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PRIMIREA DE CĂTRE PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE STAT,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, 
A ȘEFILOR MISIUNILOR DIPLOMATICE

Desen de L. GREGORIAN

Toast
pentru eterna 

tinerețe 
a patriei

Nu peste multe ceasuri acele 
r-asornicului vor zăbovi o clipă 

.ere două virste ale timpului, 
unind în fapt doi ani. Vom trăi 
cu toții emoția acelui moment, 
vom evoca cu bucurie tot ce a 
fost împlinire în anul de care ne 
vom despărți, vom îndrepta gîn- 
dul de încredere către anul care 
vine. Și avem, și pentru o iposta
ză și pentru cealaltă, multe te
meiuri de mîndrie și satisfacții.

Anul 1972 a fost pentru Româ
nia, pentru oamenii ei, un an rod
nic, anul în care, urmind cuvîn- 
tul partidului, clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, toți 
oamenii muncii de la orașe și sate 
— români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — au înscris 
în paginile de aur ale vremii so
cialiste a țării rînduri de neuitat. 
Prin munca națiunii avîntată 
„spre comunism, în zbor" patria 
a cunoscut noi izbînzi ale înăl
țării sale spre viitorul definit cu 
o claritate ce impune în progra
mul de dezvoltare a României, 
elaborat de partidul nostru comu
nist.

Purtăm vie în conștiințe ampla 
expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rostită la ședința jubi
liară a Marii Adunări Naționale 
consacrată aniversării pătrarului 
de veac republican, expunere care 
a conturat tabloul viguros al pre
zentului, obiectivele mobilizatoare 
ale viitorului, generînd legitime 
sentimente de satisfacție, îmbăr- 
bătîndu-ne, îndemnîndu-ne la fap
te de nobilă semnificație social- 
umană, patriotice.

Cit de numeroase sînt izbînzile 
dobîndite, aceste semne materiale 
ale existenței noastre demne, de 
oameni cu vocația construcției! 
Le întîlnim pretutindeni, adu
când mărturii despre noi, oame
nii acestui timp dinamic, despre 
vasta desfășurare de energii crea
toare, despre marele act social- 
uman al socialismului.

Am obținut multe succese în 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Țara este 
mai bogată, mai puternică, mai 
frumoasă ca ieri. Am ajuns 
la noi cote ale perfecționării, am 
dat noi probe la examenul ri
guros al eficienței, al calității. A 
fost 1972 un an pe care-l putem

așeza fără ezitare ca o prefață 
luminoasă la cei care ne așteaptă, 
și în primul rind la cel in care 
vom păși nu peste multă vreme, 
anul 1973. Mulți dintre noi au fă
cut deja cunoștință cu el. înde- 
plinindu-ne obiectivele stabilite’ 
pentru 1972, angajamentele asu
mate, am trecut deja la realiza
rea sarcinilor menite să confere 
personalitate, dreptul la memoria 
timpului anului in care vom păși. 
Va fi un an de muncă avîntată, 
de efort, un an hotărîtor pentru 
înfăptuirea cincinalului înainte de 
termen, pentru aplicarea în viață 
a programului științific, mobili
zator adoptat de Congresul al 
X-lea, a orientărilor de înaltă și 
multiplă eficiență adoptate de 
Conferința Națională.

In mintea și inimile tuturor 
stăruie cuvintele rostite de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul aniversării pătrarului de 
veac republican, îndemnurile ce 
ni le-a adresat. Avînd mai puter
nic ca oricind sentimentul că sîn- 
tem participanți la făurirea unei 
creații fără seamăn, la înălțarea 
patriei acolo unde o merită, aco
lo unde îi este destinul, strins 
uniți in jurul partidului, vom păși 
în coloanele de muncă și încre
dere ale celor peste 20 de milioa
ne, vom da nouă măsură a pa
triotismului nostru înflăcărat, a 
vocației noastre de constructori, 
a devotamentului nostru față de 
cauza socialismului, vom aduce 
noi mărturii ale voinței noastre 
de pace, noi contribuții la îm
plinirea idealurilor de colaborare, 
la afirmarea aspirațiilor umanis
te, pașnice ale popoarelor.

O știm prea bine, anul ce vine 
va însemna un nou pas pe calea 
progresului și prosperității țării, 
un pas care nu se va face de la 
sine, care cere mobilizarea tutu
ror energiilor noastre. Dar un pas 
pe care îl vom face cu hotărîrea, 
cu demnitatea celor ce știu, celor 
ce cunosc foarte bine calea și țe
lurile faptelor lor.

Să toastăm, deci, în numele 
anului ce vine, să rostim un La 
mulți ani care să străbată munțit 
și cîmpiile, toate meleagurile 
unde ne străduim pentru binele 
țării, pentru eterna ei tinerețe și 
vigoare.

____________________ /

Cu prilejul 
ANULUI NOU 1973, 

redacția „Scînteii" 
urează tuturor cititorilor, 

colaboratorilor 
și corespondenților săi 

SĂNĂTATE și FERICIRE, 
NOI SUCCESE în munca 

pentru înflorirea 
și prosperitatea 

ROMĂNIEI SOCIALISTE!

în Editura Politică a apărut;

NICOLAE CEAUSESCU
Cuvîntare la ședința jubiliară a Marii 

Adunări Naționale consacrată celei 
de-a XXV-a aniversări a proclamării republicii 
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MESAJE ADRESATE
DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
cu prilejul aniversării 

unor întreprinderi
• Uzina metalurgică 

de metale neferoase 
din Zlatna

• Combinatul de în
grășăminte azotoase 
din Tg. Mureș

în pagina a ii-a

Tradiționalele urări de Anul Nou 
adresate conducerii de partid
și de stat

In pragul Anului Nou, păstrînd 
datina străbună, au pornit colin
dătorii. După obicei, copiii Capita
lei au venit a ura, cu sufletul plin 
de emoție, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți conducători 
ai partidului și statului, mulți ani, 
cu bucurie și sănătate, pentru fe
ricirea întregului popor și prospe
ritatea României socialiste.

Pe treptele intrării în sediul 
Comitetului Central al partidului, 
micii colindători sînt întîmpinați (Continuare în pag. a II-a)

de pionieri
cu dragoste de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Maxim Berghianu, Gheor
ghe Cioară, Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Dumitru Popescu, 
Leorite Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Con
stantin Băbălău, Petre Blajovici, 
Cornel Burtică, Miron Constanti
nescu, Aurel Duca, Mihai Gere,

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, Emil Bodnaraș și Miron 
Constantinescu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, Ștefan Voltec, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, a primit, sîmbătă la amiază, 
la Palatul Consiliului de Stat, pe 
șefii misiunilor diplomatice acre
ditați in România, care au prezen
tat felicitări cu prilejul Anului 
Nou și aniversării unui sfert de 
veac de la proclamarea Republicii.

Au luat parte Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, precum și adjuncți 
ai ministrului afacerilor externe.

Au prezentat felicitări ambasa
dorii : R. P. Polone — Jaromir 
Ocheduszko, R. P. Chineze — Cian 
Hai-fun, R.S.F. Iugoslavia — Iso 
Njegovan, Danemarcei — Torben 
Busck-Nielsen, R.P. Bulgaria — 
Spas Gospodov, R.D. Vietnam — 
Nguyen Dang Hanh, Olandei — P. 
V. Putman Cramer. R.S. Cehoslo
vace — Miroslav Sulek, Elveției — 
A. W. Rappard, Republicii Africa 
Centrală — Alberto Sato. R.P. Al
bania — Nikolla Profi, R.D. Ger
mane — dr. Hans Voss, Suediei — 
Per Otto Rathsman, Uruguayului
— Victor Pomes, Iranului — Sa- 
degh Sadrveh. Republicii Burundi
— Franțois Kisukurume. U.R.S.S.
— V. I. Drozdenko, Chile — IIo- 
mero Julio, Perului — Mariano 
Pagador Puente, Republicii Vietna
mului de Sud — Lam Van Luu, 
Cubei — Nicolas Rodriguez. R.F. a 
Germaniei — Erwin Wickert, Za
irului — Bokingi Embeyolo, Marii 
Britanii — D. R. Ashe, R.A. Egipt
— Osman Assal, Franței — Francis 
Levasseur, Indiei — V. K. Ahuja, 
Argentinei — J. C. M. Beltramino, 
Greciei — Aristote Phrydas, R.P. 
Mongole — Dendeviin Sarav, Pa
kistanului — S. A. D. Buchar, Ita
liei — Antonino Restivo, Austriei 

(Continuare în pag. a Il-a)

și școlari
Ion loniță, Vasile Patilineț, Ion 
Stănescu, Ștefan Andrei, Ion 
Dincă.

Iată alaiul colindătorilor. Sînt 
240 de copii, reprezentanți ai pio
nierilor și școlarilor bucureșteni, 
îmbrăcați în costume populare 
românești, maghiare, germane și 
ale celorlalte naționalități ale pa
triei noastre, mergînd mină în

Cu vin tul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Domnule decan al corpului di
plomatic,
Domnilor ambasadori.

Domnilor reprezentanți ai țări
lor respective în România

Doresc să mulțumesc în nu
mele meu, ăl Consiliului de Stat 
și guvernului pentru cuvintele 
adresate poporului român cu pri
lejul Noului An și cu prilejul ani
versării Republicii Socialiste Româ
nia, precum și pentru felicitările 
pe care ni le-ați adresat.

într-adevăr, încheiem un an care 
poate rămine în istoria omenirii 
ca anul care a marcat începutul 
unei etape noi în viața internațio
nală. In acest an s-au făcut pași 
însemnați pe calea destinderii și 
colaborării. Aceste rezultate sînt 
urmarea unor ani întregi de dis
cuții, de tratative, a faptului că 
popoarele lumii sint dornice de a 
merge pe calea colaborării, de a-și 
asigura condiții de pace în vederea 
consacrării eforturilor dezvoltării 
economico-sociale și bunăstării. 
Fără nici o îndoială că pe toți ne 
bucură rezultatele obținute în 
această direcție.

Așa cum cunoașteți. România, 
guvernul român s-au străduit să-și 
aducă contribuția la politica de 
destindere și colaborare. Trebuie 
să constat și cu acest prilej, cu 
satisfacție, că intre țara noastră 
și guvernele pe care dumneavoas
tră le reprezentați s-au dezvoltat 
relații rodnice de colaborare.

Ne bucură faptul că au început 
convorbirile în vederea pregătirii 
conferinței general-europene. Spe
răm ca anul 197.3 să fie anul in 
care să aibă loc această conferință 

Președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, va face o vizită neoficială in Iran
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, va face o vizită 
neoficială în Iran, la invitația Maiestăților lor Imperiale Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, șahinșah, și împărăteasa Farah Pahlavi Șah- 
banu, ai Iranului, în zilele de 12—13 ianuarie 1973.

TELEGRAME DE FELICITARE CU PRILEJUL CELEI DE-A 
XXV-A ANIVERSĂRI A REPUBLICII

IN PAGINILE VI-VII

și să deschidă calea unei Europe 
de colaborare egală între toate na
țiunile, de securitate și pace pen
tru toate popoarele.

Ne-am fi așteptat cu toții ca 
după pașii Înregistrați pe calea 
destinderii să sărbătorim Noul 
An în condiții mai bune. Din pă
cate, trebuie să constatăm că va 
trebui să intrăm în Noul An în 
condiții cind Încă continuă actele 
militare împotriva poporului viet
namez. Sperăm că se vor relua tra
tativele de la Paris și se va ajunge 
la semnarea acordului de încetare 
a războiului in Vietnam — așa 
cum sperăm ca anul 197.3 să mar
cheze pași noi pe calea colaborării 
și destinderii.

România este dornică — șl vă 
rog să transmiteți aceasta guver
nelor dumneavoastră — să acțio
neze cu toată fermitatea și con
vingerea pentru dezvoltarea rela
țiilor de colaborare cu toate sta
tele. Sperăm că relațiile dintre țara 
noastră și guvernele țărilor dum
neavoastră vor cunoaște o nouă 
dezvoltare in cursul anului viitor. 
Guvernul și poporul român vor 
face totul pentru a contribui la 
cauza colaborării și păcii în lume.

Doresc să adresez popoarelor 
dumneavoastră cele mai bune 
urări de prosperitate și pace. Vă 
adresez dumneavoastră și fami
liilor dumneavoastră calde felici
tări și urări de multă sănătate, un 
an bun, un an de prosperitate și 
pace între popoare.

Vă rog să transmiteți șefilor de 
state pe care fi reprezentați cele 
mai bune urări de Anul Nou 1 
(Aplauze).
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Tradiționalele urări de Anul Nou 
adresate conducerii de partid 

și de stat de pionieri și școlari

MESAJUL
ABMSAI0110VAHINICOIAE CEAIISM

I 9

colectivului de muncitori, tehnicieni 
și ingineri de la Uzina metalurgică 

de metale neferoase Zlatna

(Urmare din pag. I)

mînă, într-o strînsă frăție. Ei al
cătuiesc un tablou viu al unei co
pilării fericite, oferite lor, construc
torilor de mîine ai socialismului și 
comunismului, de partid, de între
gul popor, care-i ocrotesc cu grijă 
și dragoste părintească.

Alaiul se oprește în fața sediu
lui Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român. In mijlocul 
lor, plugul bătrînesc, dar tras de un 
tractor, gătit cu flori și beteală, 
după datină. Și, în jurul plugului, 
colindătorii cu tradiționalii brazi 
împodobiți, cu măști și costume 
alegorice, vestiții căiuți, urătorii 
cu bice, buhaie și clopoței.

în pocnete de bici, zumzet de 
buhaie și clinchet vesel de clopo
ței, colindătorii recită „Plugușo- 
rul" j

A.ho, ăhO) 
Copii și frați, 
Stați puțin și nu minați I 
Vin copiii cu uratul, 
Cu sorcova și semănatul 
Pionieri din toată țara 
Frumoși ca florile primăvara 
Fii de meșteri oțelari, 
Furnaliști și făurari,
Surioare, frățiori, 
Trandafiri și dragi bujori, 
Ia opriți cu trăinicie, 
Inimoși, cu bucurie,
Ici, la cel mai falnic prag, 
La partidul nostru drag, 
Și să facem o urare !
El ni-i viața, el ni-i soare, 
El ni-i suflet, ni-i putere 
Cum patria întreagă cere ! 
Cel mai falnic dintre fiii 
Scumpei noastre Românii, 
Stă în fața lui, văpaie, 
Ceaușescu Nicolae ;
Peste tot privirea lui
E raza partidului 
Și puterea omului, 
Mîndria poporului.

Primirea șefilor misiunilor diplomatice
(Urmare din pag. I)

— Werner Sautter, Venezuelei — 
Juan Uslar Pietri, Japoniei — 
Masao Kanazawa ; însărcinații cu 
afaceri ad-interim ai: Irakului — 
Salah Eddin I. Al-Sheikhli, R.P.D. 
Coreene — Li Ho Zang, Turciei — 
Rasim Fenmen, Belgiei — Lionel 
de Mey, Braziliei — Jadiel Ferreira 
de Oliveira, S.U.A. — Robert Mar
tens, R.P. Ungare — Domokoș Ve- 
kaș, R.P. Congo — Barthelemy 
M’Bouma ; șeful Reprezentanței 
Consulare și Comerciale a Spaniei
— Eduardo Casuso, și Zeev Gal- 
mor, secretar I al Ambasadei Israe
lului.

Luînd cuvîntul în numele cor
pului diplomatic și al său perso
nal, ambasadorul Jaromir Oche-

Sutele de colindători dau glas 
versurilor care exprimă dragostea 
fierbinte a copiilor țării față de 
iubitul conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu :

Noi, copiii, mic și mare 
li întindem cite-o floare 
Și-i aducem mulțumire 
Și-i urăm, cu fericire, 
Sănătos să fie-ntr-una 
Patriei urcînd cununa I 
Noi promitem să-nvățăm 
Sfatul drept să i-l urmăm 
Să ajungem fii de frunte 
Patriei, tot înainte 1 
Dar sunați din zurgălăi 
Să se-audă-n munți și văi 1 
Cel dinții bărbat al țării 
Este sufletu îndemnării 
Și curajului fierbinte. 
Secretarul general, 
Al partidului stegar, 
Pune suflet și putere 
Unde patria îl cere 
Și poporul îl urmează 
Ca pe-o ne-ntrecută rază, 
Ca pe-o inimă ce bate 
Ca să fie în cetate 
Bucurie, 
Hărnicie, 
Socialism 
Și rodnicie.
Să-t urăm cu bucurie 

' Sănătos mereu să fie 
Și să ne conducă falnic 
Pe drum însorit și trainic; 
Pentru el, pentru popor 
Și lumină tuturor.

într-un dialog vioi, fetițe și bă
ieți recită versuri din „Plugușor" 
închinate aniversării Republicii, cu 
mîndria trăirii acestui eveniment 
întipărită pe fețe :

Republică socialistă, 
Anii tăi, de-un sfert de veac 
Sînt clădiți cu sîrg și drag 
In orașe sau la sate — 
Uzine, combinate, 

duszko, decanul în funcțiune al 
corpului diplomatic, a spus :

îmi revine deosebita cinste și 
plăcere de a vă prezenta dumnea
voastră, domnule președinte al 
Consiliului de Stat, membrilor gu
vernului și, prin intermediul dum
neavoastră, poporului român — în 
numele Corpului Diplomatic — cele 
mai bune urări.

Privind în urmă anul ce se în
cheie în curînd, credem că el a 
fost un an care a justificat speran
țe pentru viitor. Atmosfera de 
tensiune și de confruntări a ce
dat treptat locul negocierilor. Răb
darea și tratativele persistente, sus
ținute în forumul instituțiilor inter
naționale, contactele și negocierile 
bilaterale au contribuit la crearea 
unui climat mai bun în viața inter

Șantiere și ogoare
De la munte pin’la mare.
Sate noi, orașe noi. 
Ridicate de eroi. 
Românie, țară plină 
De rodire și lumină, 
De-un sfert de veac tot sui, 
Prin grija partidului, 
Către culmi nemaiurcate 
De mîndrie și dreptate. 
Pentru spor și fericire 
Pieptul nostru să respire I 
Bat ciocane, cresc furnale, 
Grîu-i des pe deal și-n vale, 
Țara crește; pîinea crește, 
Timpul viitor vorbește.
Luminos și bun și trainic 
Pentru tot poporul harnic 
Conferința Națională 
Ne-a dat soare la iveală ; 
în patru ani și jumătate 
Cincinalul să devie 
Mare vad cu apă vie, 
Pentru tot ce-i Românie ! 
Ia pocniți cu biciu-n boi 
Și sunați din zurgălăi 
Pentru fala țării, măi flăcăi.

Alți colindători spun, pe rînd, 
versuri exprimînd năzuințele celor 
care mîine vor duce patria pe noi 
culmi :

Știm că-n anul 2000 
Cei ce sîntem azi copii 
Vom fi vajnici făurari 
Sau constructori temerari 
Și vom spune : parcă ieri 
Am fost mici, dar pionieri ! 
De pe-acum privim spre miine 
Curajoși, cum se cuvine, 
Căci partidul știe cum 
Să ne-arate-al țării drum 
Tot înainte, măiestrit, 
De partid, frumos, gîndit. 
Pentru-a noastră bucurie, 
Pentru rod și Românie, 
Pentru om, pentru partid, 
Pentru tot ce s-a clădit. 
Frunzuliță de salcîm, 

națională. Au fost semnate înțele
geri, care pot marca momente ho- 
tărîtoare în dezvoltarea relațiilor 
internaționale.

Pe continentul european s-a con
turat, pentru prima oară, posibili
tatea eliminării conflictului militar 
și conviețuirii pe principiile păcii, 
securității și colaborării reciproc 
avantajoase. Este de dorit ca aces
tei dezvoltări pozitive a probleme
lor de pe continentul nostru să i 
se alăture mersul pozitiv al eveni
mentelor și în alte părți ale lumii.

Să ne fie permis să afirmăm că 
la acest dialog internațional, de 
întărire a șanselor păcii, Republi
ca Socialistă România și-a adus 
o eficientă • contribuție. Ca repre
zentanți ai țărilor acreditate aici, 
notăm voința sinceră a conduce

Ce frumos cu toți trăim
Și muncesc cu drag părinții 
Pentru țelul biruința.
Mergem toți spre mai departe ! 1 ; 
Drum spre comunism deschidem, 
Sîntem toți aceeași forță,
Comunismul ne e torță
Sîntem toți aceeași carte, 
Comunismul ni-i dreptate I
Și partidul, călăuză mai departe, 
pentru bucurie, pentru veselie, 
Pentru timpul ce-o să vie, 
Pentru socialista țară
Ce-o serbăm in astă seară.

Colindătorii își încheie, acum, 
urarea :

Drag partid,
Și scumpi conducători,
Noi, pionierii, vașnici urători, 
Toți, cu drag ne bucurăm;
C-am ajuns să vă urăm,
Că v-am găsit sănătoși, 
Veseli, minări și frumoși.
Acum credem că-i timpul cuvenit 
Să vă dorim an nou înflorit,
Să fiți sănătoși, fericiți, fiecare, 
La inimă și la suflet numai floare, 
Să conduceți țara
Cum soarele luminează primăvara, 
Iar noi vă asigurăm
Că vom crește repede și vă urmăm, 
Că din grîu alt grîu răsare, 
Iar din comunist, alt comunist dă 

floare !
Tara crește,
Griul crește.
Oțelul se înfrățește,
Cimentul în cetate se clădește,
Socialism se construiește, 
Viitorul înflorește.
Vrem ca anul care vine
Să ne-aducă numai bine,
Să urce uzinele,
Rod să dea grădinile,
Griul să fie greu și mare,
Să nu se vadă omul călare ;
Noi orașe să răsară 

rii Republicii Socialiste România 
și, în mod deosebit, a dumneavoas
tră, domnule președinte — de a 
contribui la dezvoltarea multila
terală a colaborării și conviețuirii 
intre popoare, pentru binele păcii 
și progresului.

Astăzi, SO Decembrie, a spus în 
continuare decanul corpului di
plomatic, poporul român sărbăto
rește un sfert de veac de la in
staurarea Republicii. Cu acest pri
lej, doresc să transmit, în numele 
Corpului Diplomatic, cordiale u- 
râri și expresii de simpatie po
porului român și conducerii sale. 
Anul ce vine să aducă realizări 
noi la înfăptuirea sarcinilor în 
toate domeniile de activitate ; să 
se strîngă și mai mult relațiile în
tre țările noastre, pe care avem

Ca grădina-n primăvară, 
Satele să înflorească, 
Partidul să ne trăiască 
Și conducătorii lui, '
Sufletul poporului, 
La mulți ani, cu fericire, 
Țara-n soare să respire ! 
La mulți ani, cu bucurie, 
Fericirea să ne fie, 
Să trăim, să biruim 
Și în comunism să fim I

Mai mulți copii se apropie apoi 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
ceilalți conducători de partid și 
de stat și îi sorcovesc.

în timpul colindului, numeroși 
cetățeni ai Capitalei se opresc și 
iau parte la aceste clipe emoțio
nante ale urărilor exprimate 
conducătorilor partidului și statu
lui nostru cu dragoste, din toată 
inima, de copii.

Adresîndu-se pionierilor și șco
larilor prezenți, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus :

Dragi copii,
Pionieri,
Doresc să vă mulțumesc, in nu

mele tuturor tovarășilor din con
ducerea de partid și de stat, pen
tru urările pe care le-ați adresat 
astăzi partidului, patriei noastre 
socialiste.

Intr-adevăr, voi creșteți în con
diții noi. Aveți in fața voastră o 
minunată perspectivă și. fără în
doială, îndeplinirea programului 
elaborat do Conferința Națională, 
construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și trecerea 
Ia comunism, vor face ca la a 50-a 
aniversare a Republicii, voi toți 
cei care vă găsiți aici, toții copiii 
patriei noastre, să trăiți intr-o 
nouă eră — era construcției comu
niste în România. (Aplauze puter
nice)

Viața voastră, a copiilor, a tine
retului patriei este din ce în ce 
mai bună. Partidul și guvernul fac 
totul pentru ca viața părinților 
voștri să fie tot mai îmbelșugată, 
copilăria voastră tot mai fericită.

Doresc să vă urez succese niari 
Ia învățătură. Trebuie să depuneți 
eforturi pentru a vă însuși cele 
mai moderne și mai noi cunoștin
țe în toate domeniile de activita
te spre a deveni buni constructori 
ai socialismului și comunismului, 
buni fii ai patriei noastre socialis
te. Trebuie să fiți oameni lumi
nați, să stăpiniți știința și cultura 
înaintată !

Iată de ce, Ia eforturile pe care 
le face întregul popor pentru a vă 
asigura vouă, întregului tineret, 
condiții bune pentru învățătură, 
toți copiii trebuie să răspundă cu 
preocuparea de a învăța, învăța, 
învăța.

Știu că toți depun aceste efor
turi, că cei mai mulți obțin note 
tot mai bune. Vouă, celor de față, 
vă urez să aveți numai 10 anul a- 
cesta. (Aplauze puternice).

Multă sănătate și fericire vouă 
și părinților voștri, tuturor — „La 
mulți ani !“ (Aplauze îndelungate, 
ovații).

Cu vii și puternice aplauze, eu 
însuflețire,' micii urători, toți cei 
prezenți primesc cuvîntul secreta
rului general al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat invită pe colindători în se
diul Comitetului Central al parti
dului, unde li se oferă, potrivit da- 
tinei, mere, covrigi, bomboane și 
nuci. Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer se foto
grafiază împreună cu copiii. A- 
ceste imagini, aceste momente de
osebite vor rămîne amintiri scum
pe pentru pionierii și școlarii ve- 
niți cu colindul.

(Agerpres)

onoarea să le reprezentăm, și Re
publica Socialistă România. Vă 
doresc încă o dată, domnule pre
ședinte, dumneavoastră și familiei 
dumneavoastră, cele mai bune u- 
rări de sănătate și succese în con
tinuare.

In numele Consiliului de Stat și 
al guvernului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a mulțumit pentru 
cuvintele adresate poporului român 
cu prilejul noului an și al ani
versării Republicii.

Președintele Consiliului de Stat, 
ceilalți conducători români s-au 
întreținut cordial cu șefii misiu
nilor diplomatice.

în încheierea tntîlnirii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a urat 
încă o dată șefilor de misiuni di
plomatice multă fericire și „la 
mulți ani !“.

Dragi tovarăși,

Doresc să vă' mulțumesc în mo-' 
dul cel mai cordial pentru scri
soarea plină de căldură tovără
șească pe. care mi-ați trimis-o și 
pentru invitația de a lua parte la 
sărbătorirea împlinirii a 225 de 
ani de la crearea întreprinderii în 
care lucrați. Regretînd că nu am 
posibilitatea să vin în orașul dum
neavoastră pentru a lua parte la 
aniversarea uzinei, doresc să folo
sesc acest prilej pentru a vă adre
sa tuturor un cordial salut tovără
șesc și cele mai calde felicitări.

Apreciez contribuția pe care co
lectivul uzinei dumneavoastră — 
unitate industrială cu vechi și în
delungate tradiții muncitorești, re
voluționare — a adus-o în anii 
construcției socialiste la înfăp
tuirea politicii partidului, de in
dustrializare socialistă, de dezvol
tare susținută a economiei naționa
le. Mă bucură că ați obținut an de 
an rezultate tot mai bune în înde
plinirea sarcinilor de producție ce 
v-au revenit, că și în acest an, 
luptînd pentru a da viață angaja
mentelor luate în întrecere, ați 
reușit să vă realizați planul anual 
cu o lună înainte de termen, să

Decret privind conferirea „Ordinului Muncii'* clasa I Uzinei 
metalurgice de metale neferoase Zlatna, județul Ah

Pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea industriei metalurgica 
de metale neferoase și participarea activă a colectivului Uzinei metalurgice 
de metale neferoase Zlatna la opera de construire a socialismului, cu prilejul 
împlinirii a 225 de ani de la înființare,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic. — Se conferă „Ordinul Muncii" olasa I Uzinei metalurgice 

de metale neferoase Zlatna, județul Alba.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

Decret privind conferirea titlului de „Erou 
al Muncii Socialiste"

Pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului, cu pri
lejul aniversării a 225 de ani de la înființarea Uzinei metalurgice da metal» 
neferoase Zlatna, județul Alba, ,

Consiliul de Stat al Republicii Socialist» România decretează i
Articol unic. — Se conferă titlul de „Erou al Muncii Socialiste" și medalia 

de aur „Secera și Ciocanul" tovarășilor :
Tiberiu D. Auer — maistru metalurg ; Ștefan A. Eahari» — lăcătuș 

mecanic.

. , Cu același prilej, au fost conferit» 
unui număr de 82 muncitori, tehni
cieni și ingineri ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România. Dis
tincțiile au fost inmînate de tovarășul 
Gheorghe Homoștean, prim-secretar 
al Consiliului județean Alba al 
P.C.R., președintele Consiliului popu
lar județean.

Despre drumul parcurs de uzină în 
cei 225 de ani de existență a vorbit 
pe larg inginer Aurel Forosigan, di
rectorul întreprinderii.

MESAJUL
ADRESAT OE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
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colectivului de muncitori, tehnicieni 
și ingineri de la Combinatul 

de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș
Dragi tovarăși,

Doresc să vă mulțumesc călduros 
pentru telegrama pe care mi-ați 
adresat-o și pentru invitația de a 
participa la sărbătorirea unui dece
niu de la înființarea combinatului 
în care lucrați. Regretînd că nu pot 
lua parte personal la aniversarea 
întreprinderii dumneavoastră, do
resc să vă adresez pe această cale 
cele mai cordiale felicitări.

în cei zece ani de activitate, Com
binatul de îngrășăminte azotoase 
Tg. Mureș — unitate modernă a in
dustriei noastre chimice, făurită în 
anii socialismului — a adus o con
tribuție importantă la dezvoltarea 
și chimizarea producției agricole, 
la realizarea politicii generale a 
partidului și statului de dezvoltare 
și modernizare a economiei națio
nale, de ridicare, pe această bază, 
a nivelului de trai al întregului po
por. Muncind cu elan și abnegație, 
tînărul colectiv al combinatului a 
reușit să-și îndeplinească an de an, 
în condiții tot mai bune, sarcinile 
ce i-au revenit.

Sînt încredințat, dragi tovarăși, 
că bilanțul de realizări pe care îl 
faceți acum la împlinirea unui de
ceniu de activitate a combinatului 
va constitui pentru întregul colec
tiv un imbold de a munci cu și mai 
multă energie și pricepere' pentru

Muncitorii, tehnicienii, maiștrii și 
inginerii- Combinatului de îngrășă
minte chimice „Azomureș", din Tg. 
Mureș, au sărbătorit sîmbătă, sub 
semnul aniversării unui sfert de veac 
de la proclamarea Republicii și al 
aprecierilor și sarcinilor insuflețitoa- 
re cuprinse în mesajul adresat de to
varășul Nicolae Ceaușescu celor ce 
lucrează in această importantă uni
tate industrială, împlinirea unui de
ceniu de activitate.

Mesajul secretarului general al 
partidului a fost primit cu vie satis
facție de participanții Ia festivitate, 
care la rîndul lor au adresat o tele
gramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spun» 
printre altele :

„Alături de întregul popor, toți oa
menii muncii din combinat — ro
mâni, maghiari și germani — înfrățiți 
în muncă își consacră capacitatea și 
energia creatoare înfăptuirii sarcini
lor ce le revin din istoricele hotăriri 

sporiți simțitor productivitatea 
muncii, să obțineți importante e- 
conomii și beneficii pesta plan. Nu 
mă îndoiesc că aceste rezultate, cu 
care ați întâmpinat aniver
sarea unui sfert de secol de la 
proclamarea Republicii, vor con
stitui pentru întregul colectiv al 
uzinei un puternic imbold de a 
munci cu temeinicie pentru a con
tribui, împreună cu celelalte colec
tive de oameni ai muncii, la în
făptuirea mărețului program trasat 
de Congresul al X-lea și de Con
ferința Națională a partidului în 
vederea accelerării dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării și ridicării 
nivelului de trai al întregului 
popor.

Sint Încredințat, dragi tovarăși, 
că veți face totul pentru ca și in 
viitor întreprinderea dumneavoas
tră să se situeze în primele rîn- 
duri ale luptei pentru îndeplinirea 
și depășirea cincinalului. Vă do
resc succese tot mai mari în acti
vitatea viitoare, multe satisfacții 
în muncă și în viață și — pentru 
că ne aflăm în preajma lui 1973 — 
vă urez tuturor un An Nou fericit.

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

Participanții Ia adunai» au adresat 
o telegramă C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu. în care m 
spune, între altele :

Urmind exemplul dumneavoastră 
personal, de muncă pusă în slujba 
binelui poporului, ne angajăm să nu 
precupețim nici un efort în înfăptui
rea mărețului program stabilit d» 
cel de-al X-lea Congres al partidu
lui și de Conferința Națională.

(Agerpres)

Îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan, punînd în valoare noi re
zerve de creștere a productivității 
muncii, de ridicare a calității pro
duselor și reducere a costurilor de 
producție, spre a încununa astfel 
cu realizări cit mai însemnate în
trecerea peptru îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen.

Aniversarea combinatului dum
neavoastră are loc in preajma în
ceperii unui nou an de muncă — 
an hotărîtor pentru realizarea în 
bune condiții a prevederilor pe în
tregul plan cincinal. Am* convinge
rea că veți păși în noul an animați 
de hotărîrea de a face totul pentru 
a vă îndeplini cu cinste sarcinile 
mari și de răspundere care vă stau 
în față, adueîndu-vă contribuția, 
împreună cu celelalte colective de 
oameni ai muncii, cu întregul po
por, la transpunerea cu succes in 
viață a mărețului program de dez
voltare economico-socială a țării, 
elaborat de Congresul al X-lea și 
de Conferința Națională ale parti
dului.

Cu această convingere vă urez 
succes deplin în activitatea, viitoare, 
realizări și satisfacții cit mai mari 
în muncă și în viață, un An Nou 
fericit 1

NICOLAE CEAUȘESCU

ale Congresului al X-lea al partidu
lui și Conferinței Naționale.

Vă rugăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să primiți acum, 
în prag de An Nou, cele mai calde 
urări de ani mulți și multă sănătate, 
spre binele și fericirea noastră, a 
României socialiste".

Despre succesele obținute de vred
nicul colectiv de chimiști din Tg. 
Mureș, despre evoluția acestei pu
ternice întreprinderi industriale a 
vorbit inginer Dorel Popa, directorul 
general al combinatului.

In cadrul festivității pentru meri
te deosebite in muncă, 147 de munci
tori, tehnicieni, maiștri, ingineri pro- 
iectanți și constructori, au fost de
corați cu ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România. Dis
tincțiile au fost inmînate de tovarășul 
Nicolae Vereș, prim-secretar al Co
mitetului județean Mureș al P.C.R., 
președintele Consiliului popular ju
dețean.


