Prin 
intermediul peliculei sînt înfățișate 
imagini de la marile evenimente 
politice, economice și social-cultu- 
rale ale anului 1984. Sub imensa

Inscripție pentru noul an
De fiecare dată, la 

răspintia dintre ani, 
gindul ni se duce la 
cei dragi, ca o sanie 
de basm pe albul de 
zăpadă. urindu-le 
după datină : viată 
lungă și-mbelșuga- 
tă, fericire și sănă
tate „că-i mai bună 
decit toate", împlini
rea tuturor dorințe
lor și omenosul 
Anul nou cu bine !

Și se știe, in vi
ziunea etică Și este
tică a poporului ro
mân, bine e încăr
cat de multiple în
țelesuri.

Așa ii urăm din 
adincul inimii con
ducătorului nostru 
iubit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
ilustrului pater pa
triae, ctitorului 
României socialiste, 
omului intre oameni, 
care a dat cea mai 
mare strălucire isto
riei noastre contem
porane.

Așa ii spunem to
varășei sale de viață

și de luptă, eminen
tului om de știinfă 
acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu, cu senti
mentul că avîndu-i 
în fruntea noastră 
ne vom îndeplini 
idealurile, tara va ft 
înfloritoare și viața

Ion Dodu BĂLAN

poporului tot mai 
prosperă.

Așa ne urăm unii 
altora, așa face în
tregul nostru popor, 
pentru care moște
nirea din străbuni, 
marile datini „sint 
mai sfinte ca o lege".

Anul care s-a 
scurs a fost, pentru 
poporul și partidul 
nostru. marcat de 
semnificative aniver
sări și de evenimen
te istorice decisive, 
precum Congresul al 
XIII-lea, piatră de 
hotar in istoria noas
tră contemporană, 
care a demonstrat pe

deplin justețea poli
ticii partidului și sta
tului, unitatea între
gului popor în jurul 
secretarului general, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. mobili- 
zindu-ne toate ener
giile pentru înfăptui
rea directivelor ma
relui forum al co
muniștilor, pentru 
încheierea cu succes 
a cincinalului și pen
tru a întîmpină cu 
mărețe realizări săr
bătorirea a două de
cenii de la Congre
sul al IX-lea al 
partidului, care a 
deschis o epocă nouă 
in viața poporului 
român, Epoca Nicolae 
Ceaușescu, ales tot 
acum două decenii 
de voința întregului 
popor in inalta func
ție de secretar gene
ral al partidului.

Creatorii din pa
tria noastră sint 
minări că pot reflec
ta in operele lor o 
asemenea istorie, cu 
eroii ei de grandioa
să epopee.

cupolă a pavilionului sărbătoresc 
împreună noul an metalurgiști de 
la „Republica", constructori de 
utilaje de la „Grivița roșie", 
textiliste de la I.C.T.B., electroniști 
de pe moderna platformă a electro
nicii Pipera.

O atmosferă tonifiantă domnește 
în acest palat al tinereții, veseliei 
și bucuriei. Organizatorii „Reve
lionului tineretului" din acest an 
— C.C. al U.T.C., Comitetul mu
nicipal București al U.T.C. — au 
asigurat participanților o ambianță 
deosebit de plăcută.

Ora 23,15. Pe marele ring din 
mijlocul sălii apar colindătorii. 
Plugușorul tineretului, rostit de 
glasurile pline de vigoare urează 
pentru partid, pentru secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în întreaga sală 
răsună cîntecul „Ceaușescu — La 
mulți ani**, piesă corală in primă 
audiție interpretată de corul „Pre
ludiu" al Ansamblului artistic al 
U.T.C.

Printre participant!, la una din 
mese îi întîlnim pe tinerii Lupu 
Tudoriță și Radu Miu, sudori la 
întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița roșie" din Capitală, care 
sărbătoresc împreună cu soțiile 
Revelionul.

— Noi lucrăm într-un domeniu 
cu totul și cu totul deosebit. Con
struim echipamente pentru cen
trala nucleară. Munca noastră este 
o muncă plină de răspundere. Noi 
știm acest lucru și tocmai de 
aceea ne vom face datoria cit mai 
bine. Cu atomul nu te joci. îl 
îmblinzești și atunci el te ajută. 
Dar altceva vreau să zic, ne spune 
Radu Miu. Poporul nostru e un 
popor iubitor de PACE. Noi vrem 
să trăim și să muncim în pace. De 
aceea, noi, tinerii din întreaga 
lume, în anul 1985, Anul Interna
țional al Tineretului, trebuie să 
facem totul pentru ca pe planeta 
albastră să fie veșnic pace.

„Cine muncește bine știe să și 
petreacă bine" — spune proverbul. 
Tinerii bucureșteni, și alături de ei 
toți tinerii României socialiste — 
dimineața de suflet a viitorului — 
au intîmpinat Anul nou cu încre
dere neclintită în viitorul comu
nist al patriei și cu hotărirea de 
a face totul, sub conducerea parti
dului, pentru ca peste tot în lume 
să triumfe pacea. Să nu uităm : 
1985 este Anul Internațional al 
Tineretului. Și este așa dintr-o 
inițiativă românească !

MEDALII OLIMPICE Șl 
UN TORT PENTRU... MAI 
TÎRZIU Pe strada Gruiu Arge
șului, din cartierul bucureștean 
Balta Albă, la nr. 3, bloc 31 B, 
etajul III, îi vizităm in aparta
mentul,47 pe soții Păuca. Sint îm
preună cu cei trei copii : Dumitru 
Alexandru, Cornelia și Simona, in 
jurul bradului împodobit. în cen
trul atenției, evident, Simona, 
dublă medaliată cu aur la Jocurile 
Olimpice din 1984.

— Ciți ani ai acum, Simona 
Păuca ?

— Am împlinit 15.
— Ești cam îmbujorată, de ce ?
— Abia m-am întors de la sta

dionul „23 August*, Am parcurs 
citeva ture de pitetă împreună cu 
tata, cu sora și-cu fratele meu. 
încă de pe vremea cind eram 
mică, ei m-au ajutat ca să ajung... 
mare.

— Deci, te-ai antrenat chiar și 
în noaptea Revelionului ?

— Chiar și ! Nu-mi pot permite 
nici o zi de răgaz. Nu zimbiți, nu 
este vorba de siluetă, ci de condi
ția fizică de excepție, obligatorie

în echipa României, campioană 
olimpică.

— Cine a făcut tortul acesta 
frumos, de ciocolată, care ispitește 
din mijlocul mesei ?

— Mama. A spus ca-i pen
tru mine, dar eu n-am gustat decit 
un deget de cremă. îmi voi trata 
însă din plin familia, invitații, pe 
Florea Ștefănescu, antrenorul meu 
de Ia Dinamo-București, pe cei 
dragi.

— Ce gînduri ai pentru ceea 
ce numim anul competițional 1985?

— Voi lupta din răsputeri pentru 
noi medalii strălucitoare, pentru 
gloria țării mele. Cind ? în mai, la 
campionatele europene din Finlan
da, în noiembrie, la campionatele 
lumii din Canada. Mai ales, acolo, 
în Canada, ca să arătăm lumii 
gimnasticii că sintem demne ur
mașe ale inegalabilei noastre spor
tive Nadia Comăneci.

Noi, tinerii României, sîntem ca
pabili de recorduri și performanțe 
superioare în toate ramurile spor
tive. Aceasta și datorită grijii per
manente cu care sîntem înconjurați 
de conducerea partidului și statu
lui. în numele componentelor echi
pei naționale de gimnastică do
resc să mulțumesc și pe această 
cale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu pentru 
minunatele condiții de învățătură 
și pregătire create, să Ie urăm „La 
mulți ani cu sănătate !“, să ne an
gajăm că vom face totul pentru 
continua sporire a gloriei sportive 
a patriei.

OAMENI PE „OMUL", 
în secunda clinchetului de pahar 
ce marca în fiece cămin pășirea in 
viată a noului an, sus, pe virful 
Omul, la cota 2 506, patru oameni 
înfășurați în viscol porneau la da
torie : meteorologii Ana și Ion 
Bobeș, Teodor Chiciu și Gheorghe 
I’orancea. Pentru prima dată in 
acest an au măsurat viteza și di
recția vintului, temperatura aeru
lui, gradul de umiditate, presiunea 
atmosferică... Deci acele date care, 
combinate, alcătuiesc conținutul 
cunoscutei expresii „în următoare
le zile, vremea va fi...“. Date de 
a căror precizie depind „semnele 
zilei", iar de acestea „semnele a- 
nului". Cei patru sint oameni ai 
unei profesii aspre. Cum va fi 
timpul ? întrebăm prin radio. 
„Semne bune anul are !“. După ce 
și-au transmis „meteorul" au adău
gat : „Tuturor oamenilor patriei 
«La mulți ani !»“. La mulți ani cu 
sănătate și pentru dv. !

FELICITĂRI DIN LARG.
De pe toate meridianele și parale
lele „de apă" ale globului, la sta
ția de radio-coastă a portului Con
stanța s-au primit sute de radio
grame. Echipajele navelor româ
nești aflate în marș sau în diferite 
porturi și-au felicitat familiile, 
prietenii, pe toți cei de-acasă. Iată 
conținutul radiogramei de pe cel 
mai tinăr mineralier de 65 090 tdw 
„Baia de Arieș", operă a navaîiș- 
tilor întreprinderii de construcții 
navale Constanța, aflat acum in 
prima cursă : „De aici, din Oceanul 
Atlantic, unde vom întîmpină so
sirea Anului nou, adresăm o caldă 
urare de «Mulți ani, multă sănă
tate și putere de muncă» tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu, odată cu le- 
gămîntul nostru solemn de a fi 
mereu la datorie pentru a traduce 
în viață, oriunde ne-am afla, pe 
toate meridianele lumii, înțeleaptă 
politică de pace și colaborare in
ternațională a României socialis
te". In numele echipajului sem
nează Ion Lungu, comandant de 
cursă lungă.

Privire
spre viitor

Ne-am aflat la cumpăna 
unui timp. Ceva s-a sfirșit, 
altceva s-a născut, tn mie
zul nopții de Revelion am 
trăit clipa in care nădej
dile noastre au căpătat, o 
nouă sevă, cum capătă ghio
ceii primăvara cind străpung 
pătura de zăpadă. Am fă
cut in ultimul minut al ve
chiului an un rapid bilanț al 
celor trăite, ne-am intors 
spre viitor, prolectind cu ex
plozivă speranță ce vom avea 
de înfăptuit pentru patria 
noastră.

Știm cu toții că nimic nu 
se dobindește fără greutate. 
Și mai știm că nimeni in lu
mea asta nu deține o baghe
tă magică, cu care să ridice 
orașe, clădiri, fabrici. Și to
tuși țara noastră a realizat 
In timpul cel mai scurt obiec
tive diverse și de importanță 
capitală, ca și cind poporul 
nostru ar fi deținut o ase
menea baghetă fermecată.

Ioana POSTELNICU

încrederea ce-o avem tn 
partid! in cel ce conduce pa
tria, încrederea in evoluția 
pozitivă a fenomenelor, for
ța de muncă, priceperea, ela
nul, calități intrinsece ale 
neamului nostru, au consti
tuit nu un miracol, ci o rea
litate care trezește admirația 
și prețuirea celor ce au oste
nit a le ridica, stimulindu-i 
pentru realizări viitoare.

tn noaptea cind ceasul a 
anunțat nașterea noului an, 
după mesajul președintelui 
țării, ne-am gindit la cele ce 
am lăsat in urmă. Dacă men
ționăm uriașa înfăptuire a 
Canalului Dunăre — Marea 
Neagră, a noilor tronsoane de 
metrou, a tot ceea ce cunoaș
tem prin mass-media și ceea 
ce știm prin nemijlocitul 
contact al nostru la locurile 
de muncă, in fabrici, pe o- 
goare, in instituțiile de știință, 
in sectorul de cultură, tot 
nu am putea enumera inte
gral uriașele realizări și gi
ganticele eforturi ce s-au de
pus, fiind apoteozate de Con
gresul al XIII-lea.

Primul minut al noului an 
ne-a plasat in primul minut 
al ultimului an al acestui 
cincinal, minut pe care toa
tă suflarea țării îl va trans
forma in ceasuri, zile și luni 
de muncă și izbîndă. Un e- 
fort colectiv — nu ușor — la 
care sintem chemați pentru ca 
patria noastră să-și spo
rească izbinzile și să depă
șească greutățile. Toate le 
facem cu tragere de inimă, 
pentru propășirea țării, pen
tru înfrumusețarea ei, pentru 
o viață mai bună, pentru 
pace, pentru continua înăl
țare a scumpei noastre pa
trii socialiste.

Decorul tonifiant oferit de zapada căzută din abundență a prilejuit oamenilor muncii aflați la odihnă in aceste zile clipe de neuitot

DE GARDĂ LA DRAPEL 
în cursul dimineții de ieri am 
primit la redacție o scrisoare din 
care reținem :

„Am intîmpinat Noul an. 1985, în 
postul de santinelă la Drapelul de 
luptă al unității, simbolul onoarei, 
gloriei și vitejiei ostășești. In acest 
an voi trece în rezervă și mă voi 
întoarce printre tovarășii mei de 
muncă de la Fabrica de sticlă din 
Suceava.

Pînă atunci însă doresc să urc 
noi trepte pe drumul măiestriei 
ostășești. Voi depune eforturi sus
ținute pentru ca și subordonații 
mei, cei care acum cîteva zile, în 
preajma Zilei Republicii, au depus 
jurămîntul militar, supremul legă- 
mint al iubirii de țară, să devină 
ostași temeinic instruiți, cu o înal
tă conștiință patriotică. împreună 
cu ei, cu ceilalți ostași ai unității 
voi face totul pentru a transpune 
in viață sarcinile ce ne revin din 
istoricele documente ale celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului, 
prevederile Directivei Comandan
tului suprem privind pregătirea 
militară și politică a armatei. Ani
mați de perenul sentiment al da
toriei ostășești, vom face totul pen
tru a răspunde prin noi fapte dem
ne marilor comandamente ale 
acestui timp de aur". (Caporal loan 
Constantin Paraschi).

Reportaj realizat de Mircea Bunea, 
Laurențiu Duță, reporterii și cores
pondenții „Scinteii*

Fotografii : Eugen Dichiseanu
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xcelenței Sale Domnului KURT FURGLER
Președintele Confederației Elvețiene

BERNA
'gerca dumneavoastră in înalta funcție de președinte al Confederației 
ie îmi oferă un plăcut prilej de a vă adresa felicitările mele cordiale, 
și cele mai bune urări de fericire personală, de prosperitate și progres 
ui elvețian.
exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare pe multiple 
între Republica Socialistă România și Confederația Elvețiană se vor 
și adinei, spre binele celor două țări și popoare, în interesul păcii, 

ții și cooperării in Europa și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

^PRIMELE ZILE ALE ANULUI,
PRIMELE SUCCESE ÎN MUNCĂ

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT DE LA VETRELE CU „FOC CONTINUU**

Excelenței Sale Domnului RAJIV GANDHI
Președintele Partidului Congresul Național Indian (I), 

Prim-ministru al Republicii India
NEW DELHI

te deosebit de plăcut ca, in numele Partidului Comunist Român, al 
român și al meu personal, să vă adresez calde felicitări pentru 
orie obținută de Partidul Congresul Național Indian (I) în recentele 

gislative, care a asigurat o puternică majoritate in parlament, și să 
lit cele mai bune urări de succes in îndeplinirea sarcinilor de înaltă 

jre încredințate de poporul indian.
jsesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că raporturile 
îale de strinsă prietenie și colaborare rodnică dintre România și India 
■mplifica și intensifica in continuare atit pe plan bilateral, cit și în 
eții internaționale, în folosul reciproc al celor două popoare. în inte- 

.romovării politicii de pace, independență’națională și înțelegere in 
ga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Am pășit intr-un an ncu de muncă Intensă, hotăritor pentru în
făptuirea neabătută a obiectivelor mobilizatoare și complexe ale ac
tualului cincinal.

Pentru colectivele de oimeni ai muncii de pe întreg cuprinsul 
țării, însufiețitoarele indemniri adresate de secretarul general al parti
dului, președintele Republici, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in Mesa
jul de Anul nou au avut o rezonanță profundă. Așadar, pretutindeni, 
din primele zile ale anului, lominantă este hotărîreo de a munci mai 
bine, mai spornic, la nivelul maxim al posibilităților pentru înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al Xlj-lea al partidului pentru îndeplinirea 
ritmică și integrală, cu înaltă eficiență, a sarcinilor economice pe 1985 
și pe întregul cincinal.

Aflați în întreprinderi în care in aceste zile de început de an 
activitatea productivă n-a contenit nici o clipă, corespondenți ai 
„Scinteii” transmit știri din' care se degajă imaginea tonifiantă a 
elanului revoluționar și abnegației în muncă ale colectivelor de oameni 
ai muncii.

bune rezultate se tnscriu brigăzile
3, 5 și 7. (Stan Ștefan, corespon
dentul „Scinteii").

Cum va fi vremea în prima lună a noului an
Institutul de meteorologie și hidro- 
?ie informează că, în luna ianua- 
>, temperaturile medii se vor situa 
limite normale, exceptind centrul, 

rdul și vestul țării, unde vor fi mai 
borîte. In unele zone din sud tem- 
raturile vor fi mai ridicate. Re
nul pluviometric va fi excedentar 
cea mai mare parte a țării.

Prima decadă a lunii se va carac- 
•iza, la început, printr-o vreme 
ii caldă, cu precipitații îndeosebi 
b formă de burniță și ploaie, 
ilat, va apărea polei. Apoi, o pă- 
mdere de aer rece va afecta în- 
osebi regiunile nordice, centrale 
de vest ale țării, unde, izolat, tem- 
raturile minime vor coborî și sub 
nus 20 de grade. Vor predomina 
ecipitațiile sub formă de ninsoare, 
• vîntul va prezenta intensificări 
scurtă durată în Bărăgan, Dobro- 

a, Moldova și la munte. Temperă
rile maxime vor fi în general po- 
ive, in primele zile, cind se vor 
•egistra în sudul tării și valori 
ropiate de 10 grade, după care vor 
veni negative și numai pe alocuri 
prevăd valori peste zero grade, 
va produce ceață, mai ales dimi- 

ața și seara.
tn a doua decadă va predomina o 
eme umedă cu cerul variabil, mai 
îlt noros. Precipitațiile vor fi atit 
b formă de ploaie, cit și sub formă 

lapoviță și ninsoare în Oltenia, 
imtenia, Dobrogea. iar in celelalte 
ne predominant sub formă de nin- 
are. Pentru scurtă durată, vîntul 

prezenta intensificări în sudul și 
tul țării. Temperaturile minime se 
r situa între minus 8 și plus 2 
ade, mai coborîte in Maramureș, 
ansilvania și nordul Moldovei, iar 
le maxime intre minus 4 și plus 6

grade. Frecvent se va produce ceață 
cu depuneri de chiciură.

în decada a treia, la Început 
vremea va fi umedă, cu cerul mai 
mult acoperit, cu precipitații sub 
formă de ploaie și burniță in Olte
nia, Muntenia și Dobrogea și sub 
formă de ninsoare in rest. Apoi, o 
circulație atmosferică predominant 
nordică va favoriza o nebulozitate 
redusă, cu temperaturi minime scă
zute, îndeosebi in nordul și vestul 
țării, unde, izolat, se vor înregistra 
și valori sub minus 15 grade. Ninsori 
slabe. în Moldova, Dobrogea și zona 
de munte, vîntul va prezenta inten
sificări de scurtă durată, viscolind 
zăpada. Temperaturile maxime ale 
acestei decade se vor situa între 
minus 5 și plus 5 grade. Se va pro
duce ceață, pe alocuri cu depuneri 
de chiciură.

★
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 3 ianuarie, ora 20 — « 
ianuarie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi In general umedă cu cerul mal mult 
acoperit. Vor cădea ninsori locale în 
cea mai mare parte a țării, tn sud- 
estul tării, trecător precipitațiile vor 
fi izolat șl sub formă de lapoviță șl 
ploaie. Vintul va sufla slab pină la 
moderat, cu intensificări la munte șl 
în estul tării, spulbertnd pe alocuri ză
pada. Temperatura aerului tn creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse in
tre minus 10 și zero grade, mai cobo- 
rite în depresiuni, iar maximele ‘ntre 
minus 7 și plus 3 grade. Izolat in sud- 
estul țării se va semnala polei, tn 
București : Vreme în general umedă, 
cu cerul mal mult acoperit. Tempo
rar va ninge. Vint moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 5 șl minus 3 grade. Iar cele 
maxime între minus 2 șl plus 2 grade.

MUREȘ : Energeticienii de 
pe cele trei mari platforme ale 
întreprinderii electrocentrale Mu
reș — Iernut, Fîntînele și Tirnă- 
veili — s-au aflat, în primele două 
zile ale noului an, in haine de lu
cru. Aici — unde in anul 1984 au 
fost produse suplimentar aproape 
600 milioane kWh energie electrică 
— electricienii, automatiștii și lu
crătorii de alte profesii, între care 
maiștrii Ilie Jidvean și Iosif Olah, 
au făcut din nou proba înaltei lor 
conștiințe muncitorești. Astfel, prin 
exploatarea judicioasă a utilajelor 
și agregatelor și asigurarea func
ționării neîntrerupte a grupurilor 
energetice, ei au livrat, în zilele de 
1 și 2 ianuarie, peste prevederile de 
plan, 25 milioane kWh energie elec
trică. După cum ne spunea ing. 
Viorel Cerghizan, directorul între
prinderii, prin asemenea fapte 
de muncă a fost posibil ca, 
in perioada de la Congresul al XII- 
lea Ia Congresul al XIII-lea ale 
partidului, cele trei cetăți de lumi
nă din Cimpla Transilvaniei să 
pulseze suplimentar în sistemul 
energetic național peste 2,2 mi
liarde kWh energie electrică, iar 
consumul tehnologic propriu să fie 
diminuat cu 42 milioane kWh 
energie electrică. (Gheorghe Giur
giu, corespondentul „Scinteii").

GALAJI . în noaptea Anului 
nou. oamenii muncii din Combina
tul siderurgic Galați s-au aflat Ia 
datorie, întîmpinind cu semnificative 
sporuri de producție anul 1985. Să 
consemnăm deci că schimbul din 
această noapte a realizat in plus 
față de plan 100 tone cocs metalur
gic, aproape 250 tone fontă, circa 
250 tone oțel, 300 tone laminate fi
nite pline și alte produse. Aceste 
prime sporuri ale noului an au fost 
urmate de altele obținute de către 
celelalte schimburi din zilele de 1 
și 2 ianuarie, ceea ce face ca pe 
primele zile din 1985 Combinatul 
siderurgic Galați să raporteze ob
ținerea în plus a 600 tone cocs

derurgiștii hunedoreni au realizat 
suplimentar, in cele două zile ale 
începutului de an nou, 60 tone cocs 
metalurgic, 100 tone fontă, 400 tone 
oțel și 300 tone laminate finite. 
(Sabin Cerbu, corespondentul 
„Scinteii").

CARAȘ-SEVERIN . Potrivit 
tradiției, multi dintre si derurgiștii 
Reșiței au intimpinat Anul nou in 
salopete de lucru, la gura cup
toarelor cu foc nestins. „Hotăriți să 
aplicăm in viață îndemnurile secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de a obține 
in noul an rezultate superioare celor 
de pină acum, spre a termina cin
cinalul in condiții cit mai bune, ne 
spune tovarășul Gheorghe Oprea, 
secretarul comitetului de partid, și 
in combinatul nostru au fost luate 
măsuri pentru ca, din primele zile 
ale lui 1985, să se obțină importante 
sporuri de producție". Ca urmare, 
cantitatea de produse siderurgice 
obținute peste plan în zilele de 1 
și 2 ianuarie se ridică Ia aproape 
1 000 de tone. La cel mai 
nou obiectiv din combinatul side
rurgic, laminorul degrosisor și de 
semifabricate, care asigură integra
rea deplină a fabricației în cadrul 
combinatului siderurgic, zilele de 1 
și 2 ianuarie s-au constituit in zile 
de producție record, fiind realizate 
peste plan mai bine de 500 tone de 
laminate. (Nicolae Cătană, cores
pondentul „Scinteii").

CLUJ . Oțelarii de la Combi
natul metalurgic din Cîmpia 
Turzii au sărbătorit trecerea în 
noul an cu un bogat bilanț 
de realizări : au încheiat anul 1984 
cu o producție suplimentară de 
12 000 tone oțel aliat, ridicînd ast
fel la 40 000 tone cantitatea de oțe
luri de înaltă calitate produse in 
plus față de prevederile planului, 

în zilele de 1 și 2 ianuarie schim
burile conduse de inginerii Cristian 
Gligor, Olimpiu Rusu, Dan Botez, 
avînd ca maiștri pe Gheorghe Ră-

BUZĂU : Schela de produc
ție petrolieră Berea, județul Buzău, 
a încheiat ar.ul 1984 cu importante 
depășiri de plan — 4 000 tobe țiței, 
37 milioane Nmc gaze utilizabile, 
200 tone gazolină — care au situat 
harnicul colectiv de oameni ai 
muncii de aici între fruntașii între
cerii socialiste.

în noaptea Anului nou, membrii 
brigăzii nr. 1 Bărbuncești se aflau 
la datorie, asigurînd intrarea în 
funcțiune — cu 10 zile mai devre
me — a încă două noi sonde, cu o 
producție zilnică de 10 tone țiței 
fiecare. Dintre cei care au contri
buit la realizarea acestui succes 
menționăm pe sondorii șefi Ion Mi
hai, Ion Scarlat, maiștrii Ion Oprea, 
Grigore Crețu, Vasile Bonciu și 
operatorii de extracție Aurel Golea 
și Lazăr Olteanu. Prin organizarea 
judicioasă a întregii activități, în 
toate sectoarele și brigăzile, petro
liștii de la Berea au reușit ca în 
zilele de 1 și 2 ianuarie să sporeas
că producția zilnică de țiței de la 
1 045 tone la 1 060 tone, iar cea de 
gaze utilizabile de la 1 450 000 Nmc 
la 1 570 000 Nmc. (Stelian Chiper, 
corespondentul „Scinteii").

BACĂU : Pentru petroliștii 
Schelei de producție Modîrzău, 
noaptea de Anul nou, ca și primele 
zile din 1985 au fost marcate prin
tr-o activitate intensă și rodnică. 
Toate sondele aflate în producție 
au lucrat la potențialul normal, iar 
oamenii prezenți la posturi și-au 
făcut pe deplin datoria. Pe unul din 
versanții Tarcăului, la Cilioaia- 
Est, cei 15 petroliști din formația 
condusă de maistrul Gheorghe Ti- 
mofte au pus in funcțiune, cu două 
săptămîni mai devreme față de pre
vederile planului, prima sondă a 
anului — sonda de mică adincime 
cu nr. 108, cîștigîndu-se astfel circa 
75 de tone de țiței. La Frasin, mun
citorii conduși de ing. -Constantin 
Săftoiu, au repus in funcțiune son
da de gaze nr. 915, iar la Tașbuga, 
brigada condusă de Constantin Băl- 
tărețu a incheiat lucrările în ve
derea repunerii în funcțiune a 
sondei nr. 1 739. (Gheorghe Baltă, 
corespondentul „Scinteii").

ARGEȘ Petrochimiștii pi-
teșteni au încheiat anul 1984 cu o 
depășire a producției industriale în 
valoare de 1,5 miliarde lei, cu 500 
milioane lei mai mult decît angaja
mentul asumat in cinstea Con

cinema
» Cireșarii : PATRIA (11 86 25) — 8;
1,1 & 13,30; 15,45; 18; MELODIA
11 ’49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
10, <./LORIA (47 46 75) — 9; 11,15 13,30; 
5,45; 18; 20
B Munții în flAcârî : CAPITOL
16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 

!0
} Nemuritorii — 17; 19. Program de 
Ieșene animate — 9,30; 11.30; 13,30; 
DOINA (16 35 38)
B Horea : FERENTARI (80 49 85) —
4,30; 17; 19,30
) Mitică, Popescu : GIULEȘTI
17 55 46) — 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 
0, MIORIȚA (14 27 14) — 8; 11,15; 
3,30; 15,45; 18; 20
> Acordați circumstanțe atenuante 7: 
3OTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15; 
9,30
| Raliul: AURORA (35 04 66) — 9; 
1,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CULTURAL 
83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20
& Tinerețe fără bătrînețe : MUNCA 
,21 50 97) — 15; 17,15; 19,30
B Amurgul fintinilor î FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19
B Moara Iui Călifar î PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30
0 Amintirea unei mari iubiri : SCA- 
uA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20
B Domn pentru o zi : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 
>0
B Gară pentru doi : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 12; 16; 19
B Program pentru vacanță — 9; 11; 
.3,15, Șerpii roșii — 15,30; 17,45; 20; 
HMPURI NOI (15 61 10)
B O lumină la etajul zece : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12.15; 15: 17; 19
B Hangar 18 : SALA PALATULUI — 
16,30; 20
B Pasărea de foc spațială : SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15 ; 20
S Sezon de pace la Paris : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19

Povestea unei orchestre : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15: 17; 19 
B Marynia : VIITORUL (10 67 40) — 
15,30; 17,30; 19,30
B Ana Pavlova : ARTA (21 31 86) — 
); 12; 16; 19
B Imperiul contraatacă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,45; 
'9,15, COSMOS (27 54 95) — 9,30; 12;
14,15; 16,45; 19
B Iubirea are multe fețe : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 12,15; 16; 19, 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 12; 16; 19, 
MODERN (23 71 01) — 9: 12: 16; 19
B Rocky II : FESTIVAL (15 63 84) — 
I: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20

• Undeva, etndva : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Legenda călărețului singuratic : 
DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20
• Avertismentul : UNION (13 49 04)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Salamandra : LIRA (31 7171) — 15; 
17,15; 19,30
• Yankeii : PACEA (60 30 85) — 15,30;
18,30
• Campionul : FLOREASCA (33 29 71)
— 11; 13,30; 16,15; 19
• Marfă furată : VOLGA (79 71 26) — 
9; 11,15; 13,30: 13,45; 18: 20
• Omul șl fiara: POPULAR (33 15 17)
— 15; 17,15; 19,30
• Febra aurului : TOMIS (21 49 46) — 
9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 20

teatre

gresului al XIII-lea al partidului. 
Continuînd seria succeselor, ei au 
obținut in zilele de 1 și 2 ianuarie, 
peste plan, 30 tone polietilenă și 
40 tone etilena, precum și impor
tante cantități de alte produ
se. în fața tablourilor de coman
dă din instalații s-a aflat în 
cele două zile și două nopți întregul 
colectiv de muncă al combinatului. 
Pe panourile de onoare ale întrece
rii socialiste se găsesc operatorii 
chimiști Florea Popescu, Marian 
Corbeanu, Ion Matei, lăcătușul Flo
rea Ștefan și strungarul mecanic 
Marin Sima. (Gheorghe Cîrstea, co
respondentul „Scinteii").

• Teatrul Național (14 71 71, sala mi
că) : Ploșnița — 19.30 : (sala din Pia
ța Cosmonauților, 11 07 57) : Intre pa
tru ochi — 19,30
• Opera Română (13 18 57) : Don 
Quljote — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Sin
ge vlenez — 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Scbltu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julieta la sfirșit de noiem
brie — 19 ; (sala Grădina Icoanei,
11 95 44) : Gustul parvenirii — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tirzle — 19.30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Cîr- 
tițelc — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Karamazovii — 18.30 :
(sala Studio) : Cinci romane de amor
— 19.30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Viena — 19.30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Funcțio
narul de la Domenii — 19 ; (sala 
Victoria, 50 58 65) : Băiatul cu sti- 
cleți — 19.30
• Ansamblul ..Rapsodia Română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30 ; Concert tn... haz major — 19
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
înțelepții din Helem — 18,30
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Trei grăsani — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Boroboață — 10 ; (sala din Piața 
Cosmonauților, 11 07 57) : Lungul na
sului — 10
• Circul București (10 65 90) : Parada 
circului —.19
• Estrada Armate! (13 60 64, sala 
C.C.A.) : Estrada in croazieră — 19,30

O nouă șarjă de oțel la Combinatul siderurgic din Galați
Foto : E. Dichiseam!

metalurgic, 1 500 tone fontă, peste 
1 500 tone oțel. Dintre oame1 
nii muncii care au contribuit la 
obținerea acestor succese notăm pe 

. cocsarii Vasile Onofrei și Alexan
dru Cujbă, maiștrii furnaliști loa
der Costiuc și Ștefan Mihai, for
mațiile de oțelari conduse de Flo
rin Trandafir, Gheorghe Ivanov și 
maistrul Costică Anghelina, lamino- 
riștii Ion Aftene, Constantin An- 
gheluță și alții. (Dan Plăeșu, cores
pondentul „Scinteii").

HUNEDOARA : Puternic 
însuflețiți de mărețele sarcini cu
prinse in documentele Congresului 
al XIII-lea al partidului, siderur- 
giștii hunedoreni au incheiat anul 
trecut cu bune rezultate, pregătind 
toate condițiile realizării ritmice a 
sarcinilor de plan din prima zi a 
anului 1985. Și în zilele de 1 și 2 ia
nuarie 1985 cocsarii, furnaliștii, Oțe- 
larii și laminatorii s-au aflat Ia da
torie, pe vetrele cu foc nestins, în 
fața pupitrelor de comandă de la 
instalațiile și utilajele siderurgice. 
Muncind intr-un climat de ordine 
și disciplină, de puternică însufle
țire și angajare muncitorească, si-

duț, Marin Moldovan, Simion Po
dar, loan Chiorean, Gheorghe Deac 
și Ioan Pintilie, prin aplicarea unor 
tehnologii moderne și asigurarea 
bunei funcționări a cuptoarelor, au 
produs peste plan 100 tone oțel 
aliat. „Oțelarii din Cîmpia Turzii, 
întregul colectiv al combinatului, 
ne-a spus tovarășul Ionel Butilcă, 
secretarul comitetului de partid, 
sint hotăriți să sporească ponderea 
produselor cu parametri calitativi 
la nivel mondial". (Marin Oprea, 
corespondentul „Scinteii").

TELEORMAN . Petroliștii de 
la Schela de producție Poeni, 
Teleorman, au pășit în noul an cu 
hotărîrea fermă de a consolida bu
nele rezultate din 1984, cind au ob
ținut suplimentar peste 7 000 tone 
țiței și 25 milioane mc de gaze. 
Muncitorii și specialiștii, aflați la 
datorie în zilele de 1 și 2 ianuarie, 
au asigurat funcționarea la parame
tri maximi a întregului parc de 
sonde aflate în exploatare. Ca ur
mare, comparativ cu realizările în
registrate in luna decembrie a anu
lui trecut, producția zilnică de țiței 
la nivelul schelei a fost, în medie, 
mai mare cu 100 tone. Cu cele mai

BIHOR • Prezenți la datorie, 
aluminiștii orădeni au întîmpinat 
noul an la inalta temperatură a 
muncii. Asigurînd funcționarea tu
turor instalațiilor la cele mai ridi
cate cote de producție, bilanțul pri
mului schimb al acestui an evi
dențiază primele succese: depășirea 
producției planificate cu 50 tone 
alumină calcinată. O contribuție de 
seamă au adus-o formațiile maiș
trilor Pavel Covaci, Victor Cuc, 
Dumitru Cionca, Ioan Morgovan, 
Gheorghe Matei, sub coordonarea 
inginerilor Gheorghe Radulescu, 
Nagy Zoltan și Ștefan Mărieș. Rea
lizările din zilele de 1 și 2 ianuarie 
totalizează 0 producție suplimen
tară de 100 tone alumină calcinată, 
(loan Laza, corespondentul „Scin
teii").

IAȘI ‘ La întreprinderea de 
antibiotice din Iași, unde materia 
primă este formată din acele „ciu
perci" ce se dezvoltă in medii 
speciale de cultură, s-a lucrat, cum 
e și firesc, în seara Revelionului 
1985 cu „foc continuu". La „pupi
trul" general al producției l-am 
găsit pe dispecerul Constantin Co- 
jocaru, care ne-a spus : „Toți oa
menii din acest schimb de la cum
păna dintre ani au lucrat cu deo
sebită atenție. S-au efectuat extrac
ții corecte, de calitate, așa că re
zultatele au fost superioare anga
jamentelor asumate. Toate șarjele 
elaborate — Ia oxitetraciclină și la 
eritromicină și la produsele de se- 
misinteză ale penicilinei și ampici- 
linei — au avut randamente cu 10— 
20 la sută mai mari față de media 
anului încheiat". Reținem că și 
schimburile din zilele de 1 și 2 ia
nuarie s-a obținut un spor de pro
ducție de peste 16 Ia sută, în con
cordanță cu creșterile stabilite prin 
plan pentru anul 1985. (Manole 
Corcaci, corespondentul „Scinteii").

INFORMAȚII SPORTIVE
RUGBI. în continuarea turneului 
■ care-1 întreprinde in Anglia, 
hipa de rugbi a României a jucat 
Gloucester cu Selecționata de Sud 
Sud-Vest. Partida s-a încheiat cu 

orul da 15—3 (6—3) în favoarea 
zdelor.
HOCHEI. Campionatul mondial de 
>chei pe gheață (grupa A) pentru 
hipe de juniori s-a incheiat la 
îlsinki cu victoria selecționatei 
madei — 12 puncte, urmată in cla- 
mentul final de formațiile Ce- 
islovaciei — 12 puncte (golaveraj 
ferior), U.R.S.S., Finlandei — cu 
punct», Suediei — 6 puncte, S.U.A.
4 puncte, R.F. Germania și Po- 

niei — cu cite 1 punct.
★

La Janow-Tychy (Polonia) au luat 
irșit întrecerile din cadrul grupe- 
r preliminare ale competiției in- 
rnaționale de hochei pe gheață 
ntru juniori „Cupa Prietenia", 
■ntru turneul final (locurile 1—4) 
au calificat echipele U.R.S.S., 
imâniei, Cehoslovaciei și Poloniei, 

turneul pentru locurile 5—8 vor 
olua formațiile R. D. Germane,

R.P.D. Coreene, Bulgariei și Unga
riei.

în ultimul meci din grupe, selec
ționata României a întîlnit repre
zentativa R.D. Germane, pe care a 
învins-o cu scorul de 8—6 (1—4, 5—0, 
2—2).

FOTBAL. Campionatul mondial de 
fotbal pentru echipe de juniori — 
ediția 1985 se va desfășura in 
U.R.S.S., în perioada 24 august—7 
septembrie. Meciurile turneului final 
se vor disputa în cinci orașe : 
Moscova, Leningrad, Minsk, Tbilisi și 
Erevan.

CROS. Cea de-a 60-a ediție a 
concursului internațional de cros, ce 
se desfășoară în noaptea Anului 
nou pe străzile orașului brazilian 
Sao Paulo, a fost cîștigată de cam
pionul olimpic în proba de maraton, 
atletul portughez Carlos Lopes. în
vingătorul a parcurs distanța de 
12,640 km în 36’43”79/100, fiind 
urmat de brazilianul Jose Joao da 
Silva — 37'20”58/100, mexicanul
Marcos Hernandez — 37’37”91/100 și

columbianul Domingo Tibaduiza — 
37’52”39/100.

în întrecerea feminină, victoria a 
revenit, pentru a patra oară con
secutiv, sportivei portugheze Rosa 
Mota — 43’35”57'100, urmată de Jo- 
rilda Sabino (Brazilia) — 43’35”
80/100.

La startul tradiționalei curse au 
fost prezenți 10 000 de concurenți din 
15 țări.

SĂRITURI DE PE TRAMBULINA. 
Cea de-a doua probă din cadrul com
petiției internaționale de sărituri cu 
schiurile „Turneul celor patru 
trambuline" s-a desfășurat la Gar- 
misch Partenkirchen (R.F. Germa
nia) și a fost cîștigată de Jens 
Weissflog (R.D. Germană), cu 201 
puncte (sărituri de 98 m și 102,5 m). 
L-au urmat Jari Puikkonen (Finlan
da) — 197,9 puncte și Klaus Ostwald 
(R.D. Germană) — 196.6 puncte.

în clasamentul general al „Cupei 
Mondiale", după disputarea a șase 
probe, se menține lider Andreas 
Felder (Austria) — 185 puncte,
urmat de Jari Puikkonen (Finlanda) 
— 84 puncte.

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXTRAORDINARA LOTO 
A REVELIONULUI DIN 1 IANUARIE 1985

FAZA I :

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 12 319 981 LEI.

Extragerea I : 25 66 15 8 41 72 46 21 57 70
Extragerea a II-a : 84 64 37 7 85 79 5 73 62 74

FAZA A II-A : i
Extragerea a III-a : 66 22 57 83 89 80 54 52 30 21
Extragerea a IV-a : 37 79 82 75 68 69 11 59 14 48
Extragerea a V-a : 9 70 76 25 1 41 45 75 29 48
Extragerea a Vl-a : 5 36 35 6 55 73 10 56 78 79
Extragerea a Vil-a : 79 13 50 9 54 78 7 32 84 58
Extragerea a VIII-a : 35 90 5 42 87 40 19 3 55 6
Extragerea a IX-a : 14 80 35 5 57 13 39 27 62 79
Extragerea a X-a : 22 23 24 4 6 61 64 31 20 70

FAZA A III-A :
Extragerea a Xl-a : 19 32 9 2 27 73 40 20 70 7
Extragerea a XH-a : 10 6 52 74 60 72 90 18 50 30

CONGRESULUI PARTIDULUI DE ST1NGA - 
COMUNIȘTII DIN SUEDIA

Dragi tovarăși,
în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm delegaților la Congresul Partidului de 
Stingă — Comuniștii din Suedia, tuturor membrilor partidului un cald salut 
tovărășesc.

Comuniștii români urmăresc cu profund interes șl sentimente de soli
daritate activitatea desfășurată de Partidul de Stingă — Comuniștii din 
Suedia pentru apărarea intereselor oamenilor muncii suedezi, întărirea uni
tății de acțiune a tuturor forțelor muncitorești, democratice și progresiste 
in vederea înfăptuirii aspirațiilor poporului suedez, de pace, democrație și 
progres social.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima satisfacția față de raporturile 
de prietenie și colaborare rodnică existente între Partidul Comunist Român 
și Partidul de Stingă — Comuniștii din Suedia.

Sintem convinși că dezvoltarea, in continuare, a conlucrării dintre parti
dele noastre va servi întăririi prieteniei și colaborării dintre popoarele ro
mân și suedez, extinderii bunelor relații dintre România și Suedia, cauzei 
păcii, securității și destinderii in Europa și in lume.

Evoluția evenimentelor din ultimul timp demonstrează că ne aflăm 
intr-o etapă hotăritoare pentru viitorul umanității, că în fața omenirii se 
pune problema fie de a se continua cursa înarmărilor, care ar duce inevi
tabil la catastrofa nucleară, fie de a se opri acest curs periculos al eveni
mentelor, de a se relua politica de destindere, de asigurare a păcii. De 
aceea, noi considerăm că trebuie făcut totul pentru unirea eforturilor for
țelor progresiste, a tuturor popoarelor, pentru dezarmare, și în primul rind 
pentru dezarmare nucleară, pentru apărarea dreptului vital al popoarelor, 
al oamenilor, la existență, la viață, la pace.

Partidul Comunist Român acordă, în acest context, o mare însemnătate 
mișcării pentru pace din Europa și din întreaga lume. Această mișcare a 
reușit să atragă atenția guvernelor asupra gravității actualei situații inter
naționale și să le determine să vină in intîmpinarea opțiunilor maselor 
largi populare. De aceea, sint necesare mai mult ca oricînd intensificarea 
luptei pentru pace, colaborarea cu mișcările de pace de pretutindeni, pen
tru a face să triumfe rațiunea și răspunderea față de soarta popoarelor, 
pentru realizarea unui curs nou in soluționarea problemelor internaționale 
complexe, in interesul cauzei păcii, al independenței și libertății tuturor 
națiunilor. . ...

Ținind seama de agravarea situației economice mondiale, și îndeosebi de 
situația economică gravă a țărilor în curs de dezvoltare, apreciem că se 
impun o abordare nouă, realistă a problematicii economice, a subdezvoltării, 
a datoriei externe a tarilor in curs de dezvoltare și realizarea unei noi, 
ordini economice internaționale.

în concepția partidului nostru, la soluționarea tuturor problemelor com
plexe care confruntă omenirea trebuie să se pornească de la respectarea 
neabătută a principiilor de relații dintre state, ale deplinei egalități In 
drepturi, respectului independentei și suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenința
rea cu forța, ale respectării dreptului fiecărui popor de a-și alege căile de 
dezvoltare economico-socială fără nici un amestec din afară.

în acest cadru, o importanță deosebită au ințelegerea și colaborarea, pe 
bază de egalitate și respect reciproc, intre partidele comuniste și partidele 
socialiste, social-democrate. alte forțe muncitorești, democratice, pe plat
forma largă a luptei pentru libertate și independență națională, pentru 
destindere și colaborare, pentru pace și progres in Europa și în lume. Parti
dul nostru iși va aduce și in viitor contribuția activă Ia realizarea acestui 
deziderat. _Vă adresăm urările noastre de succes în desfășurarea lucrărilor Con
gresului, în îndeplinirea hotăririlor ce le veți adopta, in activitatea consa
crată cauzei păcii și conlucrării internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

★
STOCKHOLM 2 (Agerpres). — La 

Stockholm s-au deschis miercuri lu
crările celui de-al 27-lea Congres al 
Partidului de Stingă — Comuniștii 
din Suedia. Delegații analizează 
activitatea partidului pe plan intern

★
și internațional, orientările în ve- 
derea apărării intereselor oamenilor 
muncii. întăririi unității de acțiune 
a forțelor muncitorești, democratice 
și progresiste, pentru a se realiza 
aspirațiile de pace și progres ale 
poporului suedez.

tv
15.00 Telex
15,05 omul și sănătatea
15.20 Studioul tineretului
16.20 Ecran de vacanță — desene ani

mate
16.30 tnchiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea in economie : 1985 — 

prag intre cincinale — Răspunzînd 
chemărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului : din primele zile —

amplă mobilizare pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor d» 
plan !

20,35 Vatră mîndră de eroi (color) : 
Cintece patriotice și revoluționare

20,45 înfăptuirile de azi — temelii trai
nice pentru viitorul comunist a! 
patriei — în avanposturile luptei 
pentru energie

îl.00 Serial științific (color) : Călători» 
în Univers. Episodul 6

21,30 Revista llterar-artlstlcă TV : Cre
atorii de literatură și artă răs
pund chemărilor secretarului ge
neral al partidului

21.50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu ciștiguri 
ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trim. IV' 1984

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă
toare ia tragerea la sorți lunară 

din 31 decembrie 1984
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u z

Terminația 
numărului 
ciștigălor

Procentul 
de ciștiguri

1 632 250%
9 401 200%
3 785 100%
4 378 50%
5 036 25%
6 656 25%
7 382 25%
8 291 25%
9 845 25%

10 509 25%
11 028 25%
12 184 25%
13 837 25%
14 400 25%
15 892 25%
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1 3252806 50 000
1 6115388 40 000
1 3778472 30 000
1 411296

Terminația 
numărului 
libretului 
ciștigălor

20 000

69 14823 10 000
69 79491 10 000
69 56216 10 000
69 16199 10 000
69 89446 10 000
69 72330 10 000
69 12254 5 000
69 61473 5 000
69 63123 5 000
69 04991 5 000
69 62406 5 000
69 64577 5 000

684 6085 2 000
684 3103 2 000
684 6809 2 000
684 4575 2 000
684 1545 2 000
684 8799 2 000
684 3201 1 000
684 7853 1 000
684 3591 1 000
684 3429 1 000
684 0275 1 000
684 7594 1 000

6340 892 500
6840 499 500

22 720 ciștiguri în
valoare de lei : 25 502 000

Ciștigurile se acordă integral titu
larilor libretelor de economii care 
au un sold mediu trimestrial egal 
cu cel puțin 10 la sută din valoarea 
cîștigului ; dacă soldul mediu tri
mestrial este mai mic de 10 ku-sută 
din valoarea cîștigului, se acordă un 
ciștig de 10 ori mai mare decit sol
dul mediu trimestrial al libretului. 
Libretele cu sold mediu trimestrial 
mai mic de 50 de lei nu beneficiază 
de ciștig.

Tn chioșcuri 
și magazinele 

de difuzare a presei:

ALMANAHUL 
„SCÎNTEIA“

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobindă 
și ciștiguri ieșite cîștigătoare la 
tragerea la sorți pentru trim. IV 1984

Calcularea și înscrierea cîștigurilor 
în librete se efectuează de către 

sucursalele (filialele) C.E.C.
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1 74435 95 50 000
1 38547 54 50 000
1 45998 96 50 000
1 80201 30 40 000
1 37616 154 40 000
1 61579 28 40 000
1 75188 45 40 000
1 17002 63 30 000
1 07856 163 30 000
1 68700 68 30 000
1 83897 88 30 000
1 15483 70 30 000
1 90251 77 20 000
1 95626 51 20 000
1 06786 155 20 000
1 71452 11 20 000
1 54948 131 20 000
1 18891 111 20 000
1 77812 82 20 000
1 08473 46 10 000
1 64758 74 10 000
1 367-11 72 10 000
1 00700 149 10 000
1 76978 107 10 000
1 77257 100 10 000
1 69550 09 10 000
1 69543
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149 10 000

100 396 169 5 000
100 708 54 3 000
100 046 93 3 000
100 855 60 3 000

1 000 09 131 1 000
1 000 41 83 1 000
1 000 98 98 1 000
1 000 90 102 800
1 000 91 140 800
1 000 10 03 800
1 000 88 159 800
1 000 50 150 800
1 000 20 79 800
1 000 79 165 800
1 000 35 48 800
1 000 12 172 800

12 427 TOTAL : 12 280 000

Ciștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîș
tigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite cîș
tigătoare.

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

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000091—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—175 la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.



MESAJE DE ANUL NOU 
sub seimul dorinței de pute, de soluționare u problemelor 

lumii tontemporune in interesul tuturor popoarelor
MOSCOVA (Agerpres). — In me

sajul adresat cu prilejul Anului 
nou de C.C. al P.C.U.S., Prezidiul 
Sovietului Suprem și Consiliul de 
Miniștri ale U.R.S.S. se subliniază că, 
In 1984, Uniunea Sovietică a înregis
trat schimbări favorabile în toate 
domeniile vieții sociale, a crescut po
tențialul industrial al țării și a spo
rit eficiența economiei naționale. 
Subliniind că in noul an poporul so
vietic urmează să-și concentreze 
eforturile în vederea dezvoltării con
tinue a producției, accelerării pro
gresului tehnico-științific, a unui 
consum rațional și economicos al re
surselor țării, mesajul relevă că în
deplinirea acestor sarcini depinde de 
fiecare colectiv de muncă, de parti
ciparea activă a fiecărui om la con
ducerea societății. In mesaj se sub
liniază necesitatea intensificării efor
turilor în scopul preîntîmpinării unul 
război și se relevă că Uniunea Sovie
tică va face tot ceea ce depinde de 
ea pentru însănătoșirea climatului 
politic al planetei, pentru salvarea 
omenirii de la pericolul nuclear.

Partidul comunist și statul sovie
tic, se spune in mesaj, vor urma 
neabătut pe plan extern cursul în
dreptat spre asigurarea păcii mon
diale, a securității și cooperării între 
popoare, o mare însemnătate în acest 
sens avînd-o noua inițiativă a 
U.R.S.S. privind convorbirile cu 
S.U.A. referitoare la o preîntîmpi- 
nare a militarizării Cosmosului, de 
limitare și reducere a armamentelor 
nucleare.

BERLIN (Agerpres). — Oamenii 
muncii din R.D. Germană pășesc în 
anul 1985 cu ferma convingere în 
îndeplinirea sarcinilor ce le stau in 
față și în continuarea liniei de ridi
care a bunăstării poporului, de în
tărire a socialismului și păcii — se 
arată în mesajul de Anul nou al 
Iul Erich Honecker, secretar general 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane. înlăturarea pericolului unul 
război nuclear, revenirea la destin
dere, adoptarea de măsuri concrete 
pentru limitarea și reducerea arma
mentelor pe baza principiului egali
tății și securității egale constituie 
cele mal importante sarcini ale con
temporaneității — se arată în me
saj, relevîndu-se propunerile avan
sate în acest sens de diferite țări 
socialiste. R.D. Germană se pronun
ță pentru o cotitură spre mai bine 
pe arena internațională — se subli
niază in mesaj.

ATENA (Agerpres). — Primul 
ministru al Greciei, Andreas Papan- 
dreu, a exprimat optimismul în le
gătură cu perspectiva soluționării 
juste și viabile a problemei cipriote, 
sub auspiciile O.N.U. In mesajul de 
Anul nou, Andreas Papandreu a re
levat eforturile desfășurate în aceas
tă direcție de guvernele elen și ci
priot.

MANAGUA (Agerpres). — In 
mesajul de Anul nou rostit la pos
turile de radio și televiziune, coman
dantul Daniel Ortega Saavedra, co
ordonatorul Juntei Guvernului de 
Reconstrucție Națională din Nicara
gua și președinte ales al țării, a 
menționat că în 1985 vor fi conti
nuate eforturile consacrate soluțio
nării pe căi politice, prin negocieri 
cu toate forțele naționale, a proble
melor interne șl vor fi continuate 
negocierile cu S.U.A. pentru insti
tuirea unui climat de conviețuire 
demnă pentru toate popoarele din 
regiune, relatează agenția Prensa 
Latina.

CARACAS (Agerpres). — Pre
ședintele Venezuelei, Jaime Lusin- 
chi, a declarat, in mesajul său de 
Anul nou, că situația economică in
ternațională din anul trecut a avut 
puternice efecte negative asupra 
economiilor țărilor în curs de dez
voltare — transmite agenția Prensa 
Latina. Pentru depășirea situației, 
Jaime Lusinchi a evidențiat necesi
tatea intensificării cooperării în pri
mul rînd între țările în curs de dez
voltare șl a strîngerii unității de ac
țiune a popoarelor împotriva cursei 
înarmărilor, pentru pace șl demo
crație in America Latină. „Pacea șl 
dezvoltarea social-economică armo
nioasă a popoarelor trebuie să con
stituie obiectivele fundamentale ale 
omenirii în 1985" — a spus Jaime 
Lusinchi.

ADDIS ABEBA (Agerpres). — 
Popoarele planetei trebuie să-șl in
tensifice eforturile pentru preîntîm- 
pinarea unei catastrofe nucleare, 
pentru consolidarea păcii în întreaga 
lume — se arată în mesajul de Anul 
nou al secretarului general interimar 
al Organizației Unității Africane, 
Peter Onu, dat publicității la Addis 
Abeba. Anul 1985, continuă mesajul, 
trebuie să devină un an de luptă ac
tivă împotriva politicii rasiste și de 
apartheid, de creștere a solidarității 
cu lupta de eliberare națională a po
porului namibian, pentru accesul la 
independență necondiționată al Na
mibiei. Referindu-se la situația eco
nomică dificilă cu care se confruntă 
țările africane, Peter Onu subliniază 
necesitatea coordonării eforturilor 
tuturor statelor continentului în 
lupta pentru depășirea stării de sub
dezvoltare, pentru edificarea unei 
noi ordini economice internaționale.

SOFIA (Agerpres). — Luptăm 
pentru pace și speranța în pace, în
țelegere reciprocă și progres a po
porului nostru și a milioanelor de 
oameni ai planetei este întemeiată — 
se subliniază în mesajul de Anul 
nou adresat poporului bulgar de 
Todor Jivkov, secretar general al 
C.C. al P. C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria. 
In anul ce s-a încheiat, Bulgaria a 
continuat să edifice cu încredere și 
stabil societatea socialistă dezvolta
tă ; planul pe 1984 a fost Îndeplinit și 
au fost create premisele îndeplinirii 
planului de dezvoltare economică șl 
socială pe 1985 și a sarcinilor cinci
nalului. Referindu-se la sarcinile 
care stau în fața poporului bulgar, 
Todor Jivkov a relevat, in primul 
rînd, necesitatea însușirii celor mal 
importante realizări ale revoluției 
tehnico-științifice, adăugind că pen
tru menținerea pozițiilor deținute în 
producție și în diviziunea internațio
nală a muncii și cucerirea altora noi 
sînt necesare întărirea disciplinei și 
ridicarea calității.

NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). 
— în mesajul de Anul nou, secreta
rul general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, a relevat că ultimele 12 
luni au fost marcate de „tragedii, 
frustrări și suferințe, dar și de 
speranțe în legătură cu principalele 
probleme care se află în fața comu
nității internaționale". Amintind că 
omenirea a trebuit să depășească de 
două ori în acest secol distrugerile 
războaielor mondiale, „să construias
că un instrument global pentru pace 
și securitate", el a atras atenția că, 
„în actuala eră nucleară, timpul nu 
este de partea noastră". In conse
cință, Perez de Cuellar a adresat 
guvernelor statelor membre apelul 
de a-și reafirma angajamentul asu
mat prin semnarea cartei O.N.U. — 
elaborată în urmă cu 40 de ani — 
de a contribui la întărirea organiza
ției mondiale, astfel încît 1985 să 
constituie „anul redobîndiril încre
derii în cooperarea multilaterală, al 
eforturilor conjugate în sprijinul 
celor afectați de foamete, sărăcie și 
lipsuri, un adevărat an al Națiunilor 
Unite, în care să ne unim forțele 
pentru securitatea și prosperitatea 
comună". „Fie ca Anul nou să adu
că pace și o viață în demnitate și 
dreptate pentru toți" — se arată în 
mesaj.

BONN (Agerpres). — In mesa
jul de Anul nou, cancelarul vest- 
german, Helmut Kohl, a apreciat că 
evoluția constructivă a relațiilor 
Est-Vest are o importanță vitală 
pentru R.F. Germania. In context, 
șeful guvernului vest-german și-a 
exprimat satisfacția în legătură cu 
începerea, la Geneva, a noi convor
biri sovieto-americane în legătură 
cu armamentele nucleare și cosmice. 
Atît în Est, cit și în Vest — a apre
ciat el — există dorința de a men
ține dialogul, de a rezolva Împreună 
problemele.

HARARE (Agerpres). — în me
sajul adresat națiunii cu prilejul 
Anului nou, primul ministru al Re
publicii Zimbabwe, Robert Mugabe, 
a lansat concetățenilor apelul de a 
acționa în unitate, în vederea conso
lidării realizărilor obținute în cei 
cinci ani care s-au scurs de la do- 
bîndirea independenței tării. Premie
rul Zimbabwean a subliniat că. In 
pofida dificultăților care continuă să 
se facă simțite, Republica Zimbabwe 
a înregistrat succese însemnate în- 
tr-o serie de domenii deosebit de 
importante pentru progresul general 
al țării. Robert Mugabe a prezentat 
liniile directoare ale unui program 
de acțiune pentru anul 1985, inclu- 
zînd lărgirea bazei socialiste a eco
nomiei, stabilizarea țării la sistemul 
partidului unic, consolidarea secu
rității și a capacității de apărare a 
patriei.

BRAZAVILLE (Agerpres). — R.P. 
Congo se pronunță pentru men
ținerea păcii pe planetă, pentru în
țelegere reciprocă și bună vecină
tate și colaborare — a relevat De
nis Sassou-Nguesso, președintele 
C.C. al Partidului Congelez al Mun
cii, președintele R.P. Congo, în me
sajul său de Anul nou. De aseme
nea, el s-a pronunțat pentru întări
rea unității țărilor africane.

Mesajul cheamă Ia Întărirea dis
ciplinei de producție, ridicarea pro
ductivității muncii, la acțiune pen
tru consolidarea independentei și în
florirea tării.

BISSAU. (Agerpres). — Repu
blica Guineea-Bissau rămîne ferm 
atașată principiilor mișcării de nea
liniere și va acționa permanent pen
tru apărarea păcii și pentru destin
dere în viața internațională — a 
declarat președintele Consiliului de 
Stat al republicii, Joao Bernardo 
Vieira. In mesajul adresat cu prile
jul Anului nou, el a subliniat că 
Guineea-Bissau va sprijini toate ini
țiativele ce vizează consolidarea 
păcii și securității internaționale, 
eliberarea popoarelor aflate încă sub 
dominație străină. De asemenea, 
mesajul reafirmă hotărirea guvernu
lui de Ia Bissau de a promova re
lații de colaborare cu toate statele 
lumii.

BELGRAD (Agerpres). — In me
sajul de Anul nou al Prezidiului 
R.S.F.I. se subliniază că Iugoslavia 
va face totul pentru ca 1985 să fie 
anul negocierilor, care să deschidă 
perspectiva soluționării pe cale paș
nică a problemelor internaționale în 
suspensie, pe baza afirmării pe mai 
departe a principiilor Cartei O.N.U. 
și a politicii de nealiniere. „încetarea 
experiențelor cu arme nucleare și 
oprirea militarizării Cosmosului ar 
constitui un semn de bunăvoință 
din partea puterilor nucleare și 
contribuția lor la eliberarea lumii de 
teama unei distrugeri nucleare. De 
aceea, tuturor celor care poartă cea 
mai mare răspundere pentru acumu
larea armelor nucleare le adresăm 
apelul de a face primii pași în di
recția înlăturării unor asemenea pe
ricole", se arată în mesaj.

HANOI (Agerpres). — In me
sajul de Anul nou adresat poporului 
vietnamez, Truong Chinh, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Vietnam, președintele Consiliu
lui de Stat al R.S.V., cheamă la in
tensificarea întrecerii socialiste pen
tru îndeplinirea cu succes a planu
lui pe 1985 și a celui de-al treilea 
plan cincinal. In 1984 au fost obți
nute succese considerabile în con
strucția economică, socială și cultu
rală, se spune în mesaj, relevîn
du-se sarcinile noului an — ridica
rea productivității muncii șl a efi
cienței producției, continuarea pre
facerilor socialiste în diferite dome
nii ale economiei naționale, ridica
rea nivelului de trai al poporului.

PARIS (Agerpres). — Președin
tele Franței, Franțois Mitterrand, a 
reafirmat satisfacția în legătură cu 
perspectiva apropiatelor convorbiri 
sovieto-americane privind dezar
marea de la Geneva, transmite agen
ția France Presse. In tradiționala 
alocuțiune rostită Ia televiziunea 
franceză cu prilejul Anului nou, el 
a relevat caracterul deosebit de 
oportun al acestor convorbiri, avînd 
în vedere „agravarea tensiunilor" în 
lume și acumularea unor probleme 
grave care confruntă omenirea, între 
care foametea și ' subdezvoltarea. 
„Aceste probleme sînt legate între 
ele. Sper ca dialogul Est-Vest să 
lase în sfîrșit cîmp liber dialogului 
Nord-Sud — unicul dialog al speran
ței", a declarat președintele francez.

TOKIO (Agerpres). — în mesajul 
de Anul nou, Ya.uhiro Nakasone, 
primul ministru al Japoniei, a decla
rat că există speranța ca 1985 să fie 
anul „unui dialog sincer, anul des
tinderii între Est și Vest, al unei 
cooperări economice mai strînse în
tre țările lumii". Japonia — a relevat 
el — își va aduce contribuția la pa
cea și prosperitatea mondială și va 
sprijini eforturile altor țări în aceas
tă direcție.

FREETOWN (Agerpres). — însă
nătoșirea și dezvoltarea economiei 
naționale constituie preocuparea cen
trală a guvernului de la Freetown, 
a subliniat, în mesajul de Anul nou, 
președintele Republicii Sierra Leone, 
Siaka Stevens, tn anul 1984, a ară
tat vorbitorul, au fost adoptate o se
rie de măsuri importante în vederea 
depășirii dificultăților cu care se 
confruntă economia națională. A 
fost creată compania națională pen
tru extracția, achiziționarea și ex
portul mineralelor prețioase, s-au 
luat măsuri ferme pentru limitarea 
importului. Președintele Siaka Ste
vens a adresat întregului popor ape
lul de a se angaja ferm in realiza
rea prevederilor programului de 
dezvoltare a economiei țării. „Viito
rul nostru, a precizat el, depinde, in 
primul rînd, de noi inșine !".

MONTEVIDEO (Agerpres). — Anul 
1985 trebuie să fie anul recon
cilierii naționale, după cum 1984 a 
fost anul eliberării — a declarat, 
într-un mesaj adresat națiunii, pre
ședintele ales al Uruguayului, Julio 
Sanguinetti. Țara, a menționat el, 
are nevoie de pacificare, de întoar
cerea tuturor celor exilați și de eli
berarea celor întemnițați din motive 
politice. Pe de altă parte, președin
tele Uruguayan a subliniat că pen
tru a face față gravelor probleme 
economice cu care se confruntă țara 
trebuie să se producă mai mult, pen
tru a_putea să se exporte mai mult, 
redueîndu-se astfel povara datorii
lor externe.

CARACAS (Agerpres). — într-un 
mesaj de Anul nou, Fundația Latino- 
americană Fundalatin relevă că 
încă din prima zi a noului an, cînd 
lumea sărbătorește ziua păcii, trebuie 
acționat cu hotărîre în favoarea 
păcii și că pentru garantarea 
securității popoarelor nu este nevoie 
de cursa înarmărilor, pentru că 
războiul, armele nu au adus decît 
sărăcie, nesiguranța zilei de mîine, 
în esență insecuritatea popoarelor. 
De aceea — se spune în mesaj — 
Fundalatin și-a fixat ca obiectiv 
principal pentru anul 1985 lupta 
consecventă în sprijinul păcii, pen
tru înlăturarea pericolului izbucnirii 
unui nou război mondial.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII 

DEMOCRATICE SUDAN

Excelenței Sale
Domnului GAAFAR MOF.AMED NIMEIRI

Președintele Republicii Denocratice Sudan
KHARTUM

Aniversarea proclamării independenței naționale a Republicii Democratice 
Sudan îmi oferă prilejul de a vă adresa cald' felicitări și cele mai bune urări.

Exprim convingerea că, în spiritul convorbirilor purtate cu prilejul recen
tei noastre întiiniri de la București, relațiile de prietenie și colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele noastre vor emoaște o tot mai puternică dez
voltare.

Vă doresc multă sănătate și fericire perională, iar poporului prieten suda
nez pace, progres și prosperitate.

MICOLAE CEAUSESCU
Președintele 

republicii Socialiste România

Sărbătoarea naționali 

a Cubei socialiste

ITALIA: Demonstrație împotriva instalării 
de rachete pe teritoriul țării

ROMA — Aproximativ 5 000 de 
persoane, între care lideri politici 
și activiști sindicali, au participat 
la o demonstrație de pace, de Anul 
nou, desfășurată la Palermo, capi
tala Siciliei, informează agenția 
Reuter.

De asemenea, la Comiso, mai 
multe sute de demonstranți au for
mat, în apropierea bazei N.A.T.O.

din localitate, un lanț viu. în semn 
de protest împotriva instalării 
rachetelor „Cruise" în Italia. De
monstrația de la Comiso a fost 
organizată de Comitetul pentru 
dezarmare și pace, în colaborare cu 
alte grupuri de militanți pentru 
pace, cu sprijinul consiliului muni
cipal al localității.

MAREA BRITANIE: Apel la acțiuni unite 
al mișcării pentru dezarmare nucleară

LONDRA. — Mișcarea pentru 
dezarmare nucleară din Marea 
Britanie a adresat opiniei pu
blice britanice și internaționa
le apelul de a-și intensifica 
eforturile în vederea înlăturării 
coșmarului unui război nuclear. 
Popoarele lumii, inclusiv poporul

britanic, doresc pacea și de aceea 
trebuie unite acțiunile forțelor iu
bitoare de pace de pe întreaga pla
netă pentru a stăvili cursa aberantă 
a înarmărilor nucleare, pentru a 
preintimpina militarizarea spațiu
lui cosmic, se spune in apel.

La 1 ianuarie po
porul sudanez a sărbă
torit împlinirea a 29 
de ani de la memo
rabilul act al procla
mării independenței 
naționale, care a pus 
capăt unei lungi peri
oade de dominație 
străină și a deschis o 
nouă pagină în istoria 
frămintată a țării.

Situat în regiunea 
răsăriteană a Africii, 
Sudanul este cel mai 
întins stat al acestui 
continent, avînd o su
prafață de 2 505 813 
kmp și o populație de 
aproximativ 18 mili
oane de locuitori, care 
se ocupă în principal 
cu agricultura și creș
terea animalelor. Cea 
mai importantă zonă 
agricolă — „Gezira", 
aflată în bazinul Ni
lului Albastru, se în
tinde pe o suprafață 
de aproximativ 1 mi
lion de hectare și con
stituie prin imensele 
sale culturi de bum
bac o adevărată împă
răție a „aurului alb". 
De aici provine 75 la 
sută din producția to
tală de bumbac a țării, 
ca și o serie de pro
duse de primă necesi
tate pentru alimenta
rea populației. Dealt
fel, Sudanul realizea
ză o producție anuală 
de peste 100 000 tone 
bumbac, care îi asigu
ră locul al doilea în 
lume în exportul bum
bacului de calitate su
perioară.

în anii care au tre
cut de la proclamarea 
independenței, și mai 
cu seamă în perioada 
ce a urmat revoluției 
din 25 mai 1969, înche
iată cu preluarea pu
terii de către actualul 
regim condus de pre
ședintele Gaafar Mo
hamed Nimeiri, Su
danul a înregistrat 
importanți pași înain
te pe calea lichidării 
înapoierii economice 
moștenite din trecut și 
a valorificării aprecia
bilelor sale resurse 
naturale. De-a lungul 
văii Nilului și în loca
litățile de pe țărmul 
Mării Roșii și-au făcut 
apariția sute de între
prinderi industriale și 
a fost declanșată o 
vastă acțiune de va
lorificare a pămîntu- 
rilor aride, concretiza
tă prin înălțarea de 
baraje, sisteme de iri
gații și ferme agricole 
moderne. Cînd va fi 
gata, marele proiect 
Gongoli, din regiunea 
de sud a țării, va fur
niza apa necesară iri
gării unei suprafețe 
de peste patru milioa
ne hectare. în același 
timp se dezvolță in
dustria, transporturile, 
comerțul și celelalte 
ramuri ale economiei 
naționale. La sud de 
Port Sudan se reali
zează o nouă „poartă 
maritimă", care va fi 
conectată la o conduc
tă petrolieră cu o lun
gime de 1 400 km, ce.

va fi terminată în 
cursul anului 1985.

Animat de senti
mente de caldă priete
nie și solidaritate față 
de popoarele care au 
pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoa
re, poporul român ur
mărește cu interes și 
simpatie realizările 
obțihute de tînărul 
stat african. între Re
publica Socialistă 
România și Republica 
Democratică Sudan 
s-au statornicit relații 
de prietenie și colabo
rare care cunosc un 
curs mereu ascendent. 
Un aport hotărîtor în 
acest sens au adus în
tâlnirile dintre pre
ședinții N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Ga- 
afar Mohamed Ni
meiri, cele mai recen
te dintre ele avînd loc 
în octombrie 1983, cu 
prilejul vizitei la Khar
tum a șefului statu
lui român, și în august 
1984, în timpul prezen
ței la marea sărbătoa
re națională a po
porului român a șefu
lui statului sudanez. 
Desfășurate in spiritul 
tradiționalei prietenii 
româno-sudaneze, a- 
ceste întîlniri contri
buie, prin înțelegerile 
și acordurile conveni
te, la ridicarea pe o 
treaptă superioară a 
colaborării bilaterale, 
în interesul celor două 
țări și popoare, al cau
zei păcii și înțelegerii 
internaționale.

„ZIUA REVOLUȚIEI PALESTINIENE"

Solidaritate cu 
a poporului 

Opinia publică progresistă de 
pretutindeni a marcat la 1 ianua
rie „Ziua revoluției palestiniene", 
evocînd cu acest prilej unul din
tre cele mai importante momente 
ale luptei duse de poporul pales
tinian pentru victoria cauzei sale 
drepte. într-adevăr, s-au împlinit 
20 de ani de la declanșarea pri
melor acțiuni armate ale organi
zației „Al Fatah" — principala 
componentă a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei — acțiuni ce 
au marcat începutul revoluției pa
lestiniene, expresie a voinței aces
tui popor de a trăi liber, într-o 
patrie proprie, independentă și su
verană. în cursul celor două de
cenii care au trecut de atunci, 
O.E.P. s-a afirmat tot mai puter
nic ca unicul reprezentant legitim 
al poporului palestinian și și-a cîș- 
tigat o tot mai amplă recunoaștere 
internaționali forțe tot mai largi 
din întreaga *lume manifestîndu-și 
sprijinul față de aspirațiile firești 
ale acestui) popor. O ilustrare grăi
toare a creșterii continue a presti
giului organizației o constituie 
faptul că O.E.P. este recunoscută 
de Organizația Națiunilor Unite și 
de alte organizații internaționale, 
de marea majoritate a statelor 
lumii.

Animată de sentimente de soli
daritate militantă cu popoarele 
arabe, cu toate popoarele care 
luptă pentru a dispune liber de 
propriile lor destine, România so
cialistă a susținut cu neabătută 
principialitate și consecvență cau
za dreaptă a poporului palestinian, 
căruia i-a acordat un sprijin multi
lateral — politic, diplomatic și ma
terial. Țara noastră s-a numărat 
printre primele state care au re
cunoscut O.E.P. și au stabilit re
lații cu această organizație, la 
București existind de mai mulți 
ani o reprezentanță a O.E.P. Cu 
aceeași consecvență. România a 
militat și militează pentru întări
rea unității și coeziunii rîndurilor 
O.E.P., ale mișcării de eliberare a 
poporului palestinian și, în general, 
ale statelor arabe — condiție de 
bază a succesului acestei lupte — 
pentru o reglementare globală, jus
tă și durabilă a conflictului din 
Orientul Mijlociu, în cadrul căreia 
să-și găsească soluționarea necesa
ră problema-cheie a situației din

cauza dreapta 
palestinian
zonă, respectiv problema poporu
lui palestinian, să se asigure in
dependența, securitatea și progresul 
tuturor statelor din zonă. Dînd ex
presie acestei poziții principiale și 
Consecvente, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU declara la Congresul 
al XIII-lea al P.C.R. : „România se 
pronunță în continuare, cu toată 
hotărirea, pentru o soluție politică 
în Orientul Mijlociu, care să asigu
re realizarea unei păci globale în 
această regiune, rezolvarea pro
blemei poporului palestinian pe 
baza dreptului acestuia Ia autode
terminare, inclusiv la realizarea 
unui stat palestinian independent. 
In acest spirit, ne pronunțăm pen
tru o conferință internațională cu 
participarea tuturor statelor intere
sate, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei".

Poziția atît de statornică și 
constructivă a țării noastre în a- 
ceastă complexă problemă a vieții 
internaționale se bucură de stima 
și prețuirea poporului palestinian, 
a celorlalte popoare arabe, care 
văd în România socialistă un prie
ten sincer și apropiat, un luptător 
consecvent pentru cauza libertății 
popoarelor. în cadrul numeroase
lor întiiniri ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P., 
Yasser Arafat, acesta a ținut să 
exprime recunoștința pentru spri
jinul dezinteresat și contribuția 
activă adusă la afirmarea drep
turilor poporului palestinian. „Cele 
mai calde mulțumiri președintelui 
Ceaușescu, cel mai apropiat prie
ten al națiunii arabe și, in mod 
special, cel mai apropiat prieten 
al poporului palestinian. Nu vom 
uita niciodată poziția pe care a 
avut-o Excelența Sa, președintele 
Nicolae Ceaușescu, poporul său, în 
toate situațiile grele prin care a 
trecut poporul nostru" — arăta re
cent președintele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P.

Cu prilejul „Zilei revoluției pa
lestiniene", România socialistă își 
reafirmă sentimentele de caldă 
prietenie față de poporul pales
tinian, exprimîndu-și hotărirea de 
a-i acorda în continuare întregul 
sprijin în lupta sa justă pentru 
afirmarea drepturilor sale națio
nale.

E DE PRESA
scurt

O NOUA RUNDA DE NEGO-
I CIERI ÎN SALVADOR. Reprezen

tanți ai forțelor democratice insur-
I gente din Salvador, reunite în 

Frontul Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.) și

I Frontul Democratic Revoluționar 
(F.D.R.), vor avea. în cursul lunii 
ianuarie, o a treia rundă de con
vorbiri cu reprezentanți ai guver-

Inului condus de președintele Jose 
Napoleon Duarte, în vederea în
cetării războiului civil — a decla-

Irat Arturo Rivera y Damas, arhie
piscopul capitalei, care a acționat 
ca mediator între părți.

PUNERE ÎN LIBERTATE. La 
Montevideo s-a anunțat că un nou 
lot de deținuți politici, arestați în

timpul regimului militar, au fost 
puși în libertate — transmite agen
ția spaniolă de presă E.F.E. Prin
tre aceștia se numără și șase 
membri ai organizației insurgente 
„Tupamaros".

DECLARAȚIE. Președintele Băn
cii federale — Bundesbank — Karl 
Otto Poehl, și-a exprimat, intr-un 
interviu acordai presei, îngrijora
rea în legătură cu slăbiciunea mo
nedei național» — marca vest-ger- 
mană. După cum a declarat Poehl, 
marca R.F.G. a pierdut teren, in 
1984, pe piața schimburilor valu
tare față de aproape toate prin
cipalele devize.

ȘOMAJUL ÎN ISRAEL. Numărul 
șomerilor din Israel era, la sfirșitul

anului 1984, de 110 000, ceea ce re- 1 
prezintă 7 la sută din forța de 
muncă disponibilă, relevă datele I
publicate de Biroul central israe- |
lian de statistică. Potrivit cifrelor 
date publicității, politica de auste- | 
ritate practicată de guvernul israe- 
lian a dus la reducerea consumu
lui intern și la o erodare a salarii- . 
lor reale cu aproximativ 4 la sută.

REPRESIUNI POLIȚIENEȘTI IN 
REPUBLICA SUD-AFRICANĂ. I 
Chiar din primele zile ale noului 
an, într-o serie de localități din 
Republica Sud-Africană s-au pro- . 
dus acțiuni de luptă ale populației I 
de culoare împotriva sistemului de > 
apartheid. La Sebokeng, un tînăr 
de culoare a fost ucis cu focuri de [ 
armă în timpul reprimării unei | 
demonstrații antirasiale. Acțiuni ale 
locuitorilor de culoare s-au pro- , 
dus, de asemenea, lingă Port Al
fred, la Bophelong, și lingă Port 
Elizabeth. In toate aceste locali- . 
tăți, poliția a utilizat împotriva 
demonstranților grenade cu gaze 
lacrimogene și gloanțe de cauciuc. ■

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ 
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din i.

Președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba

HAVAI
Cu prilejul celei de-a XXVI-a aniversări a Zilei eliberării, săr na’ 

națională a Republicii Cuba, vă rugăm să primiți, în numele Pârtie 
munist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialis 
nia, precum și al nostru personal, cordiale felicitări și un caid salut te

Ne exprimăm convingerea că bunele relații de prietenie, solids 
cooperare multilaterală dintre partidele și popoarele noastre vor cui 
dezvoltare și mai puternică, în interesul edificării socialiste în Ron. 
Cuba, al cauzei generale a socialismului, independenței popoarelor, p 
colaborării internaționale.

Urăm poporului cubanez prieten noi succese In opera de constr 
socialismului, pace și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DÂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

TELEGRAME
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Cuba — cea de-a XXVI-a 
aniversare a eliberării — pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nicolae Giosan, și minis
trul afacerilor externe, tovarășul 
Stefan Andrei, au adresat telegrame 
de felicitare tovarășilor Flavio 
Bravo Pardo, președintele Adunării 
Naționale a Puterii Populare a Re
publicii Cuba, și, respectiv, lui Isi-

doro Malmierca Peoli, ministrul re
lațiilor externe.

Telegrame de felicitare au mai 
trimis Consiliul Național al Frontu
lui Democrației și Unității Socialis
te, organizații de masă și obștești, 
unele instituții centrale din tara 
noastră organizațiilor și instituțiilor 
similare din Cuba.

(Agerpres)

In prima zi a noului an, poporul 
cubanez a aniversat un eveniment 
de cea mai mare însemnătate pen
tru întreaga sa dezvoltare contem
porană : intrarea în Havana, la 1 
ianuarie 1959, a detașamentelor ar
matei revoluționare conduse de Fi
del Castro și înlăturarea de la pu
tere a regimului antipopular al ge
neralului Batista. Încununare a 
luptei îndelungate a poporului cu
banez pentru eliberare națională și 
socială, victoria revoluției și cuce
rirea puterii de către forțele popu
lare au deschis largi perspective 
pentru înfăptuirea unor adinei 
transformări politice, economice și 
sociale în viața întregii țări, mar- 
cind, totodată, apariția primului 
stat socialist pe continentul latino- 
american.

Sub conducerea partidului comu
nist și a guvernului revoluționar, 
în anii care au trecut de la elibe
rare, în Cuba s-au pus bazele in
dustrializării, creîndu-se, paralel cu 
modernizarea tradiționalei industrii 
a zahărului, o serie de ramuri noi, 
legate de necesitățile progresului 
economic al țării, cum sînt indus
triile energetică, chimici, construc
ția de mașini agricole și de nave 
maritime. Reforma agrară a fost 
urmată de cooperativizarea agricul
turii. Lichidarea analfabetismului, 
avintul științei și culturii sînt alte

succese de seamă înregistrate în a- 
ceastă perioadă.

Poporul cubanez a întîmpinat și 
în acest an sărbătoarea sa naționa
lă ferm angajat in munca pentru 
consolidarea cuceririlor revoluțio
nare, pentru transpunerea in viață 
a hotăririlor celui de-al 11-lea Con
gres al Partidului Comunist din 
Cuba, pentru noi realizări in con
strucția socialistă.

Poporul român urmărește cu sen
timente de simpatie și solidaritate 
activitatea constructivă a poporului 
cubanez prieten, intre România și 
Cuba, între popoarele noastre dez- 
voltîndu-se relații de prietenie și 
colaborare pe multiple planuri.

O însemnătate deosebită pentru 
continua adincire a legăturilor re
ciproce au raporturile de prietenie 
și solidaritate dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
din Cuba, întilnirile dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Fidel Castro, care au impulsionat 
puternic colaborarea și prietenia 
româno-cubaneză, în interesul am
belor popoare, al cauzei socialismu
lui și păcii in lume.

Sărbătoarea națională a Cubei so
cialiste constituie pentru poporul 
român un nou prilej de a adresa 
poporului cubanez prieten calde 
felicitări, urări de noi izbînzi in 
eforturile pentru înflorirea pe mai 
departe a patriei sale.

Construcții pentru prezent, 
construcții pentru viitor

După ce străbați de la un țărm la 
celălalt întinderile insulei, de la Ha
vana la Santiago de Cuba, de la Va- 
radero la insula Pinilor, cea mai pu
ternică și statornică impresie ce îți 
rămîne este ampla activitate construc
tivă desfășurată de poporul cubanez. 
S-a construit și se construiește mult — 
drumuri și întreprinderi industriale, 
porturi și cartiere de locuințe, școli 
și centrale electrice, spitale și com
binate chimice. Se construiește trai
nic, solid. „Pentru că ne-o cere vii
torul". Se construiește frumos, ele
gant, modern. „Pentru că tot ceea 
ce construim o facem pentru noi, 
pentru copiii noștri" — ni se spune.

Amploarea activității constructi
ve impresionează în orice regiune 
sau localitate vizitată. In Santiago de 
Cuba am văzut șantierul celei mai 
mari și moderne fabrici de zahăr 
aflate în cons
trucție. La mijlo
cul acestui an va 
intra în produc
ție. Cu o capaci
tate zilnică de 
720 tone, noua 
unitate economică face parte din 
prevederile unui vast program pe 
termen lung de dezvoltare și mo
dernizare a industriei zahărului 
— principala ramură a economi
ei naționale. Referindu-se la acest 
program, pe baza căruia producția 
industriei zahărului a ajuns acum la 
opt milioane tone și care prevede 
construirea unor noi unități, ca și 
modernizarea tuturor celor 161 de 
fabrici de zahăr existente, gazdele 
ne-au vorbit despre două însemnate 
succese : realizarea primelor com
bine pentru recoltarea mecanică a 
trestiei de zahăr și exportarea pri
mei fabrici de zahăr construite în 
Cuba. Semnificațiile acestor două 
realizări pot fi mai lesne" înțelese 
dacă amintim că dintotdeauna trestia 
de zahăr s-a recoltat manual, greu, 
cu mari eforturi, iar pentru fabrici
le de zahăr, pînă în 1959 chiar, se 
importau și cele mai mărunte șu
ruburi șl garnituri.

...Amploarea acestei activități con
structive am constatat-o și in nord- 
estul Havanei, acolo unde se înalță 
noua termocentrală, lîngă Cienfue- 
gos, unde se construiește prima cen
trală atomică din Cuba, sau cînd am 
notat preocupările pentru punerea 
in valoare a unor noi surse energe
tice — solară, eoliană, hidroenergie, 
sau biogaz. Numai în ultimii patru 
ani s-au construit peste 2 000 de 
instalații de încălzire a apei pe 
baza energiei solare și peste 300 in
stalații de biogaz. Ni se dă și un 
exemplu : la fabrica de zahăr de la 
Camaguey, biogazul obținut din re
ziduuri a permis economisirea unei 
cantități de circa două milioane litri 
petrol. 1985 va marca în acest do
meniu, al energiei, și trecerea la în
făptuirea unui program de construire

Note de călătorie

a unor microhidrocentrale. Specia 
liștii cubanezi estimează că 30 d( 
asemenea unități energetice, cu ; 
putere totală de 270 000 kW, vor 
furniza economiei naționale o canti
tate de energie permițînd reducerea 
anuală cu 150 000 de tone a consumu
lui de produse petroliere.

...Amploarea activității construc
tive a poporului cubanez o constați 
și in apropierea orașului Matanzas, 
unde a început construirea unuia 
dintre principalele obiective ale cin
cinalului viitor : primul port din 
Cuba, în rada căruia să poată acosta 
la cele trei dane petroliere de mare 
tonaj — cu deplasamente pînă la 
150 000 tone. O constați și la poarta 
aeriană a capitalei tării — aeropor
tul internațional al Havanei, unde a 
început realizarea unui însemnat 
proiect de dezvoltare și modernizare.

Se construiește, 
într-adevăr, mult. 
Sînt necesare se
rioase eforturi — 
materiale și uma
ne. Dacă, spre e- 
xemplu, Ia înce

putul construcției socialiste s-a con
tat mai ales pe entuziasmul cons
tructorilor, astăzi, dobîndirea unor 
noi cunoștințe, a unor înalte cali
ficări a devenit o imperioasă ne
cesitate. Așa că fără evocarea 
școlilor ce te întîmpină mereu 
la Havana, dar și departe de capi
tală — școli cu ziduri albe, proas
pete, înconjurate de verdele plan
tațiilor — ilustrarea vocației con
structive a Cubei contemporana nu 
ar putea fi completă.

Ultimul recensămînt dinainte da 
revoluție arată că din cei 4,4 mili
oane locuitori în vîrstă de peste zece 
ani, 1 032 000 erau analfabeți, adică 
23,6 la sută, iar 547 800 copii între 
6 și 10 ani nu trecuseră pragul 
vreunei școli. Anii socialismului au 
schimbat radical această situație. 
S-a desfășurat o bătălie grea, un 
uriaș efort național pentru eradica
rea analfabetismului, pentru dezvol
tarea rețelei școlare. Astăzi, Cuba 
numără peste 1 500 000 copii cuprinși 
în învățămîntul primar, 1 200 000 în 
ciclul secundar și peste 180 000 de 
studenți. învățătura este accesibilă 
tuturor vîrstelor și mulți oameni 
trecuți de adolescență se reîntorc în 
sălile de clasă spre a-și completa și 
îmbogăți cunoștințele. In toate for
mele sale. învățămîntul este orientat 
spre ridicarea eficienței muncii, 
munca ritmurilor înalte de construire 
socialistă a țării. Este, de fapt, măr
turia conștiinței unui pope" aflat în 
plin proces al dezvoltării șt moder
nizării economiei țării, a consolidării 
pe această cale a cuceririlor revo
luționare, a eforturilor pentru edi
ficarea unei vieți mai bune, prospe
re pe acest frumos pămînt, înconju
rat de apele albastre ale Mării Ca
raibilor.

Al. PINTEA

r _
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