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^dresat întregului nostru popor,
j posturile de radio și televiziune, de

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Tragi tovarăși și prieteii,
Cetățeni ai Republicii socia
lise România,
Pste citeva momente încheiem anul 191, primul
on il celui de-af Vil-lea plan cincinal, ci rezultate
imprtante in dezvoltarea economico-socici, in ridiciea bunăstării materiale ți spirituale națiunii
noatre socialiste. Plenara Comitetului C-ntral al
’ dului a apreciat realizările de seam obținute
oziroltarea industriei, agriculturii, a celiiolte secir economice, în progresul științei, tnv-ămintuluț
citii îi>, subliniind, totodată, cu putere psurile ți
fță^;« manifestate in această perioadi stabilind
jsr;.'.‘ t» trebuie luate pentru lichidare lor, pen
tru ifăptuirea neabătută « Programului pitidului de
faure a societății- socialste multilateral dezvoltate
ți inintare spre comunism, a hotâririloiCongresului l Xll-leo. Trebuie să menționez că tute aceste
realări au fost obținute In condițiile gre create in
ecoomia mondială ți car» s-ou manifesta după cum
am nenționct nu o dată, ți in țara noasă.
Rrultatele dobîndite cemonstrează juețea poli::iPartidului Comunist tomăn care aptă in mod
ecor adevărurile generale, principiile xialismului
iir'fiț, ,’*> condițiile României. Ele vădes forța crea>011 ■
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igul por, care, prin munca sa plină de abnegație,
asig dezvoltarea continuă a României socialiste.
Pwi mărețele succese obținute in bcest an, vă

adresez tuturor, dragi tovarâți, cele mai calde feli
citări ți vă urez noi ți tot mai mari victorii in acti
vitatea închinată poporului, patriei noastre socialiste I
Intrăm, peste citeva clipe, in anul 1982, cel de-al
doilea an al cincinalului 1981-1985, cu un program
de dezvoltare economico-socială elaborat cu parti
ciparea tuturor organismelor democrației noastre so
cialiste, a maselor largi populare, ți care asigură în
făptuirea neabătută a obiectivului strategic, o sar
cinii fundamentale stabilite de Congresul al Xll-lea
-> realizarea unei noi calități a muncii ți vieții intregului popor, trecerea României la un stadiu superior
de dezvoltare.
Vom avea de invins, ți in anul viitor, multe greu
tăți, determinate atit de criza economică mondială,
cit ți de unele râmineri in urmă in asigurarea bazei
tehnico-materiale. De aceea, este necesar să acțio
năm cu toată hotârirea, in spirit revoluționar, pen
tru lichidarea lipsurilor, întărirea răspunderii ți exi
genței jn întreaga viață economico-socială, fâcind to
tul pentru dezvoltarea bazei de materii prime ți ener
getice, pentru ridicarea continuă a calității ți nive
lului tehnic al produselor.
Aplicind neabătut noul mecanism economic, autogestiunea ți autoconducerea muncitorească, să asi
gurăm crețterea eficienței economice, a productivi
tății muncii, reducerea cheltuielilor de producție, spo
rirea continuă a venitului național.
Să facem ca anul 1982 sâ marcheze un progres
puternic al agriculturii noastre pe calea moderniză
rii, ridicării productivității, crețterii producției agricole
vegetale ți animale, înfăptuirii noii revoluții agrare.
Să ațezăm întreaga activitate de dezvoltare ecorroimke-socioiu ă patriei pe eăl« mai înaintate cu
ceriri ale științei și tehnicii, sâ ridicăm tot mai mult
rolul științei, invățâmintului și culturii in făurirea noii
orinduiri sociale.
In anul 1982 sâ dezvoltăm și mai puternic demo
crația socialistă, participarea activă a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a între
gului popor la făurirea conștientâ a propriului viitor
socialist ți comunist

In actualele împrejurări economice internaționale
grele, sâ demonstrăm forța și capacitatea minuna
tului nostru popor, care, de-a lungul istoriei sale mi
lenare, a dovedit nu o dată inalte virtuți, dragoste
neclintită față de glia strămoșească, nedînd inapoi
in fața nici unei greutăți.
Acum, cind poporul nostru, stăpin pe destinele sale,
iți făurește viața in mod liber, ața cum dorețte, să
demonstrăm unitatea sa de granit in cadrul Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea
Partidului Comunist Român - forța politică conducă
toare a națiunii noastre socialiste.
In anul 1982 sâ înscriem noi progrese in dezvol
tarea neîntreruptă a patriei noastre, in ridicarea bu
năstării materiale ți spirituale a întregii națiuni, in
intârirea independenței și suveranității României so
cialiste.

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai României socialiste,
In anul 1981, In viața politicâ internațională au
apărut multe probleme complexe, s-a menținut încor
darea, a continuat cursa înarmărilor, s-au adunat nori
negri, prevestitori de furtună, deasupra continentului
nostru, deasupra întregii planete. Contradicțiile intre
diferite state și grupări de state, lupta pentru men
ținerea ți reimpârțirea zonelor de influență au con
tinuat ți chiar s-au accentuat in cursul acestui an.
In acelați timp, s-a intensificat lupta popoarelor
împotriva politicii imperialiste și colonialiste, pentru
apărarea independenței și suveranității naționale, pen
tru o politică nouă baz«eâ pe principiile deplinei ega
lități in drepturi, respectului independenței și suve
ranității naționale, neamestecului in treburile interne
și avantajului reciproc.
Lupta intre aceste două tendințe, diametral opase,
pe arena vieții internaționale, va continua sâ se ma
nifeste cu putere și in cursul -anului 1982.
Este necesar sâ acționăm cu toatâ hotârirea pen
tru oprirea încordării internaționale, pentru reluarea

cursului spre destindere și promovarea unei politici
noi, democratice, de respect al independenței națio
nale, de colaborare și pace.
România va acționa neabătut pentru intârirea co
laborării cu toate țările socialiste, cu țările in curs
de dezvoltare, precum si cu țâri’e capitaliste dezvol
tate, pe baza principiilor egalității "n drepturi, res
pectului independenței și neamestecuri în treburile
interne.
Trebuie să facem totul pentru oprirea amplasării
de rachete cu razâ medie de acțiune in Europa și
retragerea celor existente, pentru trecerea la redu
cerea armamentelor și realizarea unei Europe fârâ
arme nucleare.
Sâ intârim colaborarea și solidaritatea eu toate
forțele progresiste, eu toate popoarele care >e pro
nunță pentru oprirea eursei înarmărilor, pentru dezar
mare ți pace.
Acum, pinâ nu este prea tîrziu, sâ facem totul
pentru a determina trecerea la dezarmarea gereralâ,
și in primul rînd la dezarmarea nucleară I
Sâ acționăm cu toatâ hotârirea pentru reafirareo
unei Europe unite, in care fiecare națiune si se
poatâ dezvolta fârâ teama vreunei agresiuni.
Acum, in pragul Noului An, ne edresâm Inc' e
dată popoarelor Europei, popoarelor întregii lumi să
intârim solidaritatea ți sâ intensifieâm lupta |
dezarmare, pentru apărarea dreptului fundamer
popoarelor la libertate, la viață, la pace I Ave
plina convingere câ popoarele dispun de for1
cesarâ pentru a pune capât cursei inarmâriloi
Sâ facem totul pentru încheierea cu succes
gocierilor sovieto-americane de la Geneva c
vire la ăprirea amplasării și înlăturarea rachete
dears din Europa.
Sâ acționăm pentru ineheierea eu sueees, In
anului 1982, a reuniunii de la Madrid ți convo
unei conferințe de încredere ți dezarmare, asig
continuitatea reuniunilor pentru securitate și coope
rare in Europa.
Fie ea anul 1982 sâ determine înseninarea vieții
internaționale, întărirea încrederii și conlucrării intre

toate națiunile - condiție esențială a progresului eeonomico-social al tuturor popoarelor, a apărării păcii
mondiale I
Fie ca anul 1982 sâ determine realizarea unor mă
suri reale in direcția lichidării subdezvoltării și în
făptuirii noii ordini economice și politice mondiale
care sâ asigure progresul țărilor rămase in urmă, sta
bilitatea economică internațională I
Să facem totul ca țările mici și mijlocii, țările In
curs de dezvoltare, țările nealiniate sâ participe mai
activ la soluționarea marilor probleme internaționale,
sâ se intâreascâ rolul Organizației Națiunilor Unite,
al altor organisme internaționale.
Sâ acționâm cu toatâ hotârirea per
conflictelor existente numai și numai
tivelor, pentru eliminarea forței și <
forța din viața internațională.
Doresc sâ afirm acum, la începutul noului an, ca
România socialistă va contribui activ la soluționarea
problemelor complexe din viața mondială, la lupta
pentru dezarmare și pace, pentru apărarea dreptu
lui la viață al popoarelor, pentru realizarea unei lumi
mai drepte și mai bune pe planeta noastră.

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai României socialiste,
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Vă urez tuturor, dragi compauiup, un Ar, >»<™
ricit, împlinirea tuturor dorințelor de mai bine I

LA MUL]! ANI I
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CI SATISFACȚIA ÎMPLINIRILOR DIN ANUL CARE A TRECUT, CU HOTĂRÎREA DE A LE SPORI ÎN NOUL AN, AȘA CUM
ADRESAT ÎNDEMNUL PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, LA „REVELIONUL ’82“

0 UNANIMĂ, FIERBINTE URARE:

h
țară-nfloritoare, cu măreț destin sub soare!
Pentru liber, demn popor! Pentru pace-ntre popoare!“
PU1ERNICUL ECOU AL MESAJULUI
id, înainte de mirifica
scundă Ce a despărțit anii,
ivitul nostru conducător, tourăful Nicolae Ceaușescu,
adresa națiunii române socialiste
s rălucid Mesaj, 22 de milioane
de inlrr au vibrat la unison. 23 de
milioan de suflete au înregistrat
accleașiginduri și sentimente : do
rința frtinte ca anul ce vine si
fie un n de muncă rodnică și de
pace, c inaintare neabătută pe
calea instruirii celei mai drepte
orindui din istorie, orinduirea so
cialistei comunistă.
De IcDrobeta-Tumu Severin și
pină laiJotoșani. de la Satu Mare
la Comuta, peste tot unde oame
nii au egheat în noaptea aceasta
— cei Mi multi in jurul meselor
de reaon, dar și multi alții făcindu-și dăoria acolo unde munca nu
poate J întreruptă — glasul tova
rășului Nicglae Ceaușescu a adus
mulțun rea pentru tot ceea ce am
realiza in 1981, ne-a dat sentimen
tul toi.: că nu există greutăți pe
care p’iorul român, liber și stăpin
pe șoca sa, condus cu? înțelepciune
de paid, să nu le poată depăși.
Ne-an regăsit, fiecare, in cuvinte
le adi ate de secretarul general al
partidei întregului popor, părti
cica < muncă închinată patriei ;
am sjtit forța lor mobilizatoare

C

A >st un an rodnic. Bâtaia
so’e.iu a 12-a. a găsit colectivele
celor wă mari unități industriale de
la „Grita roșie-* din București impreun în., jurul acelorași mese săr
bători. Iată-i acum, la ora bilanțu
lui și, perspectivei, in sala cantineirestaunt folosită în comun, in aceastiseară nu în hainele obișnuite
de lini, ci in cele festive ; iată și
sala, )sat decorată cu cetină de brad,
cu grlande și steluțe, in fața bucateb tradiționale pregătite cu pri
cepe» Muncitori, ingineri și tehni
cieni demnitari plecați din rindul
grivznilor, împreună cu familiile lor.

atunci cind a vorbit despre anul
li>82, despre necesitatea de a privi
cu bărbăție, cu luciditate revoluțio
nară viitorul, despre voința de a
înscrie noi succese pe calea dez
voltării tării, a ridicării bunăstării
materiale și spirituale a poporului,
a întăririi independentei si suvera
nității patriei.
22 de milioane de oameni au glndit și au simfit ca unui singur in
minutele cind tovarășul Nicolae
Ceaușescu a adresat inflăcărata sa
chemare pentru pace, pentru dezar
mare, pentru colaborare intre po
poare. Vorbea conducătorul Româ
niei. iar cuvintele sale purtau girul
a 22 de milioane de voințe, de gindiri și de simțiri care aprobau
intru totul veritabilul program de
pace pe care il cuprinde Mesajul
de Anul nou al președintelui Re
publicii.
Am pășit in. Noul An cu senti
mentul tonic, cu certitudinea că va
fi un an fast, un an în care vom
face noi progrese pe drumul înflo
ririi patriei, cu nădejdea fierbinte
că in viata internațională va în
vinge noul curs, voința popoarelor.
Așa au gindit, așa au simfit mili
oanele de români frumoasa noapte
de început de an, despre care re
latează. in continuare, reporterii și
corespondenții „Scinteii".

veniți să lntimpine împreună
an. Cei de la întreprinderea de utilaj
chimic se mindresc cu îndeplinirea,
încă de la 18 decembrie, a planului la
export și cu o depășire de 13 milioa
ne Iei. Ultima instalație expediată în
contul iui 1981 a plecat spre Turcia,
urmind multor altora, recunoscute
pentru performanțele lor superioare
și destinate industriei chimice și pe
trochimice din Uniunea Sovietică,
Iordania, Siria si alte țări de pe gîob.
Nțci confrații de la I.M.M.R. nu se
lasă mai prejos. în 1981 ei au reparat
și repus „pe roate" peste 3 500 va
goane pentru trenurile de persoane,

reușind ca prin autoutilare să ridice
calitatea reparațiilor.
Pentru grivițeni, ca pentru toată
țara, ultimele minute ale anului au
fost clipe de intensă mobilizare su
fletească și de cuget. Erau acele
emoționante momente cind se adresa
națiunii cel mai iubit fiu al ei, secre
tarul general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Toți au întîmpinat cu
emoție, cu profundă aprobare cuvîntul ințelept, încărcat de grijă pentru
destinul țări’ și al lumii, pentru des
tinul fiecăruia dintre noi. Grivițenii,
în rînd cu țara întreagă, au reme
morat anul ce s-a scurs și. în forul
lor interior, s-au angajat, ascultîndu-1 pe conducătorul stimat, să facă
tot ceea ce depinde de ei ca noul an
să fie și mai rodnic, să fie așa cum
l-a înfățișat țării, in impresionantul
Mesaj, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Muncă și pace. -Sărbătoresc
revelionul în familie" — ne spusese,
cu citeva zile în urmă, directorul în

treprinderii de confecții șl tricotaje
București. Și aveam să înțelegem, in
noaptea de punte dintre ani, că pen
tru el. Cornel Zaharia, ca și pentru
secretara comitetului de partid al în
treprinderii, Elena Verona Burtea, și
pentru președinta comitetului sindica
tului, Gherghina Ionescu, noțiunea de
familie se confundă cu numele fabri
cii căreia ei îi dedică cea mai mare
parte a timpului lor. Am ținut să asistăm la sărbătorirea... în familie a
revelionului la Întreprinderea de con
fecții și tricotaje București.
— Mesajul pe care secretarul ge
neral al partidului ni l-a adresat in
prag de An nou se referă, și mai
mult decît în aiți ani, la pace, la ne
cesitatea de a o păstra, de a o aoăra
— ne spune Margareta Păun. iNoi, de
cind ne știm, muncim și ne creștem
copiii. MUNCA și PACE — iată cum
înțelegem noi chemările tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
— Spuneți-mi. tovarășă Elena Ve
rona Burtea, cu ce ginduri ați pățit
în 1982 ?
— Cu gîndul că, ața cum. sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu în

saj, am încheiat un an care n-a fost
lipsit de greutăți, de eforturi — pri
mul an al cincinalului — și l-am în
cheiat cu bune rezultate. Un singur
exemplu : am înregistrat peste 20 de
milioane de lei depășire la producțiamarfă industrială, am realizat econo
mii de materiale in valoare de peste
30 milioane lei, am depășit cu mult
producția netă planificată. Dar ne aș
teaptă un an în care avem sarcini
sporite, atit în ce privește cantitatea,
cit și calitatea produselor. Și credem
că am luat toate măsurile să pornim
în acest an cu dreptul înainte ! Să
ne putem bucura în tihnX alături de
soții și de cooiii noștri, de munca
noastră de fiecare zi. Și anul acesta
și la multi ani !

Hărnicia înseamnă pîine.
Satul Traian, comuna Grivița —•
nume rupte din istorie — așezat în
Inimă de Bărăgan, în plină Cimpie
Rămână, a primit noul an după da
tina străbună cu ferestre luminate, cu
(Continuare în pag. a Ii-a)
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Cintecul și voi- bună și-au dat „Intilcire
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BINE-AI VENIT, AN NOU!
Bine-ai venit, An Nou, ai devenirii,
Al cutezanței noastre de ne-nfrint
Către înaltul pisc al împlinirii
Pe-acest de vrajă românesc pămint
/
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vom purta cu brațele-ndeștăte
strung, pe secere și pe tractor,
vom croi, prin muncă, nestemate
mar; neîncetat spre viitor.

Mai hotăriți sintem ca niciodată
Prin fapte, demni, mereu să înflorim
Acest meleag al țării de baladă,
De stincâ temelii să-i făurim.
«

E vrerea-n noi înalta azi și coaptă,
Născută de-al partidului cuvînt.
Chemarea lui la comunistă faptă
Cu țara-ntreagă ne une;te-n gînd.

Ne e partidul glas al bucuriei
Și-n fruntea lui și-a țării drept temei
Neînfricatul fiy al României,
Chezaș și faur înfloririi ei.
Viorel COZ

?

î
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La „Revelionul ’82“ - o unanimă, fierbinte urare:

„PENTRU ȚARA-NFLORITOARE, CU MĂREȚ DESTIN SUB SOAR,
PENTRU LIBER, DEMN POPOR! PENTRU PACE-NTRE POPOARE.
(Urmare din pag. I)

O imagine caracteristică pentru noaptea dintre ani surprinsă la revelionul
oamenilor muncii de la „Grivițo roșie" — București

Foto : S. Cristian

mese îmbelșugate, cu bucate alese și
pahare pline cu vin rubiniu. Ulițele
cu colindători de toate vîrstele —
de la cei ce și-au Înnoit ghetuțele și
paltoanele, mult visate de părinții
lor în urmă cu ani, alergînd de la
o casă la alta cu sorcova și pînă la
flăcăii cu plugul cu brad împodobit
— au trăit bucuria unei nopți de ne
uitat
Căminul cultural din sat a fost
gazda primitoare pentru familiile
Vrednicilor cooperatori și mecaniza
tori din Traian, dar și pentru invi
tații lor din Smirna și Grivița, oa
meni ce-au așezat în hambarele ță
rii munca și hărnicia, transformată
în griu și orz, porumb și floarea-soareiui, sfeclă și soia, care au trimis
fiilor lor de la orașe lapte și carne.
Oamenii brazdei au ascultat cu ini
mile fremătînd de emoție Mesajul
adresat țării de marele fiu al patriei,
cel ce se află în fruntea partidului
și a țării, conducîndu-ne cu luminos
vizionarism
comunist,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. S-a urat din
adîncul inimilor, la tntîlnirea dintre
ani, pentru partid și conducătorul
său, pentru grija ce o manifestă
făurarilor pîinii, pentru pace și
prietenie. Toți s-au bucurat pentru
cîștigurile în plus ce vor fi realizate
ca urmare a hotăririi Comitetului
Politic Executiv și decretelor Consi
liului de Stat ce le-au umplut inimi
le de satisfacție. „Va fi un an de
belșug / Pentru brazda de sub
plug!" — au spus ei. Și aveau teme
iuri adinei să spună.

„Noroc bun!". *>Noul an ne_a

Minerii de la Paroșenl, Împreună eu soțiile, cu petrecut clipe plăcute la
revelionul organizat de ei la noua cabană a întreprinderii
Foto : Ștefan Dewcsek

găsit și pe noi, minerii Văii Jiului,
cu inimile pline de bucurii și satis
facții — ne mărturisește renumitul
șef de brigadă Teodor Boncalo, Erou
al Muncii Socialiste, care, alături de
350 de ortaci cu familiile lor, petre
ce revelionul la moderna cantină a
întreprinderii miniere Lupeni, dată
în folosință în 1981. Țara întrea
gă cunoaște noi împliniri și odată cu
țara și noi, cei care muncim cu toa
tă dăruirea pentru înflorirea ei. Am
toastat, la cumpăna dintre ani, din
tot sufletul și din toată Inima, pen
tru iubitul nostru conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, minerul de
onoare al tării, care ne conduce cu
atîta clarviziune și înțelepciune pe
drumul prosperității și al libertății
patriei noastre. Noul an — cind vom
spori producția cu încă 100 000 tone
cărbune cocsificabil față de anul tre
cut — va însemna pentru minerii
Lupenilor o nouă atestare a compe
tentei lor profesionale și o dovadă
a hotăririi noastre de a răspunde inflăcăratei chemări de a da patriei
cantități mai mari de cărbune cocsi
ficabil, Este felul nostru de a răs
punde înflăcăratclor chemări ale se
cretarului general al partidului, de
a-i urma exemplul de muncă devota
tă pusă irr slujba binelui și prosperi-,
tății patriei".

Puterea faptei muncito
rești, Citeva sute de muncitori, teh
„Revelion 1982" ia întreprinderea „Electrotimiș" Timișoara
Foto : E. Rabîlsek

Tulcea, intr-una din familiile care au sărbătorit revelionul în *casâ nouă
•
Foto : Ion Sburlea

nicieni și ingineri de la „F.lectroputere" Craiova, precum și de la cen
trul de cercetări științifice și ingine
rie tehnologică ai} sărbătorit trecerea
in noul an, împreună cu familiile
lor. la cantina amintitei citadele a
electrotehnicii românești.
— S-a încetățenit la noi. la „Electroputere". obiceiul sărbătoririi revelionului în colectiv — ne spunea
Paul Dinu, șef de secție la fabrica
de transformatoare. Erou al Muncii
Socialiste. Noi. cei care zi de zi mun
cim împreună, noi, cei care sintem
părtași și la bucurii și la nereușite,
ne-am întîlnit in această noapte de
cumpănă de ani pentru a ne dori
cit mai multe succese în anul care
vine, cit mai multe împliniri. Sintem
un colectiv puternic, care și în pri
mul an al cincinalului actual și-a în
scris în bilanț' rezultate bune.
— Vizita cu care in toamna lui
’81 ne-a onorat secretarul general al
partidului,
tovarășul
Nicolae
Ceausescu — ne spune tehnicianul
Nicolae Gugilă — indicațiile pe care
ni le-a dat cu acel prilej se consti
tuie pentru noi ca direcții ferme de
acțiune. Folosesc acest prilej pen
tru a reafirma, acum, la intrarea

intr-un nou an, întreaga noastră hotărire de a acționa pentru pace și
dezarmare, așa cum ne-o cere tova
rășul Nicolae Ceaușescu. precum și
angajamentul de a munci fără pre
get pentru realizarea întocmai a sar
cinilor ce ne revin, adueîndu-ne ast
fel o contribuție sporită la înfăptui
rea programului partidului de făuri
re a unei Românii tot mai prospere.

împreuna, ca întotdea
una. J11 marea familie a lucrători
lor de la „Metalotehnica" Tg. Mureș
— reuniți în moderna cantină-restaurant a întreprinderii — domnea,
la cumpăna dintre ani. optimismul
caracteristic celor care încheie anul
cu sentimentul datoriei împlinite. In
tr-adevăr, colectivul de oameni ai
muncii, români și maghiari, de la această citadelă a industriei noastre
constructoare de mașini textile a
raportat realizarea Înainte de termen
a sarcinilor de plan pe anul 1981 la
toți indicatorii. La una din mese îi
întilnim. alături de familiile lor. pe
lăcătușii Fekete Emil. Gheorghe
Truța. pe subinginerul Ioan Pogăcean
și maistrul Florea Corfaru. Lăcătușul
Fekete Emil — despre efire colegii
de secție spun că știe totul în pro
fesia sa — ne declară :
— Și în întreprinderea noastră,
unde fiecare are aceleași drepturi,
aceleași datorii. Partidul Comunist
Român a știut să facă, ca peste tot
în țară, o familie strîns unită. în care
fiecare se simte răspunzător pentru
toți. Nu e de mirare că pentru noi
— români sau maghiari — nu există
gînd mai prețios, preocupare mai de
seamă decît aceea de a asigura
realizarea la cel mai înalt nivel teh
nic a mașinilor pe care le producem.
Indiferent de limba maternă, faptele
sînt unicul grai al hărniciei în care
ne exprimăm. Așa se manifestă,
cred eu, și nu numai eu, dragostea
de patrie, față de partidul nostru
comunist, față de marele nostru con
ducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Și acum, în noaptea Anului nou,
sîntein împreună în gînduri si-n sim
țiri, ca în fiecare zi a anului.

Urâri de pe oceanele lufflîî. La ora zero a noului an. la sta
ția radio-coastă a portului Constanta,
s-a primit o radiogramă din partea
echipajului mineralierului „Bocșa"
de 55 000 tdw. care străbătea Oceanul
Atlantic : „La multi ani celor dragi
de acasă, de pe vatra strămoșească,
aflați acum, ca și noi, la locurile de
muncă sau adunați în jurul meselor
îmbelșugate, închinînd in această
clipă cu familia, un pahar de vin. La
multi ani, dragi marinari aflati sub
același tricolor, călători acum pe
toate meridianele Pământului, ca me
sageri de pace ai României socialiste
in lume 1
La multi ani. țară, vptră de dor și
speranțe, către care ne îndreptăm,
clipă de cUriă. gîndurile noastre de
bine și prosperitate!
Raportăm iubitului nostru condu
cător. tovarășului Nicolae Ceaușescu.
că ne vom face pe deplin datoria,
străduindu-ne — după minunatul și
inegalabilul său exemplu — să nu
precupețim nici un efort pentru a
aduce patriei noi împliniri, pentru a
traduce în viată politica înțeleaptă
a partidului și statului nostru, de
colaborare și înțelegere cu toate sta
tele lumii, in spiritul păcii si conlu
crării rodnice între popoare. Sintem
convinși că astfel ne vom aduce si
noi contribuția deplină pentru ca
anul (982 să fie un an al păcii, al
dezarmării pe Pămint, un an al
triumfului vieții".

Cu autorii unei premiere
industriale. Cu DUtine săptămint
înaintea noului an. tovarășul Nicolae
Ceaușescu)vizita cea mai nouă uni
tate de pe platforma industrială a
Zalăului, întreprinderea de anvelope
Zalău. Chimiștii au raportat cu
mîndrie conducătorului României
socialiste că unitatea produce din
plin. Acum, in zorii Anului nou,
meșterii anvelopelor, oameni crescuți
odată cu întreprinderea si a căror
vîrstă medie este de 20 de ani. sînt
împreună la primul lor revelion. Sînt
fericiți. Au și motive : ei sint aceia

La întreprinderea de confecții și tricotaje București, ca peste tot ințară, Mesajul de Anul nou adresat întreg «
popor de către tovarășul Nicolae Ceaușescu o f«t urmărit cu viu interes
' '

care, de citeva luni doar, au pus în
funcțiune un colos uzinal dotat cu
utilaje românești și care produce
cauciucuri pentru autocamioane folo
sind tehnologie românească.
— Ce așteptat! de la anul 1982 ? —
l-am întrebat pe maistrul mecanic
Gheorghe Nojogan.
— Să fie un an de pace, să putem
pune în funcțiune. în acest prim tri
mestru al anului în care am intrat,
întreaga capacitate de producție.

Revelion în casa nouâ. “
La mulți ani cu sănătate 1 Bucuroși
de oaspeți?
— Bucuroși, bucuroși... Poftiți, intrați, dar nu înaidte de a ne face o
nouă urare : fericire în casă nouă !
...Dialogul de mai sus a fost, de
fapt, ...dialoguri. Interlocutori : co
respondenții noștri din Satu Mare și
Vaslui pe de o parte, pe de altă parte
soții Ana și Vasile Florea în primul
oraș, Firuța și Petrică Popa în cel
de-al doilea. în orașul de pe Someș,
gazdele, muncitori la întreprinderea
textilă „Ardeleana", împreună cu cei
trei copii ai lor, se mutaseră doar
cu cinci zile înainte în blocul lor din
cartierul Micro 16.
Asemenea lor ar fi putut să ne
răspundă oricare dintre cele 1 700 de
familii care s-au mutat in tot atîtea
locuințe noi în județul Satu Mare,
în cursul anului 1981.
— Intîmpinăm cu bucurie Anul nou
în casa noastră, într-un apartament
modern, In care ne-am mutat de curind — ne spune, la rîndul său, Pe
trică Popa, tinăr muncitor la între
prinderea „Mecanica" Vaslui. în toa
te apartamentele din jur, lucrate frurnos de cpnstfUctori, în mai multe
blocuri de aici, din noul cartier, lo
cuiesc tovarăși de-ai noștri..
...Pomul de iarnă este încărcat, în
curind vor veni colindătorii. Ei vor
ura și aici, unde locuiește doar una
dintre cele peste 3000 de familii din
județul Vaslui care petrec revelio
nul în casă nouă.

Sub semnul autoaproviZÎonăriî. -^nu^ acesta, în multe can
tine și restaurante care au orga
nizat revelionul nu a intrat „din afa
ră" — adică de la întreprinderile de
legume și fructe, de la întreprinde
rile de industrializare a cărnii —
nici un gram de „mărfuri". în Te
leorman a fost organizat revelionul
în . 35 de restaurante și 6 cantine
muncitorești. Iar dacă la aceste revelioane se adaugă cele ale tinere
tului din Alexandria, Videle. Turnu
Măgurele. Roșiori de Vede, la marea
masă organizată în județ s-au găsit
nu mai puțin de 15 000 de oameni.
Am privit la direcția comercială
județeană și la uniunea județeană a
cooperativelor de consum calcului
cheltuielilor prilejuite cu ani în ur
mă de organizarea revelionului.
Ne-am interesat la tovarășii Gheor
ghe Glăvan și Nicolae Bălan, direc
torul direcției comerciale județene și.
respectiv, președintele U.J.C.C., care
sînt sumele pe care le-au alocat în
1981 acestei sărbători. „N-am cumpă

rat mai nimic pentru revelion, le-au
răspuns ei. Totul am cules astă aamnă din propriile noastre grădir, tar
păsări și vite avem în gospodriile
noastre anexă.
Sînt, au mai adăugat el, unei în
treprinderi-(I.M.M.R. Roșiori di Ve
de, întreprinderea de alimentați pu
blică din Alexandria, ca dealtil și
cea de rulmenți din același orașjcare
pentru revelion nu au cumpăra ab
solut nimic de pe piață, se autgospodăresc".

Energia.
noaPtea Auiui
nou, ochii și mințile a circa 50 dioameni, răspindiți pe întreg teritriul
țării, au controlat în permanențăiulsul energeticii românești. Sînt Ură
torii Dispeceratului energetic nțional care, clipă de clipă, au asigrat
coordonarea producției, transponlui
și distribuției energiei electrice, itit
pentru marile combinate siderutice
și chimice, la alimentarea „foclui
continuu" al muncii, cît și pentrulumina pomului de iarnă din cel tai
îndepărtat cătun. în București, la>ediul Dispeceratului energetic naonal, de la echipa de serviciu, forța
tă din lng. Ștefan Dumitrescu, îg.
Onofrei Apostol și tehnician Chetoșanu Gheorghe, aflăm că In acesta
noapte a fost contorizat cel deal
, 70-lea miliard kilowatt/oră al acești
an, ceea ce reprezintă cea mai m.-e
pioducție de energie electrică reăzată vreodată în România. O ciiă
care, de la an la an. va fi tot roi
mare. Este o certitudine. Și iată dor
unul din temeiurile ei : la cumpăa
dintre ani, unul dintre cei mai tine!
luceferi ai Oltului — hidrocentraa
Călimănești — a început să produft
la întreaga capacitate. Aici, cel de-1
doilea hidroagiegat a fo.-rt" pus '—
funcțiune în chiar noaptea Anului
nou. în noaptea aceasta s-au aflat
la datorie și hidroenergeticienii din
vetrele de lumină de pe Lotru șl
Olt. 1981 a fost o perioadă deosebit
de rodnică. Dovada o fac, pe de o
parte, cele trei noi hidrocentrale —
de la Călimănești, Turnu și Brâdișor
— aduse la cota finală de pregătire
pentru a pulsa cu toată puterea in
sistemul energetic național. Pe de
altă parte, tot o dovadă grăitoare
sint și cei 132 milioane kWh energie
electrică realizați peste prevederile
planului anual.

Tineri în tinerețea patriei.
A devenit o tradiție ca, an de an,
6 000 de tineri din capitala patriei
să-și dea întîlnire, sub cupola centra
lă a Pavilionului expozițlonal din
Piața Scînteii, pentru a petrece îm
preună orele de la cumpăna anilor,
într-un decor feeric, pentru care s-a
făcut o adevărată risipă de fantezie
și bun gust, organizatorii — Comite
tul Central al U.T.C. și Comitetul mu
nicipal al U.T.C. — au invitat tineri
muncitori din marile întreprinderi
bucureștene, țărani și mecanizatori
din sectorul agricol Ilfov, cercetători
și proiectant!, elevi, studenți șl mili
tari, specialiști din cele mai diverse
domenii de activitate.
...Exuberantă tinerească. Se cintă,

se dansează, se spun glume. G •_ nic
revărsare a bucuriei in cele mai fe
lurite ipostaze : sint prezente, mi re
prize, muzica u.’oară, muzica popu
lară, muzica r. îră, mari ansambluri
coregrafice, . i idători sosiți cu pltr, gușorul, < ui e. Este sărbătorjșe
bilanțurilor
.te raportefe^» îm
plinirilor. a , ceea ce s-a infptair
prin muncă, prin elan și dăruie ti
nerească.
Cri atenția încordată, cu neârșită
emoție, cei de față ascultă Msa.iu'
tovarășului Nicolae Ceaușescu che
marea la muncă avintată dărui! pa
triei, chemarea la colaborare intre
popoare și pace. De la meseleorirr
dpite în largi rotiri se rostescurări
de bogate realizări pentru ’82. Theretul bucureștean intră in noul m cu
hotărirea de a face din el unin de
mari succese.
...Peste 300 de tineri din muncipiul
Buzău au intîmpinat Anul na în
Casa culturii, științei și tehnici pen
tru tineret, care, cu acest prile, a și
fost dată in folosință.
— Este cea mai mare realiare a
tinerilor- din municipiul Buzău i anul'
pe care l-am Încheiat — ne spune'
arhitectul Aurelian Mareș, «torul
proiectului și, începînd din nul an
1982, direcor al casei. în acei mo
ment sărbitoresc. cu dublă seinificație, numeroși tineri participați la
revelion, printre care Aurel Răulescu. tehnicim la întreprinderea e sirmă și procuse din sîrmă. Coiuantin
Untea, lăcituș la întreprinderi de
utilaj tehnologic, Angelica Alhi ope
rator chimst la Filatura d /<„bieptănată, Anșoara Stanciu, profeoară,
după ce ai ascultat cu un senknent
de intensă participare Mesaju de
Anul nou dpesat poporului ronân de
tă ființa lor la energicele emări
pentru pace și dezarmare.
Casa de eultură a tineretului stu
denților din Iași a devenit inâra de
Anul nou neîncăpătoare peri tine
rii care au venit din întrepfleri și
instituții, din unități de ceiare și
proiectare, de pe șantierele îconstrucții, din alte unități sărbăto
rească revelionul 1982. Irfetrea,
locțiitor al secretarului U.1 de la
întreprinderea „Tehnoton“,tudentul Adrian Șerb, de la Fadtea de
mecanică. Valentin Busuid soția
sa Mariana, economiști la nbinatul de utilaj greu. Petre iteanu,
electrician la „Nicolina", laoristul
Vasile Sofronea, cercetătoiștfințlfic Vasile Cioban au fost «limi Ih
a-și exprima voința de ainci și
lupta pentru ca toate cheme tova
rășului Nicolae Ceaușescudresah
tării întregi in Mesaj să sansfo
me în realități durabile, f gi’ 4oria
poporului care le-a făurit.
— Fie ca anul 1982 să Ednină în
memoria noastră cu numile pe care
l-a clamat o inspirată pa-tă. fiică a
Iașilor : Anul Unu al păcii intre
popoare.
A?a cum a urat patrei sale și
omenirii întregi tovarășii Nicolae
Ceaușescu in impresionatul Mesaj
de An nou ! Așa cum nfeuiește în
treg poporul român !
REPORTERII
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An nou, cu fruntea de lumină
așteptam și-n fragedă pruncie,
im așteptat și-n pragul bătrîneții,
indu-ne să fii de omenie,
‘ii al bucuriei și al vieții.

Te-am așteptat în noua noastră casă
ce urcă din străbuna temelie
an după an mai mindră și frumoasă,
mai trainică, mai falnică, mai vie.

tigodind nădejdea cu temeiul
,,. prima clipă care stă sâ-ți bată,
iin moși-st.ămoși, cum dat ni-i obiceiul,
• te-am primit cu inima curată.

•ni demult cînd, obidiți ai humii,
mînzi de pîine și de soare,
întîia ii a lumii
•♦•uri de picioare.
hețate,
■nge,

Căci noi sub steagul păcii și al muncii
ne-o înălțăm dorindu-ne, cu toții,
într-însa să trăiască liber pruncii
și-n pace să trăiască și nepoții.

Pe-aceste plaiuri de Carpați scăldate
de-a Dunării străbună priveghere
AN NOU, venit cu zările curate,
s-oduci ev nou pe scoarța mamei Terre.

Din miezul clar al noii vremi
Calendele din nou se mutâ-n iarnă
cind liniști curg pe griul adormit,
aud clepsidra re-ncepind să cearnă
nisipul vremii de-adevăr și mit.

Pe frumusețea iernii românești
le-aduc la poartă umbra unui brad
și, leru-i Ier, cu ciuta și cu cerbul.
cad burnițe și ploi in despletire,
dar sintem și copii, visind povești,
legende mari cu nimb de nemurire. Incit din miezul clar al noii vremi
îmi plimb colindul, legănind văpaia,
In datini, ca în funii de mătase,
pînă la curți de dor cu brincoveni
In ev socialist cuprins rotund,
mă simt legat. încerc să le și cînt
culmi născători de stil, la Mogoșoaia.
în zori de zi, la ceasuri somnoroase
acestei țări cu trecere la soare
cînd umblă sărbătoarea pe pămint.
și trecere-n destin, ii văd in prund Și mai departe. Și mai de demult,
să cînte și in urmă, generații
de aur, lucii gene dipitoare.
Colindul vine de la gospodari
cu guri, in cînt deschise, le ascult
spre gospodari, cind au vestit cocoșii
pe-aceste pure, ancestrale spații.
cu glas de zinc. Și cînd în prag apari La noii gospodari ce cred și azi
in datină cu sufletul și verbul.
sâ-ți întîlnești urmașii cu strămoșii.
Al. ANDRIjOIU

Colind

J®
orice nedreptate sâ se darme,
umai pacea să aprindă ruguri
d pe ele ultimele arme
mdu-le pe totdeauna-n pluguri.
' am pornit cu plugușorul
ea-n faptul dimineții,
lung și-n lat ogorul
•mplînta sâmința vieții.
â omenească I
>rii omeniei
românească
ciul României.

Victor TULBURE

-

Cad zăpezi peste Ardeal,
Casa noastră-i ca de spumă.
Ca de piatră-i, sus pe deal,
Legănată-n ochi de mumă.

Ninge in Ardeal duios
Ca-n poveștile bătrine.
Tată, te colind frumos
Pe-un colac de albă pîine :
Fire-ai gazdă sănătoasă
Cu bucate multe-n casă,
Cu ograda pusă-n rind
Așteptind acest colind —
Să-ți trăiască, drept, nepoții,

Se-nmulțea$câ strănepoții.
Vrednici, cum ai fost, să fie
In muncă și omenie
Toți de-aceeași seminție I
Lerui Ier,
Buni
Ca ploile din cer,
Mîndri
Cum sint brazii-nalți
Strâjuind munții Carpați,
Luminind cărbunele»
Indirjind turbinele
Biciuind tractoarele.
Cum ni-e vrerea
Să rămînă

Noua patrie română.
Ca o viță
Să rodească
Hărnicia românească.
Meargă-ne uzinele
Sâ ne țină binele,
Deie rod ogoarele
Ca lumină soarele,
Scinteieze mințile —
Mințile cumințite,
Pace fie-n
Veșnicie,
Bun, pâmintul sâ ne ție
In eterna Românie i
„La anul și la mulți ani !'
Alexandru

BRAD

■i
Colind, colind și mă colind
Cuvintul fără somn al țârii,
Cind stelele se-aprind la gndă
Intre curați pereții zării.
Colind, colind și mi se fac
Tot mai din suflet dimineaj,
Cînd românescul gind de pce
Răsare peste-a vremii ceaf.

(
r
j

i

Colind, colind și mă străbae
Cuvintul țării cel mai tinăr,
Cînd Noul An țârii curate
li cerne flori de mâr pe urnă.
Colind, colind pînă la stele,
Stăruitor și fără teamă
Știind că numai țării mele
Ii dau, din partea frunții, setiâ.
Colind, colind și mă-nnoieșl
Zăpada peste țară ninsă
Cind brazii cintă românește
De-o veșnicie necuprinsă.
Colind, colind albastre crugii
Pînă la cerul ciocîrliei
Și mă petrec de dor prin mugri
Cu măreția României.

George ȚARNE
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enței Sale Domnului FRITZ HONEGGER
Președintele Confederației Elvețiene

BERNA

prilejul preluării înaltei funcții de președinte al Confederației
e. am plăcerea să vă transmit felicitările mele cordiale împreună cu
i bune urări de succes în activitatea dumneavoastră și de prospeprogres poporului elvețian.
exprinO convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre
i și Elv< ia se vor dezvolta și adinei și in viitor spre binele ambelor
popoare al cauzei păcii și colaborării in Europa și în Întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Expoziția „Președintele Nicolae Ceaușescu
n
și5 pacea lumii

Cu prilejul celei de-a XXIII-a aniversări a Zilei eliberării Cubei, to
varășul Nicolae Giosan. președintele
Marii Adunări Naționale, și tovarășul
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor
externe au adresat telegrame de
felicitare omologilor lor din această
tară.
Au mai transmis telegrame- de feli
citare organizații de masă si obștești
și unele instituții centrale din tara
noastră, organizațiilor și instituțiilor
similare din Cuba.

DEMOCRATICE SUDAN

La Muzeul de istorie al Republicii
Socialiste România a fost inaugu
rată expoziția „Președintele Nicolae
Ceaușescu și pacea lumii".
Prin intermediul numeroaselor ex
ponate — extrase din cuvîntările se
cretarului general al partidului, foto
grafii. grafice, afișe sugestive — este
evidențiată activitatea neobosită a
președintelui României socialiste
pusă în slujba afirmării idealurilor
poporului nostru de pace, progres și
colaborare, a edificării unui climat
de securitate și încredere, favorabil
dezvoltării libere și independente a
tuturor națiunilor.
Prima secțiune a expoziției este o
cuprinzătoare si semnificativă ilus
trare a modului in care se reflectă
gindirea politică a președintelui
Nicolae Ceaușescu in politica internă
și externă a României. Ca o fireas
că continuare, sînt înfățișate apoi
dezvoltarea pașnică, impetuoasă a
României, profundele mutatii inter
venite în geografia sa economică,
precum și aportul considerabil al ști
inței și culturii la dezvoltarea mul
tilaterală a tării. Un loc important
ocupă exponatele ce vorbesc despre
modul în care tara întreagă își ex
primă voința de pace, dezarmare și
colaborare intemaț'onală. Sînt pre
zentate în chip semnificativ amplele
acțiuni desfășurate în ultima vreme
în România, care au culminat cu
grandioasa adunare populară de la
București, din ziua de 5 decembrie
1981, strălucitele initiative de pace
ale tovarășului Nicolae Ceausescu,
apelurile adresate întregii lumi de
cele mai reprezentative foruri poli
tice ale tării. Vasta frescă a actiu-

I UNITĂȚILE CU FOC CONTINUU. CORESPONDENȚII „SClNTEII" TRANSMIT

Crimele realizări în muncă
din noul an al cincinalului
în primele două zile ale anului
î unitățile industriale cu foc continuu, colectivele muncitorești s-au
1982. La întreprinderea de abra
la datorie in primele zile din acest al doilea an al cincinalului. înzive din municipiul Bîrlad s-au
iți de vibrantul Mesaj de Anul nou adresat întregului popor de torealizat 30 tone de piese abraul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din aceste unități au obținut
se importante in producție. Aceste prime rezultate ilustrează hotâ- . zive, intr-o gamă largă de tipodilor, a întregii noastre clase muncitoare de a acționa cu abnegație mensiuni, depășindu-se prevederile
planului. La modernul combinat de
tiativă, cu răspundere și spirit revoluționar pentru a realiza o nouă
fire sintetice din Vaslui s-au pro
te â muncii și o eficiență economică superioară in întreaga actividus, in același răstimp. 70 tone
pentru ca prin bună organizare și înaltă disciplină muncitorească
fire poliesterice textile și tehnice de
igure îndeplinirea ritmică a sarcinilor economice prevăzute in planul
cea mai bună calitate, ceea ce în
iul 1982, contribuind astfel la creșterea continuă a avuției naționale,
seamnă o depășire a planului cu 5
aintarea hotărită a țării pe calea progresului economic și social.
la sută. De asemenea, la întreprin
Tezenți in aceste zile în unități unde munca nu a încetat nici o clipă,
derea de materiale izolatoare s-au
iffondenții „Scîr.teii" transmit :
produs peste plan însemnate pro
VLAHIȚA. în primele zile ale a- duse de polistiren expandat, carton
NEDOARA. Siderurgiștii hureni au intimpinat noul an 1982 nului 1982, vechea vatră a metalur asfaltat, vată minerală. (Petru Necula).
alta tep'țrțratură a muncii, in giei românești din Vlâhița și-a con
tinuat activitatea cu intensitate spo
vetreloi .stinse de metal, aTULCEA. în dimineața zilei de
rită. La ora cind tovarășii de mun
ti de hbtăirîrea de a munci cu
1 ianuarie 1982, schimbul de noapte
mult spor in cel de-al doilea că din celelalte schimburi petreceau
l actualului cincinal Chiar din revelionul, maistrul Lantzky Kăro- de la Combinatul metalurgic din
ele ore ale primului schimb ly împreună cu echipa sa de fur- Tulcea a raportat realizarea, peste
naliști se afla la datorie, elaborind prevederile pianului, a două șarje
îoul an s-au realizat însemnaprima șarjă de fontă de înal de feroaliaje, ceea ce înseamnă un
roducții peste prevederi. In
tă puritate. De la tovarășul A« spor de producție de 25 tone. Prin
zile, harnicii siderurgiști hulexandru Rusu, directorul Întreprin tre cei care au contribuit la obți
reni au produs, peste plan. 23
nerea acestui prim succes al anului
derii, am aflat că bilanțul „schim
cocs. 120 tone fontă. 105 tone
bului de revelion" a consemnat 13 se numără maistrul oțelar Al. Iva
si 95 tone laminate.
Anul acesta vom extinde și tone fontă de înaltă puritate rea nov, prim-topitorii Dumitru Ene,
Șt. Beldiman. Cornel Gherman. Gh.
•silica sortimentele de oțel și lizată suplimentar. în primele două
Moroianu. Asigurind funcționarea
limensiunile de laminate, pen- zile ale noului an, fumaliștil vlăhioptimă
a cuptoarelor de feroaliaje
a satisface cerințele economiei țeni au obținut peste plan încă 29
și a instalațiilor de la uzina de pro
>nale în continuă creștere — ne tone fontă. (I. D. Kiss).
duse magneziene, metalurgiștii tul
e Nicolae Muntea, prim-topitor.
ceni au produs, peste sarcinile de
;m hotăriți ca prin perfecțioplan aferente zilelor de 1 și 2 ia
a tehnologiilor de elaborare a
nuarie, 100 tone de feroaliaje și
ilului. folosirea la întreaga ca
peste
30 tone produse magneziene.
sate a utilajelor si îmbunătăti.(Neculai Amihulesei).
calitătii otelului să ne sporim
ributia la dezvoltarea econoIAȘI. Colectivul întreprinderii de
nationale. la progresul și
antibiotice Iași a obținut. în pri
peritatea națiunii noastre sc>mele zile ale noului an. rezultate
ste. așa cum ne-a chemat cu
de seamă în producție. Astfel, pri
Însuflețire patriotică tava*
mele
șarje de penicilină ale anului
1 Nicolae Ceaușescu. w minu1982 au fost realizate cu un randa
1 Mesaj ce far'âârisat tarii.
ment cu 10—15 la sută mai mare
Cerbul
fată de șarjele din anul trecut, iar
cele
de streptomicină și aureocilină
ORȚILE DE FIER I. Ultimele ore
cu 8—10 la sută mai mare. (Manole
1931, primele ore din 1982. Și
Corcaci).
. in cabina de comandă a Hi:entralei Porțile de Fler I, la
BACAU. La sfîrșitul primelor
ipăna anilor, oamenii s-au aflat
două zile de lucru din nopl an. la
iatorie, veghind ca totul să dedispeceratul
Combinatului de celu
;ă normal, ca toate instalațiile
loză și hirtie „Letea" din Bacău
‘uncționeze la cei mai inalți pa— unitate' care și-a sărbătorit, la
ietri. în primul an al actualului
sfirșitul anului 1981, centenarul —
:inal, centrala de la Porțile de
a fost consemnat : „Toate instala
■ I a furnizat sistemului energetic
țiile au funcționat fără întrerupere.
ional, peste prevederile planuFabrica de hîrtie de ziar — cea
450 milioane kilowați-oră enermai mare capacitate din combinat —
electrică. Și noul an 1982 a ina realizat cei mai inalți indici de
ut syb , semnul dăruirii și al
REȘIȚA. La Reșița s-au
producție obținuți de la intrarea sa
ncii spornice. în zilele de I și 2
realizat, in primele două zile
în funcțiune și pînă acum. Schim
uarie s-au realizat peste 40 mi
ale
anului,
1
500
tone
de
pro

burile conduse de muncitorul spe
me kilowați-oră energie electriduse siderurgice peste pre
cialist Gheorghe Farcaș. Erou al
Cu alte cuvinte, pentru energevederile
planului.
Pe
platoul
Muncii Socialiste, și de maiștrii Radu
enii de la Porțile de Fier I
oțelăriei — de unde redăm
Antochi și Nicolae Hîncu au pro
mne bune anul are" chiar din
imaginea de mai sus —
dus mai mult de 500 tone de hirtie
mele zile. (Virgiliu Tătaru).
oameni ca Vasile lușan.
de bună calitate". (Gh. Baltă).
'AȘCA. Prima zi a noului an a
Gheorghe Gombos. Nicolae
rcat pentru cimentiștii fabrilovită. Pedrag Raichici și al
TIMIȘ. Prin menținerea tuturor
de la Tașca două prestigioase
ții s-au întrecut pe ei înșiși,
■ instalațiilor în perfectă stare de
cese, care prefigurează realizările
reallzind suplimentar. în zi
funcționare, la parametri optimi,
>sebite pe care ei sînt hotăriți să
lele de 1 si 2 ianuarie. 400
colectivul schelei de foraj-extracție
obțină in cel de-al doilea an al
tone de oțel de bună calitate,
Timișoara a reușit, in zilele de 1 și
Primul
dintre
ele
—
Cinalulili.
tot atîtea tone cit au realizat
2 ianuarie, nu numai să depășească
tcțloharea în această zi cu intreaîn plus si laminatoriL La
cu 280 tone țiței nivelurile de pro
capacitate proiectată a priinei
rindul lor. furnalistii si
ducție atinse in perioada corespun
ii de fabricație de 3 000 tone ;n
muncitorii de la secția de azătoare a anului trecut, ci și să
de ore, capacitate care era preglomenare a minereurilor aU
extragă, peste sarcinile de plan afe
zută să fie atinsă la jumătatea
obținut, de asemenea, reali
rente celor două zile, o cantitate de
ului 1962. Sporul de producție
zări deosebite. (Nicolae Că
26 tone de țiței. S-au evidențiat
ținut pe această cale s-a ridicat
tină).
brigăzile conduse de maiștrii prin
mai in prima zi a anului la o
cipali Dumitru Dragu și loan Cauc,
ntitate cu care se pot construi 10
colectivele de sondori din secțiile I
artamente. Tot in prima zi a ași II. formațiile de electricieni și
dui 1982 a fost pusă in funcțiune
CONSTANȚA. Un tur de orizont mecanici, precum și operatorii Sioara de ciment nr. 3, utilai care, al activității Portului Constanța. Ia mion Sorinca, Mircea Paul. Petru
in perfecționările ce i-au fost aora începutului de an. oferă o ima- Engelmann și Anton Toth. (Cezar
ise in cursul montajului de către Rine elocventă a economiei noas
Ioana).
ecialiștii fabricii, va produce nutre naționale în plin avînt. a
ai cimenturi de calitate euperioa- politicii partidului și statului nos
CÎMPIA TURZII. Pe platforma
, cu consumuri energetice reduse tru de largă colaborare qu toate țările oțelăriei Combinatului metalurgic
mțitor in comparație cu cele ale lumii. In prima zi a anului, nava
din Cîmpia Turzii l-am Intîlnit pe
lorlalte două mori. (Nicolae Bla..Dumbrăveni" încărca la bord, pen inginerul Alexandru Lișcan, șeful
tvici).
tru țări din nordul Europei, echi
acestei secții.
— Cum au mers treburile In zilele
TTRNAVENI. Asigurind funcțio- pament electronic și produse finite
ale
industriei
prelucrării
lemnului,
de 1 și 2 ianuarie? — l-am întrebat
uea ireproșabilă a tuturor agre
în
timp
ce
cargoul
„Vasilikl",
sub
atelor și instalațiilor, colectivele
— Ca de obicei, bine. Totul a
pavilion grecesc, părăsea portul în
3 oameni ai muncii de pe n'aforcu rulmenți și alte produse funcționat normal, la 1canacitate
ia Combinatului chimic din Tîr- cărcat
maximă. Am realizat 800 tone
industriei noastre constructoare
ăveni au înregistrat în primele ale
oțel, cu mai bine de 200 tone peste
oaă zile ale acestui an indici de de mașini. La rindul său. cargoul
„Alba" sosise in port cu bușteni de prevederi. O contribuție deosebită
reducție superiori celor prevăzuti.
au adus formațiile conduse de
exotic african pentru furnire
forturile depuse de chimiști lemn
maiștrii otelari Gheorghe Vescan,
de
mobilă.
Un
prim
bilanț
al
acti

entru respectarea strictă a disci- vității portuare, în noaptea care
Aurel Zugrav și loan Tolaș. Nu
linei tehnologice s-au materializat semnifică
pot să nu remarc faptul că este
ștafeta anilor, s-a soldat
i realizarea, peste plan, a 253 tone
vorba de un oțel de calitate, pe
arbid. 30 tone sulfat de aluminiu, cu un trafic de 16 000 tone mărfuri,
care oamenii noștri l-au numit ..otel
dintre care 3 000 tone derulate ds
l tone săruri de bariu. 17 tone bial păcii", întrucit el este destinat
romat. precum și însemnate can- colectivul întreprinderii de exploa fabricației de beton precomprimat.
de
sulf
și
ităti de oxid de zinc,
tare portuară, care a deținut în tot cabluri de tracțiune, mașini-unelte.
olisulfură de bariu. O contribuție cursul anului trecut primul loc pe Este răspunsul pe care oamenii
e seamă au adus-o formațiile
ramură și este hotărît să-1 mențină munc’i din întreprinderea noastră
taiștrilor Dan Viorel și Vasile
au ținut să-1 dea chemării pe care,
lucerzan, din rindul căror < s-au e- și în 1982. (George Mihăescu).
cu atîta forță și realism, ne-a adre
idențiat muncitorii Mihai Sărișan.
VASLUI. în trei din cele mai ti sat-o. în Mesajul de Anul nou, to
” ginîa Dolcoș, Szekely Alexandru,
îh .‘O-.ghe Popovici. Aurel Stuparu nere unități industriale vasluiene varășul' Nicolae Ceaușescu. (Al.
Mure șan).
s-a lucrat cu multă dăruire și spor
’’ii. (Gheorghe Giurgiu).

nilor ce evidențiază dorința de pace
și prietenie a poporului nostru este
întregită de imagini sugestive din
timpul constituirii Comitetului natio
nal român „Oamenii de stiintă și
pacea", al cărui președinte este to
varășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu. precum si de la
desfășurarea numeroaselor mitinguri
și marșuri ale tineretului, femeilor,
ale milioanelor de oameni ai muncii
din întreaga tară.
Sînt prezentate, de asemenea, mo
mente importante din manifestările
organizate în diferite țări împotriva
cursei înarmărilor, a pericolelor unui
. nou război distrugător, pentru pace
și securitate în Europa și in întreaga
lume, precum și contribuția construc
tivă a României Ia soluționarea mapilor probleme ale contemporaneifetii.
genericul ..Pace, prietenie și
Sub ___
colaborare cu toate popoarele lumii",
sînt reunite, aspecte din timpul celor
165 de vizite de prietenie efectuate
• de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 74
de țări ale lumii, din timpul convor
birilor purtate cu șefi de state si de
guverne din 66 de țări, aflati în vi
zită în România în cursul cărora
prin cel mai autorizat glas al fiilor
săi. națiunea română și-a făcut cu
noscută întregii .lumi vocația sa de
pace, prietenie si conlucrare rodnică
pe plan international.
Stima și prestigiul deosebit de care
se bucură președintele României so
cialiste în lume sînt oglindite su
gestiv prin ample extrase din apre
cierile elogioase ale unor personali
tăți politice, științifice si culturale
dlntr-un mare număr de țări, prin
cele peste 100 de volume din operele
tovarășului Nicolae Ceausescu publi
cate în străinătate. în 20 de limbi,
prin numeroasele și prestigioasele
distincții acordate ca o înaltă recu
noaștere a incontestabilelor sale me
rite in domeniul luptei pentru pace,
independentă, securitate si cooperare
internațională.
Cuprinzătoarea expoziție, ce pune
în lumină bogăția și viabilitatea
conceptelor ce structurează gîndirea
politică a secretarului general al
partidului nostru, consecventa cu
care militează pentru făurirea unei
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră, subliniază în același
timp încrederea, exprimată de at tea
ori de șeful statului român, că stă
în puterea popoarelor ca. prin ac
țiune unită, să impună în viata in
ternațională o politică nouă, demo
cratică. să oprească primejdioasa
cursă a înarmărilor, să asigure dezar
marea. pacea, edificarea unui climat
de înțelegere și conlucrare între po
poare.
Expoziția este deschisă zilnic. între
orele 10 și 18.
(Agerpres)

★

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Cuba, ambasadorul acestei țări
la București, Humberto Castello, a
vorbit, vineri, la posturile noastre de
radio și televiziune.
*
La Muzeul de artă al Republicii
Socialiste România a avut loc. joi la
amiază, vernisajul Salonului de pic
tură. sculptură și grafică al munici
piului București.
Intrat în tradiția vieții culturale a
Capitalei, salonul intrunește cele mai
valoroase creații ale unor prestigioși
artiști plastici bucuresteni. printre
care Ion Jalea. Ion Vlasiu. Ion Jtnga.
Vasile Blendea. Paul Vasilescu. Horia
Flămându. Ion Musceleanu. Gheorghe
lonascu. Gheorghe Vinătoru. Virgil
Almășanu, Viorel Mărgineanu. Ion
Pacea, Gheorghe Anghel, Gheorghe
Ionescu, Ligia Macovei. Constantin
Baciu și alții.
Salonul poate fi vizitat zilnic intre
orele ll și 18.
.
*
„Portativul fulgilor de nea" este su
gestivul titlu al ediției 1982 a carna
valului pionierilor și șoimilor patriei
din Capitală. Ca in fiecare an. în cea,
de-a doua zi a lunii ianuarie, marea
sală a Pavilionului expozițlonal din
Piața Scînteii a devenit pentru citeva
ore spațiul de basm dominat de în
semnele heraldice ale veseliei, muzi
cii și dansului.
Sute și sute de pionieri și șoimi,
numeroși părinți, au avut ocazia să
admire evoluția unor valoroase for
mații artistice pionierești laureate ale
Festivalului national „Cintarea Româ
niei".
(Agerpres)
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Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de Iei. în valoarea cîstigurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite ciștigătoare.
Plata cîștigurilor se efectuează prin
sucursalele, filialele și agențiile C.E.C.
La obligațiunile C.E.C. din seriile
000001—099999 care .au numerele cu
rente cuprinse între 81—150. la con
fruntarea cu lista oficială primul zero
de la serie nu se ia în considerare.

vremea
Timpul probabil pentru 4, 5 și 8 ia
nuarie In țară : Vremea va fi schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Vor
cădea precipitații locale in prima parte
a intervalului, predominant sub for
mă de ninsoare, apoi șl de ploaie. Vîntul va sufla moderat, cu Intensificări
locale Ia început din nord, apoi din vest.
In prima zi a intervalului zăpada va
fl viscolită In Moldova. Temperaturile
minime vor fi cuprinse Intre minus 8
și plus 2 grade, izolat mai scăzute in
Transilvania. Maramureș și nordul Mol
dovei, iar cele maxime între minus 4
șl plus 6 grade. In ultimele zile — ceață
șl. Izolat, polei. In București : Vreme
schimbătoare, cu cerul temporar noros.
favorabil precipitațiilor slabe. Vînt mo
derat din sectorul vestic. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între, minus 3
șt zero grade, iar cele maxime între 3
și 6 grade. Dimineața șl seara ceață sla
bă. (Corneliu Pop, meteorolog de ser
viciu) .

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

La 1 ianuarie, po
porul sudanez sărbăto
rește împlinirea a. 26
de ani de la memo-abilul act al proclamării
independentei naționa
le. care a pus capăt
unei lungi perioade de
dominație străină si a
deschis o nouă pagină
in istoria frămintată a
tării.
Situat în regiunea de
est a Africii, cu ieșire
la Marea Roșie. Suda
nul este cea mai în
tinsă 'tară a acestui
continent, avînd o. su
prafață de 2 505 813
kmp si o populație de
aproximativ t8 milioa
ne locuitori, care se
ocupă. în principal, cu
agricultura si creșterea
animalelo". în anii care
au trecut de la dobîndirea independentei si.
în special, in perioada
ce a urmat revo'utiei *
din 25 mai 1969, in
cursul căreia puterea a
fost preluată de către
actualul regim, condus
de președintele Gaafar
Mohammed Nimeiri.
tînărul stat african a
depus eforturi susținu
te pentru lichidarea
subdezvoltării, reușind
să obțină o serie de

19,00
19.25
19.45
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116
123
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116
108
41
135
29
108
146
58
148
90
50
62
41
23
39
129
105
1-to
15
57
19
84
150
128

Cu ocazia celei de-a XXVI-a aniversări a proclamării independentei
țării dumneavoastră, vă adresez, în numele poporului român și al meu per
sonal, sincere felicitări și calde urări de sănătate și fericire personală, de
bunăstare și progres pentru poporul sudanez prieten.
îmi exprim convingerea că bunele relații româno-sudaneze se vor dina
miza și amplifica în viitor. în interesul popoarelor noastre, al păcii, cola
borării și securității internaționale.

PROGRAMUL 1
9.00 Tot înainte !
9.40 Șoimii patriei
9.5S Matineu de vacanță ; „Dumbrava
minunată"
10.40 Miniaturi muzicale
11.00 Viata satului
12.30 De strajă patriei

a libretelor de economii cu dobindă
și eîștiguri ieșite ciștigătoare Ia tra
gerea la sorți pentru trim. IV 1981

jao

Președintele Republicii Democratice Sudan

18,40

LISTA OFICIALĂ
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■
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ie «s
o

21.45
22,15

succese de seamă pe
linia valorificării in
folosul propriu a re
surselor naționale.
Ca rezultat al mun
cii desfășurate. pe
harta tării au apărut
numeroase întreprin
deri industriale, mai
ales la Khartoum si
Port Sudan, au fost
înălțate noi edificii social-culturale. a fost
declanșată o vastă ac
țiune de valorificare a
pămînturilor aride prin
construirea de baraje
si canale de irigații,
în cadrul
acestor
transformări structu
rale. concomitent cu
producția de bumbac
— principala bogăție a
tării — se extind cul
turile cerealiere, obiec
tivul urmărit fiind
transformarea Sudanu
lui într-un adevărat
grînar al Africii .și
Orientului Mijlociu. Această orientare îsi
găseste reflectarea atit
in actualul olan de
dezvoltare (1977—1983).
care rezervă sectorului
agricol 27 la sută din
totalul investițiile, cit
si în aoaritia. alături
de renumita zonă de
cultivare a bumbacu

Telex
Album de Ianuarie
Anul sportiv 1981
Film
serial :
„Linia maritimă
Onedin". Seria a 8-a. Producție
BBC—TV. Episodul 1
Micul ecran pentru cei mici, „Ti
tanii" din Titan în vacantă
Telejurnal
Reportaj TV : „Focul nestins"
Film artistic : „Cursa de 700 de
mile*
Pagini muzicale de mare popu
laritate
Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2

13,00 „Foarte bine !•
13,20 Concert de prtnz
14,35 Teatru TV : „Castelul din Carpați" de Anda Boldur după Jules
Verne
18,00 Serata muzicală TV. Invitație la
teatrul... liric. O istorie a operei
de Ia Monteverdi la Enescu
19.00 Telejurnal
19.25 Telerama
19,55 Dacă doriți Bă rcvedețl... Selecțlunl
dfn programul de revelloh
21,30 Clubul tineretului
.
22.lt Telejurnal ■ Sport

w”
as

4725615
1728025
6348632
4547556
1093356
2655246
5456881
4674926
5443582
4125022
3532716
5876137
6620477
4877507
2924656
3903898
1299334
Terminația
libretului
cistigător
68
23014
.
63
90797
68
10570
68
83484
68
08765
68
83649
68
37827
68
87604
68
21858
68
72928
680
5322
680
3683
680
4665
680
7168
680
1925
680
0391
680
4535
680
7085
680
6795
680
3983
6800
915
14 297 ciștiguri în valoare
18 890 000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

50 000
50 000
40 000
40 000
40 000
40 000
30 000
30 000
30 000
,30 000
30 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000

10 000
10 000
10 000
10 000
5 000
5 000
5 000
5000
5 000
5 000
2 000
2 000
2 000
2 nno
2 nno
1 nno
1 nno
1 000
1 ono
1 nnn
500
de 1 ei

Cîștigurile se acordă integral titu
larilor libretelor de economii care au
un sold mediu trimestrial egal cu cel
puțin 10 la sută din valoarea cîstigului : dacă soldul mediu trimestrial
este mai mic de 10 la sută din va
loarea cîștigului, se acordă un cîstig
de 10 ori mai mare decît soldul me
diu trimestrial al libretului.
Libretele cu sold mediu trimestrial
mai mic de 50 de lei nu beneficiază
de câștig.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii eu ciștiguri
ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți
pentru trimestrul IV 1981

.ufa
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Snip

Domnului GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI

DUMINICA 3 IANUARIE

a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigătoare Ia tragerea Ia sort! lunară
/
din 31 decembrie 1981

E«
os
S5 X

P’YppIpnfpi

13.00
13,05
17,00
17,53
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NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

Hui

azia ..Zilpf revoluției palestiniene", vă adresez dumneavoastră, conjrganizati.'i pentru Eliberarea Palestinei. întregului popor paleseten un cald salut si cele mai bune urări.
iul Comunist Român si Republica Socialistă România acționează
it pentru solutionarea globală. De cale politică a conflictului din
Mijlociu, care să ducă la Instaurarea unei Dăci juste si durabile,
e retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în 1967, reproblemei palestiniene conform dreptului poporului palestinian
autodeterminare si crearea statului său propriu, garantarea initei. integrității si suveranității tuturor statelor din această ret de frămintată.
u instaurarea unei păci drepte și trainice In Orientul Mijlociu
că în prezent se impune intensificarea eforturilor politice si di■ in vederea creării unui nou cadru de negocieri Drin organizarea
iferinte internaționale, cu participarea activă si sub egida OrgaVatiunilor Unite, cu participarea tuturor părților implicate în coniusiv a. Organizației pentru Eliberarea Palestinei — ca reprezensi legitim al poporului palestinian.
piritul convorbirilor ne care le-am avut recent Ia București. îmi
convingerea că relațiile de colaborare prietenească si solidaritate
ale Partidului Comunist Român. Republicii Socialiste România si
i român cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei si poporul
an se vor dezvolta continuu. în interesul reciproc, al păcii, indei, progresului social și economic, al destinderii internaționale.

Cronica zilei

Valoarea
cîștigului

Președintele Comitetului Executiv
al Organizației pentru Eliberarăți Palestinei

la Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România

Numărul
curent
obligațiuni!

Tovarășului YASSER ARAFAT

2

Terminația
numerelor
libretelor
ciștigătoare

Procentul
de ciștiguri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 '
15

056
267
938
955
954
941
529
086
151
167
084
524
240
749
272

250%
200%
100%
50%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
’ 25%
25%
25%
25%

Calcularea și înscrierea cîștigurilor
In librete se efectuează de către
sucursalele (filialele) C.E.C.

teatre
• Teatrul Național
(sala
mică) :
Căruța cu palate — 10 ; Tinerețea lui
Moromete
—
19 ; (sala Atelier) :
Gimnastică sentimentală — 15 ; Elegie
19,30.
• Opera Română : Motanul Încălțat
— 11 ; Choptniana, Bolero, Carmen —
19.
• Teatrul de operetă :
Suzana —
10,30 ; Văduva veselă — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu) : Voluptatea
onoarei — 10 ; O zi de odihnă — 15 ;
Mormintul călărețului avar — 19.30 :
(sala Grădina Icoanei) :
Infidelitate
conjugală — 10 ; Poezia muzicii tinere
— 15 ; 19,30.
• Teatrul Mic : Un pahar cu sifon —
11 ;
Maestrul și Margareta — 18.30.
• Teatrul Foarte Mic : Premiera —
11 ; .Necunoscuta și funcționarul — 20.
• Teatrul de comedie :
Turnul de
fildeș — 10.30.
• Teatrul „Nottarâ" (sala Magheru) :
Mizerie și noblețe — 10 : De ce dormi
iubito ? — 15 ; Micul infern — 19.30 ;
(sala Studio) :
Pensiunea doamnei
Olimpia — 10,30 ; 14,30 ; Ploaia șl an
chetatorul — 19.
• Teatrul Giuiești
(sala Majestic) :
Povestea unei iubiri — 10 : Ordinato
rul — 15 : Pericle — 20 ; (sala Giu
iești) : Dragostea prințesei — 10.
• Teatrul evreiesc de stat : EX — 11 ;
Andorra — 18,30.
• Teatrul satirlc-muzical „Constantin
Tănase"
(sala Savoy) :
Veselie la
Tănase 10 ; 19,30 ; Boema, slăbiciunea
mea ! — 15 ; (sala Victoria) : Idolul
femeilor 19.30.
• Ansamblul „Rapsodia română : La
fintina dorului — 19.
• Teatrul „Țăndărică" :
Petrlcă șl
lupul — 11.
• Circul București : Fantastic circ —
10 ; 16 ; 19.30.

cinema
• Saltimbancii :
PATRIA
—
9 ;
11,15 ; 13.30 ; 15.45 ; 18 ; 20,15. GRTVITA — 9,30 : 11,30 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ;
20,15. MODERN — 9 ; 11.15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20.15.
• Maria Mirabela :
SCALA — 9 ;
10.45 : 12.30 : 14,15 : 16 ; 17.45 ; 19,45 ;
FAVORIT — 9 : 11.15 : 13.30 ; 16 : 18 ;
20,
CULTURAL — 9 ; 11.15 ; 13,30 ;
15.45 : 18 ; 20.
• Ana și „hoțul* ;
FERENTARI —
15,30 ; 17,30 ; 19,30,
• întoarcere la dragostea dinții :
PACEA — 15.30 : 17.30 : 19.30.

lui. Gezira. a unor
vaste exploatări cu
profil aaroalimenta-.
Animat de senti
mente de profundă
prietenie și solidari
tate fată de popoarele
Africii, poporul român
urmărește cu viu in
teres succesele obținu
te de poporul sudanez
pe calea făuririi unei
vieți not. între Repu
blica Socialistă Româ
nia si Republica Demo
cratică Sudan s-au sta*
tornicit relații dn prie
tenie și colaborare
care cunosc un curs
ascendent, o contribu
ție de seamă la dez
voltarea acestor legă
turi avind-o convo-btrile dintre președinții
Nico’ae Ceaușescu și
Gaafar
Mohammed
Nimeiri
la
Khar
toum si București.
Tratatul de prietenie
si cooperare semnat in
aprilie 1979. acordurile
si înțelegerile conve
nite la cel mai ina't
nivel au deschis noi
si amnie perspective
conlucărli dintre cel?
două țări si Donoa-e.
in avantajul reciproc,
al cauzei oăcii si
colaborării in lume.

LUNI 4 IANUARIE
PROGRAMUL l
16,00 Emisiune in limba maghiară
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.30 Tribuna experiențe!
19.50 Pentru curtea și grădina dumnea
voastră
20,00 Roman foileton : „Dragoste șl
ură". Ultimul episod
20.50 Am pornit spre zările albastre.
Cînteee tinerești prezentate In
Concursul cîntecului politic pen
tru tineret
21,10 Orizont tehnlco-știlnțiilc
21.45 Telejurnal
22.05 Clntec nou pe plai de Mioriță
PROGRAMUL 2
16,00 Cenacluri ale tineretului
16.30 Reportaj TV. Focul nestins
16.50 Film artistic, „Cursa de 700 de
mile"
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Selecțlunl
din
emisiunea ,Xa
sflrșlt de săptămînă*
21,15 Treptele afjtmâfll
21.45 Telejurnal
■
22.05 Efigii lirice
.....
• InvingAtorul : POPULAR — 17,30 ;
19,30.
• Mondo umano : COSMOS — 15,30 ;
17.30 ; 19,30.
• Aventurile lui Buddy Holly : SALA
MICA A PALATULUI — 10; 12,30 ;
15 ; 17,30 ; 20,15.
• Răsunetul fluviului ; TIMPURI NOI
— 9 ; 11 ; 13 ; 15.30 ; 17,45 ; 26.
• Hangar 18 : LUCEAFĂRUL — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15. BUCU
REȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
23.15,
MELODIA — 9 ; 11.15 ; 13.30 :
15.45 ; 18 : 20,15.
• Nici măcar n-ați visat : VICTORIA
— 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20.
• Călăuza : CENTRAL — 9 ; 12 ; 16 ;
19.
• Un glonte rătăcit :
BUZEȘTI —
15.30 ; 18,15 ; 20.
• Caseta Măriei de Medici : DACIA
— 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 15.45 ; 18 ;
20,
MIORIȚA — 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ;
20.15.
• Fata cu scoica :
COTROCENI —
13 ; 17,30 ; 20.
• Legenda lui Ciun Hian : FLACARA
— 17,30.
• Acum douăzeci de ani : PROGRE
SUL - 15v30 ; 17,30 ; 19,30.
• Kagemusha : STUDIO — 10 ; 13 ; '
16 ; 19
• Pușca veche : CAPITOL — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 : 20.
• Inspectorul Mc. Q m
acțiune —
14 ; CidftJ — 17,30 : PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII
• Provinciala :
FESTIVAL — 9 ;
11.45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, GLORIA —
11.15 ; 13,30 : 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Parada Chaplin
—
9,15 : 11.45 :
14.15 ; Boby Deerfield — 17 ; 19,30 :
DOINA.
• Capitolul al doilea : FEROVIAR —
9 ; 11,15 ;
13,30 ; 15.45 ;
18 ; 20,15.
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ;
18 ; 20. FLAMURA — 11 ; 13,15 ; 15,30 :
17.45 ;■ 20.
• Domnișoarele din Wilko : EFORIE
— 9 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 : 20.15.
• Yankeii : LIRA — 15,30 ; 19. VIITO
RUL — 11 : 13.45 : 16,15 : 19.
• Lupii mărilor : DRUMUL SARH —
16 ; 18 : 20.
a Polițist sau delincvent : CIULEȘTI
— 9 : 11,15 ; 13,30 : 15.45 ; 18 : 20.15,
• Copie la indigo : FLOREASCA —
11 ; 13 ; 15,30 ; 17,45 ; 20. TOMIS — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20.15.
A Războiul stelelor : VOLGA •— 9 :
12 ; 16 ; 19.
O Piedone in Egipt : MUNCA —
18 : 20
z'
• Ghețuri pe înălțimi : ARTA —1 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 : 18 ; 20.
e Program do vacanță : FERENTARI
— 10.30, PACEA — 10 : POPULAR.:
— 15.30. COSMOS — 10 : 12. BUZESTT
— 9, MIORIȚA — 9, FLACARA — 15.30.
GLORIA — 9. FLAMURA — 9. LIRA
— 10 FLOREASCA — 9. VIITORUL
— 9. MUNCA — 9.30 ; 11 : 12.30.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXTRAORDINARA
,
A REVELIONULUI DIN 1 IANUARIE 1982
FAZA a IH-a :
FAZA I
EXTRAGEREA a VII-a : 40
EXTRAGEREA I : 12 59 2 26 46
28 9 77 42 1
43 70 45 53 82 69 79
EX-TRAGEREA a VIII-a : 50
EXTRAGEREA a Il-a : 72 89 4 7
13 27 85 61 74 23
29 55 71 23 56 41 22
FAZA a IV-a i
FAZA a Il-a :
EXTRAGEREA a III-a : 59 45 63
EXTRAGEREA a IX-a : 82
48 56 46 42 36 83 59
1 42 4 6 47 76 62EXTRAGEREA a X-a : 29
EXTRAGEREA a IV-a : 15 49 80
71 40 81 25 7 54 45
7 72 41 56 89 88 17
EXTRAGEREA a V-a : 76 64 58 80
EXTRAGEREA a XI-a 19 8
57 25 47 9 63 16
23 55 32 52 43 69
EXTRAGEREA a XII-a : 38
EXTRAGEREA a Vl-a: 41 13 53
15 57 5 29 85 12 31
45 71 74 90 12 52 50

73 64

34 49
19 35
18 30
65 74

18 40

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a asigu
rărilor de viață pentru luna decem
brie 1981 au ieșit următoarele combinații de litere :
1. F.A.S.
5. X.Y.K.
2. S.L.G.
6. L.N.N.
3. X.E.Y.
1. H.Q.S.
K.QK.
8.
N.Y.M.
4.
Toțî asigurați! cărora le-au .ieșit

una sau mai multe din aceste combinaț i de litere înscrise in polițele
lor, urmează să se adreseze unităților
ADAS pentru a li se stabili dreptu
rile cuvenite.
Pentru a participa și Ia următoarele
trageri de amortizare este necesar ca
asiguratli să achite primele de asi
gurare la termenele stabilite.

60 de ani de la crearea
Partidului Comunist din Chile
COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CHILE
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comunist din
■Chile, în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, avem plăcerea să adresăm Comitetului Central,
tuturor comuniștilor chilieni un cald salut tovărășesc și cele mai cordiale
felicitări.
Partidul Comunist Român, oamenii muncii din tară noastră urmăresc
cu mult interes activitatea rodnică desfășurată de -partidul dumneavoastră
care, în ciuda prigoanei și persecuțiilor, a continuat să se afirme ca o
importantă forță politică in viața națiunii chiliene.
Folosim acest prilej pentru a reafirma solidaritatea militantă a comu
niștilor români, a întregului nostru popor cu lupta Partidului Comunist din
Chile, împreună cu celelalte forțe muncitorești și patriotice pentru restabi
lirea drepturilor și libertăților democratice, pentru propășirea poporului
chilian, în mod liber și independent, pe calea dezvoltării economice și so
ciale, pentru îndeplinirea aspirațiilor sale de prosperitate și progres.
Ne exprimăm convingerea că relațiile de stimă si respect reciproc, de
prietenie 'și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist din Chile se vor adinei continuu, în interesul celor două partide, al
poporului român și al poporului chilian prieten, al cauzei păcii, dezarmării,
securității si independentei naționale, a colaborării si cooperării în lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

BANGLADESH.' Cotidianul „Ban
gladesh
Observer* a publicat
articolul intitulat .'.România — pen
tru o nouă ordine economică inter
națională*, Articolul
reliefează
raporturile de largă coopera
re ale țării noastre cu sta
tele in curs de dezvoltare. In acest sens, se subliniază că, prin în
treaga politică a României, al cărei
promotor este președintele Nicolae
Ceaușescu, relațiile țării noastre cu
țările in curs de dezvoltare se în
scriu in contextul acțiunilor pentru
lichidarea subdezvoltării și grăbirea
progresului economico-social.

ECUADOR. Postul de radio na
țional a transmis un program in
titulat „Proclamarea Republicii —
piatră de hotar in istoria Româ
niei*. S-a evidențiat însemnătatea
evenimentului, ca inceput al unei
noi etape istorice, in care puterea
politică a fost preluată de clasa
muncitoare, sub conducerea Parti
dului Comunist Român.
Totodată, au fost subliniate succe
sele obținute de România socialistă
in perioada in care in fruntea sta
tului se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu.

IORDANIA. Posturile naționale
de radio și televiziune din Iordania
au transmis emisiuni speciale con
sacrate celei de-a 34-a aniversări a
Zilei Republicii. In comen.grii. •
care au însoțit emisiunile au fost
subliniate succesele obținute de po
porul român, eforturile depuse pen
tru edificarea unei noi societăți.
După 34 ani de muncă avintată,
România se prezintă astăzi ca o ța
ră înfloritoare, înscrisă pe coordo
natele dezvoltării și progresului —
relevă comentariile amintite.

MOSCOVA. — în mesajul adre
sat popoarelor Uniunii Sovietice cu
ocazia Anului nou de *către C.C. al
P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Su
prem și Consiliul de Miniștri -al
U.R.S.S. se arată că anul 1981 are
pentru Uniunea Sovietică o semni
ficație deosebită, fiind anul desfășu
rării celui de-al XXVI-lea Congres
al B.C.U.S.. care a deschis noi per
spective în fata poporului sovietic.
Acesta a fost anul unei vaste munci
creatoare, al luptei susținute pentru
menținerea și întărirea păcii. După
ce se arată că anul care a trecut nu
a fost ușor pentru poporul sovietic,
ca urmare a condițiilor climatice ne
favorabile și a îngrijorării provocate
de evoluția situației internaționale,
în mesaj se subliniază : „Cu atit mai
mult sintem bucuroși să menționăm
că tara a avansat cu încredere în
toate domeniile construcției comu
niste. Două teluri au fost si rămin
pentru noi cele mai înalte : construc
ția socialismului și menținerea păcii
pe Pămint. Aceste teluri sînt legate
indisolubil. Partidul si guvernul în
treprind tot ceea ce este necesar
pentru asigurarea vieții pașnice a
oamenilor sovietici, promovează con
secvent politica de prietenie si co
laborare între popoare, dau o ripos
tă hotărită uneltirilor forțelor reac
ționare, adoptă măsuri energice pen
tru frinarea cursei înarmărilor, pen
tru dezarmare. U.R.S.S. consideră că
nu există misiune mai nobilă si mai
umană decît izbăvirea omenirii de
amenințarea unei catastrofe nuclea
re. Uniunea Sovietică inaugurează
anul 1982 plină de optimism, de for
ță si energie creatoare" — se arată
în mesaj.

SOFIA. — în mesajul său de Anul
nou, Todor Jivkoy, secretar general
al C.C. al P.C.B., președintele Con
siliului de Stat al R.P. Bulgaria, a
arătat că Bulgaria, condusă de parti
dul său comunist, construiește cu
succes societatea socialistă dezvolta
tă. Anul care a trecut, se menționea
ză în mesaj, a confirmat că forța
Bulgariei socialiste rezidă in unitatea
trainică dintre partid și popor. îm
preună cu țările socialiste, cu toa
te forțele progresiste, Bulgaria va
continua să acționeze în favoarea
păcii in întreaga lume, în Europa și
în Balcani. Evoluția actuală a rela
țiilor dintre țările balcanice generea
ză optimism și ne dă forța pentru
a ne continua cu și mai multă per
severență politica de transformare a
Balcanilor într-o zonă fără arme nu
cleare, o politică de pace, bună veci
nătate și colaborare, se arată in
mesaj.

AGENȚIILE DE PRESA
W - ne scurt
clarații date publicității de ministe
rele de externe ale celor două țări. 1

DOCUMENT AL O.N.U. în raportul prezentat Consiliului de Securitate la 31 decembrie in legătură
ci aplicarea rezoluției acestuia din
17 decembrie 1981 privind anexarea
ilegală de către Israel a înălțimilor
Golan, aoarținind Siriei, fostul secretar general al O.N.U. Kurt
Waldheim a informat că guvernul
israelian a refuzat să se confor
meze rezoluției. Acest document
declară anexarea nulă și neavenită
și cere anularea hotăririi parlamen
tului israelian in acest sens.
MINISTRUL DE EXTERNE ISANIVERSAREA MIȘCĂRII DE
ELIBERARE PALESTINIENE. Pre- RAELIAN, Yitzhak Shamir, a afir
1 ședințele Comitetului Executiv al mat că. în ce privește restituirea
Organizației pentru Eliberarea Pa către Egipt a Peninsulei Sinai, la
lestinei, Yasser Arafat, a adresat 1 26 aprilie 1982, Israelul nu va> re
I poporului palestinian un mesai cu veni asupra angajamentului luat de
prilejul celei de-a XVII-a aniver a-1 evacua la data stabilită — resări a mișcării de eliberare pales- latează agențiile Reuter și France
Itiniene. în mesai se.adresează o Presse. Pe de altă parte, conducăchemare la întărirea unității pales torii celor cinci așezări principale
tinienilor in vederea materializării druze din. teritoriul ocupat în zona
înălțimilor Golan a’i trimis un me
drepturilor naționale legitime ale
saj secretarului general al O.N.U..
I poporului palestinian.
în care protestează împotriva ane’
NUMIRE. Președintele Republicii xării de către Israel a regiunii lor,
hotărită, la 14 decembrie, de pariaI Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mu
mentul israelian.
barak, l-a numit, la 2 ianuarie, pe
Ahmed Fuad Mohieddin, prim viceMAJORĂRI DE PRETURI ÎN
prim-ministru, în funcția de primI ministru, insărcinîndu-1 să prezinte SUEDIA. începutul noului an a
adus suedezilor noi oreșteri de prelista noului cabinet
țuri la produsele alimentare. Astfel,
de
la 1 ianuarie s-au scumpit. In
■
JAMAHIRIA LIBIANA ȘI ARAmedie cu 10 la sută, carnea, piinea,
I BIA SAUDITA au hotărît reluarea
lapte’e și diferite produse lactate,
* relațiilor diplomatice. întrerupte de
precum și alte mărfuri alimentare.
aproximativ un an. se arată in de

GRECIA.
Ziarul „Rizospastis*
publică un articol intitulat „Româ
nia : 34 de ani de la crearea Repu
blicii*, prezentînd pe larg semni
ficația zilei de 30 Decembrie pen
tru poporul român, precum și dru
mul parcurs in edificarea societă
ții socialiste. După ce sint trecute
în revistă obiectivele economice
ale României in perioada 1981—1985,
ziarul subliniază că primul an al
cincinalului s-a încheiat cu rezulta
te bune.
Totodată, sint relevate politica
externă a partidului și statului
nostru, larga ei audiență in lume.

/

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
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Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba,
Președintele Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba
Cu ocazia celei de-a XXIII-a aniversări a Zilei elibe
rării. sărbătoarea națională a Republicii Cuba. în numele
Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Gu
vernului Republicii Socialiste România, al poporului ro
mân și'al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră.
Partidului Comunist din Cuba, Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri ale Republicii Cuba, precum și po
porului prieten cubanez, un cald salut tovărășesc și cordiale
felicitări.
Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea fermă că,
acționind împreună, bunele relații de prietenie, solidari

BEIJING — în editorialul publicat
cu prilejul Anului nou. ..Ziarul Po
porului" relevă că. în 1982. poporul
chinez ..poate fi sigur că în edifi
carea socialismului vor fi depășite
etaoe si mai importante". Niciodată
înainte, scrie ziarul, politica parti
dului nu s-a bucurat de un sprijin
mai larg în rîndul maselor. în con
tinuare. editorialul subliniază că
„nici o dificultate nu este insurmon
tabilă".
BELGRAD — în mesajul adresat
de Prezidiul R.S.F.I. cu prilejul Anu
lui nou se subliniază că în 1981 Iu
goslavia a obținut rezultate încura
jatoare în eforturile pentru stabili
zarea economică a tării, eforturi ce
trebuie continuate în mod susținut și
în viitor. Aceste rezultate s-au con
cretizat în participarea Iugoslaviei la
diviziunea internațională a muncii,
în sporirea exporturilor și începutul
unei considerabile scăderi a defici
tului balanței de plăți; Pe plan ex
tern, mesajul scoate în relief contri
buția substanțială a Iugoslaviei ne
aliniate la eforturile vizînd limitarea
înarmărilor, reducerea barierelor din
tre blocuri, creșterea încrederii in
ternaționale. consolidarea securității
în Europa și în lume. Ca țară socia
listă, Iugoslavia a militat activ pen
tru respectarea dreptului inviolab!l
al țărilor și popoarelor de a proceda
la schimbările sociale și economice
pe care le doresc, ca parte și ca ex
presie a evoluției socialiste a proce
sului mondial.

BUDAPESTA. — în mesajul de
Anul nou, președintele -Consiliului
Prezidențial al R. P. Ungare. Pal
Losonczi. a arătat câ. în cjuda unor
condiții internaționale mai dificile,
ponorul ungar a obținut în 1981 o
sepie de succese importante în con
tinuarea procesului de întărire a
economiei naționale. în transpunerea
în viată a obiectivelor principale ale
îmbunătățirii balanței comerțului
exterior si menținerii nivelului de
viată al populației.
Referindu-se la năzuințele poporu
lui ungar pentru 1982, el a arătat că
principala problemă o constituie
menținerea păcii mondiale. ..Noi. a
spus Pal Losonczi. avem deplină în
credere că forțele iubitoare de pace
vor fi în măsură să prevină sporirea
in continuare a încordării din viata
»internațională si că este reală posi
bilitatea salvgardării păcii".

BERLIN — în mesajul adresat lo
cuitorilor Republicii Democrate Ger
mane cu prilejul Anului nou de Erich
Honecker, secretar general al C.C. al
P.S.U.G., președintele Consiliului de
Stat al R.D.G.. sînt evidențiate mariPHENIAN. — Președintele R.P.D.
Coreene. Kim Ir Sen. a arătat, in , le succese care au fost obținute In
opera de construire a socialismului
mesajul de Anul nou, difuzat de Agenția A.C.T.C.. că în anul care a, De asemenea, sînt abordate unele
probleme gle situației internaționale,
trecut clasa muncitoare, toți oamenii
apreciindu-se că. în ciuda încordării
muncii au acționat cu hotărîre pen
din viata internațională și a intensi
tru înfăptuirea hotăririlor celui de-al
ficării cursei înarmărilor, „anul 1981
VI-lea Congres al Partidului Muncii
a fost nu numai o perioadă de îngri
din Coreea, obținindu-se progrese
jorare, ci și de speranțe". în legătură
mari in activitatea de modelare a în
cu aceasta sînt evidențiate creșterea
tregii societăți pe baza ideii ciuce.
rolului și influentei socialismului pe
Președintele R.P.Dl Coreene a arătat
arena mondială, inițiativele privind
că lupta pentru o reunificare inde
dezarmarea și întărirea păcii, avan
pendentă si pașnică a tării este cea
sate de statele socialiste și de alte
mai importantă sarcină a tjituror co
țări ale lumii, care deschid perspec
reenilor. ce trebuie realizată în spi
tive favorabile pentru colaborarea si
ritul noilor propuneri avansate de
înțelegerea pe plan mondial.
cel de-al VI-lea Congres al Partidu
lui Muncii din Coreea. Kim Ir Sen a
ANKARA. — în mesajul adresat
relevat că in domeniul politicii ex
poporului cu prilejul Anului nou,
terne va fi întărită solidaritatea cu
șeful de stat al Republicii Turcia,
forțele revoluționare internaționale,
generalul Kenan Evren, a relevat
se va acționa pentru întărirea solida
progresele înregistrate în procesul
rității între forțele antiimperialiste.
redresării economice a țării, expriindependente. pentru dezvoltarea
mîndu-și încrederea că acest proces
prieteniei si cooperării cu popoarele
va continua și în 1982. Kenan Evren
țărilor care și-au dobîndit recent in
a arătat că dacă dezbaterile asupra
dependența. pentru apărarea păcii
proiectului noii constituții în Adu
și garantarea securității în lume.
narea Consultativă se vor desfășura
normal, în toamna anului 1982 pro
WASHINGTON. — într-un mesaj
iectul noii legi fundamentale a Tur
special transmis cu prilejul ceremo
ciei va fi supus referendumului în
niei de Anul nou, desfășurată la Pa
tregului popor. în acest caz, alegeri
sadena (California), .președintele Ro
le parlamentare vor putea fi progra
nald Reagan a subliniat că „S.U.A.
mate pentru toamna anului 1983 sau,
vor intîmpina greutăți serioase în
cel mai tîrziu, în primăvara anului
1982. deoarece sînt cuprinse de re
1984. Kenan Evren a afirmat că Tur
cesiunea provocată de decenii de o
cia va promova și în viitor aceeași
gestiune inadecvată. Drumul redre
politică externă, bazată pe principiile
sării nu este niciodată ușor, dor
respectării suveranității tuturor sta
S.U.A. nu ignoră greutățile" — a de
telor, avantajului reciproc, neinter
clarat președintele Reagan.
venției în 'treburile interne.
ROMA — în mesajul de sfîrșit de
an, președintele Italiei, Alessandro
CARACAS — în mesajul rostit cu
prilejul Anului nou, președintele
Pertini, a exprimat speranța că po
porul italian va reuși să depășească
Venezuelei. Luis Herrera Campins, a
actualele dificultăți economice și so
subliniat că, urmare a eforturilor de
ciale, in special șomajul și teroris
puse in 1981, țara sa a reușit să re
mul. Referindu-se la situația inter
ducă inflația in comparație cu anul
națională. Pertini a rostit un adevă
1980. în anul 1982. a continuat el. în
Venezuela va fi adîncit procesul de
rat rechizitoriu împotriva războiului
și a gravului fenomen al. subnutri
naționalizare din industria petro
ției, care afectează în lume peste 900
lieră, vor fi spbrite investițiile în
milioane de oameni. Un război în
această ramură, va crește eficienta
zilele noastre ar reprezenta, in opinia
infrastructurii existente si se va re
șefului statului italian, sfirșitul ome
duce dependenta de tehnologiile din
nirii. Relevînd totodată faptul că
import. Președintele Campins a de
anual în lume mor peste 18 milioane
clarat că tara sa va continua să co
de copii subalimentati, președintele
opereze cu țările latino-americane și
Italiei s-a pronunțat pentru transfe
cu celelalte state ale lumii. în scopul
rarea uriașelor sume cheltuite în
întăririi înțelegerii și păcii.
scopul înarmării în favoarea acțiuni
lor de eradicare a foametei în lume.
MONROVIA. — înțr-un mesai adre
sat națiunii cu prilejul sfîrsittilui de
NAIROBI — Cu prilejul noului
an, șeful statului liberian, Samuel
an. președintele Kenyei. Daniel Arap
Kanyon Doe. a anunțat că Liberia
Moi. președinte în exercițiu al Orga
va' reveni la un rerim civil consti
nizației Unității Africane, a expri
tutional în aprilie 1985. Totodată, el
mat într-o alocuțiune televizată do
a acordat o largă amnistie pentru
rința ca aiul 1982 să aducă pace
detinutii politici si a anuntat sus
și înțelegere între toate națiunile,
pendarea interdicțiilor de circulație
bunăstare întregii umanități.
ne perioada sărbătorilor de iarnă.

tate și cooperare multilaterală dintre partidele
noastre se vor dezvolta tot mai puternic, in toate d
in interesul construcției socialiste in România
spre binele reciproc al popoarelor român și cu
cauzei generale a socialismului, independenței p;
păcii și colaborării internaționale.
Folosim'acest Important eveniment pentru a i
dumneavoastră, Partidului Comunist din Cuba și
lui cubanez sincere urări de noi și tot mai îi
succese in edificarea socialismului, pace și pro:

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

(Agerpres)

MESAJE DE ANUL NOU

sale internaționaliste. Partidul Co
Comuniștii, clasa muncitoare, oame
munist Român, poporul nostru și-au
nii muncii chilieni marchează. în aexprimat, în multiple forme, solida
ceste zile, aniversarea a 60 de ani
ritatea militantă cu lupta dusă de
de la crearea Partidului Comunist
Partidul Comunist din Chile, de cele
din Chile — eveniment memorabil în
lalte forțe muncitorești chiliene. Paistoria luptei lor pentru libertate, de
trioții chilieni, sosiți ca refugiațl po
mocrație și progres social.
litici în țara noastră, au fost primiți
Făurirea Partidului Comunist din
Chile — în anii de avînt revoluționar . și înconjurați cu simpatie, li s-au asigurat condiții favorabile de muncă
de după primul război mondial și
și existență.
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie — a fost rezultatul evoluției
Este cunoscut faptul că Partidul
sociale, al ascuțirii contradicțiilor in
Comunist Român, întregul nostru po
terne din această tară, al dezvoltării
por au condamnat cu vigoare ares
si maturizării proletariatului chilian
tarea tovarășului Luis Corvalan, se
si creșterii conștiinței sale de clasă, al
cretarul general al partidului, a celor
ridicării maselor la luotă împotriva
lalți democrati. militînd stăruitor si
exploatării si asupririi de către mari
neabătut pentru punerea lor în li
le monopoluri străine, pentru o dez
bertate. Cu deosebită consecvență și
voltare liberă si suverană a tării oe
neobosită energie a acționat în acest
calea democrației si progresului.
sens secretarul general al partidului
încă din primii ani ai secolului,
nostru, președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Multiplele
proletariatul chilian Înălțase în Ame
rica de Sud stindardul luptei pentru
luări de poziție și acțiuni inițiate, aeliberare socială și o viață mai bună,
nelurile si demersurile întreprinse oe
lingă diferite personalități și foruri
în 1907 și în anii următori el a des
ale
vieții politice internaționale, me
fășurat eroice bătălii de clasă, dar
care, in lipsa unui partid revoluțio
sajele adresate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu Organizației Națiunilor
nar, nu și-au atins obiectivele, partiUnite și autorităților chiliene pentru
cipanții fiind supuși unor crunte reapărarea vieții tovarășului Luis Cor
fresiuni de către forțele reacționare,
valan, a celorlalți democrati chilieni
n 1912 a luat ființă primul partid al
s-au înscris drept contribuții majore
clasei muncitoare din Chile — Parti
la mișcarea de solidaritate cu comu
dul Muncitoresc Socialist — care, la
niștii, cu toți patrioții chilieni întem
congresul său din ianuarie 1922, s-a
nițați și supuși persecuțiilor. Membrii
transformat în Partidul Comunist din
partidului nostru, întregul popor ro
Chile.
mân au salutat cu vie satisfacție eli
în cei 60 de ani de existență. Parti
berarea tovarășului Luis Corvalan,
dul Comunist din Chile, desfășurineveniment care a deschis noi perspec
du-și activitatea in condiții deosebit
tive
activității Partidului Comunist
de dificile, s-a afirmat ca o impor
din Chile.
tantă forță politică in viața țării, ca
Cu prilejul intîlnlrii avute la Bucu
apărător dirz al intereselor funda
rești cu tovarășul Nicolae Ceaușescu,
mentale ale clasei muncitoare și ale
maselor largi ale oamenilor muncii,
tovarășul Luis Corvalan a adresat
Partidului Comunist Român, secreta
ițea sa pusă în slujba
ății sociale și naționale.- rului său general, întregului nostru
popor calde mulțumiri pentru solida
ii si progresului, partidul
chilieni și-a dobîndit un
ritatea activă manifestată față de
lupta comuniștilor chilieni, a celor
reu mai mare in rîndul
ulare. La începutul delalte forțe progresiste, pentru spri
W....UIU1 trecut, ca rezultat al acestor
jinul politic și moral acordat acestora
în vederea restabilirii drepturilor vi
evoluții, al eforturilor depuse pentru
tale și libertăților democratice ale oa
unitatea de acțiune a forțelor înain
menilor muncii din Chile, pentru po
tate ale societății sl al dezvoltării le
găturilor cu masele. P. C. din Chile,
ziția principială in sprijinul cauzei
drepte a poporului chilian, pentru
împreună cu Partidul Socialist, cu
ospitalitatea de care se bucură patrio
alte partide și grupări de stingă, au
ții chilieni — refugiați politici — sta
făurit Frontul Unității Populare, care
biliți in țara noastră.
a obținut o strălucită victorie in ale
gerile prezidențiale din septembrie
Comuniștii, toți oamenii muncii din
1970, încununată prin formarea unui
țara noastră privesc cu satisfacție
guvern democratic sub conducerea
faptul că relațiile de strînsă priete
președintelui Salvador Allende.
nie statornicite intre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist din
Procesul început atunci în direcția
Chile se dezvoltă continuu, ceea ce
edificării unei societăți profund de
corespunde intereselor celor două
mocratice, în care poporul chilian
partide și popoare, slujește cauzei
să-și realizeze aspirațiile de înnoire
solidarității partidelor comuniste și
socială, de progres și bunăstare a
muncitorești, a tuturor forțelor pro
fost întrerupt brutal, așa cum se știe,
gresiste, antiimperialiste, înfăptuirii
prin lovitura de stat de la 11 sep
nobilelor idealuri ale socialismului,
tembrie 1973. Part'dul Comunist din
păcii, dezarmării, securității și inde
Chile, ca și celelalte forțe democra
pendenței naționale, ale colaborării și
tice, progresiste din țară, a fost arun
cat in ilegalitate și supus persecuții
înțelegerii in lume.
lor de tot felul.
Cu prilejul jubileului Partidului
Comunist din Chile, comuniștii, oa
Dar în ciuda prigoanei. Partidul
menii muncii din România adresează
Comunist din Chile, împreună cu celelalte forțe muncitorești și patriotice
comuniștilor, tuturor forțelor progre
din țară au continuat, în noile con
siste din Chile un salut frățesc și
diții atît de vitrege, lupta pentru re
urarea de a vedea împlinite aspira
stabilirea drepturilor și libertăților
țiile poporului chilian de libertate,
democratice, pentru dezvoltarea libe
dezvoltare democratică, independentă,
ră și independentă a poporului
progres social, pentru triumful păcii
chilian.
și socialismului în lume.
în spiritul tradițiilor și pozițiilor

NOI MEMBRI NEPERMANENT1
1 AI CONSILIULUI DE SECURITAE. Guyana. Iordania. Polonia,
>20 si Republica Zair au intrat,
« la 1 Ianuarie 1932 în rîndul
embrilor nenermanenti ai Consialui de Securitate al O.N.U.. in
cijl Mexicului. Tunisiei. R. D.
•rmane. Nigerului si Filipinelor,
căror mandat a expirat. în afara
lor cinci membri perrnanenti —
I U.R.S.S.. S.U.A.. China. Anglia și
Franța — din consiliu mai fac
1 parte în prezent Irlanda, Jaoonia,
Panama. Spania si Uganda, al
căror mandat se încheie la finely
1- anului in curs.

Sărbătoarea naționala
a poporului cubanez priete

MANIFESTĂRI CONSACRATE ANIVERSĂRII REPUBLICII

In ziua de Anul nou, poporul cu
banez a aniversat memorabilul eve
niment de la 1 ianuarie 1959. cind
detașamentele armatei revoluționar
re de eliberare, sub conducerea to
varășului Fidel Castro, au intrat
victorioase in Havana. înlăturînd de
la putere regimul antipopular al lui
Batista și tnstaurind puterea popu
lară. încununare a îndelungatei
lupte purtate de poporul cubanez
pentru eliberare națională și socia
lă, victoria revoluției și preluarea
puterii de către forțele populare au
deschis țării largi perspective de
realizare a unor profunde transfor
mări politice, economice și sociale,
marcind. totodată, crearea primului
stat socialist pe continentul Ame
rica.
In cei 23 de ani care au trecut de
la victoria revoluției, poporul cuba
nez, sub conducerea Partidului Co
munist din Cuba, a obținut — in
ciuda blocadei economice și altor
acțiuni ostile din partea cercurilor

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru
al Guvernului Republicii Socialiste 1

imperialiste — remarcabile succese
in crearea bazei tehnico-materiale a
noii orinduiri, in dezvoltarea invățămintului și culturii, în ridicarea
nivelului de trai al oame
muncii.
Sărbătoarea națională a găsit,
acesta poporul cubanez angaja
munca pentru consolidarea cuc
rilor revoluționare, pentru trans
nerea in viață a hotăririlor c< '■
de-al doilea Congres al Partide
Comunist din Cuba, pentru acce
rarea construcției socialiste și ri
carea in continuare a bunăst
materiale și spirituale a popor
Animat de sentimente trainice de
simpatie și solidaritate față de toate
popoarele care construiesc noua
orinduire, poporul român se bucură
din inimă de succesele repurtate de
poporul prieten cubanez. ' Intre
România și Cuba, intre popoarele
noastre, in pofida marii distanțe
geografice ce le desparte, s-au sta
tornicit și se dezvoltă legături de

prietenie și colaborare pe nu
planuri.
O importanți deo >b<>s p
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prietenia româno-cubaneză. in
resul ambelor popoare, al c<
socialismului și păcii in lume.
Marea sărbătoare national
Cubei socialiste constituie p
poporul român un fericit prii
a adresa poporului cubanez
ten calde felicitări și urări d
succese in eforturile pentru
rirea patriei sale socialiste.
pi.

Embleme ale muncii constructivi

Coloritul și varietatea peisajului, ca
și exuberanta vegetală au adus Cubei
faima de „Perlă a Antilelor". Din
zona supraîncărcată de soare a pro
vinciei Oriente și pînă la celălalt ca
păt al insulei, în Pinar del Rio. Cuba
rămîne o perlă tropicală la cumpă
na apelor de mărgean ale Atlanticu
lui și Mării Caraibilor.
în această tară, peste farmecul
natural al peisajului se suprapun, ca
element definitoriu, roadele muncii
constructive ale poporului constructor
al socialismului. De la un caDăt la al"
tul al insulei, schelele construcțiilor,
noile unități industriale, școlile și
spitalele, centrele de cercetări știin
țifice sint mărturii ale muncii des
fășurate de un popor angajat în mo
bilizarea resurselor sale creatoare
pentru făurirea unui viitor mal bun.
. Ar fi greu de evaluat dimensiunea
prezentului dacă nu s-ar ține seama
de ceea ce era Cuba înainte de re
voluție :• o feudă a monopolurilor
străine, care stăpîneau un sfert din
cele mai bune pămînturi. controlau
exporturile de zahăr, producția de
energie electrică, rafinăriile de pe
trol. minele, telecomunicațiile, o
bună parte a industriei ușoare, trans
portul maritim, aviația și căile fe
rate. băncile și cele mai mari firme
comerciale. Cuba devenise o prelun
gire a Floridei, un loc pentru afa

S.W.A.P.O. respinge
încercările de a instaura
In Namibia un regim
neocolonialist
LUANDA (Agerpres). — La Luan
da au avut loc lucrările plena
rei Comitetului Central al Organiza
ției Poporului din Africa de SudVest (S.W.A.P.O.). consacrată exami
nării situației politico-militare din
Namibia. în comunicatul dat publi
cității se subliniază că regimul ra
sist minoritar din R.S.A. împiedică
prin toate mijloacele procesul de de
colonizare a Namibiei, punind la
cale declanșarea unui război civil în
acest teritoriu ocupat ilegal, intensificînd acțiunile agresive de destabi
lizare a Angolei. în aceste condiții,
C.C. al S.W.A.P.O. consideră că lupta
forțelor patriotice este singura cale
efectivă pentru eliberarea Namibiei.
Totodată; participanții la plenară au
condamnat încercările imperialiste
de a instaura în Namibia un regim
neocolonialist, de a-i îngrădi suve
ranitatea.
Adresînd Un apel întregului popor
namibian de a-și uni forțele în lup
ta împotriva ocupației sud-africane.
C.C. al S.W.A.P.O. își exprimă re
cunoștința fată de toate forțele pro
gresiste din Africa și din întreaga
lume pentru sprijinul moral, politic,
material si diplomatic acordat luptei
de eliberare a poporului namibian.

Lovitură de stat
militară în Ghana
ACCRA (Agerpres). — După cum
anunță postul de radio Accra, citat
de agențiile internaționale de presă,
armata a preluat. joi, puterea în
Ghana de la președintele Hilla Limann. care a fost arestat. Frontierele
Ghanei cu țările învecinate — Coasta
de Fildeș. Volta Superioară și Togo
— au fost închise, iar zborurile cu
destinația Ghana și deasupra terito
riului ghanez sînt suspendate.
Luind cuvîntul la radio, conducă
torul loviturii de stat, căpitanul John
Jerry Rowlings, a motivat această
acțiune prin ceea ce a denumit „în
cercarea de a debarasa Ghana de
• corupție" și a avertizat, totodată, îm
potriva oricărei tentative de, amestec
extern în treburile Ghanei. Jerry
Rowlings a mai fost autorul unei lo
vituri de stat. în luna iunie 1979, cind
a preluat puterea în Ghana. înlătu
rînd un guvern militar.

ceri. pentru Dlaiă si distracții, cazi
nouri și jocuri de noroc destinat
businessmenilor străini si potentați
lor locali. Dar Cuba mai era și alt
ceva. în 1958, cam o treime din forța
de muncă a tării (600 000 de oameni)
șoma. întregeau tabloul un milion
de analfabeți (un sfert din popula.ia
adultă) și aproape 90 la șută din
eonii suferinzi.
Revoluția a măturat această stare
de lucruri. S-au succedat reforma
agrară, naționalizarea industriei și
învățămîntului. reforma urbană, re
distribuirea venitului național și
multe alte măsuri în favoarea po
porului. Imaginea de șantier pe care
o oferă Cuba, ca si elocventele sta
tistici atestă saltul realizat in anii
socialismului. Față de 1958, capaci
tatea instalată de energie electrică
a sporit de cinci ori. producția de
ciment, ca și cea de nichel s-au
triplat. Iar în ce privește construirea
de drumuri și șosele s-a făcut, mai
mult decît în cinci secole anterioare,
înainte, despre Cuba se spunea că
este o „insulă fără mare". în timp
ce astăzi ramura pescuitului a deve
nit una din cele mai dinamice din
ansamblul economiei,, fumizînd anual peste 200 000 tone de pește.
în anul care s-a încheiat au avan
sat lucrările la' peste 70 de noi obi
ective economice care urmează să
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fie terminate pînă în <985.
se numără noi capacități de i
tie la combinatul siderurgic
Marți", o fabrică de construe!
galice, alta oe mașini agrio
combinat de hîrtie. două noi
de zahăr, precum și cinci fah
plăci prefabricate pentru corn
de locuințe : la Coiimaia. in i
cia Holguin, a început cons
unui combinat metalurgic, ur
cele mai. importante objective
tualului cincinal c;i. nez. U
să se încheie, de hserhenea,
■fază a lucrărilor la cent)
electrică de la Cienfueaoî
s
In efortul constructiv i
cialiste sint încorporate
colaborării cu țara noa:
selele Cubei pot fi întilr
oane fabricate la Br
ogoarele cubaneze lucre
menea, tractoare român
de proiecte românești,
specialiști de la noi. în
construite fabrici de cil
me ce sute de cadr
înaltă calificare s-au pi
noastră.
Sint numai citeva a=
laborării prietenești
neze, a cărei evoluț!
corespunde interesele
țări constructoare ale

Intr-adevăr, „La mulți t
De carton sau hîrtie, în plicuri mari sau mici, ca un Irr
t
păsări albe, filfiind deasupra globului zboarâ, la fiecare incopan, felicitările.
Tradiția este străveche, își pierde începuturile, în timpi:
timpi;
rile de demult cind nu se cunoșteau antisepticele, radiografiile și ele<
trocardiogramele, cind nu. existau biostimulatori, transplanturi și sei
vicii de reanimare, cind viața omului era fragilă ca o coajă de oi
Cînd omul trăia greu, dar — drept compensație și consolare trăi'
puțin.
Se ura „La mulți ani !“ - pentru prelungirea cit mai mulț a acele
straniu și mirific joc ol proteinelor numit viață. Pentru minunea d>
neprețuit o naturii, infinit mai valoroasă decît tot aurul și diamănteli
subpămîntului.
Dar vechea, tradiționala urare a cunoscut și ea mutații.
A fost o urare individuală și personală ; azi, a devenit socială s
generală. A avut un caracter de curtoazie și atenție ; azi, a căpăta
sensuri grave, peremptorii. A fost, de regulă, un act facultativ ; acun
o devenit o necesitate, o stringentă necesitate.
„La mulți ani I" - pentru că dacă omul ar avea 15 000 de vieți ș
tot nu i-ar fi de ajuns, căci numai explozivele nucleare pot să ucidă de
15 000 de ori pe fiecare locuitor al planetei, l-ar trebui, deci, omului
măcar 15 001 vieți — ori el, bietul, n-are decît una.
„La mulți ani I" — pentru că omul de azi, pindit de metaî, foc și
neutroni, trăiește la poalele blocurilor de gheață și metal, amenințat
de tăvălugul sferelor de interese blindate.
. Pentru că, după cum spune O.M.S., oe continente întregi media de
vîrstă este de 45 de ani, iar pentru 800 de milioane de oameni doar
de 30 de ani. Pentru că, după cum spune directorul general al
UNICEF, în 1981 s-au stins 17 milioane de copii, adică la fiecare două
secunde a înghețat un zimbet.
Este strict necesară urarea „La mulți ani I* pentru cele cîteva sute
de milioane de subnutriți, secerați de foamete. Ca și pentru suferinzii
lipsiți de asistență medicală, care pier deoarece oțelul cromat al se
ringilor are alte întrebuințări, deoarece nu sint fonduri pentru încă
tușarea celulelor demente, căci oamenii maligni le cheltuiesc în alte
scopuri...
Urarea „La mulți ani I" se adresează, de regulă, oricărui om ; dar
se rostește, sau se gîndește, mai apăsat cind e destinată pilotului de
încercate, șoferului de material exploziv, artificierului care desface
mine. Adică oamenilor cu meserii periculoase.
Iar azi - nu ca odinioară, în timpurile primitive cind viața ere
fragilă ca o coajă de ou — azi nu-i periculoasă însăși meseria de om ?
De aceea urarea își schimbă și destinatarul. Din moment ca un
fizician demonstrează că numai cu 10 miliarde dolari poate crea o ma
șină infernală care îngropată la 600 metri sub pămint ar arunca in
aer întregul glob ; și din moment ce respectivul nu e pus sub pază, ci
este respectabilul director al lui Hudson Institute - atunci nu trebuie
urat „La mulți ani, bătrină planetă I" ?
Există însă și un avantaj : spre deosebire de vechea, tradiționala
urare, cu caracter difuz, de invocație sau dorință, astăzi realizarea sa
nu depinde de hazard, ci stă in mina, în puterea omului.
De aceea, felicitările care ■fîlfîie ca un stol de păsări albe deasupra
globului trebuie citite ca urarea speranței și a încrederii.
„La mulți ani, omenire 1” căci aceasta depinde de omenire.
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