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Tovarășul Nicolae Ceausescu s-a întâlnit 
cu tovarășul Reoe lilaoge Mosguera, 
sertar general al Partidului Comunist din Ecuador
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Strips mit in jurul partidului, al tovarășului

secretar general al partidului, președintele țării,
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Nicolae 
al Parti-

repre- 
neslă- 
partid 

personal, 
Nicolae

tregii lumi limpezi mărturii că aici 
la Dunăre, Carpați și Marea Nea
gră trăiește și muncește un. popor 
harnic și talentat, deplin conștient 
de misiunea sa istorică, statornic a- 
tașat marilor idealuri de pace, prie
tenie, înțelegere, colaborare, inde-

teres comun cu secretarul general al 
partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat, la rindul său, 
secretarului general al Partidului 
Comunist din Ecuador, tuturor mili- 
tanților partidului salutul C.C. al 
P.C.R. și al său personal, împreună 
cu urări de noi succese în activita
tea lor.

în timpul convorbirii s-a procedat 
la o informare reciprocă cu privire 
la preocupările actuale și de perspec
tivă ale celor două partide, precum 
și la un schimb de păreri asupra unor 
probleme actuale ale situației inter
naționale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

în acest cadru s-au evocat cu sa
tisfacție bunele relații statornicite 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul' Comunist din Etuădor și a 
fost exprimată hotărîrea comună de 
a acționa și în viitor pentru dezvol
tarea și lărgirea acestor relații in in-

pendență, progres social, fidel efor
turilor pentru soluționarea construc
tivă. în consens cu aspirațiile vitale 
ale popoarelor, a problemelor con
temporaneității.

re a proclamării Republicii, 
zintă o nouă expresie a grijii 
bite pe care eroicul nostru 
comunist, dumneavoastră 
mult stimate tovarășe 
Ceaușescu, cel mai strălucit fiu al 
poporului român, personalitate pro
eminentă a lumii contemporane, o 
purtați armatei, capacității de 
apărare a României socialiste. Ea 
este, în același timp, atît pentru 
noi, generalii care au fost înaintați 
în grad și cei cărora li s-a conferit 
acum gradul de general, cît și pen
tru întreaga oștire română un prilej 
de a da încă o dată glas profunde
lor sentimente de recunoștință, res
pect și devotament nețărmurit față 
de tot ceea ce. ați făcut și’ faceți 
pentru înflorirea scumpei noastre 
patrii, pentru afirmarea ei cu min- 
drie și demnitate în comunitatea 
mondială.

Aceste fierbinți simțăminte își au 
întruchiparea în eforturile pe care 
cei ce-și servesc țara sub faldurile 
gloriosului drapel tricolor le depun 
pentru obținerea noii calități in pro
cesul instructiv-educativ. în îndepli
nirea sarcinilor ce le revin în viața 
economică, politico-ideologică și cul
turală a' țării, potrivit cerințelor 
Congresului al XII-lea și ale Con
ferinței Naționale a partidului, ale 
directivei dumneavoastră privind 
pregătirea militară și politică a ar
matei în perioada 1981—1985.

Vă rog să-mi permiteți, tovarășe 
comandant suprem, să folosesc feri
cita împrejurare de față, pentru a 
vă raporta că armata română, însu-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a intîlnit 
miercuri cu tovarășul Rene Mauge 
Mosquera, secretar general al Par
tidului Comunist din Ecuador, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., efectuea
ză o vizită de prietenie în, țara noas
tră.

La întîlnire a luat parte tovarășul 
Miu Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Secretarul > general al Partidului 
Comunist din Ecuador q adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu un cald 
salut și cele mai bune urări din par
tea conducerii partidului, împreună 
cu urări de progres și prosperitate 
pentru poporul român. Totodată, 
oaspetele a exprimat profunda sa
tisfacție de a se întîlfii cu tovarășul 
Nicolae Ceaușe.sțu, de a vizita 
România și de a avea un schimb de 
vederi asupra unor probleme de in-

patriei se 
unor vremi 

libertate, de

Xn numele Comitetului Central, 
al Consiliului de Stat și guvernu
lui, precum și al meu personal, do
resc să vă adresez cele mai calde 
felicitări cu prilejul înaintării în 
grad și acordării de noi grade de 
generali. Consider aceasta ca o ex
presie a politicii partidului nostru 
de a asigura cadrele necesare ar
matei noastre și Ministerului de 
Interne — și, în același timp, ca o 
apreciere a activității pe care ați 
desfășurat-o, și care îndreptățește 
înaintarea în grad sau acordarea 
gradului de general.

Nu doresc să mă refer acum la 
sarcinile armatei sau ale Ministe
rului de Interne. Am vorbit despre 
aceasta la Conferința Națională a 
partidului. Noi dăm o înaltă apre
ciere și acordăm o atenție deose
bită întăririi armatei — ca forța 
militară înarmată a poporului — 
pentru a fi întotdeauna gata să a- 
pere cuceririle revoluționare, inde
pendența, suveranitatea, munca 
pașnică a națiunii noastre. Totoda
tă, apreciem activitatea și contri-

DESTINE 
ÎMPLINITE 

ÎN DESTINUL 
A SOCIALIST. 
AL PATRIEI

Astăzi, cînd anul 1982 se pregă
tește să devină istorie și, cum spu
ne poetul, un an nou crește în lu
mină, Republica noastră împlinește 
trei decenii și jumătate de existen
ță Măreața înfăptuire de la 30 de
cembrie 1947 avea adînci rădăcini 
istorice, trăgîndu-și sevele de tărie 
din gîndurile înaripate ale minților 
luminate ale neamului și, mai ales, 
din setea multiseculară de drepta
te a poporului, din vrerea sa neos
toită de a trăi liber și demn într-o 
țară liberă și demnă.

Pentru ca fila lui 30 Decembrie 
să se înscrie în calendarul sărbăto
rilor celor mai scumpe inimilor 
noastre fusese însă nevoie ca alte 
zeci și zeci de file să se graveze în 
cronica timpurilor în roșul luptei și 
al eroismului : 24 ianuarie, 9 mai, 1 
decembrie, 8 mai, 23 august, 6 mar
tie. Și tocmai fiindcă împlinea as
pirații seculare și se realizase după 
o îndelungată lucrare a poporului, 
înfăptuirea de la 30 Decembrie 
1947 a avut răsunet larg în con
științe ; au dovedit-o chiar în a- 
cele zile, mai grăitor decît orice 
cuvinte, uriașele hore ale bucuriei 
care S-au încins în piețele și stră
zile orașelor și satelor țării, sub 
fluturarea steagurilor roșii și tricolo
re și a pancartelor pe care stătea 
scris ceea ce era adînc și pentru 
totdeauna gravat în inimi : ..Tră
iască Republica Populară Româ
nă" I Acele hore au fost ale bucu
rie' pentru mărețul lucru împlinit a- 

țci, dar au fost mai ales ale 
franței, ale încrederii că pentru 
â, pentru oamenii ei începe o 

.t'câ noua, câ prin instaurarea 
celei mai democratice forme de gu- 
vernămînt din istoria 
deschideau larg zorii 
fără asemănare, de 
bunăstare, de demnitate, pentru cei 
mulți, cei care prin munca și jertfa 
lot fuseseră mereu și aveău să fie 
și de atunci înainte „temelia casei".

Deplin îndreptățite au fost acele 
nădejdi, in urmă cu 35 de ani, în- 
tr-adevăr, ev nou s-a inaugurat în 
timpul multimilenar a| patriei. S-a 
declanșat și realizat în timp o ope
ră constructivă, de o amploare fără 
precedent, descătușîndu-se și pu- 
nîndu-se pe deplin în valoare ma
rile energii și resurse de creație ale 
națiunii. O însuflețită întrecere a 
oamenilor cu timpul și cu ei înșiși 
determinind înaintarea, cu pași 
mari, spre țelurile propuse, făurirea 
înfățișării noi și mîndre a patriei, 
sporirea necontenită a avuției na
ționale, pentru a așeza trainice te
melii libertății și independenței ță
rii. Renume nou și demn s-a fău
rit, în acești ani, României, dînd în-

tn prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, co
mandant suprem ăl forțelor armate, 
miercuri a avut loc solemnitatea 
înaintării în grad a unor . generali, 
acordării gradului de general unor 
ofițeri superiori și de contraamirali 
unor căpitani de rangul I.

La solemnitate au luat parte to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Constantin Dășcălescu, Emil Bobu, 
Ion Coman, Gheorghe Rădulescu, 
Petru Enache, Constantin Olțeanu, 
Manea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, precum și 
George Homoștean, ministru de 
interne, Tudor Postelnicu, ministru 
secretar de stat, șef al Departamen
tului securității statului, reprezen
tanți ai conducerii Ministerului Apă
rării Naționale și Ministerului de 
Interne.

Luînd cuvîntul, general-colonel 
Constantin Olteanu, membru supleant 
ăl Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul 
naționale, a spus :

„Mult stimate tovarășe 
Ceaușescu, secretar general 
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, co
mandant suprem al forțelor armate,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Emoționanta solemnitate de astăzi, 

desfășurată în atmosfera de avint 
generată de Conferința Națională a 
partidului, de cea de-a 35-a aniversa-

teresul ambelor popoare, al dezvoltă
rii colaborării și cooperării dintre 
România și Ecuador, al cauzei păcii 
și socialismului.

Schimbul de vederi în probleme 
internaționale a reliefat importante
le mutații în raportul de forțe, ma
rile schimbări revoluționare și sociale 
care au loc în lume, ta urmare a 
afirmării tot mai puternice a voinței 
popoarelor de a pune capăt vechii 
politici de forță și dictat, de a fi 
stăpîne pe soarta lor și de a-și orga
niza viața potrivit voinței și intere
selor lor legitime, fără nici un ames
tec din afară. A fost subliniată în
semnătatea luptei popoarelor din 
America Latină pentru realizarea 
unor adînci prefaceri pe plan econo
mic și social, pentru a dispune de 
propriile bogății naționale, in ve
derea dezvoltării lor libere, indepen
dente. nentru. triumful idealurilor de-

buția pe care armata o aduce, în 
condiții de pace, la dezvoltarea ge
nerală a țării, preocupările ei pen
tru ridicarea nivelului pregătirii de 
luptă și politică. Apreciem, de ase
menea, activitatea organelor de 
securitate, de miliție, a organelor 
Ministerului de Interne, ca organe 
chemate să apere cuceririle revolu
ționare, munca și liniștea poporu
lui, ordinea, să asigure ca întreaga 
activitate de construcție socialistă, 
viața fiecărui cetățean să se desfă
șoare in liniște.

Aș dori, acum, în ajunul Anului 
nou, să urez Forțelor noastre Ar
mate și organelor Ministerului de 
Interne succese tot mai mari în în
treaga activitate, în pregătirea po
litică și militară, in îndeplinirea in 
cele mai bune condiții a misiunilor 
ce revin fiecărui sector de activi
tate.

Doresc să vă adresez, încă o dată, 
cele mai calde felicitări și să vă 
urez succese în activitatea viitoare, 
multă sănătate, fericire și, fiind în 
ajunul Anului nou, tradiționala 
urare „La mulți ani!“. (Aplauze 
puternice).

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU
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PLENAREICONSIUULUI NATIONAL AL AGRICULTURII, 
INDUSTRIEI ALIMENTARE, SILVICULTURII Șl GOSPODĂRIRII APELOR 

privind adoptarea documentelor supuse dezbaterii și angajamentul oamenilor muncii din agricultură 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin din hotărîrile Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, 

din programele prioritare de creștere a producției vegetale și animale

REPUBLICA
IZVORUL
MARILOR

XXXV NOASTRE
Consiliul National al Agriculturii, 

Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, întrunit în șe
dință plenară în zilele de 27—28 de
cembrie 1982, a dezbătut cu înaltă 
exigentă și răspundere patriotică sar
cinile ce-i revin din hotărîrile Con
ferinței Naționale a Partidului Co
munist Român, din orientările și in
dicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, acțiunile și măsurile ce 
trebuie întreprinse pentru folosirea 
cu maximă eficiență a fondului fun
ciar, a bazei tehnico-materiale și a 
forței de muncă în scopul realizării 
exemplare a sarcinilor de plan pe 
anul 1983 și a programelor speciale 
de creștere a producției vegetale și 
animale pentru satisfacerea pe deplin 
a necesităților bunei aprovizionări a 
populației cu produse agroalimentare, 
în conformitate cu programul auto- 
conducerii și autoaprovizionării și 
creșterea contribuției agriculturii la 
dezvoltarea generală a țării, pentru 
perfecționarea întregii activități în 
vederea înfăptuirii noii revoluții 
agrare.

Plenara dă o înaltă apreciere con
tribuției decisive a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și 
înfăptuirea politicii partidului și sta
tului nostru cu privire la dezvoltarea 
și mai puternică a agriculturii româ
nești, pentru realizarea unei concor
danțe corespunzătoare între industrie 
și agricultură, pornind de la prin
cipiul subliniat în Rezoluția Confe
rinței Naționale a P.C.R. că ambele 
sectoare sint hotărîtoare pentru ri
dicarea bunăstării generale a poporu
lui, pentru făurirea socialismului și 
comunismului în România.

Consecvența pilduitoare a secreta
rului general al partidului privind 
dezvoltarea acestei ramuri de bază a 
economiei naționale, strălucitul său 
exemplu de spirit novator, dinamism, 
pasiune, cutezanță revoluționară 
constituie pentru toți lucrătorii de pe 
ogoarele patriei un puternic imbold 
de a folosi întreaga pricepere și 
capacitate de muncă, de a-și spori 
eforturile pentru realizarea unei 
agriculturi înfloritoare.

Dezbaterile care au avut loc în 
plen, pe grupe de județe și în sec
țiuni, au demonstrat că, deși în 1982 
am obținut producții mai mari decit 
în anul precedent, România ajungînd 
să realizeze o tonă de cereale pe 
locuitor, și in cursul acestui an, în 
multe unități agricole s-au manifes
tat neajunsuri în orgahizâteâpr'<Ș 
ducției, în, folosirea Jorțej, de muncă, 
a bazei tbhîiico-matefiăle:și îndeosebi 
a pămîntului ■ fiu fieste' tot -'sVa 
acordat suficientă atenție muncii 
politice și organizatorice pentru în
tărirea ordinii și disciplinei, pentru 
creșterea răspunderii personale și 
colective în realizarea sarcinilor de 
plan.

însușindu-și întru totul concluziile, 
orientările și sarcinile reieșite din 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, la această plenară, amplu 
și cuprinzător program de acțiune, 
Consiliul Național, toți participants 
la plenară exprimă hotărîrea tuturor 
oamenilor muncii din agricultură, in
dustria alimentară, silvicultură și 
gospodărirea apelor de a acționa cu 
fermitate revoluționară pentru lichi
darea neajunsurilor și îmbunătățirea 
substanțială a întregii activități, 
pentru îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a planului pe 1983 și a pro
gramelor adoptate.

In spiritul hotărîrilor Conferinței 
Naționale a partidului, al indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și pre
vederilor legii, preocuparea centrală 
a tuturor organelor agricole, a fie
cărei unități și cetățean care deține 
teren sub orice formă o va constitui 
cultivarea integrală și folosirea cu 
eficiență maximă a fiecărei suprafețe 
de teren agricol. Vor fi întreprinse 
acțiuni susținute pentru cultivarea 
integrală și valorificarea deplină a 
tuturor suprafețelor de teren, inclusiv 
a celor din incintele unităților eco
nomice și sociale, vetrele satelor și 
din curțile cetățenilor.

în vederea înfăptuirii Programului 
unitar de realizare în complex a lu
crărilor de îmbunătățiri funciare și, 
în acest cadru, a programelor su
plimentare de irigații, in perioada 
acestei ierni vor fi organizate ample 
și susținute acțiuni de masă, cu

participarea tuturor locuitorilor sa
telor, pentru extinderea suprafețelor 
amenajate pe plan local, pentru iri
gații, in fiecare județ cu cel puțin 
10 000 de hectare ; consolidarea 
amenajărilor existente și executarea 
unor lucrări complexe care să asi
gure buna lor funcționare ; elimi
narea excesului de umiditate ; com
baterea și prevenirea eroziunii so
lului în zonele colinare, prin genera
lizarea în cadrul fiecărui consiliu 
unic agroindustrial a experienței și 
metodelor agrofitotehnice antiero- 
zionale folosite la Stațiunea centra
lă de cercetări din Perieni-Vaslui. 
Organele județene să întocmească 
programe speciale ca, începînd din 
anul 1983, toate arăturile pe terenu
rile situate in pantă să se execute 
pe direcțiile și după metode care re
duc la minimum fenomenul de ero
ziune.

Consiliul Național, Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, organele agri
cole județene, consiliile unice agroin
dustriale și unitățile de producție vor 
lua toate măsurile tehnice și orga
nizatorice pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor de plan cu privire 
la structura culturilor și la suprafe
țele planificate, pentru extinderea 
în cultură a unor plante necesare 
economiei naționale : orezul, bum
bacul, plantele medicinale și aroma
tice, pentru care avem condiții bune 
și o tradiție valoroasă.

In scopul realizării importantelor 
creșteri de producție la hectar pre
văzute în planul pe 1983, la cereale 
și plante tehnice, la toate culturile, 
se va acționa pentru respectarea ri
guroasă a tehnologiilor, a densității 
prevăzute Ia fiecare cultură, asigu
rarea semințelor de calitate superioa
ră, încadrarea tuturor lucrărilor în 
epoca optimă. în mod deosebit se vor 
lua măsurile tehnice și organizatorice 
necesare pentru înfăptuirea indica
ției tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de a realiza, pe o suprafață de 500 
mii ha, culturi intensive de porumb, 
de la care să obținem în 1983 o 
recoltă de 20 de tone de știuleți la 
hectar.

Se va acționa cu toată hotărîrea 
pentru creșterea producției de nu
trețuri, îmbunătățirea structurii cul
turilor furajere pe terenurile desti
nate acestui scop, însămînțarea, 
recoltarea și, cqnservarea la timp și 
fără pierderi .a. acestora. ,Va crește 
substanțial ponderea ■ suprafețelor 
cultivate cu leguminoase, sfeclă fu
rajeră, , rădăcihoas’e, porumb, pentru 
pastă, bostănoâse și alte culturi .de 
mare productivitate și cu valoare 
nutritivă ridicată, în vederea asigu
rării în anul 1983, în fiecare unita
te, â unei balanțe furajere echili
brate cantitativ și calitativ. în ace
lași scop se va acorda atenție maxi
mă și se va grăbi ritmul de punere 
în valoare a celor 4,4 milioane hec
tare de pășuni și finețe; se vor in
troduce, în regim de cultură, încă 
din anul viitor, cel puțin 1,2 mili
oane hectare de pășuni, prin însă
mînțarea acestora îndeosebi cu lu- 
cernă, trifoi și alte plante furajere 
de mare valoare; în fiecare locali
tate și unitate agricolă se vor orga
niza în această iarnă și primăvară 
ample acțiuni de masă pentru efec
tuarea lucrărilor de curățire, fertili
zare cu îngrășăminte organice, de
frișarea arboretelor și supraînsă- 
mînțare, astfel încît pe fiecare hec
tar de pășune să se realizeze 'o 
creștere substanțială a producției de 
masă verde.

în domeniul legumiculturii, pre
ocupările și' eforturile vor fi con
centrate pentru asigurarea extinde
rii în toate unitățile agricole. și în 
gospodăriile populației a suprafețe
lor cultivate cu legume, amplasarea 
acestora numai pe terenuri irigate, 
îmbunătățirea calității tuturor lucră
rilor, de la producerea răsadurilor 
și pînă la valorificare, astfel încît 
producțiile sporite realizate să asi
gure o bună aprovizionare a popu
lației pe tot parcursul anului, ma
teria primă pentru fabricile de con
serve, precum și sarcinile de livra
re la export.

Pentru creșterea producției de 
cartofi se va acționa prin aplicarea 
unei agrotehnici superioare pe în
treaga suprafață, iar pe 50 mii ha se 
vor aplica măsuri tehnologice inten

sive pentru a se realiza o producție 
de 40 tone la hectar.

Pomicultura și viticultura vor 
constitui, de asemenea, preocupări 
de primă importanță, îndeosebi în 
ceea ce privește realizarea integra
lă a prevederilor din programele de 
modernizare și de înființare a unor 
plantații noi, care să asigure spori
rea producției de fructe și struguri 
și îmbunătățirea calității acesteia. 
Se vor lua măsuri concrete pentru 
extinderea .culturilor intercalate în 
plantațiile tinere de pomi și viță.

Toți țăranii cooperatori, toți țăra
nii din localitățile necooperativiza- 
te, ceilalți cetățeni care dispun de 
teren vor fi îndrumați și ajutați să 
cultive, cu randament maxim, fieca
re palmă de pămînt, astfel încît, a- 
sigurîndu-și cantitățile necesare 
pentru consumul propriu, să con
tracteze, totodată, cît mai multe le
gume, cartofi, fructe și alte produse, 
sporindu-și astfel contribuția la rea
lizarea fondului central de produse 
agricole al statului, a programului 
de autoconducere și autoaprovizio- 
nare teritorială și obținînd pe aceas
tă cale importante venituri.

Ministerul Agriculturii și Indus
triei .Alimentare, Academia de ști
ințe agricole și silvice, direcțiile a- 
gricole județene, consiliile unice 
agroindustriale și conducerile unită
ților de producție vor acționa cu 
toată răspunderea pentru înfăptui
rea cu rigurozitate, încă din anul 1983, 
a programelor de producere a semin
țelor și materialului săditor din soiuri 
și hibrizi valoroși, rezistenți la boli 
și dăunători, corespunzător fiecărei 
zone, asigurînd cantitățile necesare 
pentru toate culturile și pentru toate 
unitățile agricole, inclusiv pentru 
gospodăriile populației.

în fiecare unitate de producție, în 
fiecare comună se va acționa cu 
consecvență pentru mobilizarea în
tregii țărănimi, a celorlalți locuitori 
ai satelor, alături de mecanizatori, la 
efectuarea în perioadele optime și 
în cele mai bune condiții a lucrărilor, 
agricole de semănat, întreținerea 
culturilor și a plantațiilor, preveni
rea și combaterea dăunătorilor,, re
coltarea, transportul și depozitarea la 
timp și fără pierderi a produselor 
agricole.

Acționînd în spiritul indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, pentru 
îmbunătățirea radicală a activității . 
din zootehnie în vederea creșterii 
producției și a eficienței aceiteiâ? ' 1 
Ministerul AgricuLjurii și Industriei. 
Alimentare, Uniunea’ Națională a 
Cobțzerativelor "Agrit?ble de Produc
ție, Academia de Științe Agricole și 
Silvice, organele agricole județene, 
consiliile unice agroindustriale, toa
te unitățile își vor concentra forțele 
pentru respectarea riguroasă a nor
melor de îngrijire, furajare, a regu
lilor sanitar-veterinare prevăzute 
de lege, a programului zilnic de acti
vitate în fermele și complexele zoo
tehnice, a întăririi ordinii și discipli
nei pentru desfășurarea în cele mai 
bune condiții a tuturor acțiunilor din 
zootehnie. Se va promova cu consec
vență noua concepție de creștere a 
animalelor, care se bazează pe înlo
cuirea tehnologiilor ineficiente, cos
tisitoare, cu. tehnologii simple, iefti
ne de mare randament, corespunză
toare condițiilor și posibilităților de 
care dispune țara noastră.

Ținînd seama de rolul important al 
zootehniei, se vor lua măsuri ferme 
ca toate unitățile agricole să aibă în 
profilul lor creșterea animalelor.

în fiecare unitate se va urmări 
permanent și cu toată răspunderea 
realizarea efectivelor planificate la 
toate speciile și categoriile . de ani
male, prin reținerea pentru prăsilă a 
tineretului femei, creșterea natalită
ții, curmarea pierderilor prin morta
litate și sacrificări de necesitate, li
vrarea animalelor la greutățile medii 
stabilite.

Totodată, se va acționa pentru tre
cerea în timp cît mai scurt la fura
jarea animalelor in conformitate cu 
noua orientare care are în vedere 
folosirea cu eficiență maximă a pa
jiștilor naturale și cultivate, a nutre
țurilor însilozate, utilizarea pe scară 
largă a porumbului sub formă de 
pastă, a produselor secundare — 
paie, coceni, vreji — precum și a al
tor subproduse agricole prelucrate și 
înnobilate.

în fiecare fermă și complex zoo
tehnic vor fi încadrați oameni cu 
dragoste de meserie, bine pregătiți 
profesional, asigurindu-se peste tot 
permanentizarea acestora și > retri
buirea lor pe măsura muncii depuse 
și a rezultatelor obținute, prin apli
carea acordului global.

Se va intensifica preocuparea pen
tru realizarea și depășirea în fiecare 
localitate și unitate a programelor 
de creștere a iepurilor de casă, de 
dezvoltare a pisciculturii, apiculturii 
și sericiculturii, astfel încît în toate 
aceste sectoare — ca și în celelalte — 
să realizăm producții care să satis
facă în întregime cerințele interne 
și sarcinile pentru export.

în spiritul Rezoluției Conferinței 
Naționale a partidului, al orientări
lor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, printr-o temeinică muncă 
politică și organizatorică, printr-un 
larg sprijin și îndrumare de speciali
tate se va acționa pentru ca toți ță
ranii cooperatori și cei din localită
țile necooperativizate, întreaga popu
lație a satelor care deține pămînt, 
sub o formă sau alta, să-1 mun
cească, să crească un număr cît mai 
mare de animale și păsări, prin va
lorificarea la maximum a tuturor re
surselor existente în gospodăriile lor, 
pentru a-și asigura consumul propriu 
și a-și spori contribuția la realizarea 
fondului de stat și a programului de 
autoconducere și autoaprovizionare 
teritorială.

Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, organele agricole județe
ne, consiliile unice agroindustriale și 
conducerile unităților vor acționa cu 
hotărire și răspundere sporită pentru 
folosirea cu randament maxim a. 
tractoarelor, mașinilor și utilajelor 
din dotare, pentru creșterea produc
tivității muncii și ridicarea nivelului 
calitativ al lucrărilor. în fiecare uni
tate și secție, la fiecare loc de mun
că se «vor extinde procedeele de exe
cutare simultană a mai multor lu
crări, prin utilizarea mașinilor com
plexe și agregatelor, vor fi organi
zate temeinic procesele tehnologice 
pentru gospodărirea judicioasă a car
buranților, lubrifianților și energiei 
în vederea reducerii consumurilor. O 
atenție deosebită se va acorda lucră
rilor de întreținere și reparații, recu
perării, recondiționării și refolosirii 
pieselor și subansamblelor. Se vor 
lua măsuri ca în cel mai scurt timp 
în toatq secțiile de mecanizare să se 
asigure numărul de mecanizatori și 
lucrători, necesari și care, printr-o 
temeinică pregătire, prin organizarea 
muncii , in schimburi în toată perioa
dă- Campaniilor agricole, să fie în : 
măsură să folosească cu maximă efi
ciență tractoarele și mașinile din 
dotare, să asigure desfășurarea în 
cele mai bune condiții a tuturor lu
crărilor agricole.

în industria alimentară eforturile 
vor fi îndreptate spre valorificarea 
superioară a materiilor prime agri
cole, îmbunătățirea calității produse
lor și diversificarea acestora, redu
cerea consumurilor de materii prime 
și materiale, economisirea energiei și 
a combustibililor, creșterea produc
ției și a productivității muncii, re
ducerea cheltuielilor și a costurilor, 
asigurîndu-se astfel o rentabilitate 
cît mai înaltă în toate unitățile.

în silvicultură se va acționa cu ho- 
tărîre pentru Valorificarea rațională 
a fondului forestier și realizarea in
tegrală a planurilor de împădurire, 
a programelor de întreținere și re
generare a pădurilor, pentru intensi
ficarea acțiunilor de valorificare a 
tuturor resurselor din fondul silvic. 
Se va acorda o atenție sporită folo
sirii celor 3—3,5 milioane de hectare 
pe care poate fi organizat pășunatul, 
valorificării integrale a celorlalte 
resurse. — fructe, ciuperci, vînat, 
pescuit — precum și dezvoltării unor 
activități pretabile în păduri : apicul
tura, sericicultura, valorificarea plan
telor medicinale și altele. La aseme
nea activități vor fi atrase în mai 
mare măsură — pe bază de contract 
— unitățile agricole cooperatiste, în
deosebi cele din apropierea zonelor 
silvice.

în domeniul gospodăririi apelor se 
vor intensifica eforturile pentru rea
lizarea planului de acumulări, în
diguiri, stăvilire a torenților și com
batere a eroziunii solului, în strînsă 
corelare cu, programul unitar de 
realizare în complex a lucrărilor de

îmbunătățiri funciare pe bazine 
hidrografice, pentru regularizarea 
cursurilor de apă. Ample acțiuni vor 
fi organizate, încă de la începutul 
anului viitor, pentru economisirea 
apei, folosirea cît mai rațională a re
surselor din acumulări, prevenirea și 
combaterea poluării, condiționarea și 
utilizarea în agricultură a apelor 
uzate.

în spiritul orientărilor și indicații
lor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, întreaga activitate a tutu
ror unităților agricole, de industrie 
alimentară, silvice și de gospodărire 
a apelor se va desfășura pe baza 
principiilor noului mecanism econo- 
mico-financiar, ale autoconducerii și 
autogestiunii, asigurîndu-se folosirea 
cu maximă chibzuință a bazei tehni
co-materiale, reducerea consumurilor 
și cheltuielilor, autofinanțarea și 
creșterea beneficiilor.

Folosind cadrul larg democratic al 
societății noastre, se va acționa pen
tru creșterea rolului adunărilor ge
nerale, al consiliilor oamenilor mun
cii și consiliilor de conducere din 
unitățile de producție în dezbaterea 
problemelor fundamentale ale între
gii activități economico-sociale, în a- 
doptarea celor mai corespunzătoare 
măsuri care să asigure realizarea 
planului, consolidarea economică a 
fiecărei unități, astfel încît în anul 
1983 să nu mai existe nici o unitate 
care să lucreze cu pierderi.

Pe baza- programului unitar de 
organizare și desfășurare a în- 
vățămîntului agrozootehnic, întoc
mit' din indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, vor fi luate măsuri ope
rative pentru cuprinderea în cursu
rile de pregătire profesională a tu
turor cooperatorilor, mecanizatorilor, 
a celorlalți lucrători din unitățile 
agricole, a țăranilor din zonele ne
cooperativizate, pentru ca această 
activitate să se realizeze în cele mai 
bune condiții încă din primele zile 
ale anului viitor. în același timp se 
va organiza temeinic acțiunea de ri
dicare a gradului de pregătire pro
fesională a oamenilor muncii din 
unitățile industriei alimentare, silvi
culturii și gospodăririi apelor.

înfăptuirea importantelor șarcini 
ce revin în anul 1983 agriculturii, in
dustriei alimentare, silviculturii și 
în domeniul gospodăririi apelor, a 
ansamblului de măsuri adoptate de 
conducerea partidului și statului 
necesită îmbunătățirea substanțială a 
stilului și metodelor de muncă ale 
Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, al tuturor or
ganismelor sale componente. Plena
ra Consiliului Național cere tuturor 
oamenilor muncii din aceste do-
menii de activitate 
ganele centrale 
brigadă, șantier și echipă — să 
acționeze cu 
organizarea în cele mai bune condi
ții a procesului de producție și a 
muncii, generalizarea experienței 
înaintate, întărirea ordinii și disci
plinei, promovarea unui spirit revo
luționar, de, înaltă răspundere per
sonală și colectivă față de soarta 
producției.

în spiritul documentelor adoptate 
de Conferința Națională a partidului, 
să desfășurăm, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, o 
susținută activitate ideologică și po- 
litico-educativă în rîndul tuturor ba-r 
menilor muncii de la 
dezvoltarea conștiinței 
dragostei 
față de 
făurim.

Plenara 
primîndu-și adeziunea deplină la în
treaga politică internă și externă a 
partidului și statului nostru, asigură 
conducerea partidului, personal pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general 
le țării, că 
agricultură, 
silvicultură 
vor acționa 
și putere de muncă, 
pentru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor ce le revin din hotărîrea

de la or-
pină la fermă,
fermitate pentru

sate, pentru 
socialiste, a 

față de patrie și partid, 
noua societate pe care o

Consiliului Național, ex

al partidului, președinte- 
toti oamenii muncii din 

industria alimentară, 
și gospodărirea apelor 

cu întreaga lor pricepere 
vor face totul

Conferinței Naționale a partidului, a 
planului de stat pe 1983 și a progra
melor de dezvoltare a acestor impor
tante domenii ale economiei naționa
le.

Poporul omagiază Republica
(Urmare din pag. I)

De pe culmea acestor 35 de ani,’ 
un alt adevăr definitoriu pentru 
realitățile socialiste românești se 
relevă cu pregnanță : la noi, po
porul se află la cirma țării ; el este 
puterea care deliberează, hotărăște, 
înfăptuiește ; el este marele făurar 
și constructor, el - proprietarul în
tregii avuții naționale, el - singu
rul stăpin al roadelor rezultate din 
munca brațelor și minții sale. Visul 
secular s-a împlinit : poporul român 
își este „sie însuși domn".

De la înălțimea celor 35 de trep
te pe care le-am suit în anii Repu
blicii descifrăm cu claritate, din 
faptele și evenimentele înscrise în 
bogata lor cronică, o altă măreață 
înfăptuire a acestui răstimp : uni
tatea, coeziunea strinsă a poporului 
în jurul partidului nostru comunist. 
Strîns uniți în cuget și-n simțiri sint 
astăzi toți cetățenii patriei, fără 
deosebire de naționalitate ; trăind, 
muncind laolaltă, ei se simt mem
brii egali ai aceleiași familii, fiii a- 
celeiași mame bune pentru toți - 
România socialistă. Unitatea noas
tră, izvor nesecat de tărie, chezășie 
a izbînzilor ce au să vie, bunul 
nostru cel mai de preț, cum sună 
marea lecție a istoriei naționale, își 
află cea mai elocventă expresie în 
hotărîrea unanimă, însuflețită a în
tregului nostru popor de a da viață 
măsurilor stabilite de Conferința 
Națională a partidului, de a înde

plini exemplar obiectivele planului 
cincinal.

Aceste trei decenii și jumătate, in 
care am înaintat mereu pe drumul 
ales, în pofida a nu puține greu
tăți și obstacole, vor rămîne încrus
tate în istorie cu forța marilor ade
văruri, ca o nepieritoare mărturie a 
capacității partidului de a-și înde
plini cu strălucire misiunea istorică 
asumată. Partidul a fost în toți a- 
cești ani arhitectul marilor progra
me de dezvoltare a patriei, forța 
care a unit într-un unic șuvoi și a 
dinamizat energiile țării. De aceea, 
în această zi sărbătorească gîndu- 
rile întregului popor se îndreaptă 
spre partid, inima fierbinte, con
știința lucidă a națiunii în gran
dioasa operă de edificare a socia
lismului și comunismului pe pămin- 
tul patriei. Și, deopotrivă, alese gîn- 
duri se îndreaptă către conducăto
rul partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, eroul 
României noi, socialiste, omul de a 
cărui gîndire cutezătoare și activita
te dinamică se leagă indestructibil 
toate izbînzile noastre din anii care 
au urmat Congresului al IX-lea, 
anii cei mai rodnici din timpul 
multimilenar al patriei, ani intrați în 
istorie sub numele ce ne înflăcă
rează inimile, „Epoca Ceaușescu".

Pășim în anul XXXVI al Republi
cii. Sentimentul care ne stăpînește 
inimile și cugetele este unul de fi
rească mîndrie pentru marile înfăp

tuiri obținute, pentru pașii cu care 
țara a înaintat spre viitorul său co
munist. In același timp pășim în
tr-un an nou al Republicii cu con
vingerea că în noi se află „și nu
măr și putere" spre a birui orice 
greutăți, spre a valorifica mai de
plin forța noastră de creație, impul- 
sionînd mersul nostru înainte. Cu în
crederea că avem în fruntea țării 
un mare și înțelept conducător, al 
cărui țel suprem este clădirea unei 
Românii socialiste prospere și dem
ne, asigurarga bunăstării poporului, 
a înfloririi națiunii noastre socia
liste.

Ca o unică inimă, ca o unică vo
ință, 22 de milioane de inimi și vo
ințe ale țării sint hotărîte să dea în 
anul în care intrăm noi dovezi ale 
puterii muncitoare, ale hotărîrii 
neabătute de ă urma partidul, mo
bilizatoarele hotărîri ale Conferinței 
Naționale a partidului, îndemnurile 
și orientările de luminoasă și amplă 
perspectivă creatoare formulate cu 
magistrală clarviziune, cu pu
ternic realism de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Aducem, azi, cinstire și laudă Re
publicii dragi, cu gîndul datoriei 
către țară arzînd mereu sub frunte, 
cu voința nestrămutată de a face 
totul ca viitorul să aducă patriei și 
fiecăruia dintre noi împliniri și mai 
bogate, ca România să străluceas
că demnă, liberă, independentă și 
suverană între statele lumii. Desen de Mihail GION

ÎMPLINIRI SOCIALISTE
Idealul comunist

Istoria noastră a fost 
de-a lungul mileniilor 
o neistovită lucrare a 
unității poporului so
lidarizat în numele 
idealului național, al 
vetrei de hotar pe care 
ne-o doream măsurată 
o dată pentru totdea
una și vremelnice sil
nicii ne chemau ne
contenit la judecăți de 
mejdină, și nu o dată 
trebuia să arătăm za- 
pisele noastre scrise 
cu sînge, solidarizat 
în numele voinței de 
a fi, sub cerul nostru, 
de sine stătători și 
singurii sțăpini și ai 
nevoilor și ai bucu
riilor și ai nădejdilor 
mai ales.

Iată de ce azi cînd, 
în . sfîrșit, sîntem Ia 
noi acasă, și liberi, și 
stăpîni, și singurii ho- 
tărîtori asupra zilei pe 
care o trăim și asupra 
celei de mîine, care 
numai de noi depin
de ca să fie mai bună 
și mai dreaptă și mai 
aproape de nădejdile 
noastre dintotdeauna, 
sentimentul care stă
ruie in sufletul fiecă
ruia dintre noi este 
acela, din ce în ce mai 
viu, că înțelepciunea 
veche românească des
pre unirea care face 
puterea și-a aflat lu
mina cea mai inspira
tă în vocația construc
tivă descătușată a u- 
nui popor ce a ales 
calea socialismului.

Tot ce s-a clădit în 
țară, de cînd uniți sub 
stindard 
hotărît 
soarta 
miini, a

azi se clădește cu și 
mai mult temei, în nu
mele idealului unității 
naționale românești și 
politice comuniste, 
ideal căruia poporul 
întreg îi e devotat, 
conștient că singura 
șansă de a birui greu
tățile și de a izbîndi 
este șansa acestei uni
tăți. Niciodată, poate, 
ideea de unitate nu

Dinu SĂRARU

comunist am 
să 

în 
fost

ne luăm 
propriile 
clădit, și

s-a justificat cu mai 
multă luciditate și cu 
mai multă decizie în 
istoria nouă, socialistă, 
a poporului român, ca 
astăzi, cind conștiința 
identității naționale și 
politice a devenit o 
realitate hotărîtoare 
pentru destinul fiecă
ruia dintre noi, cînd 
viața socialistă și, e- 
vident, stadiul actual 
al operei noastre co
mune, socialismul in 
România, au condus 
la o solidarizare fără 
precedent a energiilor 
în slujba ideii că nouă 
ne aparține România 
și răspunderea viito
rului ei nouă ne apar
ține de asemenea, și 
că și ce e bine în a- 
ceastă țară clădită cu 
mîinile noastre a fost 
și e bine prin voința 
noastră și prin destoi
nicia noastră, iar ce 
nu e bine, și știm, tot 
nouă ne revine să ju
decăm și să îndrep
tăm, și la timp și cu

nală și 
unității 

ambiție, și cu cinstită idealului

recunoaștere și cu în
credere.

Această participare 
a întregului popor la 
viața societății, mereu 
mai aproape de esen
ța asumării răspunde
rii unice a poporului 
și mereu mai aproape 
de marile comanda
mente ale democrației 
socialiste, sub semnul 
cărora se și navighează 
'azi cu demnitate, în- 
tr-o geografie econo
mică asupra căreia se 
abat grele furtuni, a- 
ceastă participare a 
întregii națiuni la ac
tele decizionale fun
damentale se consti
tuie, după opinia mea, 
în succesul cel mai e- 
vident ■ al politici 
noastre comuniste v* 
afirmare și dezvol' 
re a personalității u-:, 
mane și de conștienti
zare a maselor largi.

Conștiința unității 
tuturor fiilor patriei, 
înțeleasă ca temelie 
de granit a platformei 
socialiste românești, e, 
azi, un fapt consacrat 
la scara 
întreg.

Ea constituie 
tudinea noastră, 
turor, că miine 
parține, că mîine va fi 
mai bine, că destinul 
mai binelui este și 
el opera noastră, a tu
turor. Așa intrăm în 
noul an, o singură ini
mă comunistă, bătînd 
pentru fericirea pa
triei, o unică și soli
dară conștiință națio- 

politică — a 
în numele 
comunist.

unui popor
certi- 
a tu
ne a-
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Republica păcii
Decembrie, cu timple argintate 
Ca tîmplele bărbaților-bărbați, 
Republicana-ți aurâ-i răsplata 
Răbdării lungi, de veacuri, din Carpați.

Cu tulnicele sufletului pline
De pofta ce-am poftit să fim stăpîni 
Cărările-mplinirii cîntă iarăți 
Tot ce-a fost demnitate la români:

Tot ce-a fost lancu, tot ce-a fost Bălcescu 
Și Ștefan și Viteazul tot ce-au fost 
Din anotimpurile multe ale vremii 
Se re-ntrupează în al țării rost.

Că timp al faptei intrupate-n rosturi 
Republicană zi sărbătorim 
Cînd laurii de pace ți de muncă 
Pe tîmplele bărbate îi cinstim.

De-aceea, lăudată fie-ți pacea 
Prin lauda de muncă ți de cinste 
Cu care-ți stau de veghe pentru linițti 
Bărbații României socialiste.

Teofil BALAJ

Demnitatea prezentului
Republica este visul 

de aur al revoluției. 
Artiști de seamă din 
toate timpurile au slu
jit-o, s-au jertfit ei. 
Istoria republicii de-a 
lungul veacurilor se 
împletește adesea cu 
istoria revoluției. „Băl
cescu, început de că- 
lindare", ce vers pu
ternic dăltuit în piatră 
rară.

Dar Republica fu de 
asemenea visul tăinuit 
al spiritului comun, 
dornic de schimbare, 
dar neputincios de 
unul singur, omul mij
lociu,. ascultător, te
mător, bietul, contri
buabil anonim... în 
ziua de 31 decembrie 
1947, vecinul nostru, 
R., foarte mărunt func
ționar, apăru la ușă 
pe neașteptate, cam 
spre prînz, oricum 
mult înainte de în
toarcerea lui obișnuită 
de Ia slujbă. Aveam 
12 ani. Locuiam în a- 
ceeași 
chirie 
acele, 
covia, 
erate".
tăcut, posac, rareori îl 
auzeam schimbînd o 
vorbă cu tatăl meu, în 
ultimul an mai ales 
despre cumplita secetă 
de care încă nu scăpa
seră în acea iarnă. Ex
traordinar chipul din- 
tr-o dată transfigurat,

de nerecunoscut, al 
plicticosului, neînsem
natului R., cum stătea 
în ușa cu patru ochiuri 
de sticlă deasupra 
clanței... Tata nu ve
nise încă. Mama călca 
rufe, a ieșit cu fierul 
în mină, n-am înțeles 
de ce nu l-a lăsat pe 
colțul mesei, pe cără
mida lui, lingă ibricul

George BĂLĂIȚĂ

curte, o casă cu 
intr-unui din 

cum spune Ba- 
„cartiere demo- 

R. era un om

cu apă. „Avem repu
blică", a spus vecinul, 
și a repetat, „avem 
republică, în sfîrșit", a 
adăugat, și grăbit, re- 
petînd mereu în sfir- 
șit, s-a îndreptat spre 
ușa lui, a treia sau a 
patra in lungul casei 
noastre Care semăna 
cu un vagon. Mama a 
închis ușa și reluînd 
călcatul a spus, parcă 
adresindu-se 
care sfîrîia pe 
umedă : nu știam că 
vecinul face politică... 
Amănunt rătăcit în 
memorie, nu fără sem
nificație însă. Gîndul 
ascuns al acelui om 
de treabă, fără îndo
ială o urmă a cine 
știe căror visate și 
pierdute 
tinerețea 
ieșise la

fierului 
rufa

idealuri din 
lui obscură, 

iveală, smuls

de marele 
Fascinația 
care poate 
apatie și 
brusc un martor pasiv 
intr-un participant e- 
nergic... E un punct de 
vedere a considera ce
lebrul vers al Iui Ba- 
covia „mi-am îndepli
nit toate profețiile-po
litice", drept un salut 
republican? Cred că 
da. Ființa marelui ar
tist este zidită în 
ființa neamului, desti
nul său in acela al 
patriei. Fiindcă destin 
este trecerea, prin 
timpi contradictorii, 
de la „visul Bălcescu- 
lui" Ia ziua de azi a 
Republicii Socialiste 
România, Umbra lui 
Bălcescu s-a zidit la 
temelia lumii noas
tre. „Bălcescu trăind", 
scria poetul Ion Barbu. 
Are dreptate. Arderea 
lui este veșnică. Să 
scandăm cu poetul : 
„Leagăn amar, săracii 
mei Bălcești! / Lut 
simplu smălțuit ca și 
o cană, / Pe Topolog 
culcat nu mai bocești 
/ Azi inima dinții re
publicană / A Lui 1 
Căci ațhanasic au su
nat / Mii surle. Les
pezi cască. Sar sigilii. 
/ Și peste un tăcut, 
absurd regat, / Un 
palid oaspe calcă, din 
Sicilii.,.".

eveniment, 
politicului 

smulge din 
transforma

*
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DESTINE ÎMPLINITE
ÎN DESTINUL SOCIALIST AL PATRIEI
Generația Republicii în dialog cu prezentul și viitorul țării

Veghează înalt peste țară stema Republicii noastre — 
vis și vrere a poporului român, făurită și ridicată de el acum 
35 de ani. în furtunile istoriei, a fost o zi de încununare — 
ziua de 30 Decembrie ; și a fost o zi de început.

în trei decenii și jumătate, destinul socialist al Patriei 
Române a născut în țară tot atîtea prefaceri cît aduseseră 
veacurile. S-au schimbat tărîmurile, s-au schimbat oamenii. 
Mai cu seamă s-au schimbat oamenii. Crescuți și educați 
de partid, uniți ca un singur om în jurul partidului, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ei sînt astăzi chezășia 
supremă a mersului victorios înainte al Republicii noastre 
socialiste, sînt stînca de granit pe care se înalță coloanele 
certitudinilor comuniste. Oamenii prezentului, oamenii 
viitorului.

Printre ei, cei născuți în primii ani ai Republicii. Munci
tori și savanți, țărani și ingineri, mineri, constructori, elec- 
troniști, ei ostenesc în toate unghiurile țării, împreună cu 
mai vîrstnicii și mai tinerii, cu conștiința limpede că acel 
30 Decembrie care a schimbat destinul țării l-a prefăcut 
fundamental și pe al lor. Am stGt de vorbă cu cîțiva dintre 
ei. lată gîndurile lor...

„Oameni de bază“, oameni mereu 
la datorie

— Numele dumneavoastră, A- 
DRIAN TONIȚA, este parcă pre
destinat să facă parte din galeria 
oamenilor celebri.

Omul din fața noastră, maistru 
la Oțelăria nr. 3 a Combinatului 
siderurgic Galați, stă o clipă pe 
gînduri. Parcă se simte stînjenit de 
introducerea pe care i-o propunem 
pentru această convorbire. Apoi își 
recapătă siguranța obișnuită :

— Dacă vă referiți la o posibilă 
legătură în arborele genealogic cu 
pictorul Nicolae Tonitza, ea există. 
Dar asta nu mă face Cu nimic ce
lebru pe mine. în meseria noastră, 
a oțelarilor, există un singur fel' 
de a fi apreciat — să-ți faci da
toria.

— Și dumneavoastră, care faceți 
parte din generafia care s-a născut 
odată cu Republică, vă faceți pe 
deplin datoria ?

— îmi cereți un răspuns deosebit 
de greu. Poate ar fi mai bine să- 
cereți părerea tovarășilor mei ■ de 
muncă. (Da, am cerut-o și cineva 
a sintetizat-o .'astfel : ,,Orn ai pre
zentului, prih'maturitatea' și com
petența profesională pe care le-a 
dobîndit la cei 35 de ani ai săi. Om 
al viitorului, prin ceea ce poate 
face de-acum încolo").

Am încercat să obținem răspun
sul răsfoind fișa biografică a inter
locutorului. Originar din comuna 
Bălășești, tot 'din județul Galați, 
fascinația oțelului l-a atras de la 
lecțiile de geografie, unde a aflat 
că aici, pe malul Dunării, se con
struiește cel mai mare combinat 
siderurgic. Iar drumul sure acest 
.țel a fost, ca pentru întreaga ge
nerație a Republicii, cum spune 
singur, „mai simplu decît simplu". 
Prima etapă s-a numit . „școala". 
Mai întîi, școala profesională din 
Bîrlad. Apoi, școala tehnică _ de 
maiștri. Iar dună 7 ani de învăță
tură devine unul din „pionierii" 
combinatului. El, fiul de țăran coo- 

' perator, care a auzit prima dată

A răspunde încrederii cu încredere
...Acum 34 de ani venea pe lume, 

în familia unui muncitor din co
muna Valcăul de Jos, județul Să
laj, al, doilea din cei șase copii. 
Alexandru Ispas, tatăl, l-a primit 
cu o îndoită bucurie : o dată, ca 
orice tată fericit că are un băiat ; 
a doua oară, gindindu-se, fiind în
credințat că destinul lui Viorel va 
fi altul decît al lui, că va realiza 
ceea ce el ar fi dorit, cu ani in 
urmă, pentru el însuși : să învețe.

Și Republica, generoasă cu toți 
fiii ei, i-a împlinit vrerea. Astăzi, 
VIOREL ISPAS este șef de lucrări 
la catedra de mecanică și rezistența 
materialelor de la Facultatea de 
mecanică din Cluj-Napoca. Solidari 
în destin, frații săi : Cornelia — în
vățătoare, Sandu — în curînd sub- 
inginer, Virgil — student, Iulian — 
elev. Alexandru și Ana Ispas au de 
ce să fie mîndri.

— ...și, mai ales, cu toții avem de 
ce să fim recunoscători partidului 
nostru, Republicii Socialiste Româ
nia. Ne străduim, fiecare în felul 
nostru, să răspundem încrederii cu 
încredere, dragostei cu dragoste. 
Cind muncești cu patria'în suflet, 
cind vrei să muncești pentru pa
trie, nimic nu-i prea greu, nimic 
nu poate să te abată din drum. Noi 
sintem produsul socialismului și 
lui ii dăm tot ceea ce este mai bun 
in ființa noastră.

— V-am căutat și pentru a sta 
puțin de vorbă despre „Vipas".- 
Prezentați-1 cititorilor, vă rog 1

— Cu plăcere ! „Vipas" este un 
robot industrial cu cinci grade de 
libertate. Am lucrat trei ani Ia el, 
in cadrul obiectivelor facultății : 
conceperea, proiectarea și realiza
rea unor, modele de roboți indus
triali. Astă-vgră, primul robot din 
„familie" a fost pus în funcțiune. 
Al doilea este în execuție la „Unio" 
Satu Mare. Ei sint destinați deser
virii liniilor tehnologice din sectoa

Cuvîntul unei generații care consideră,
cu maturitate, faptele examenul suprem 

al conștiinței
— Ați fost unul din elevii me

reu premianți ai liceului, de ce ați 
ales o meserie atit de grea, cea de 
inginer miner ?

Răspunsul lui NICOLAE BERCEA, 
directorul intreorinderii miniere 
Rovinari — cel mai tînăr director 
din întregul bazin al Gorjului — 
este clar ca toate lucrurile sim
ple : v

— Pentru că am avut mereu ca 
model meseria tatălui meu — toa

de oțel la lecția de geografie, 
ajunge să participe la punerea în 
funcțiune a primului obiectiv al 
marelui combinat : laminorul de 
tablă groasă. Ca astăzi să fie unul 
din cei mai buni maiștri oțelari. 
Sau, cum i se spune aici, „om de 
bază".

— E greu să fii- om de bază la o 
vîrstă atît de tînără ?

—-E greu — de ce să nu recu
nosc. Dar nu uitați că după 7 ani 
de învățătură au urmat 12 ani de 
meserie practicată într-un combi
nat de înaltă tehnicitate. Iar el, 
combinatul, reprezintă pentru ge
nerația mea „școala-școlilor". El 
ne-a făcut oameni cu o meserie 
frumoasă. El ne-a construit un oraș 
mare și frumos. El ne-a fost edu
catorul care ne-a învățat să deve
nim comuniști.’Iar ca să răspund 
direct la întrebare : toți colegii 
mei de generație, care au astăzi 35 
de ani, sînt oameni de bază. Ca să 
nu vorbesc în general — iată, toți 
cei 120 de colegi de profesională 
sint, astăzi oțelari, oțelari . princi
pali; maiștri. Sîntem, curii Se spu
ne, generația ajunsă la vîrsta ma- ' 
turitățifc» ' -

— Și ce proiecte aveți ca om al -. 
unei generații de o vîrstă egală’ cu 
Republica ?

— Ce-alte, proiecte poți avea în
tr-un combinat care produce anual 
■circă 8 milioane tone de oțel decît 
să participi cu întreaga capacitate 
la realizarea acestei producții ? Iar 
noi, cei care am depășit pragul ce
lor 35 de ani, sîntem — cum v-am 
mai spus — oameni de bază, oa
meni mereu la datorie. Pe umerii 
noștri . se află acum marile răs
punderi. Eu, personal, începînd de 
la 1 ianuarie 1983 voi fi maistru 
principal. Am numit, cu asta, cred, 
și marile răspunderi ce-mi vor re
veni,-și convingerea mea.că a lucra 
pentru viitorul patriei' cu temeini
cie înseamnă a-ți face exemplar 
datoria la locul de muncă.

rele de prelucrări mecanice și 
montaj. . Este raportul meu în cel 
de-al 35-lea an al Republicii.

— Ați crescut odată cu Republica. 
Cum vă vedeți propria biografie în 
contextul biografiei Republicii ?

— Cu. ochii și simțirea celui care 
sînt azi, mă consider o părticică 
din tot ce s-a realizat in anii socia
lismului românesc. Sub privirea 
mea au apărut sate și orașe noi, 
construcții - nevisate de părinți, 
uzine, școli, facultăți... în această 
uriașă dezvoltare industrială, teh
nică și .științifică m-am format. 
Doream ,să pun umărul meu lîngă 
al celor ce iubesc sincer pămîntul 
Republicii. De cîteva zile mi-am 
susținut teza de doctorat în dome
niul roboților industriali. Sint încă 
tînăr și vreau să muncesc mereu 
mai bine.

— E și asta o șansă a generației 
dumneavoastră...

— Mai degrabă e o obligație mo
rală pentru tot fce ni. s-a oferit. 
Priviți țara 1 Ea poartă și pecetea 
generației mele, oameni în plină 
forță creatoare, dăruiți cu pasiune 
profesiei, slujirii prosperității pa
triei. Acum, împreună cu întregul 
popor, sîntem mobilizați pentru 
traducerea in viață a hotărîrilor 
Conferinței Naționale a partidului. 
Ele vizează deopotrivă prezentul și 
viitorul întregii națiuni. Mă opresc 
numai la rolul atribuit de partid 
revoluției științifice și tehnice, care 
va influența evoluția economiei 
noastre în anii ce vin. Strădaniile 
noastre vor trebui canalizate spre 
creații de valoare, originale, de ni
vel mondial, care să răspundă ne
voilor de azi și de mîine ale indus
triei, care să ne facă cunoscuți în 
lume. Acestui imbold mă voi dărui 
și mai departe cu dorința de a sădi 
în inimile studenților crezul că ei 
pot și trebuie să fie mai presus de
cît noi.

tă viața a fost miner la Vulcan. 
Și cine putea să mă facă să îndră
gesc cel mai mult această mese
rie dacă nu tatăl meu ?

— Și cum ați ajuns director la 
35 de ani ?

— Așa cum se ajunge... S-a 
apreciat că experiența mea prac
tică — am lucrat 14 ani în produc
ție — dublată de capacitatea de a 
organiza și a lua decizii ar putea 
să fie folositoare pentru redresa

rea activității unei întreprinderi 
care de ani de zile rămînea mereu 
datoare economiei.

— A -absolvit cu bine cel mai 
tînăr director acest greu examen ?

— Răspunsul nu este în totalita
te pozitiv. Dar în 1982, I.M. Rovi
nari a făcut mari pași înainte pe 
linia creșterii producției- — au fost 
^perioade cind am realizat și peste 
90 000 tone de cărbune, încheiem 
anul cu rezultate economice, pe 
linia eficienței, bune, și chiar foar
te bune. Anul pe care-1 încheiem 
a fost pentru colectivul nostru un 
examen ale cărui rezultate sint 
foarte aproape de ceea ce așteaptă 
partidul de la noi. Dar . și o garan
ție că în 1983 ne vom îndeplini și 
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depăși sarcinile de plan încredin
țate.

— Ceea ce înseamnă că directo
rul Bercea...

— Nu. Ceea ce înseamnă că ge
nerația pe care o reprezint s-a 
maturizat și se află la vîrsta ma
ximei sale potențialități, pe. care 
trebuie s-o valorifice din plin. Și 
nu spun simple vorbe. Circa 85 la 
sută din colectivul nostru de 
muncă se înscrie, ca' vîrstă, pe 
coordonatele vîrstei Republicii 
noastre. îmi vin în minte numele 
multor mineri, multor colegi de 
generație, care și-au făcut din de
viza „Patriei — mai mult cărbu
ne 1“ un adevărat crez de viață. 
Amintesc printre ei pe maiștrii

Pasiunea muncii
Țăranii... Muncitorii pămîntului 

străbat cu pasul liniștit anotimpu
rile — împlinind în fiecare cele 
rostuite. Rostuite d'e ei pe aceste 
pămînturi de mii de ani de cind 
sînt aici și rostuite în alt chip in 
anii noștri, anii „ogoarelor înfră
țite", ai agriculturii socialiste mo
derne, anii eforturilor pentru a 
asigura pîinea țării.

Stăm de vorbă, în aceste zile, cu 
unul dintre ei. Născut in primii ani 
ai Republicii, RĂDUCANU STAN- 
CU este deci astăzi un om în plină 
maturitate ; aidoma generației 
sale, generația Republicii. După 
ce a terminat școala, Răducanu 
Stancu nu a plecat la oraș, așa cum 
au făcut mulți prieteni, ci a rămas 
acasă. I-a plăcut cîmpul, i-a plă
cut să lucreze pămîntul — pe do
goare sau pe lapoviță. La 23 de ani 
era șef de echipă, apoi brigadier 
și, de o vreme, șef de fermă.

— La noi, la C.A.P. Maia, jude
țul Ialomița, munca e grea, dar 
«frumoasă. Noi sîntem legumicul
tori din tată-n fiu. însă astăzi le
gumicultura înseamnă știință și 
organizare. De fapt, la noi tradiția 
și noul se împletesc foarte strîns.

— Cum se prezintă generația 
dumneavoastră la această întilnire 
dintre nou și tradiție ?

— Cum să vă spun 7 Foarte 
bine 1 Noi sîntem azi suficient de 
înaintați în vîrstă ca să cunoaștem 
tradițiile bune și suficient de ti
neri ca să ne entuziasmăm pentru 
tot ce este nou. Generația noastră 

Nicolae Diaconu, de la cariera Po
iana, Mihai' Teodorescu și Constan
tin Popescu de la sectorul benzi, 
excavatoriștii Vasile și Constantin 
Vlădoianu, de la cariera Gîrla, in
ginerul Constantin Predoiu și 
maistrul Gheorghe Dudăii de la 
cariera Tismana I, ca să citez, 
aproape la intimplare, cîteva 
nume.

— O generație confruntată cu 
soluționarea unor probleme grele, 
aflată la ora marilor răspunderi.

— Așa am înțeles aici, la Rovi
nari, cu toții documentele Confe
rinței Naționale â partidului. Asi
gurăm conducerea partidului, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu perso
nal, că noi, minerii de la Rovinari, 

sîntem hotărîți să ne facem dato
ria în mod exemplar în 1983. Prin 
mai buna folosire a dotării tehni
ce, prih măsurile luate pentru în
tărirea ordinii și disciplinei, a pre
gătirii profesionale, vom realiza 
în anul viitor circa 25 la sută din 
producția de cărbune a țării. 
Această sarcină- este cuvîntul de 
onoare al generației pe care o re
prezint, dat în fața partidului, a 
secretarului său general, „Mine
rul de onoare" al țării. Și vom 
face totul pentru a-1 îndeplini.

...Cuvînt comunist, cuvînt mun
citoresc. Cuvîntul unei generații 
crescute la școala marilor aspira
ții și responsabilități.

la ora rodniciei
a crescut în anii socialismului și a 
fost învățată să respecte tot ceea 
ce este valoros.

A trăi în anii deplinei egalități, 
ai înfrățirii în muncă și idealuri

Și SZAPLANCZAY ZSUZSAN- 
NA este unul din miile și miile de 
tineri din spațiul patriei, care are 
ca prim element important în bio
grafia sa faptul că s-a " născut 
odată cu Republica. Apoi biografia 
devine „comună". Fiică de muncitor 
— crescută în spiritul respectului 
pentru muncă — înțelege repede 
că învățătura este prima sa muncă, 
învață bine și foarte bine. Intră Ia 
facultatea de medicină cu media 
9,90. Cum își' caracterizează desti
nul în marele destin al țării ?

— Biografia mea se confundă 
cu cea a milioanelor de tineri din 
România socialistă. Am avut șansa 
de a-mi începe studiile, activitatea 
profesională în anii în care egali
tatea, unitatea, frăția tuturor oa
menilor muncii din patria noastră, 
fără deosebire de naționalitate, 
este un fapt împlinit. Dar nu nu
mai atît. Este temelia adevăratei 
egalități și demnități. Biografia 
mea este indiscutabil asemănătoa
re, dacă nu chiar identică, cu a 
multor tineri din generația Repu
blicii. Părinții, școala, viața, în 
general, ne-au crescut în spiritul 
cultului pentru muncă, Ne-au să
dit adine convingerea că munca

— Aveți,'la ferma pe care o con
duceți, producții record.

— Da, cifre frumoase, dar sînt 
•și mai frumoase cifrele pe care le 
pregătim pentru ’83: 55 000. de kg 
roșii la . hectar, 35 000 de kg de 
ardei gras, 50 000 de kg de varză. 
Vrem să producem mai mult, să 
contribuim la buna aprovizionare a 
populației, la realizarea și depăși- 

; rea exportului.
— Vă completați studiile.
— Da, sînt în anul III la Liceul 

agroindustrial din Fierbinți. îmi 
pare rău numai că m-am apucat 
cam tîrziu — dar, cum să vă spun, 
...am fost ocupat. Am avut treabă 
multă pe aici. Ei, acum le-om face 
pe toate.

— Toată viața înveți...
— Asta așa-i... Cind fiecare ță

ran o să cunoască cît mai multe 
secrete din meserie, atunci recol
tele o să fie mult mai mari. Cu 
ani în urmă — ca un exemplu — 
noi obțineam, la sfecla de zahăr 
cam o treime din cit obținem as
tăzi. Ca să ajungem la recolta de 
azi, a trebuit muncă multă, dar și 
învățătură. După terminarea liceu
lui, am' să mă pregătesc pentru 
facultate. Tot la Tară frecvență. 
Nu că aș vrea să-nri spună lumea 
„tovarășe inginer", nu, vreau să 
învăț ca să știu mai multe.

...Răducanu Stancu, unul dintre 
milioanele de țărani ai țării, este 
un reprezentant tipic al generației 
sale. Care muneește și învață. Ge
nerația crescută și educată în 
marea bătălie pașnică pentru con
struirea noii orînduiri, generație 
care înțelege să-și facă pe deplin 
datoria, mărturisindu-și in felul 
acesta recunoștința pentru viața 
pe care o trăiește.

este temelia tuturor împlinirilor. 
Iată, fiind vorba de mine, am visat 
de mică să ajung medic. Și am 
ajuns. Și pot spune cu mîndrie că 
m-am realizat ca om 1 Și ca mine 
pot spune, cred, milioane de tineri 
în România. Pentru că, fără a fo
losi cuvinte mari, generația noas
tră s-a născut și s-a împlinit sub 
soarele Republicii.

— 35 de ani e o vîrstă la care se 
poate vorbi despre „rambursarea" 
investiției făcute de societate.

— Da, așa este. Ca medic sta
giar în satul Sinpetru de Cimpie 
am pus în slujba sănătății oameni
lor toate cunoștințele dobîndit,e în 
facultate. Faptul că la despărțire 
oamenii m-au condus cu flori la 
mașină mi s-a părut a fi cea mai 
frumoasă apreciere a muncii mele.

Ați spus „la despărțire" ; cum 
adică ?■

— în 1981 am dat concurs pentru 
ocuparea unui post in orașul Tîrgu 
Mureș. Și reușind, m-am prezentat 
la noul Ioc de muncă : dispensarul 
Trandafirilor II. Am început acti
vitatea prin asigurarea unei evi
dențe medicale clare a populației 
din cele 54 de întreprinderi și in

stituții ce aparțin de dispensarul 
în care lucrez. Sînt preocupată, 
împreună cu colegii mei. — așa cum 
ne cere ■ partidul — să facem tot 
ce depinde de noi pentru a asigura 
o stare de sănătate cît mai bună 
.populației. Pentru mine ca medic,

Viitorul sîntem noi, cei ce muncim
Era în octombrie, căzuse a doua 

zăpadă a toamnei lui ’47, cind soția 
țăranului Ion Gînga năștea (nu 
într-o maternitate ; cuvîntul nu 
figura in limbajul sătenilor) un 
băiat. „E al șaptelea, Ioane ! — 
i-a zis ea bărbatului. Ce.ne facem 
cu ei ?.“ „’Om mai vedea" — a răs
puns capul familiei făcînd, în cli
pa următoare, o nouă împărțire — 
în șapte. — a pămîntului ce-1 deți
neau...

împărțirii pămîntului în șapte 
— la nașterea lui Vasile — i-au 
urmat alte „împărțiri" : în opt, 
apoi- în nouă, apoi în zece. Zece 
copii 1 Cu terenul agricol pe care-1 
aveau, soții Gînga abia ar fi asi
gurat cîte un loc de casă fiecărui 
eonii. Atît.

Dar epopeea .socialismului înce
puse. VASILE GÎNGA urmează 
o școală profesională și devine lă
cătuș. La Craiova, la Hunedoara, 
la Sighișoara — gîndul de a fi cît 
mai aproape de casă împlinin- 
du-i-se abia către începutul dece
niului trecut. Iar ca să prindă re
pede rădăcini, la cîteva zile după 
încadrarea ca frezor la întreprin
derea de utilaje și piese de schimb 
din Botoșani („am fost al treilea 
muncitor specialist al întreprinde
rii" — zice cu mîndrie) s-a căsăto
rit cu o țesătoare de la „Moldova", 
s-au mutat în apartamentul nou 
primit. Au doi copii.

Vocații afirmate 
constructivă

Arhitectul CLAUDIU CRISTEA 
s-a născut în același an cu Repu
blica Populară Română. A crescut, 
a studiat, muncește sub soarele 
răsărit înalt peste țară, atunci, la 
30 Decembrie 1947. Face parte, în 
deplinul înțeles al cuvîntului, din 
iritîiâ generație a Republicii.

în Brașovul de astăzi și în Bra
șovul de mîine, în verticalele și 
bolțile sale, în betonul și sticla 
tare vor redimensiona estetica bă- 
trîne'i cătați'de la curbura Carpa- 
ților este incorporată și osteneala 
lui Clâudiu Gristeâ ; sînt acolo zile 
de trudă, gînduri îndrăznețe, im
pasuri depășite, ore de veghe cu 
ochii arși de neliniște în căutarea 
unei soluții, a soluției optime.

— Nu-i greu, tovarășe Cristea 7
— Nu este ; dar nici ușor nu-i... 

Cum e viața... Vedeți, pentru arhi
tect construcția proiectată de el 
este o ființă, și oricît de greu ți-ar 
fi fost, finalul este o răsplată atît 
de mare incit uiți tot.

— Să înțeleg că pentru dumnea
voastră arhitectura este o pasiune?

— Se poate altfel 7 Dealtfel, cred 
că nu sînt pe lume lucruri care se 
pot face fără pasiune. Cum ar face 
arhitectura excepție 1 Eu aș spune 
însă că pasiunea mea și a altuia, 
pasiunile noastre „individuale" au 
avut șansa istorică să se grupeze 
sub marea vocație constructivă a 
socialismului. Aici, în această feri
cită întilnire, se află cheia desti
nului fiecărui arhitect, al fiecărui 
constructor. Iar pe un plan și mai 
înalt, ne identificăm, ca oameni și 
ca arhitecți, cu socialismul, cu Re
publica.

— Vreți să detaliați această afir
mație 7

— E foarte simplu : am crescut

Urmînd partidul, făurim certitudinile 
de azi și de mîine ale României

VICTORIA MARTINESCU este, 
la 35 de ani, secretar cu propagan
da al Comitetului orășenesc de 
partid Găești. Ce elemente» compun 
la această vîrstă — egală cu a Re
publicii — biografia ei ?

— Comune cu ale generației 
mele — ne spune interlocutoarea. 
Dacă o reducem la datele ei prin
cipale, obținem o biografie-tip, pe 
care o au zeci de mii de oameni 
din generația mea. Este — și asta 
spune tot — biografia unui om 
născut și crescut sub soarele Repu
blicii.

Interlocutoarea nu-și comentează 
singură biografia, oferă reporteru
lui această posibilitate. S-a născut 
in anul 1947 în comuna Cobia din 
județul Dîmbovița. După ce absol
vă școala profesională, este mun
citoare textilistă la întreprin
derea de profil din orașul Pucioa
sa. Pașii ei în viață încep, din 
capul locului, sub semnul învăță
turii. Ziua muncește în fabrică, 
seara învață la liceu. Aceasta a 
fost prima „ucenicie", a muncii. A 
doua a fost „ucenicia" politică. Ac
tivează mai întii, cu muncă de răs
pundere, în organizația U.T.C. din 
întreprindere. Apoi ca activist 
U.T.C. Apoi urmează Academia 
„Ștefan Gheorghiu". După care un 
nou rodaj în munca practică, ca 
activistă a U.T.C. în 1980 este pro
movată în funcția de secretar al 
comitetului orășenesc de partid. 
O biografie mereu luminată de 
soarele Republicii.

— Așa este. Generația pe care o 
reprezint este o mare beneficiară. 

...Destine în destinul Republicii. Destine împlinite într-un Mare Destin, 
cel socialist și comunist al României. Am consemnat, in această pagină, 
fapte și gînduri ale generației Republicii, ale unor oameni care, in 
rînd cu întregul popor, făuresc cu devotament ziua de azi și de mîine 
a patriei socialiste, care, în rind cu întregul popor, își demonstrează 
atașamentul nețărmurit față de Partidul Comunist Român, față de 
secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Destine exemplare în destinul exemplar al Patriei.
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ca membru al Partidului Comunist 
Român, nu există alt țel decît acela 
de a veghea cu comoetență și răs
pundere la sănătatea oamenilor. 
Așa cred că-mi îndeplinesc bine și 
datoria de medic și- de comunist. 
Datoria de om.

— Sînteți mulțumit de- cei 35 de 
ani de viață, tovarășe Gînga ?

— Aș putea să nu fiu ? De 
cițiva ani mă gindesc că seamăn 
cu un arbore ce a răsărit intr-un 
lăstăriș ; dar, curățirile și îngriji
rile ulterioare l-au făcut să creas
că drept, cu ramuri puternice 
și cu puieți mindri. De fapt, pen
tru că biografia mea coincide cu 
cea a Republicii, cred că la fel 
pohte fi asemuită și patria in 
acești 35 de ani : cu un arbore, al 
18-lea cerc al trunchiului său, res
pectiv cel al anului 1965, fiind mi
nunat ! Pe care se clădesc apoi, 
ori se adaugă — cum vreți — toate 
celelalte cercuri, de aleasă esență. 
E cercul care, în trunchiul fiecă
ruia dintre noi, ca și in marele 
trunchi de stejar al țării, marchea
ză in. istorie „epoca Nicolae 
Ceaușescu". De' acest cerc, de acest 
moment istoric sînt legate toate 
cele ce au urmat, inclusiv indus
trializarea Botoșanilor, faotul că 
azi, în județul nostru trăiesc și 
muncesc aproape 50 000 de munci
tori. în care s-a născut și se înca
drează și întreprinderea in care 
lucrez.

— Viitorul ?
— Viitorul sintem noi. Și este 

Tara Românească, minunata noas
tră patrie, pentru înflorirea căreia 
muncesc toate generațiile.

în marea vocație 
a prezentului

in anii Republicii și am învățat, 
din prima copilărie, că prin muncă 
și stăruință toate visele. se împli
nesc. Tatăl meu este tehnician fo
restier. Credeți că in alte condiții 
sociale eu aș fi putut să studiez, 
să urmez o facultate 7 Aș fi putut 
să-mi urmez pasiunea 7 Sau dacă, 
prin cine știe ce intimplare ex
traordinară, aș fi ajuns totuși arhi
tect, aș. fi putut.să proiectez atîtea 
lucrări'? ......... .  ' :

•— Fiindcă. a venit vorba : care 
sint, concret, proiectele pe. care se 
află și semnătură dumneavoastră ?

— Din 1975 și pină astăzi, adică 
de cind muncesc la „Proiect" — 
Brașov, am lucrat la un. proiect de 
locuință tip pentru zona montană, 
ta noul centru civic al Brașovului, 
la piscina olimpică și la alte pro
iecte. Acum, eu și colegii mei 
vrem cu toată energia să dăm viață 
chemărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a realiza construcții 
care să poarte pe deplin amorenta 
specificului arhitecturii românești, 
a arhitecturii din zona Brașovului. 
Vrem să se știe că sîntem la Bra
șov, nu la Galați sau la Iași. Sîntem 
datori, sintem obligați să muncim 
exemplar, să răspundem prin faote 
grijii pe care Republica a avuț-o 
pentru noi încă din primii ani ai 
vieții. Ei, Republicii, partidului 
nostru le datorăm tot ceea ce este 
mai bun in noi ca arhitecți și ca 
oameni, și știm că nu le vom pu
tea răsplăti generozitatea decit 
muncind exemplar.

Generația noastră are o datorie 
de onoare ; și a fost educată ca 
această datorie să și-o onoreze 
muncind cu dăruire pentru pro
gresul continuu al patriei socia
liste.

Este generația crescută de partid 
de la nașterea ei pină la maturi
tate. Este generația care a benefi
ciat din plin de toate condițiile 
create de partid pentru a se afirma 
pe sine și pentru a afirma ideile 
înnoitoare ale politicii partidului, 
în munca de zi cu zi, în viața so
cială.

— Care sînt, în acest context, 
proiectele dv. imediate și de per
spectivă ?

— Pentru o scurtă vreme — unul 
singur : grija pentru micuța Mădă- 
lina, al doilea copil al meu, născut 
chiar în zilele din preajma aniver
sării Republicii. Apoi, vă dați sea
ma — participarea, cu toate forțele 
mele, la dezvoltarea orașului, la 
traducerea in viață a hotăririlor 
Conferinței Naționale de a promo
va în toate domeniile o nouă cali
tate și noua eficiență. Și cite 
n-avem de făcut în orașul Găești ! 
în următorii trei ani, producția in
dustrială a orașului urmează să se 
dubleze ; se vor'construi noi obiec
tive industriale; Generația mea, 
ajunsă acum la maturitate, poartă 
răspunderea formării noilor cadre. 
Iar eu, ca activist de partid, nu 
pot să nu mă aflu în prima linie. 
Apoi, orașul Găești urmează și el, 
în această perioadă, să se înnoias
că. Industrializarea îl proiectează 
spre adevăratul său destin — des
tinul civilizației socialiste. Așa cum 
și-a făcut-o și pină în prezent, ba 
chiar mai bine, generația Republi
cii, asemeni întregului nostru 
popor, își va face și de acum îna
inte datoria.
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O călătorie prin peisajul înnoit al țării, printre oamenii uzinelor și ai 
ogoarelor care făuresc civilizația socialistă, transpunînd în viață 

cutezătoarele proiecte inițiate și înfăptuite sub conducerea partidului, 
a secretarului său generai, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

0
 „călătorie prin țara mea" 
poate foarte bine începe de 
la cota zero. Adică din 

largul mării. De acolo unde pri
mele platforme românești de 
foraj mari — „Gloria** și „Ori
zont** — spun, de 365 de ori pe 
an, în numele României : „Bună 
dimineața, Soare**. (De la aceas
tă binețe trec cîteva minute 
bune pină cind razele astrului 
zilei ajung la extremitatea hota
rului vestic al Republicii, la 
Beba Veche).

Călătorie prin țara mea, acum, 
de Ziua Republicii...

Anul trecut, exact pe vremea 
asta, petrochimiștii din Brazi tri
miteau un... brad, in dar, sondo
rilor marini de pe „Gloria**, 
plecați în moderna odisee a des
coperirii noilor zăcăminte de 
„aur negru** în adincurile Mării 
Negre. „Glorioșii" au răspuns și 
ei cu dar : o sticlă de „țiței de 
mare** 1 Era al doilea eșantion 
de petrol de aici. Despre primul 
eșantion rostise însuflețitoare 
cuvinte secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ta Congresul al XII- 
lea al partidului. Și tot în de
cembrie — din acest an — în 
ajunul Conferinței Naționale a 
partidului, cei care scriu cu fap
tele lor epopeea petrolului din 
platforma continentală a Mării 
Negre anunțau că au amplasat și 
a doua instalație, „Orizont**, la 
punctul de locație. Cu alte cu
vinte, „Orizont.** a luat și ea 
startul, sapele ei sfredelesc stra
turile marine netulburate din 
cine știe ce eră geologică. Și în 
timp ce oameni căliți în expe
riența „Gloriei", precum Vale- 
riu Irimioiu, Dumitru Oancca, 
Dragoș Telniceanu, Ion Irimia, 
Ilie Zamfir, ori Stere Dumitru 
trimit sapele în straturile, de 
sub „lumea tăcerii**, la Ploiești 
se naște „Fomar III“. Adică in
stalația de foraj necesară celei 
de-a treia platforme românești. 
Ce semnificație are, așadar, a- 
cest întîi pas al călătoriei noas
tre ? Exact aceea pe care o su
gerează, si anume că imperativul 
clipei este puternic marcat de 
preocuparea pentru energie. Este 
o problemă cardinală a lumii 
contemporane și România își 
caută și își elaborează strategia 
proprie și în acest domeniu de 
însemnătate vițgl.ă.

...Știți cum arată acum, noap
tea, „Gloria" și „Orizont**, în 
larg ? Ca niște uriași brazi de 
An nou, cu toate luminile aprin
se, deasupra valurilor in necon
tenit zbucium. în anii ce. vin, 
geografia platformei continen
tale marine va suferi noi schim
bări. Alte insule de oțel se vor 
adăuga celor prezente;, plus 
cursele navelor de aproviziona
re și transport, plus cursele re
gulate ale elicopterelor.

Dar numai geografia platfor
mei continentale e în schimba
re ? Facem al doilea pas al că
lătoriei și acostăm pe litoral. 
Capitala națională și internațio
nală a vacanței estivale. „înce- 
pînd de astăzi — aflam în pri
măvară dintr-o știre de ziar — 
trenul trece peste ecluza de la 
Agigea". Acum, in decembrie, 
trecerea trenurilor peste ecluza 
de la Agigea a devenit un fapt 
obișnuit. Ecluza este poarta 
dinspre mare a noii magistrale 
albastre ce se naște in acești ani, 
ai Republicii — Canalul Dunăre- 
Marea Neagră. Navigam de-a 
lungul itinerarului pe care. îl. 
vor urma, încă în 1983, întîile 
nave. Navigam spre Cernavoda 
acolo unde, la o altă poartă, 
bate Dunărea. Scurtăm calea 
dintre Mare și Fluviu cu 380 
kilometri. Năzuința dintotdeauna 
a omului de a comprima timpul, 
de a scurta distanțele. Și iată ce 
ne spun, în acest colț de țară, 
cei 35 de ani ai Republicii :

Mai întîi, Dobrogea de cretă, 

a sărăciei, s-a convertit prin 
munca oamenilor, in anii Repu
blicii, intr-lina din veritabilele 
grădini ale patriei. Supranume
le : Dobrogea de aur. Sistemele 
de irigații și Canalul sculptează 
după o geometrie modernă spa
țiile dintre cele două ecluze : 
Agigea și Cernavoda. Această 
uriașă lucrare a timpului nostru 
nu figurează încă în manualele 
de geografie. Anul viitor se va 
naviga însă printre lanurile de 
grîu și de porumb ale Dobrogei, 
iar cărțile de școală vor trebui 
să cuprindă și această superbă 
epopee a patriotismului revolu
ționar.

U
n arc de cerc al călătoriei 
noastre începută la cota 
zero și iată-ne la poarta 

Deltei, la Tulcea. E un decem
brie frumos și reținem o expre
sie a maistrului topitor Severin 
Iriciuo de la Combinatul de 
feroaliaje : „Acum, aici culoarea 
dominantă este albastrul de sa
lopetă". îl urmăm cu pasul și 
cu gîndul pe meșterul topitor. 
Pornim de la Sulina spre Măcin. 
Și nu-i loc unde albastrul de 
salopetă să nu fie, cu adevărat, 
culoarea dominantă.

Pentru că cine făurește noul 
destin al acestor locuri ? Cine 
modifică geografia economică și 
deopotrivă înnoiește „geografia** 
miilor și miilor de destine uma
ne ? E de la sine înțeles că ni
mic nu vine de-a gata, nimic nu 
se așază în temeliile de azi și 
de mîine ale țării fără muncă. 
Fără albastrul de salopetă ! In- 
soțiți-vă cu pașii reporterilor, 
prin Sulina. Prin portul li
ber Sulina. Construcția portu
lui de tranzit își conturează 
deja dimensiunile. Va avea în 
final o capacitate de 3 milioane 
de tone. Se prefigurează și șan
tierul de reparații navale, unde, 
în final, vor putea fi andocate 
nave de pînă la 15 000 tdw. Se 
conturează de asemenea atelie
rul de dezmembrat nave — uni
tate unică de acest gen în Româ
nia — a cărui capacitate maxi
mă va fi. de 48 000 t oțel recupe
rat.

Pe faleză bate vînt aspru de 
decembrie. Vuietul valurilor 
trezește ecouri printre blocurile 
de beton și sticlă. Zestrea edi
litară .crește necontenit la Su
lina, populația orașului s-a du
blat aici în ultimii ani. Fostul 
„Europolis" de altădată, unde 
timpul părea că încremenise, își 
folosește din plin șansa de a na
viga pe creasta de val a tinere
ții sale de destin.

Navighează și reporterii spre 
ținta călătoriei lor. Trec mai în
tîi pe la Sfîntu Gheorghe, unde 
Dunărea dăruiește patriei, cu 
fiecare an, noi suprafețe de pă
mînt tînăr românesc. Multitudi
nea de canale săpate de om aici 
conferă un farmec aparte geo
grafiei Deltei. în apropiere, pe 
grinduri, un cîmp experimental 
plantat cu pomi fructiferi și viță 
de - vie. O stație pilot în acest 
paradis. O stație pilot care ur
mează să fructifice rezultatele 
pe alte 50 099 de hectare. Hecta
re ce vor fi plantate cu meri și 
piersici, cu viță de vie și, indica 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
o vizită a sa aici, s-ar putea în
cerca si smochinul...

După ce am trecut prin portul 
calcarului de la Mahmudia, pe 
la „băile** de cupru de la Altîn 
Tepe, pe Ia exploatările de gra
nit de la Turcoaia, duoă ce am 
gustat din podgoriile Niculițelu- 
lui — schimbare de peisaj con
semnată tot de anii Republicii — 
iată-ne la Tulcea.

„în cîțiva ani atmosfera pa
triarhală a orașului va fi cu 
desăvîrsire uitată**, consemna 
Eugen Barbu in deceniul lăsat 
în urmă. Schimbarea s-a petre- 

cut. A adus-o același albastru 
de salopetă, in acest golf de 
energie nouă — Tulcea are șapte 
coline ca și Iașiul și... Roma și 
se arcuiește după arcuirea Du
nării — salopetele albastre au 
înzestrat așezarea de la porțile 
Deltei cu o multitudine de por
turi si industrii amplasate in 
zona de odinioară a mlaștini
lor. Portul pescuitului oceanic, 
portul turistic, portul șantiere
lor de construcții, portul bauxi
tei, aluminei, feroaliajelor, por
tul de pasageri. Și încă n-am 
epuizat lista porturilor tulcene. 
In urmă cu. ani, într-un repor-

METROUL - una din premierele de prestigiu ale științei și tehnicii românești — 
reflectă preocuparea constantă a secretarului general al partidului pentru înfăp
tuirea amplului program de dezvoltare edilitară a Capitalei și a celorlalte locali-

tăți ale patriei. 19 decembrie 1979 : are loc inaugurarea oficială a primului 
tronson al metroului bucureștean. 28 decembrie 1981 : este inaugurat cel de-al 

doilea tronson al metroului

J
I
I
I
I
î
I

1
I

I
I
*

V î
L
taj publicat de „Scînteia** și in
titulat „Tulcea — o posibilă de
finiție dată de șapte șoferi**, u- 
nul dintre interlocutori afirma 
că „Tulcea este un oraș care 
muncește și trăiește. Asta ar fi 
cea mai bună definiție**.

Urcăm pe un șlep cu calcar 
de Mahmudia și ne continuăm 
călătoria noastră spre Combi
natul siderurgic de la Galați. 
Loc de unde se dau tării șapte 
milioane tone de oțel într-un 
an ; loc undo „toate zidirile au 
fost mai întîi și întîi în mintea 
și în mîinile noastre**, cum obiș
nuiește să spună sudorul Nicolae 
Ariton. „Sint.eți unul dintre oa
menii Republicii care a zidit 
mult pentru Republică. Multe 
din aceste zidiri se află aici, în 
vatra de foc nestins a Galațiu- 
lui. Priviți deseori în urmă, la 
ceea ce ați făcut „Privesc. 
Pentru că aici se află o parte 
din viața mea dăruită țării. O 
parte din visele mele de con
structor al noii Românii. Și pot 
să spun că privesc cu deplină 
mîndrie**. Brațe ca ale lui 
Nicolae Ariton n-au „zidit** pe 
aici numai oțel, numai fontă, 
numai vapoare, numai pînză 
etc. Mai exact, au insoțit aceste 

bucurii pentru om și cu alte 
bucurii destinate omului. Bună
oară, numai în acest oraș cu 
două fluvii — unul cintat încă 
de sciți. celălalt de oțel — s-au 
ridicat în anii Republicii 65 000 
noi apartamente, în care locuiesc 
circa 200 000 de oameni — si- 
derurgiști, electroniști, navaliști, 
textilisti, constructori, studenți, 
cercetători, profesori, gospodine, 
copii, pensionari...

Un ocol reportericesc pe la 
Schela, comună aflată în zona 
de 'interferență cu marele sistem 
de ir'gații ce se construiește pe 
platforma Covurluiului, și ia

tă-ne stînd de vorbă cu Petrache 
Botczatu, președintele coopera
tivei agricole de producție. Vor
bim despre cei 4 500 litri lapte 
obținuți de la fiecare vacă fu
rajată. Și din nou reținem o re
marcă : „Da, e un rezultat. Am 
înțeles însă de la Conferința Na
țională a partidului că mai lung 
e drumul din fața noastră. Cu 
alte cuvinte, știm că de-aici 
înainte avem de înfăptuit și mai 
multe. Pentru țară, pentru oa
meni**.

Cu acest gînd bine cumpănit 
trecem granița județului vecin 
— Brăila.

D
acă am fi venit spre Brăi
la din București, primul 
popas ar fi trebuit făcut, 

obligatoriu, In comuna Surdila 
Greci, la Radu R. Stan, în fața 
vîrstei căruia „se clatină și 
veacul**, cum ar spune poetul. 
Participant la răscoala din 1907, 
decorat după luptele de la Mă- 
rășești, printre primii comuniști 
ai comunei, apoi, tot printre pri
mii, înscris în „colectivă** ; pînă 
cu puțin timp în urmă încă mai 
punea voinicește mîna pe sapă. 
Acum i-a rămas mai mult bucu
ria să vadă cum îi duc mai de

parte gîndul de bine pentru pă- 
mîntul pe care s-au născut fiii, 
nepoții și mai cu seamă stră
nepoții. Noi toți, ceilalți, de-o 
vîrstă cu Republica.

Dar drumurile ne-au adus în 
județul lui moș Radu R. Stan, 
venind dinspre Galați, prin 
Brăilița. ’Prin vechiul cartier 
Brăilița, astăzi un veritabil oră
șel muncitoresc, construit în ju
rul renumitei întreprinderi 
„Progresul**, citadela excavato
rului românesc. A excavatoru
lui românesc încununat cu lauri 
la tîrguri și expoziții interna
ționale de prestigiu — Leipzig,

Paris, Budapesta, Sofia, Cairo, 
București. „PROMEX** este și 
excavatorul electric românesc 
cu cupa de 8—10 mc și excava
torul ST-1 201, cu braț telesco- 
pat și draglina de mare capa
citate. Și multe alte utilaje, 
făurite tot aici, cu care de cel 
puțin două decenii se face, la 
propriu și la figurat, geografie: 
se sapă albii pentru fluvii, se 
mută munți din loc, se smulg 
din ape pămînturi. în țară și în 
lume. în multe țări, pe multe 
continente.

Oriunde ne-am îndrepta în 
continuare prin Brăila, vocația 
internațională a vechiului port 
de la Dunăre se va confirma. 
Dar pe cu totul alte dimensiuni. 
Dimensiunile noii sale geografii. 
Economice în primul rînd. Dar 
nu numai. La șantierul naval 
se produc în serie cargouri de 
4 500 tdw și 7 500 tdw, super- 
traulere care poartă tricolorul 
românesc pe mările și oceanele 
lumii. Recent, actorii de la 
teatrul dramatic „Maria Filotti** 
au fost aplaudați și premiați în 
Italia într-un spectacol cu „Bă
dăranii" de Carlo Goldoni. în 
peste 20 de țări sînt la modă 
confecțiile cu marca „Brai- 

conf**. Date esențiale pentru o 
nouă geografie economică și 
spirituală a Brăilei, a județului, 
a țării.

Peste Dunăre, pe drum de 
ape, se află Insula Mare a Brăi
lei. 72 000 hectare de pămînt 
nou pe harta țării. Pă
mînt smuls din smîrcuri peste 
care altădată se revărsau pu
hoaiele, măturînd din calea lor 
cele cîteva localități lacustre. 
Parcă ieri s-a dat aici o im
portantă bătălie pentru încă o 
filă eroică din noua geografie 
economică a Republicii. în 
„Bărăganul dintre ape** trăiesc 

și muncesc astăzi mii de oameni, 
în familia Orheianu sînt 12 
mecanizatori — frați, veri, cum- 
nați. Cel mai mare dintre ei, 
Ion Orheianu, lucrează la fer
ma Țăcău. „în insulă pămîntul 
e darnic, ne spune el. E darnic 
cînd știi să-i smulgi producții 
record. Și primitor. Cu cei că
rora le este dragă munca**.

Revenim, pe malul „continen
tal” al Dunării, cu o ambarca
țiune din flota insulei. Da, ați 
citit exact : „Bărăganul dintre 
ape“ are o flotă a sa ! Rulăm pe 
șoseaua ce duce spre județul 
Ialomița. La doar 10 km de 
Brăila, „orașul cu salcîmi**, se 
profilează alți trei uriași ai noii 
geografii economice: Combina
tul de celuloză și hîrtie, Com
binatul de fibre artificiale și 
termocentrala. De la înălțimea 
celor 210 m ai coșurilor termo
centralei se vede ca în palmă 
tipsia de pămînt mănos al 
Bărăganului Brăilei.

Intrăm în Cîmpia Română, 
dinspre Dunăre, pe podul de la 
Giurgeni-Vadu Oii. De sus, de 
pe uriașul arc din oțel și beton, 
privim în susul fluviului, spre 
locul unde albia Dunării aș
teaptă primitoare apele Ialomi- 

ței. Și acum se mai văd urmele 
cetății de la Piua Pietrii, despre 
împrejurimile căreia Mihai Vi
teazul, născut prin partea locu
lui, scria la 14 noiembrie 1599 
din Alba Iulia „carte** către Va
tican: „...cu o singură arătură, 
împrăștiind sămînța răsare 
grîul“. Mai departe însă, și mai 
tîrziu, începea Bărăganul lui 
Panait Istrati: „întins de cînd 
lumea, peste toate țarinele pe 
care le arde soarele... pustieta
te care ascunde apa în străfun
dul ei și unde nimic nu răsare 
de la sine, nimic în afară de 
ciulini...**. Bărăganul bordeielor
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și al spinărilor încovoiate. Bă
răganul unde, din zece copii, 
jumătate mureau înainte de a 
ajunge la un an și numai trei 
ajungeau să împlinească zece. 
Da, aceasta era, pînă mai ieri, 
inimaginabila realitate a Ialo- 
miței — astăzi primul județ 
Erou al Muncii Socialiste pen
tru rezultatele obținute în agri
cultură — a Bărăganului ialo- 
mițean, care, o știm din lecția 
de geografie a prezentului, este 
astăzi grînarul țării. Anul a- 
cesta, ialomițenii au dat țării 
15 860 tone de grîu peste plan. 
O garnitură de 1 586 de vagoa
ne încărcată cu 'grîu. O garni
tură a cărei lungime ar fi cît 
di.stanța de la Țăndărei la 
Slobozia.

Următorul popas pe itine
rarul ialomițean : Slobozia, care 
pînă în 1968 era tîrgul cu o 
singură stradă. Drumul nostru 
prin reședința de județ trece 
astăzi pe bulevardele Matei 
Basarab sau Unirii, Cosminului 
sau Chimiei, printre blocuri cu 
9 și 10 niveluri, spre Combinatul* 
de îngrășăminte chimice sau 
spre cea mai mare întreprindere 
de ulei din floarea-soarelui și 
soia din țară, spre filatura de 

bumbac sau spre întreprinde
rea de industrializare a lapte
lui. Dar nu. Mai bine spre fa
brica de furfurol, ale cărei tur
nuri străjuiesc platforma in
dustrială din partea de sud a 
orașului și de pe care, de la 
cota 70, poți să privești de Ia 
egal la egal dunele de la Ha- 
giești și Movina, singurele înăl
țimi naturale ale Bărăganului.

Dacă ar fi să adunăm pro
dusele realizate într-o singură 
zi de industria orașului Slo
bozia și s-o încărcăm în va
goane — numai ca să păstrăm 
metafora — ne-ar trebui o gar

nitură de aproape 60 km. Cît 
drum mai este pină la Urziceni. 
La Urziceni, unde, în numai 9 
luni, se realizează acum pro
ducția industrială obținută de 
întreg județul Ialomița în 1968.

De la Urziceni spre Bucu
rești călătorim cu Șerban Ion, 
conducătorul asistenței tehnice 
de la S.M.A. Balaciu. Se duce, 
ca de nenumărate ori în ul
timii 25 de ani, împreună cu 
tehnicianul Pau! Dumitrescu și 
mecanizatorii Ion Bălășoiu și 
Marin loniță, la uzinele ,, Je- 
mănătoarea**. De astă dată 
merg să ridice noile combine 
C.U.-14.

Am străbătut Bărăganul de 
la Giurgeni pînă la București, 
prin ținutul fără alte înălțimi, 
decît înălțimile hărniciei oa
menilor. Oamenii Bărăganului 
care la Grindu și Gheorghe 
Doja, la Gîrbovi și Smirna, Mi- 
loșești și Ciocîrlia, Maia și Fier
binți, la Grivița și Traianu, Co- 
lelia și Reviga, Balaciu și Mun- 
teni-Buzău, obțin producții de 
peste 5 000 kg grîu la hec
tar și aproape un vagon de po
rumb boabe. Oamenii Bărăga
nului care au scris în cîmpia 
netedă că în palmă încă o filă
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LAMINORUL DE SEMIFABRICATE DE LA COMBINATUL SIDERURGIC DIN GALAfl a intrat 
în funcțiune în acest an, adueîndu-și, alături 
în metalurgie în perioada care a trecut de la 
țială contribuție la sporirea producției de metal 

economiei

de celelalte noi capacități productive construite 
Congresul al Xll-lea al partidului, o substan- 
a țării, la progresul celorlalte ramuri ale 

naționale

■m
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FABRICA DE ZAHĂR DIN ZIMNICEA este cea de-a patra unitate de profil care a început să producă in acest an, materiali- 
zîndu-se astfel indicațiile secretarului general al partidului privind sporirea și modernizarea capacităților de prelucrare a 
sfeclei de zahăr. Celelalte trei fabrici de zahăr sînt amplasate la lanca, județul Brăila, Calafat și Arad, fiecare avînd o capa

citate de prelucrare zilnică de 4 000 tone sfeclă de zahăr
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Ia lecția de geografie a agricul
turii și industriei moderne.

A
m intrat în București ve
nind din Bărăgan, pe la 
Pantelimon. Capătul me

troului e numai la doi pași — în 
poartă la „23 August'* și la „Re
publica". Cum e mai bine, la 
răscruce de drumuri cu nume 
simbol : B-dul Muncii, B-dul. 
Industriilor, Șos. Dudești. Pe 
cea mai mare platformă indus
trială a Bucureștiului. A Capi
talei, care produce astăzi, în
tr-un singur an, de 56 de ori 
mai mult decît în 1938. O cifră 
definitorie pentru marile îm
pliniri socialiste marcate de cei 
35 de ani de la proclamarea Re
publicii. în acest context, alte 
cîteva cifre-reper pentru noua 
condiție a Bucureștiului : 
2 165 997 de locuitori (la finele

AMFITEATRELE MARILOR RECOLTE de pe dealurile terasate ale Perienilor-Vaslui. O experiență care poate și trebuie să rodească pe 
milioane de hectare, indica secretarul general al partidului la yizita sa de lucru din acest an, aici. Modelul Perieni deci poate reprezenta 

o cale de readucere In circuitul productiv a mari suprafețe agricole supuse erodării, slab productive

anului 1981), din care mai bine 
de jumătate — 1 120 100 —
populație activă ; durata medie 
de viață, 72 de ani ; o jumă
tate de milion de locuințe noi, 
în care trăiește astăzi șaptezeci 
la sută din lumea Capitalei.

...Coborîm în stația „Repu
blica" a metroului, ducînd cu 
noi imaginea celor trei căsuțe 
vechi de peste drum, lăsate 
parcă în picioare pentru o lec
ție de Istorie comparată. Ur
mează stația „Muncii". Aici 
urcă sau coboară o bună parte 
din făurarii giganților indus
triali cu însemnele I.M.U.A.B., 
brutarii de la fabrica „Titan", 
textilistele de la F.R.B., „Pos- 
tăvăria Română", sau Institutul 
de cercetări textile.

„„.Urmează stația „Titan". 
O știm. E chiar în parcul din 
centrul cartierului. în jur, im
punătoarele blocuri P + 10. Și 
clădirea poștei. Nu coborîm. 
Mergem mai departe. Și pri
vim cu atenție oamenii. De la 
nepot la bunic s-au urcat în 
metrou firesc, fără nici o e- 
mit 'e. Și ne dăm seama cît de 
bari J a ajuns acest strănepot al 
tramvaiului cu cai în viața de 
zi cu zi a bucureșteanului ! 
Stația „Leontin Sălăjan". Co
borîm. Ca să constatăm poate 
că nu mai plouă. Așa e în 
București. Se schimbă vremea 
de la... un cartier la altul. în 
holul stației, un ghemotoc de 
om aleargă printre „taxatoare
le" automate ca Nică a lui Ște
fan a Petrii prin bătătura casei. 
Urcăm cu el, și următoarea sta
ție e „Dristor". Institutul de 
virusologie, întreprinderea, de 
ace de tricotat, întreprinderea 
textilă „Unirea". Sus, același 
peisaj înnoit. Aceleași blocuri 
zvelte. Același bulevard larg.

Aceeași circulație intensă. Pri
măvară, vară, toamnă, trebuie 
să fie la fel. Acum e iarnă, 
deși nu a nins. Notăm : „In ho
lul stației, pentru o clipă, a bă
tut vîntul ca afară. E clar, me
troul s-a încadrat și el perfect 
în peisaj. A intrat pentru o 
singură clipă, doar, în jocul a- 
notimpurilor". Apoi, din nou în 
trenul galben, subteran...

Vine stația „Mihai Bravu". 
Adică întreprinderile „Miraj", 
„Borangicul", „Prodin" și Ter
mocentrala București-Sud. Pe 
urmă, stația „Timpuri Noi", 
unde se sfîrșește sau, dacă 
vreți, începe tronsonul 2, al 
magistralei I, inaugurat cu nu
mai un an în urmă. Cînd am 
trecut pe malul drept al Dîm
boviței, pe sub ape, nu știm. De 
acum încolo, metroul ține fi
rul apei, cheiul Dîmboviței.

„Timpuri Noi", „Flacăra Roșie", 
„Crinul", „Biofarm", „Industria 
bumbacului", „Dîmbovița". Sîn- 
tem aproape de vatra multise
culară a Bucureștilor.

Stația „Piața Unirii" este un 
fel.de Gară ide Nord a metrou
lui bucureștean. Inaugurată cu 
trei ani în urmă, în decembrie 
1979. Piața Unirii o știm cu to- 

?ții. Este aceeași. Și nu va mai 
fi curînd aceeași. Cel puțin din 
punctul de vedere al... metrou
lui. Căci tot aici, mai exact în 
fața magazinului „Unirea", va 
fi stația principală a magistra
lei nr. 2 : I.M.G.B. — Pipera.

Am ajuns în stația „Izvor". 
O zonă unde întîmplările cu
rente ale Capitalei — cartiere 
noi, bulevarde noi, parcuri noi 
— se cheamă numai „plombe *, 
„modernizări de străzi", „ame
najări de spații verzi". Știm 
însă că tot în această zonă, în
tre Piața Unirii și fostul pod 
Izvor, începe Calea Victoriei 
socialismului, noul centru civic 
al Capitalei, actul de demnita
te urbanistică datorită căruia 
Bucureștiul se va situa printre 
cele mai frumoase orașe ale 
Europei.

Urmează stația „Eroilor". Și 
apoi, „Grozăvești", gara inter
națională a metroului bucureș
tean. De ce internațională ? 
Pentru că aici, dacă ești atent, 
poți să auzi vorbindu-se multe 
din limbile pămîntului. Le vor
besc studenții de pretutindeni 
veniți să învețe în capitala 
României. Sînt aproape 17 000 
în toată țara. Ceea ce repre- • 
zintă aproape zece la sută din 

■ cei 190 0 00 studenți ai țării; O 
cifră care vorbește de la sine 
despre prestigiul învățămîntului 
românesc și, de ce nu, despre 
tradiționala ospitalitate a româ

nului. Și cei mai mulți învață 
în cele 47 de facultăți din 
București. Iar dacă sînt stu- 
denți la Politehnică sau la Uni
versitate, cu siguranță iau me
troul de la stația „Grozăvești". 
Aici este Politehnica, aici este 
orașul lor, „Regie", aici este 
cartierul lor, „Grozăvești". Aici 
a fost, cu două veri în urmă, 
cartierul general al „Universia
dei".

...Ultima stație, „Semănătoa
rea". Stația unde au coporît 
Ion Sebastian și ai lui. Vă mai 
amintiți : conducătorul asisten
ței tehnice de la S.M.A. Bala- 
ciu...

R
ulăm pe autostrada Bucu- 
rești-Pitești. Covorul de 
asfalt pe care autoturis

mele românești fac întîia lor 
cursă, ne duce pînă la porțile 

unuia dintre, cele mai frumoase 
orașe ale României. Oraș ale 
cărui temelii trainice au fost 
așezate în spațiul celor 35 de 
ani ai Republicii. Dar cîte rea
lități care împodobesc pâmîn- 
tul patriei nu au, in fond, exact 
această vîrstă ?

La poarta de sud-est a ora
șului — Combinatul petrochi
mic. Coloanele * argintii săgetea
ză cerul de decembrie. Seara, 
imaginea sa luminată ne amin
tește de platformele „Gloria" și 
„Orizont". Numai că această 
uriașă platformă a chimiei ro
mânești este plantată în cîm- 
pie, în mijlocul lanurilor de 
porumb, de grîu, de orz. Pă- 
mintul își arată azi roadele 
sale în lanuri și, deopotrivă, in 
coloanele albe, fierbinți vară și 
iarnă, unde materia se combină 
miraculos, unde demiurg ■ este 
omul epocii noastre ce stăpî- 
nește un univers industrial mo
dern.

— Acum ne aflăm în zi de 
sărbătoare — ne spune Nicolae 
Mușat, secretarul comitetului 
de partid de la rafinăria aces
tei vaste cetăți a petrochimiei 
românești. Cinstim al 35-lea an 
al Republicii noastre. Și de fie
care dată, cînd inima noastră 
este în sărbătoare, întîiul gînd 
de recunoștință, de profund res
pect și prețuire se îndreaptă 
spre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sîntem și noi în mă
sură să rostim că secretarul 
general al partidului este cti
torul acestei cetăți petrochi
mice.

Mîndria chimiștilor argeșeni 
este dublată de un buchet de 
fapte pe măsură. Conferința 
Națională a partidului și jubi
leul Republicii i-au găsit puf 
nînd în funcțiune o instalație 

de mare însemnătate pentru 
economia țării și care are drept 
rezultat renunțarea la impor
turi în valoare de 30 . milioane 
de dolari pe an. in același timp; 
a intrat în circuitul productiv 
și a doua instalație de recupe
rare a gazelor ce se ardeau 
pînă de curîn.d, economisin- 
du-se și pe această cale, în- 
țr-un singur an, circa 65 000 
tone de combustibil convențio
nal.

Dar dincolo de fapte se mai 
află ceva. Mai întîi, converti
rea la meseria de chimist a 
unor oameni care doar cu o 
generație în urmă nici nu au
ziseră de chimie. în al doilea 
rind, acești oameni, nu numai 
că stăpînesc procese tehnolo
gice moderne, dar și inovează: 
concep noi procedee tehnolo
gice, croiesc drum inedit unor

produse imaginate mai întîi Ia 
laboratoare, experimentate în 
stații-pilot, omologate apoi în 
marea producție de pe platfor
mele chimiei românești. Iată 
așadar că anii Republicii n-au 
schimbat doar geografia fizică 
a unor așezări ca Pitești ori 
Săvinești, Turnu Măgurele ori 
Rîmnicu Vîlcea, ci și destinele 
umane, antrenîndu-le pe traiec
toriile de existență și afirmare 
ale marii industrii. Albastrul 
de salopetă este motorul aces
tei schimbări și aici, la Pi
tești, oraș care realizează azi 
o producție de 75 ori mai mare 
decît în 1950, la Curtea de Ar
geș ori Costești, Topoloveni sau 
Cîmpulung. Iată și o altă di
mensiune a acestor înnoiri, su
gerată de o observație reporte
ricească : în călătoria noastră 
am privit afișele filmelor, care 
au rulat în decembrie la Pi
tești. Premierele, ca și reluările 
fac firesc stagiunea permanen
tă la Corbeni, Rucăr, Domnești, 
Stîlpeni, Ștefănești, Cetățeni... 
Constatarea invită la meditație: 
accesul la cultură e pretutindeni 
la îndemîna cetățenilor Repu
blicii. .

...Lăsăm în urmă capitala au
toturismelor românești și cobo
rîm dealul Duduleștilor. Nu 
înainte de a azvîrli o privire în 
direcția unde se află șantierul 
căii ferate ce va lega Piteștiul 
de Rîmnicu-Vîlcea. Județul Vîl
cea ne iese în întîmpinare cu o 
splendită plantație de meri. Mai 
tînără decît anii Republicii. în
dată ce trecem apa Topologului. 
întîlnim o altă plantație — de 
cireși și gutui. Primăvara, ex
plozia florală multicoloră toar
nă în suflet numai bucurie. 
Toamna, imaginea crengilor pli

ne de rod arată că oameni 
vrednici știu să îngrijească cu 
sîrg livada patriei. Coborîm 
Dealul Negru cu ochii larg des
chiși in jur. în față se află o 
altă „plantație" — din beton, 
oțel și sticlă : Rîmnicu Vîlcea, 
în cel de-al 35-lea an al Repu
blicii. Oraș durat cu multă 
muncă și dragoste. Pe unde să 
traversăm Oltul ? O cale ar fi 
artera rutieră de la barajul hi
drocentralei capitalei de județ. 
Prima din salba de luceferi ai 
energeticii ce înnobilează și în
miesc puterea acestui rîu atît 
de cîntat încă în vechime. Altă 
cale ar fi trecerea pe la hidro
centrala de la Rîureni. Rîmnicu 
Vîlcea își adună împlinirile în 
oglinda lacului de acumulare. 
Coșuri de fabrică și blocuri. 80. 
la sută din populația orașului 
locuiește în zestrea edilitară ri

dicată în cei 35 de ani. Oraș 
înnoit din temelii ca atîtea zeci 
și zeci de așezări ale patriei ce 
trăiesc ritmurile dinamice ale 
epocii noastre în care omul 
muncii este și Meșter Manole, și 
beneficiarul operei de mari di
mensiuni al cărei arhitect este 
Partidul Comunist Român. Ima
ginea modernă, policromă a 
cvartalelor ține să arate' că și la 
Rîmnicu Vîlcea oamenii știu să 
construiască pentru oameni. 
După cum ei știu să pună în 
valoare resursele țării pentru 
mai binele lor și al țării. La 
Govora, de pildă, sarea și cal
carul sînt materii prime de 
mare preț, care, înnobilate prin 
efortul și știința celor care lu
crează într-un modern combi
nat, dau temei inginerului 
Dorin Ionescu să afirme :

— Vîlcenii realizează, prin
tre altele. 72,5 la sută din pro
ducția națională de policlorură 
de vinii, 67 la sută din cea de 
sodă calcinată și 52 la sută din 
cea de sodă caustică. Cifrele 
spun sau nu spun totul. Ele ar 
trebui măcar să sugereze am
ploarea preocupărilor îndrepta
te spre punerea în lumină a bo
gățiilor solului și subsolului ro
mânesc. Niciodată ca în această 
etapă de istorie n-au fost con
centrate atîtea energii, pe un 
front atît de larg, pentru a 
valorifica superior ceea ce 
avem.

i
nterlocutorul nostru expri
mă un mare adevăr. Re
porterii au fost în Căli- 

mani și au. văzut cum sînt 
sculptați munții, la aproape 
două mii de metri, pentru a se 
ajunge la zăcămintele de sulf. 
Reporterii au fost la Roșia
Poeni și au văzut cum se
schimbă consacrata geografie 

montam! pentru a da la iveală 
marile comori indispensabile 
producției șl existenței moder
ne. Reporterii au fost la Anina 
și au scris, despre clipele de e- 
fort și inteligență, îndrăzneală 
și eroism ce apropie ziua iritii- 
lor megawați din arderea șistu
rilor bituminoase. După cum,- 
la timpul respectiv, reporterii 
au scris cronica Bicazului, a Lo
trului, a Hunedoarei, a Galațiu- 
lui, a Porților de Fier, a atîtor 
„porți" de muncă și romantism, 
de abnegație și dăruire înălțate 
de-a lungul și de-a latul țării 
în cele trei decenii și jumătate 
de la proclamarea Republicii.

Continuăm drumul spre Sibiu. 
De astă dată, pe Valea Oltului, 
pe lingă hidrocentralele Dăești, 
Călimănești și Turnu — ultimele 
din prima etapă de amenajare 
hidroenergetică a celui mai 
lung curs de apă al României. 
Oprim în defileul Oltului, la 
Turnu, unde îl întîlnim pe ti- 
nărul inginer loan Mihăilă. îl 
rugăm să ne spupă cîte ceva 
despre destinul acestor locuri, 
despre propriul lui destin.

— Destinul meu care s-a ho- 
tăfît în ziua cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a inaugurat 
cea mal mare dintre hidrocen
tralele de pe rîurile interioare, 
cea de la Lotru. Atunci arh op
tat definitiv pentru energetică. 
Eram student cînd se elabora 
programul de amenajare ener
getică a Oltului. Și viața a po
trivit astfel lucrurile, îneît pri
mul meu examen de construc
tor de hidrocentrale l-am dat 
tocmai la înălțarea izvorului de 
lumină de aici, de la Turnu. Iar 
Turnu nu-i departe de .Căli
mănești, locul meu natal.

Trecem de Călimănești și 
Brezoi, locuri prinse și ele în 
iureșul șantierelor hidroenerge
tice. Pătrundem în județul Si
biu pe la Rîul Vadului, de unde 
valea se deschide, către Turnu 
Roșu — veacuri de-a rîndul 
punct de legătură al românilor 
transilvăneni cu frații lor de 
peste munți. Dealtfel aici se 
păstrează un nume simbolic și 
evocator — Valea lui Frate.

Desigur, vara, venind dinspre 
miazăzi, poți intra în județul 
Sibiu și pe Valea Bilei, veghea
tă de piramida semeață a Ne- 
goiului — 2 535 metri — și unde 
rotundul privirii se oprește pe 
piscul cu stînci prăpăstioase, 
spectaculos dăltuite de ghețari 
cuaternari. Muntele a fost însă 
la fel de . spectaculos modelat 
de mîna omului, care a durat 
Transfăgărășanul. Operă a cu
tezanței și hărniciei poporului 
nostru în anii Republicii. Cum 
însă în Făgăraș, în decembrie, 
este de mult iarnă, și Transfă
gărășanul se supune rigorilor 
anotimpului alb...

A
bia scăpați din strîmtoarea 
Văii Oltului, iată că în 
dreapta, dincolo de comu

na Racoviță, se profilează în
treprinderea mecanică Mîrșa. 
Uzina „zimbrilor de Oțel" ai 
țării, mîndrie a județului Sibiu; 
a industriei noastre construc
toare de mașini. Poposim aici 
într-un moment cu totul deose
bit : în halele de montaj ale 
„supergreilor", trei autobascu
lante diesel-electrice de 110 to
ne, cele mai mari utilaje de a- 
cest fel construite în țară, sînt 
aliniate la start, pentru export. 
Viorel Oproiu, lăcătuș montor 
la secția autobasculante grele, 
ține să facă prezentarea acestor 
coloși : „Trăim satisfacția că 
produsele noastre fac față cu 
succes marilor solicitări de la 
Canalul Dunăre — Marea Nea- 

’fgră, din bazinele carbonifere 
ale Gorjului, în marile cariere 
din Călimani sau de la Moldova 
Nouă. Adică în punctele fier
binți ale dezvoltării noastre ac
tuale și de perspectivă".

...începută în largul mării, la cota zero, lingă platformele de foraj „Gloria" și „Orizont", 
călătoria reportericească „prin țara mea" sfirșește in vecinătatea Negoiului, la 2 535 metri. 
De-a lungul ei s-au înmănuncheat numeroase imagini din noua geografie a țării, unele încă 
atît de noi incit așteaptă să fie consemnate de cartea de geografie. Dar mai cu seamă, o ase
menea călătorie, una dintre nenumăratele posibile în cuprinsul patriei noastre, se constituie 
firesc într-un elogiu adus oamenilor Republicii, care își slujesc țara, partidul, poporul, prin 
munca lor harnică și creatoare, cu neclintita lor erbdință în idealul nostru comunist

Iile TĂNASACHE, Florin CIOBANESCU, llie ȘTEFAN 
și corespondenții „Scînteii"

Fotografii : Sandu Cristian, Eugen Dichiseanu

PLATFORMA PETROCHIMICĂ TELEAJEN a cunoscut, 
în perioada care a trecut de la Congresul al Xll-lea, 
asemenea multor unități din industria chimică, o 
continuă dezvoltare și modernizare. In întîmpinarea 
Conferinței Naționale a partidului, aici a intrat 
parțial în producție un nou și important obiectiv de 
investiții : instalația de copolimeri stirenici, realizînd 
primele cantități de polistiren A.B.S., produs intens 

solicitat de economia națională

Intrăm în Tălmaciu, unde,. în 
anul proclamării . Republicii, 
funcționau doar două-trei ate
liere meșteșugărești. Tălmaciu 
este azi una din cele mai mari- 
comune din județ, centru indus- 
trial-agrar, cu 11 unități econo* 
mice. Lăsăm în stînga Cisn’ădia, 
„orașul textiliștilor", ale căror 
produse, îndeosebi covoare plu
șate. sînt cunoscute azi în peste 
20 de țări, unele din ele cu 
vechi tradiții în fabricar.ea co- 
voarelor. Și iată-ne într-un loc 
care are o rezonantă aparte în 
conștiința noastră : Șelimbăr. 
Locul bătăliei lui Mihai Vitea
zul, din 1509, în drumul său vic
torios spre prima unire a 
românilor. Mai departe, ceta
tea Sibiului ni se înfățișează în- 
tr-o splendidă armonie de cu
lori, căreia, pe lingă cele trei pu
ternice centuri de fortificație 
durate în secole de grele încer
cări, li s-au alăturat marile 
centuri de forță construite în 
anii socialismului : viguroasele 
platforme industriale din estul 
și vestul orașului. Uzine reîn
noite și modernizate. Ca și nu
meroasele cartiere noi de locu

ințe, adevărate orașe în stră
vechiul oraș de pe Cibin, care, 
prin grija edililor, și-a păstrat 
renumele de „oraș frumos".

în plin'cdhtrijl. orașului, în 
Piața Unirii — nunie. simbolic 
pentru, munca înfrățită a româ
nilor, germanilor și maghiarilor 
care trăiesc în vatra noastră 
strămoșească — avem încă o 
dată imaginea forței de creație 
a sibienilor : aici a fost deschi
să, în cinstea Conferinței Națio
nale a partidului și a celei de-a 
35-a aniversări a Republicii, 
„Expoziția realizărilor econo
miei județului Sibiu". întîlnim 
produsele unor întreprinderi 
bine cunoscute în țară și peste 
hotare ; despre care maistrul 
Friedrich Drotleff, de la „Inde
pendența" Sibiu, spune : „Tot 
ce am realizat în anii Republi
cii este rodul muncii înfrățite, 
strîns unite, a locuitorilor aces
tui județ. Toate înfăptuirile cu 
care ne prezentăm la jubileul 
Republicii arată că muncim în 
strînsă unitate și frăție, în ega
litate și dreptate, că ne facem 
datoria de cetățeni ai patriei".

I
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*
* TIRGOVIȘTE - ur, oraș care, ca multe alte localități ale patriei, a devenit, 

prin amplele programe de construcții, așa cum se poate vedea și din
imaginea alăturată, de nerecunoscut. O cifră semnificativă pentru marile 
eforturi edilitar-gospodărești ale societății noastre : în prezent, circa 70

la sută din populația țării locuiește în case noi, construite, în cea mai 
mare parte, în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului
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drepturilor fundamentale 
ale cetățeanului, drepturilor 

fundamentale ale omului muncii
Raportați la istoria multimilena

ră a poporului român, 35 de ani 
sînt simbolul unei clipe. Dar pen
tru noi, cetățenii României socia
liste, acești ani echivalează cu o 
patetică pagină de muncă eroică și 
năzuințe cutezătoare, de speranțe 
și victorii înscrise în cronica de 
aur a prezentului.

Mari și multe sînt înfăptuirile 
acestui nou timp al țării. Dintre 
toate să o numim acum pe cea de 
aleasă strălucire : deplina potrivire 
dintre vorbă și faptă. Expresia cea 
mai concludentă a acestei realități 
cuprinzătoare o constituie însăși 
afirmarea plenară în practica vieții 
sociale a drepturilor cetățenești în
scrise în Legea fundamentală a ță
rii — Constituția.

E adevărat, drepturile omului au 
fost, într-un fel sau altul, consfin
țite în toate constituțiile vremuri
lor moderne. Istoria stă însă dreap
tă ..lărturie că, în toate orînduirile 

„De nevoie e ca românii să se întocmească în repu
blică democratică și într-un stat întocmit astfel ca în 
vîrsta legiuită tot românul să aibă glas la alegerea de
putaților, la adunarea obștească a țării”.

Nicolae BĂLCESCU

bazate pe exploatare, între litera 
constituției și realitățile epocii s-a 
aflat mereu o adîncă ruptură, o 
permanentă contradicție. „A existat 
la noi o deosebire imensă, un de
calaj între legea scrisă și starea de 
fapt — se recunoștea deschis în 
«Enciclopedia României» (vol. I, 
pag. 195, publicat în anul 1938). Cînd 
asemenea discordanțe există între 
realitate și legalitate se naște imo
ralitatea" — conchidea aceeași pres
tigioasă lucrare. Acestor rînduieli. 
imorale, li s-a pus capăt în urmă 
cu 35 de ani, odată cu instaurarea 
Republicii populare, care a deschis 
perspectiva trecerii tuturor bogății
lor naționale în stăpinirea întregu
lui popor. Odată cu „domnirea po
porului prin popor", ideal pe care 
l-au afirmat pașoptiștii prin gîndui 
departe-văzător al lui Nicolae Băl- 
cescu, între litera constituției și 
realitatea socială s-a putut pune, 
în sfîrșit, semnul egalității.

Dar să argumentăm.
în privința DREPTULUI LA 

MUNCA, dreptul esențial, funda
mental al omului, Constituția noas
tră prevede :

„în Republica Socialistă 
România, cetățenii au dreptul 
la muncă. Fiecărui cetățean i se 
asigură posibilitatea, de a desfă
șura, potrivit pregătirii sale,i o 
activitate în domeniul economic, 
administrativ, 'social" sad "cultu
ral remunerată după cantitatea 
și calitatea ei. La muncă egală 
retribuția este egală".

Aceste cuvinte au devenit prin 
opera istorică a Partidului Comu
nist Român adevăruri esențiale ale 
prezentului nostru socialist. Că 
România nu a cunoscut fenomenul 
de șomaj în întreaga perioadă post
belică este un adevăr știut de toată 
lumea. Brațe de muncă în țara 
noastră nu au prisosit niciodată în 
tot acest interval ; s-ar putea spu- 
m mai degrabă că au lipsit cîte- 
odată, pe ici pe colo. A fost și 
este nevoie de mul.â muncă pen
tru că, în acest răstimp, ne-am asu
mat misiunea deloc ușoară de a 

urca necontenit țara pe drumul 
progresului, de a o așeza în rînd 
cu țările avansate ale lumii, potri
vit talentului și hărniciei mult do
vedite ale acestui popor. Printr-o 
înțeleaptă politică de acumulare și 
de investiții, grefată pe repartiza
rea armonioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg cuprinsul țării, a 
fost posibilă crearea, numai în pe
rioada 1951—1981 a peste 5,3 mili
oane locuri de muncă, în prezent 
personalul muncitor numărînd oe 
ansamblul economiei peste 7,4 mi
lioane. Ponderea covîrșitoare a 
acestui mare aflux de forță de 
muncă a fost absorbită de indus
trie — ramura conducătoare a econo
miei, elementul determinant al pro
gresului economic. Programele spe
ciale de dezvoltare a bazei de ma
terii prime și de resurse energetice, 
pentru creșterea intensivă a pro
ducției agricole, adoptate, la recen
ta Conferință Națională, a partidu-

lui, creează în actualul cincinal noi 
condiții pentru folosirea superioară 
a forței de muncă. Cadrul social 
avansat în care trăim oferă posibi
lități de afirmare în muncă pentru 
toți membrii societății. Pe statul de 
retribuire a muncii criteriul de di
ferențiere este unul singur la noi : 
cantitatea și calitatea muncii. efec
tuate. Atît și nimic altceva.

Să parcurgem în continuare 'pre
vederile Constituției noastre privind 
drepturile cetățenești. Vom consta
ta astfel:

„Cetățenii Republicii Socialiste 
România au dreptul de a alege 
și de a fi aleși in Marea Adu
nare Națională și în consiliile 
populare".

Un drept nu doar afirmat, ci, de 
asemenea, înfăptuit exemplar în 
viață. Dovada ? înainte de toate 
faptul că, din cei 369 de deputați în 
Marea Adunare Națională, 130 lu
crează nemijlocit în producția ma
terială, 54 de deputați sînt cadre 
din domeniul cercetării, ingineriei 
tehnologice, proiectării, învățămîn
tului, științei și culturii — adică, 
cum s-ar spune, muncitori cu min
tea ; 31 de deputați sînt ofițeri, ju
riști, economiști, medici, precum și 
reprezentanți ai cultelor. Semnifi
cativ pentru componența emina
mente populară a aleșilor noștri 

. este și faptul că 122 dintre depu- 
tați sînt femei. Cît privește com

„Cine zice socialism nu poate să nu înțeleagă și re
publica... Socialiștii, lucrînd pentru socialism, lucrează de 
la sine pentru republică".

ponența deputaților consiliilor 
populare, aceștia provin, de aseme
nea, din rîndurile muncitorilor, ță
ranilor și intelectualilor, într-un 
cuvînt al oamenilor muncii. Visul 
generației pașoptiste ca românii să 

se întocmească în republică demo
cratică — „stat in care oamenii 
adunați. îngrijesc singuri de soarta 
lor, fără a-și pune stăpîni pe cap. 
avî.id în lucrarea lor drept regulă 
dreptatea și drept țintă frăția" — 
s-a împlinit.

Constituția din 1923 recunoștea și 
ea în vorbe accesul poporului la 
c .'ducere. Una pe hîrtîe, alta în 
viață. Ne conving de această fla
grantă contradicție următoarele re
cunoașteri : „în anii 1928—1931, în
tre cei 387 de deputați in cameră 
erau și doi «plugari»-... doar cu nu
mele. Și asta intr-o vreme cînd la 
putere s-a aflat un guvern care iși 
zicea «țărănesc»". (Este vorba de 
guvernul prezidat de Iuliu Maniu, 
șeful partidului național-țărănesc). 
„Din parlamentul constituit in 1932 
au făcut parte 377 de industriași și 
moșieri, mari comercianți și... nici, 
un muncitor, țăran sau Pieserlaș".

Că făuritorii bunurilor materiale 
conduc destinele țării, fac politica 
ei o probează și mai concludent 
a.irmarea largă a democrație' 
directe; esența acestei democrații 
este democrația muncitorească, 
semnificînd, participarea directă, 
nemijlocită a celor ce muncesc la 
conducere. Astăzi, 30 la sută din
tre membrii consiliilor oamenilor 
muncii, cît și ai consiliilor de con
ducere ale ministerelor șt celorlalte 
organe centrale sînt muncitori și 
maiștri care lucrează nemijlocit în 
producție. Un mare număr de mun
citori fac parte, de asem.enea, u.n 
consiliile de conducere ale institu
țiilor cultural-educative, ale publi
cațiilor, radioteleviziunii. însăși 
practica de a supune principalele 
legi și decrete dezbaterii publice 
dezvăluie o fațetă semnificativă a 
profundului democratism, al vieții 
noastre sociale, în care omul mun
cii este adevăratul făuritor de is
torie.

Averea, apartenența națională sau 
alte criterii de asemenea natură 
nu mai au azi nici o „trecere" în 
România pentru a fi socotit,-cetă
țean de vază, apt Să candideze pen
tru alegerea în organele de condu
cere ale societății. Singurul criteriu 
precumpănitor este munca, atitudi
nea de cetățean înaintat, capabil să- 
înțeleagă problemele mari ale,.ță
rii, să-și consacre toate forțele 
creatoare înfloririi patriei și națiu
nii din care face parte.

Constituția țării prevede : 
„Cetățenii Republicii Socialiste 

România au dreptul la învăță
tură. Dreptul la învățătură este 
asigurat prin invățămîntul ge
neral obligatoriu, prin gratuita
tea învățămîntului de toate gra
dele, precum și prin- sistemul 
burselor de stat".

Dreptul la învățătură, la cultură. 
Visul atîtor generații, de la gîhdul

Constantin MILLE

Iui Miron Costin despre rodnica ză
bavă în fața paginii scrise, la în
crederea lui Șincai și Maior că, prin 
învățătură, poporul își va cunoaște 
strălucitul trecut, sorbind din el 
forță pentru : a se ridica iarăși la

vechea slavă, și la convingerea 
pașoptiștilor că prin lumina cărții 
neamul românesc se va trezi din 
somnul cel de moarte în care-1 az- 
vîrliseră tiranii... Toate aceste idea
luri s-au putut împlini abia în anii 
Republicii noastre, cînd statul so
cialist s-a angajat într-o vastă ope
ră de dezvoltare a învățămîntului, 
artei și culturii,- de înnobilare spi
rituală a omului, de forjare a unor 
trăsături morale noi. Statisticile do
vedesc că fiecare al patrulea cetă
țean al țării invață, in școli și fa
cultăți fiind cuprinși peste 5,4 mi
lioane de copii și tineri. In țara 
noastră există astăzi 274 case de 
cultură, .7 967 cămine culturale și fi-

„Dacă noi vom putea organiza pe muncitori și a-i 
face să capete stăpinirea politică, dacă prin această 
stăpînire politică vom putea reuși ca mijloacele de pro
ducere, unelte și pămînt să nu fie in mina unei singure 
clase, ci în mina națiunei întregi, dacă prin aceste 
mijloace, am pus în neputința de a se exploata și jefui 
om pe om și, prin urmare, atunci nici o clasă nu mai 
atîrnă de alta, nici o clasă nu mai poate stăpîni prin 
silnicie .pe alta, atunci domnia burgheză va dispărea, 
domnia silniciei și jafului nu vor mai fi".

liale, 266 cluburi, 6 363 biblioteci 
publice ; anual se publică 7 300 
titluri de carte într-un tiraj total 
de 87 milioane exemplare. Intr-o 
singură stagiune, spectacolele insti
tuțiilor artistice au. fost urmărite 
de 14 milioane oameni ; in 1982 
au fost înregistrați peste 200 mi
lioane de spectatori la film. La 
marele Festival național al muncii 

........  au 
de 
în 
Și

fel

și creației „Cîntarea României" 
luat parte aproape 4,5 milioane 
oameni ai muncii, constituiți 
aproape 192 000 de formații 
cercuri artistice.

Aceste cifre și multe altele la 
de grăitoare care ar putea ti înfă
țișate . aici stau mărturie limpede 
că în Republica noastră învățămîn- 
tul, arta și cultura au devenit cu 
adevărat bunuri ale întregului po
por, că poporul este făuritor și be
neficiar al actului de cultură, că 
valorile artei și culturii sînt așe
zate . statornic în slujba celor ce 
muncesc, că societatea noastră so
cialistă asigură tuturor oamenilor 
muncii condiții optime pentru îm- 

j. plinirea oricărei vocații, pentru re
alizarea oricăror aptitudini, pentru 
lărgirea orizontului de cunoaștere 
și înțelegere, pentru îmbogățirea 
continuă a vieții lor spirituale.

Constituția țării prevede :
„în Republica Socialistă 

România, naționalităților conlo
cuitoare li se asigură folosirea 
liberă ț limbii materne, precum 
și cărți, ziare, reviste, teatre, 
invățămîntul de toate gradele, în 
limba proprie. In unitățile ad- 
ministrativ-teritoriale locuite și 
de populație de altă naționali
tate decit cea română, toate or
ganele și instituțiile folosesc 
oral și scris și limba naționali
tății respective și fac numiri de 
funcționari din rîndul acesteia 
sau al altor cetățeni care cunosc 

limba și felul de trai al popu
lației locale".

își află ilustrare în acest para
graf al legii fundamentale a țării 
o dimensiune de esență a politicii 
partidului nostru comunist : reali
zarea deplinei egalități in drepturi 
a tuturor fiilor patriei, fără deose
bire de naționalitate. într-adevâr, 
încă de la apariția sa pe scena is
toriei, partidul s-a plămădit ca un 
partid al tuturor oamenilor muncii 
din țara noastră : români, maghiari, 
germani și de alte naționalități ; el 
a militat statornic pentru egalitatea 
în drepturi, adine convins că izola
rea și intoleranța națională, învrăj
birea națională slujesc numai și

C. Dobrogeanu-GHEREA

numai claselor exploatatoare, poli
ticii imperialiste, sînt menite să 
diminueze forța de luptă a poporu
lui, să abată masele populare de la 
adevăratele lor aspirații. In anii 
E .publicii, de cînd partidul se află 
la cîrma destinelor țării, aceste tra
diții au dobindit o nouă strălucire, 
în România problema națională cu- 
noscînd o soluționare profund știin
țifică, marxist-leninistă. Stau măr
turie în acest sens preocuparea 
statornică pentru așezarea unor 
trainice temelii economice ale ega
lității în drepturi, prin puternica 
dezvoltare a județelor încremenite 

„Este de datoria Partidului social-democrat: să-și 
afirme in fața principiului monarhic, pe care este înte
meiată Constituția țării, principiul său republican, fiindcă 
numai sub un regim republican lupta clasei muncitoare 
se poate desfășura în toată puterea ei;

să afirme că numai poporul întreg, de ambele sexe, 
fără deosebire de religie și naționalitate, poate să hotă
rască asupra soartei sale...**.

„ROMÂNIA MUNCITOARE", 13 aprilie 1914

altădată în înapoiere, multe dintre 
acestea locuite, alături de români, 
de oameni ai muncii aparținînd 
naționalităților conlocuitoare. Rit
murile dezvoltării lor au fost mult 
superioare acelora ale țării în an
samblul său. Drept urmare, în Co- 
vasna, Harghita, Mureș, Sălaj, Sa- 
tu Mare, Bihor, Bistrița-Năsăud, 
Alba etc. s-au făurit adevărate ce
tăți industriale, s-au creat sute de 
mii de noi locuri de muncă și, prin 
aceasta, condițiile necesare pentru 
af. .'marea plenară a personalității 
umane.

Naționalitățile conlocuitoare pot

„Prin socialism la înlăturarea tuturor prejudecăților, 
formelor anacronice, apăsării economice și politice; prin 
socialism spre democrație politică și economică, spre 
republica politică și socială — iată lozinca limpede și 
precisă a proletariatului".

„PROLETARUL", 15—29 iunie 1930

să-și cultive nestingherit limba ma
ternă ; a cunoscut o puternică dez
voltare învâțămîntul, arta și cul
tura în limbile naționalităților con
locuitoare. Există, potrivit cerințe
lor, unități școlare în care preda
rea se face în limbile naționalități
lor, pentru elevii care urmează 
aceste școli fiind editate 555 de ma
nuale școlare. în cadrul Festivalu
lui național „Cîntarea României" 
mii și mii de formații și cercuri 
artistice prezintă spectacole în lim
bile naționalităților conlocuitoare 
sau în limba română și limbile na
ționalităților conlocuitoare. 11 edi
turi publică cărți în limbile națio
nalităților conlocuitoare, editura 
„Kriterion" fiind specializată in 
acest’ sens. 14 teatre dramatice, de 
operă și de păpuși prezintă specta
cole în limbile maghiară, germană 
și idiș ; 53 de publicații sînt tipă
rite în limbile naționalităților con
locuitoare.

în spiritul echității exemplare, ce 
domină viața noastră socială, în 
rîndul deputaților din Marea Adu
nare Națională și în consiliile popu
lare se află un mare număr de re
prezentanți ai naționalităților con
locuitoare, în deplină concordanță 
cu ponderea acestora in totalul 
populației țării. 41 dintre deputății 
M.A.N., de exemplu, provin din 
rîndul naționalităților conlocuitoare, 
ceea ce reprezintă peste 11 la sută, 
proporție corespunzătoare structu
rii naționale în țara noastră. In ju
dețele cu populație maghiară, ger
mană sau de alte naționalități, mai 
numeroasă, procentul deputaților 
aleși în consiliile populare este, co
respunzător, mai mare. Cîteva 
exemple sînt edificatoare : în ju

J

dețul Harghita, aproape 84 Ia sută 
sînt maghiari ; în județul Mureș — 
circa 39 la sută ; în județul Covas- 
na — aproape 78 la sută ; în jude
țul Sibiu — aproximativ 20 la sută 
dintre deputați sînt germani ; în 
județul Brașov — 12 la sută din 
deputății aleși sînt maghiari și 6,2 
la sută germani ; în județul Mara
mureș
8,4 la sută ucraineni. Aceste reali
tăți ale României socialiste explică 
unitatea strînsă a tuturor fiilor pa
triei, fără deosebire de naționali
tate, faptul că toți cetățenii țării nu 
cunosc țel mai înalt decit ridicarea 

7 la sută sînt maghiari și

noastră prevede :
Republica Socialistă 
femeia are drepturi 
bărbatul".

dreptul la 
bătrînețe, 

de muncă, 
asistenței 

numeroase

pe noi trepte de progres a patriei 
comune, România socialistă.

Constituția 
„în

România, 
egale cu

Anii evului socialist al patriei, și 
cu deosebire cei care au urmat is
toricului Congres al IX-lea, au con
semnat un mare salt calitativ și in 
exercitarea rolului femeii în viața 
țării. Printr-un vast și armonios 
complex de măsuri, femeia a do
bindit o pondere tot mai însemnată 
în producția materială și creația 
spirituală, responsabilități tot mai 
mari in întregul sistem al democra
ției muncitorești. Astăzi femeile re
prezintă două cincimi din totalul 
personalului muncitor din indus
trie ; o pondere și .mai mare dețin 
femeile în rîndul oamenilor mun
cii din domeniile cercetării științi- 

. fice, agriculturii, învățămîntului, 
ocrotirii sănătății etc. Corespunză
tor, un număr tot mai mare de fe
mei îndeplinesc funcții de condu
cere la nivel local sau central ; zeci 
de mii de femei fac parte din consi
liile oamenilor muncii, ocupă funcția 
de director de întreprindere, de pre
ședinte al cooperativei agricole de 
producție, fac parte din personalul 
de conducere a unităților de cerce- 
tare-proiectare, învățămînt, sanita- [ 
re, a activității social-culturale.

In domeniul social, Constituția 
noastră, de asemenea, afirmă o sea
mă de drepturi largi, cum ar fi 
dreptul la odihnă sau 
asigurare materială la 
boală sau incapacitate 
După cum gratuitatea 
medicale, înlesnirile ________
acordate de stat pentru‘creșterea și 
educarea copiilor sînt alte elemente 
ce întregesc imaginea nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Drepturile înscrise în paragrafele 
legii fundamentale a țării se regă
sesc plenar în viața țării, a fiecă
ruia dintre noi. O dată mai mult 
le simțim imensa consistență acum, 
cînd sărbătorim trei decenii și ju
mătate de existență a Republi
cii, cînd evaluăm drumul bogat in 
victorii străbătut. .

Muncim, participăm la rezolvarea 
treburilor obștii, învățăm, lărgim 
mereu orizonturile cunoașterii și în
țelegerii noastre. Adine pătrunși de 
valoarea drepturilor pe care le 
avem, sîntem, totodată, conștienți 
că le conferim acestora conținut 
real, permanent prin faptele noas
tre, prin conduita noastră, îndepli- 
nindu-ne îndatoririle ce ne revin 
de a munci mai bine, de a gospo
dări mai judicios resursele mate
riale, de a pune plenar în valoare 
potențialul nostru de gîndire, crea
ție și energie. Spre binele țării și 
al fiecăruia dintre noi.

V

PUTEREA ȚARII-UNITATEA FIILOR ȚĂRII
Ioan ERHAN 
Silviu ACHIM

Vatra de aur a
Luna decembrie, lu

na zăpezilor fastuoase 
și a brazilor înstelați, 
cea care ne leagă cel 
mai mult de copilărie 
dar și care ne dă cel 
mai mult bărbăția 
maturității, lună în 
care, gospodărește, 
scrutăm roadele mun
cii unui an întreg și 
întrezărim cu lucidi
tate suișurile noului 
an, luna decembrie, 
această lună-simbol 
se deschide cu sărbă
torirea Marii Uniri 
românești și se în
cheie cu jubileul Re
publicii. O temelie și 
un arc triumfal, o ră
dăcină și fructul pîr- 
guit.

Republica visată de 
Bălcescu și de bălceș- 
tii cei mulți, anonimi, 
se sprijină, așadar, pe 
acea vatră de aur, de 
cuget și simțire, fără 
de care nimic nu e 
durabil și care se 
cheamă unitate.

Numai idealul de li
bertate și numai sen
timentul adînc și ne- 
sfîrșit de omenie mai 
străbat atît de con
stant istoria multimi
lenară a poporului 
nostru ca dorința ne
stinsă de unitate, as
pirație în fața căreia 
s-au ridicat atîtea ză
gazuri, cătînd a în- 
tîrzia împlinirea do
rinței legitime a po
porului nostru de a fi 
unul și nedespărțit, 
de a trăi în unitate. 
Despicat a fost, prin 
secoli, corpul mumei 
noastre, Țara. Cu mult 
înainte ca ei să se 
nască, trupul ei pre
figura decapitarea la
șă a lui Mihai, sacrifi
carea lui Brincovea- 
nu și a odraslelor 
lui. ca neam de nea
mul lui să nu mai 
odrăslească, fringerea 
pe roată a lui Horea 
și despicarea lui in 
k________

patru părți, jertfa mi
ilor și miilor de fii ai 
patriei, risipiți de la 
Rovine la Podul înalt, 
de la Călugăreni la 
Guruslău, de Ia Mă- 
rășești la Moisei.

Dar — nesocotind 
injustele frontiere tă
iate cu pana perfidă a 
cancelariilor imperiale 
și cu baioneta sînge- 
roasă a celor ce le pă
zeau „prestigiul" — 
întru păstrarea neștir
bită a unității s-au ri
dicat nu numai marii 
bărbați — de la legen
darul Burebista ce, in- 
tîiul, ne-a lăsat testa-

Vosile REBREANU

mentul cu rol de des
tin al unității, la Mir
cea și Ștefan, la lan- 
cu și Cuza ; întru păs
trarea neștirbită a u- 
nității s-a ridicat un 
popor întreg, cu băr
bații, femeile și copiii 
săi, cu toate genera
țiile sale izvorînd prin 
secoli. Iar ca poporul 
invincibil al griului 
sub zăpezi, întru păs
trarea neștirbită a u- 
nității s-au ridicat un 
popor, unul și același, 
al cuvintelor române, 
un popor, unul și ace
lași, al portului în 
noblețea lui fără sea
măn, un popor, unul 
și același, de datini și 
suflet, de cîntec și 
credință în steaua lui 
în veci necăzătoare.

în decembrie, prin 
vuietul crivățului ori 
prin căderea molco
mă, de poveste, a ful
gilor de nea, peste 
omătul, cum îi scria 
Creangă lui Emines- 
cu, înalt de o palmă 
domnească, printre 
colinzi și urători, au
zim distinct zecile de

• f v » • *unității .
mii de voci care, pe 
Cîmpia Libertății de 
la Blaj, exprimau la
pidar visul de pro
porții colosale al unei 
națiuni și al unei în
tregi istorii : Vrem să 
ne unim eu Țara ! 
Auzim chiotul de bu
curie al celor ce, pe 
Platoul Romanilor din 
Alba Iulia, săvîrșeau 
pentru eternitate U- 
nirea.

în acest decembrie- 
simbol, sub arcada ce 
unește cele două moi 
numentale coloane — 
Ziua Unirii și. Ziua 
Republicii — s-a des
fășurat evenimentul 
de largă rezonanță is
torică, marele Forum 
al comuniștilor. Con
ferința Națională a 
partidului nostru, pri
lej cu care președin
tele României, secre
tarul generai al parti
dului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a 
definit cu magistrală 
forță de sinteză, treap
ta în care ne situăm 
în urcușul perpetuu 
al devenirii noastre. 
Iar Conferința Națio
nală însăși a devenit 
o concentrată expre
sie a coeziunii tuturor 
fiilor patriei, fără de
osebire de naționali
tate, în jurul partidu
lui, al secretarului său 
general.

Triumfător și măreț, 
străbătînd țara de la o 
margine la alta, esca- 
ladînd Carpații ca un 
Transfăgărășan al u- 
nicei voințe, al acelu
iași ideal, bate pulsul 
viu, puternic, nestins 
al tuturor celor pe 
care patria comună 
i-a născut și care, li
beri sub același cer, 
suverani, neatîrnați și 
demni, constituie, fie- 
cate în parte, și toți, 
în deplină egalitate și 
unitate, tăria ei, a 
României eterne.

Republicii din
Slăvire ție, patrie iubită I
Tu — plai de-azur, de purpură și grîie ! 
De tine c-o iubire nesfîrșită 
ne leagă rădăcini de veșnicie I
De cum sorbim văzduhu-ntiia oara 
din prima clipă ce ne este dată 
nici n-am putea trăi in altă țară 
decit sub culmea de Carpați, rotată !
O, patrie I Supremă frumusețe I 
Cutezătoarei Harnică! Și dreaptă!
In tine visurile îndrăznețe 
ni se-mplinesc și înfloresc în faptă !
In tine fericirea ni se-mbină

laude cunună
cu flacăra nădejdilor curate I
Spre tine-azurul bolții se înclină
Și iți sărută piscurile toate I
Noi iți veghem slăvitul tău tezaur 
pe drumul tău ce nu cunoaște moarte I 
Deasupra ta planează șoimi de aur 
și-ți duc in lume slava mai departe I
Noi ne-am scăldat in rîurile tale I
Noi te-am iubit din veac întotdeauna !
Noi iți slăvim cimpiile natale
Și-ți împlinim din laude cununa I

Victor TULBURE

Marea ctitorie

Cu aripi albe anul nou se-arată 
și iarăși trece pragul casei mele, 
al casei mele care-i țara toată 
ce-și urcă glorioasele drapele 
pe-a măreției culme carpatină 
și gindu-n zarea lumii și-l așterne 
ca pe-un prinos de pace și lumină 
sub strălucirea stelelor eterne I 
Cu aripi albe anul nou sosește

culme carpatină
pe ale vieții șantiere, unde 
al lui Manole vis se împlinește 
cu imnul bucuriilor profunde, 
prin care un popor aduce slavă 
acestui brav partid al cutezării, 
acestei țări ce-și nalță fruntea bravă 
și-acestui brav bărbat din fruntea țării !

Hans SCHULLER

Patrie nepieritoare
Pe tine te-am vestit in toate 
luptele noastre înflăcărate, 
prin tine, viitorul ne-am visat, 
Republică te-am vrut 

și te-am cintat.

Grîu semănarăm, am săpat 
cărbune, 

doar pentru alții. Și nădejdi 
mai bune 

hutream, că va veni o zi

cînd tu, a noastră vei fi !

Știam că-ntr-o zi 
stăpinâ pe soartă vei fi, 
că vei fi mai frumoasă — 
pîine, cîntec și casă.

Te-am făurit cînd 
ne-a dat veacul îndemn, 

viforînd 
și ne ești armă, unealtă

spre creasta cea mai înaltă.

Te cîntăm ! Te urmăm ! 
Cu platoșa slavei

te îmbrăcăm l 
Republică I Soare I 
Patrie nepieritoare I

Szemler FERENC

(tălmăciri de Victor TULBURE)ț

Cu fierbinte dra
goste și recunoștință 
pentru ctitorii care au 
pus temeliile, cu ar
dentă- admirație pen
tru ziditorii de azi și 
cu nestrămutată în
credere în viitorul lu
minos al patriei noas
tre socialiste însem
năm, după datină 
strămoșească, în a- 
ceastă zi de 30 decem
brie, anul 1982 a 
treizeci și cincea în- 
crestătură în măias
tră „meșter-grindă" a 
CASEI ROMÂNEȘTI, 
rostind, copleșiți de 
bucurie și emoție, în
tr-un glas — de la 
Dunăre și Marea cea 
mare la Putna lui 
Ștefan și gorunul lui 
Horea : „LA MULȚI 
ANI !“

Pe turnurile tutu
ror cetăților româ
nești — de foc, de oțel, 
de lumină — flutură 
maiestuos în aceste 
ceasuri de sărbătoare, 
gloriosul și veșnic 
neplecatul tricolor 
purtînd cu strălucire 
stema, grea de sim
boluri, a Republicii — 
acea republică visată 
cîndva cu aprigă în
suflețire și spirit de 
sacrificiu de viziona
rul Nicolae Bălcescu, 
de alți atîția și-atîția 
luptători știuți ori 
neștiuți, ce și-au în- 
zidit viața, rînd pe 
rînd, fără șovăire la 
temeliile adînci și 
trainice pe care avea 
să se înalțe marea cti
torie de mai tirziu. 
Această măreață ope
ră este rodul vieții și 
muncii tuturor fiilor 
patriei noastre incit, 
astăzi, putem repeta 
cu poetul : „Tot ce 
mișcă-n țara asta, 
rîul, ramul, mi-e prie
ten". Nimic din ce am 
înălțat în Republica 
noastră n-a picat din

cer, nimic n-a venit 
de la sine. Totul a 
fost construit cu su
doare, pe temelia 
muncii unite a tutu
ror. Puterea țării de 
azi constă, de aceea, 
în unitatea întregului 
popor, a întregii na
țiuni în jurul partidu
lui, al secretarului său 
general.

Aniversăm 35 de ani 
de la înființarea Re
publicii. Moment de 
sărbătoare, moment 
de bilanț, moment de 
reflecție și visare...

Beneficiind de con
dițiile optime create

Teodor BRATU

de regimul democrat- 
popular, sub condu
cerea Partidului Co
munist Român, încer
catul conducător al 
întregului popor ro
mân, artele și slujito
rii lor au repurtat, an 
de an, succese incon
testabile, pentru ori
cine ușor vizibile în 
vasta rețea de așeză
minte culturale, dis
persate pe întreg te
ritoriul țării, în acti
vitatea miilor de for
mații artistice profe
sioniste și de amatori, 
în nivelul înalt al ma
nifestărilor artistice 
de orice fel. Este știut 
că, de exemplu, azi, 
alături de numele lui 
George Enescu, de
mult consacrat, sînt 
bine cunoscuți și apre- 
ciați pînă dincolo de 
fruntariile naționale 
numeroși compozitori 
din generațiile crescu
te sub auspiciile Re
publicii Române și, ca 
atare, exponenți ai 
noii noastre spiritua
lități socialiste. în 
competițiile artistice

internaționale care au 
loc anual în marile 
centre culturale, pe 
plan mondial, repre
zentanții culturii mu
zicale românești se 
clasează cu consec
vență neștirbită în 
eșaloanele de frunte, 
obținînd de fiecare 
dată laurii unor pre
mii sau ai unor dis
tincții de primă mă
rime, confirmînd și 
prin aceasta perfor
manțele atinse în 
acești ani de arta ro
mânească.

Pe plan .național, 
creatori, interpreți, 
melomani — tineri sau 
vîrstnici, fără, deose
bire de naționalitate 
— iși dau mina fră
țește și iși unesc efor
turile creatoare sub 
aura marelui Festival 
național „Cintarea 
României", aducînd, 
împreună, o impor
tantă contribuție la 
îmbogățirea patrimo
niului național cu noi 
valori artistice, la e- 
ducarea patriotic-re- 
voluționară și estetică 
a maselor populare de 
la orașe și sate.

în pragul 
Nou, auzind 
acum muzica 
cu rezonanțe 
a orologiilor 
marca sublim 
tul lui 1983, ne expri
măm din ' -
adeziunea 
deziderate 
recent de 
Națională _ _____
lui Comunist Român 
și ne angajăm să mi
lităm ferm pentru 
armonie și pace in 
lume, pentru fericirea 
Republicii 
tuturor 
căror 
rezidă 
puterea 
dența poporului 
mân.

Anului 
de pe 
festivă, 

cosmice, 
ce vor 
incepu-

toată inima 
la marile 
exprimate 
Conferința 

a Partidu-

noastre, a 
fiilor ei, în a 
muncă unită 
puterea țării 

și indepen-
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu tovarășul Rene Mauge

(Urmare din pag. I)
tnocrației, păcii și progresului social.

Schimbul de vederi a evidențiat, de 
asemenea, preocuparea celor două 
partide față de deteriorarea, în ulti
mul timp, a climatului internațio
nal, care pune în pericol pacea, in
dependența și securitatea popoarelor. 
Ș-a considerat că în aceste condiții 
este necesar de a se acționa cu fer
mitate pentru oprirea încordării 
existente în lume, eliminarea forței 
și amenințării cu forța din relațiile 
internaționale, rezolvarea stărilor 
conflictuale, a tuturor diferendelor 
dintre state prin mijloace pașnice; 
pe calea negocierilor, pentru reali
zarea dezarmării, în primul rind a 
dezarmării nucleare, pentru înfăp
tuirea unei păci trainice — problemă 
fundamentală a zilelor noastre.

Abordîndu-se probleme legate de 
întărirea colaborării și securității pe

Solemnitatea înaintării 
în grad a unor generali 

și ofițeri superiori
(Urmare din pag. I)
flețită de înaltul dumneavoastră 
exemplu de nobilă dăruire față de 
interesele supreme ale națiunii noas
tre, este pătrunsă pînă în adincul 
ființei sale de hotărîrea de a nu-și 
precupeți forțele pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și exter
ne a partidului și statului, pentru 
însușirea și aplicarea întocmai a 
doctrinei militare naționale — al 
cărei Înțelept fondator sinteți — a 
directivei^ și ordinelor pe care ni 
le dați f'jrmanent, astfel ca ea să-și 
îndeplip ască ireproșabil misiunea 
sacră d^a străjui cu abnegație, îm
preună cu unitățile Ministerului de 
Interne, cu celelalte componente ale 
sistemului național de apărare, cu 
întregul popor, independența, suve
ranitatea și integritatea teritorială a 
patriei împotriva oricărei agresiuni.

Personal, vă asigur că și în viitor 
îmi voi consacra toată puterea mea 
de muncă executării ferme a sarci
nilor de răspundere încredințate de 
partid și guvern, de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Să trăiți, tovarășe comandant su
prem !“.

A vorbit apoi general-maior 
Gheorghe Dănescu, care a spus :

„Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședinte al Republicii Socialiste Româ
nia, comandant suprem al forțelor 
armate,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
I Vă rog să-mi permiteți ca în acest 
moment solemn, în numele ofițerilor 
din Ministerul de Interne, înaintați 
în grad cu prilejul celei de-a 
XXXV-a aniversări a Republicii, să 
exprim profunda noastră gratitudine 
pentru gradele acordate și, cu vibran
tă emoție și fierbinte mîndrie patrio
tică, să dau glas sentimentelor de 
neprețuită stimă, respect și admira
ție pe care le nutrim — alături de 
întregul popor — față de dumnea
voastră, tovarășe comandant suprem, 
cel mai iubit fiu al națiunii noastre 
socialiste, militant revoluționar și 
patriot înflăcărat, luptător ferm și 
neobosit pentru apărarea indepen
denței și suveranității naționale, 
pentru prosperitatea patriei.
: Sin te! ii pe deplin conștienți că 
onoarea militară ce ne-o acordați, 
aprecier le dumneavoastră referitoa
re la a ‘ivitatea pe care o desfășu
răm reprezintă o expresie a grijii 
permanente ce o manifestați pentru 
întărirea și continua perfecționare a 
activității organelor de securitate si 
miliție, a celorlalte unități ale Mi
nisterului de Interne, aceasta obli- 
gindu-ne la o angajare și mai ho- 
tărîtă pentru îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a misiunilor în
credințate.

Vă raportez, tovarășe comandant 
suprem, că toate cadrele Ministeru
lui de Interne, sub conducerea parti
dului, sint ferm hotărîte să-și inten
sifice eforturile, să manifeste mal 
.multă vigilență și combativitate re
voluționară, să imprime întregii lor 
activități un și mai pronunțat spirit 
de angajare, astfel incit, cu sprijinul 
permanent al colectivelor de oameni 
ai muncii, in colaborare cu organi
zațiile democrației socialiste, să-și 
sporească aportul la înfăptuirea mă
rețelor sarcini ce le revin din docu
mentele Congresului al XII-lea și ale 
Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român.

Vă asigurăm, mult stimate tova

Decrete prezidențiale de înaintare in grad 
a unor generali și ofițeri superiori

Prin decret prezidențial a avut loc 
înaintarea în grad a unor generali, 
precum și acordarea gradului de 
general-maior și contraamiral unor 
colonei și căpitani de rangul I din 
Ministerul Apărării Naționale :

— la gradul de general-colonel, 
generalul-locotenent Constantin Ol- 
teanu ;

— la gradul de general-locotenent 
; următorii generali-maiori : Constan
tin Antoniu, Constantin Bogdan, Ilie 
Ceaușescu, Traian Dafinescu, Vasile 
Dragomir, Marin Dragu, Nicolae Ef- 
timescu, loan Geoană, Lucian Io- 
nescu;

— la gradul de general-maior ur
mătorii colonei : Florea Cîrneanu, 
Costache Codrescu, Neculai Diaconu, 
Gheorghe Găinușe, Grigore-Mircea 
Iacob, Constantin Ioniță, Neculai 
Iordache, Marcel-Alexandru Mari-

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 30 

decembrie, ora 20 — 2 ianuarie, ora 20. 
în țară : Vremea va fi în general fru
moasă. Cerul va fi schimbător, favora- 

, bil precipitațiilor slabe, sub formă de 
ninsoare. Vintul va suf’a slab pînă la 
moderat, cu unele intensificări predomi- 
;nînd din sectorul nordic în prima parte 

continentul european, s-a relevat 
necesitatea ca, la reluare, reuniunea 
de la Madrid să se încheie cu rezul
tate cît mai bune, să ducă la con
vocarea unei conferințe pentru în
credere și dezarmare în Europa și 
care să asigure continuitatea pasu
lui de la Helsinki.

De ambele părți a fost subliniată 
necesitatea întăririi colaborării și so
lidarității țărilor în curs de dezvol
tare, în lupta pentru democratizarea 
relațiilor internaționale, pentru lichi
darea subdezvoltării și făurirea unei 
noi ordini economice internaționale, 
care să asigure dezvoltarea liberă, 
independentă a tuturor popoarelor 
lumii.

Schimbul de vedere în probleme 
ale mișcării comuniste și muncito
rești a relevat voința celor două par
tide de a acționa pentru întărirea 
prieteniei, solidarității și colaborării 
dintre partidele comuniste și munci- 

rășe comandant suprem al forțelor 
armate, că pentru cadrele Ministe
rului de Interne nu există țel mai 
înalt și cauză mai scumpă decît slu
jirea cu devotament, dăruire și spirit 
de sacrificiu a cauzei partidului, a 
politicii sale înțelepte și clarvăzătoa
re de edificare a socialismului și co
munismului pe pămîntul patriei 
străbune.

Să trăiți, tovarășe comandant su
prem !“. , '

A luat, de asemenea, cuvîntul ge- 
neral-locotenent Constantin Antoniu, 
care a spus :

„Mult stimate . tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte al 
Republicii Socialiste România, co
mandant suprem al forțelor noastre 
armate,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca din 

partea generalilor înaintați în grad 
și a ofițerilor cărora li s-a acordat 
gradul de general, în ajunul celei 
de-a 35-a aniversări a proclamării 
Republicii, să dau expresie înaltei 
gratitudini față de Partidul Comu
nist Român, de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru clarviziunea și realismul cu 
care conduceți destinele poporului 
român, pentru inestimabila contri
buție la ridicarea țării pe noi culmi 
de progres și civilizație, la cauza pă
cii, înțelegerii și prieteniei între po
poare, pentru atenția permanentă ce. 
o acordați armatei, întăririi puterii ei 
combative.

In acordarea noilor grade,- vedem / 
încă o dovadă a prețuirii pe care 
partidul și statul nostru, dum
neavoastră personal, tovarășe,, ooman-, 
darit suprem, o acordați ăctîvîiațiî' 
cadrelor militare, contribuției noas
tre la înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului, a 
sarcinilor încredințate oștirii.

în toată activitatea noastră sîntem 
călăuziți permanent de exemplul lu
minos de muncă și viață al dum
neavoastră, tovarășe secretar general, 
de principialitatea și cutezanța revo
luționară cu care acționați, ca arhi
tect al României socialiste, pentru 
propășirea poporului român, pentru 
libertatea și independența sa, pentru 
creșterea prestigiului statului nostru 
pe plan internațional.

Pe deplin conștienți de înaltele 
sarcini ce ne revin, vă asigurăm, to
varășe comandant suprem, că vom 
acționa, în continuare, cu toată fer
mitatea pentru buna conducere a 
sectoarelor încredințate. în spiritul 
cerințelor documentelor adoptate de 
Conferința Națională, ne angajăm 
solemn să servim neabătut, cu toată 
ființa noastră cauza socialismului, a 
ridicării României pe trepte tot mai 
înalte de progres și civilizație, să 
facem totul pentru ca armata să fie 
gata oricînd să îndeplinească fără 
șovăire ordinele patriei și partidului, 
ale dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu.

„Să trăiți, tovarășe comandant su
prem 1“

A luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărit cu deose
bită atenție de cei prezenți, fiind 
subliniat cu vii aplauze.

în încheierea solemnității, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și, 
statului s-au întreținut într-o at
mosferă cordială cu generalii ridicați 
în grad.

(Agerpres)

chescu, Mircea Olteanu, Horia Opru- 
ță, Marin Pancea, Ion Petroaica, Io
sif Rus, Andreiu Socol ;

— Ia gradul de contraamiral ur
mătorii căpitani de rangul I : Gheor
ghe Anghelescu, Ion Boian,

De asemenea, prin decret prezi
dențial a avut loc înaintarea în 
grad a unor generali, precum și 
acordarea gradului de general-maior 
unor colonei din Ministerul de In
terne :

— la gradul de general-locotenent 
următorii generali-maiori: Nicolae A. 
Ceaușescu, Istifie Geartu, Constantin 
Nuță, Gheorghe Vasile ;

— Ia gradul de general-maior ur
mătorii colonei : Ștefan Alexie, 
Gheorghe Bucur, Gianu Bucurescu, 
Gheorghe Dănescu, Constantin-Cos- 
tel Guțu, Velicu Mihalea, Mihai Ro
taru, Traian Tăulescu.

a intervalului. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 8 și plus 
2 grade, izolat mai coborîte, iar cele 
maxime între minuș 2 și plus 8 grade. 
Pe alocuri se va produce ceată însoțită 
și de depunere de chiciură. în Bucu
rești : Vremea va fi în general frumoa
să, cu cerul variabil. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 3 
și zero grade, iar cele maxime între 2 
și 6 grade. Ceață seara și dimineața. 
(Liana Cazacioc, meteorolog de ser
viciu).

s-a întîlnit 
Mosquera

torești, pe baza deplinei egalități în 
drepturi, a stimei și respectului re
ciproc, a dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora în mod independent li
nia politică, tactica și strategia re
voluționară în conformitate cu reali
tățile istorice, naționale și sociale, 
specifice din fiecare țară.

S-a relevat, de asemenea, necesi
tatea întăririi colaborării dintre 
partidele comuniste, socialiste, so- 
cial-democrate, dintre toate forțele 
progresiste in lupta pentru progres, 
prosperitate și pace în întreaga lume.

A fosf exprimată hotărîrea Parti
dului Comunist Român și Partidului 
Comunist din Ecuador de a conlu
cra și pe viitor pentru a-și aduce 
contribuția activă la triumful idealu
rilor de pace, democrație și progres 
social ale tuturor popoarelor.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate și 
prietenie.

ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ:

Adunări festive consacrate 
aniversării Republicii

în municipiile centre de județ 
din întreaga țară au avut loc, 
miercuri, adunări festive consacra
te celei de-a 35-a aniversări a pro
clamării Republicii.

Despre proclamarea Republicii — 
eveniment memorabil, cu profunde 
semnificații în istoria poporului ro
mân — au vorbit primii secretari 
ai comitetelor județene de partid, 
Subliniindu-se că actul revoluțio
nar de la 30 Decembrie 1947 a 
marcat instaurarea celei mai de
mocratice forme de guvernămint 
din istoria națiunii noastre, în ex
puneri s-a arătat că acest moment 
a deschis o etapă superioară în 
dezvoltarea statului român, a so
cietății românești. în ansamblul său 
— etapa revoluției și construcției 
socialiste. în acest cadru, vorbitorii 
au relevat cu satisfacție mărețele 
înfăptuiri obținute de poporul ro
mân în anii Republicii, sub condu
cerea partidului, marile transfor
mări economico-sociale intervenite 
în viața fiecărui județ, a tuturor 
așezărilor țării. Au fost evidențiate 
în mod deosebit succesele de în
semnătate istorică din anii care au 
trecut de la cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, perioada cea 
mai rodnică din întreaga istorie a 
României.

S-a arătat că oamenii muncii din 
fiecare județ, din fiecare localitate 
au întîmpinat cea de-a 35-a ani
versare a Republicii sub semnul 
muncii intense, al voinței ferme 
de a transpune neabătut în fapt 
obiectivele Congresului al 'XII-lea 
al P.C.R., hotărîrile și programele 
adoptate: la- Conferința Națională 
a, partidului, orientările de inesti* 
mabilă valoare teoretică și practi- 

, că. formulate în magistralul Raport 
'''breZențăt' de tovarășul Nicolap 

Ceaușescu în fața forumului comu
niștilor români.

Exprimînd, la această glorioasă 
aniversare, nemărginită bucurie și 
mindrie patriotică, precum și deo
sebită satisfacție pentru marile re
alizări obținute de poporul român 
în anii care au trecut de la procla
marea Republicii, participanții la 
adunările festive au adresat vi
brante telegrame C.C. al P.C.R., to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Au îndeplinit
într-o telegramă adresată C.C. al 

P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de Comitetul județean Vaslui al 
P.C.R., oamenii muncii din industria 
județului raportează îndeplinirea mai 
devreme a planului la producția- 
marfă pe acest an.

însușindu-ne pe deplin bogăția de 
teze și idei cuprinse în documentul 
programatic prezentat Conferinței 
Naționale — se arată în telegramă 
— urmînd cu întreaga ființă strălu
citul dumneavoastră exemplu de 
activitate revoluționară, ne expri
măm deplina adeziune la politica 
internă și externă a partidului și vă 
încredințăm, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, că oame
nii muncii din județul Vaslui vor 
traduce exemplar în viață hotărîrile 
Congresului al XII-lea al partidului 
și ale recentului forum al comuniști
lor pentru înălțarea patriei pe noi 
culmi ale socialismului și comunis
mului.

La rîndul lor, oamenii muncii din 
industria județului Covasna au înde-
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11,00 Telex
11,05 Republica la a 35-a aniversare. 

Itinerare prin prezentul socialist al 
țării

11.25 Ecran de vacanță. Film artistic : 
„Aurel Vlaicu“ — ultima parte

12,15 Tragerea de amortizare ADAS
12.25 Pași de viață lungă
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Iubirea de țară e-n fapta noastră

cinema
© Quo vadis, homo sapiens : SCAI/- 
(11 03 72) — 9,15; 11,15; 13,15; 16; 18; 
20, VICTORIA (16 28 79) — 9,30; 11,30; 
13,30; 16; 18; 20, MODERN (23 71 01) — 
9; 11,15; 13ț30; 15,45; 18; 20.
© Năpasta : CULTURAL (83 50 13) — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15. '
• Secvențe : MIORIȚA (14 27 14) —
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Concurs : DACIA (50 35 94) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, LIRA. (317171)
— 15,30; 18: 20, TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
0 Mihai Viteazul : PATRIA (11 86 25)
— 10; 14; 18.
© Pădurea nebună ; PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Fata cu giștele — 9,15; 10,45; 12,15;

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit 
din partea primului ministru al 
Thailandei, general Prem Tinsu- 
lanonda, o telegramă, prin care sint 
transmise sincere mulțumiri și pro
funda apreciere pentru felicitările 
adresate cu ocazia Zilei naționale a 
Thailandei.

DIN PARTEA CONSILIULUI 
DE STAT

COMUNICAT 
în legătura cu folosirea 
autoturismelor proprietate 
personală în zilele de 1—2 

ianuarie 1985
în zilele de 1—2 ianuarie 1983, 

autoturismele proprietate "personală 
pot circula indiferent de numărul 
de înmatriculare, cu soț sau fără 
soț, al autoturismului.

în telegrame se subliniază că 
imaginea luminoasă a României de 
astăzi, țară liberă, demnă și pros
peră, așa cum se prezintă la ani
versarea a 35 de ani de Republică, 
este rezultatul nemijlocit al muncii 
eroice a întregului nostru popor, 
condus cu clarviziune de partidul 
comunist, în fruntea căruia tova
rășul Nicolae Ceaușescu desfășoa
ră o neobosită activitate revoluțio
nară, pusă în slujba intereselor vi
tale ale poporului.

în același timp, în telegrame se 
exprimă sentimentele de profundă 
recunoștință și aleasă prețuire față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
patriot înflăcărat, strălucit militant 
revoluționar, mare om politic al 
lumii contemporane, prin a cărui 
gîndire înțeleaptă și acțiune perse
verentă România socialistă a do- 
bîndit un imens prestigiu interna
țional, aducîndu-și o contribuție 
unanim apreciată la soluționarea 
marilor probleme ale lumii con
temporane, la instaurarea unui cli
mat de pace, prietenie și colabo
rare între popoare.

Reafirmînd, în numele lor și al 
tuturor oamenilor muncii, întreaga 
adeziune la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nos
tru, semnatarii telegramelor asigu
ră pe secretarul general al partidu
lui că vor face totul pentru a în
făptui cu abnegație istoricele hotă- 
rîri adoptate de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale 
partidului, pentru transpunerea în 
fapt a Programului de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de înaintare a patriei' 
spre comunism. e.rn.dP'î

în prag de Ăn nou, participanții. ■ 
laj.adupările; consacrate celei^-.^e-tțp 
35-a aniversări' a Republicii. ’au 
adresat, de asemenea, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu toată căldu
ra inimilor lor. tradiționala urare 
„La mulți ani !“, .viață îndelungată 
și multă putere de muncă pentru a 
conduce mai departe poporul, cu 
aceeași înțelepciune și clarviziune, 
spre comunism.

în încheierea adunărilor au fost 
prezentate, spectacole omagiale, 
susținute de formații artistice pro
fesioniste și de amatori.

(Agerpres)

planul anual
plinit înainte de termen prevederile 
de plan pe acest an la producția 
netă și producția-marfă.

în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de către Comitetul județean Covasna 
al P.C.R, se spune : în acest mo
ment de sărbătoare vă rugăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să primiți sentimentele 
noastre de sinceră mulțumire și re
cunoștință pentru tot ceea ce ați 
făcut și faceți pentru înflorirea pa
triei și bunăstarea întregului popor, 
pentru sporirea continuă a prestigiu
lui României în rîndul țărilor lumii. 
Primiți, mult stimatei tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, asigurarea noastră fermă 
că vom munci și în continuare cu 
elan patriotic, cu responsabilitate co
munistă pentru înfăptuirea fără pre
get a tuturor sarcinilor ce ne revin 
din documentele Congresului al XII- 
lea și Conferinței Naționale ale 
partidului în opera de înălțare și 
propășire a patriei — Republica So
cialistă România.

de zi cu zi... — reportaj
16.30 Studioul tineretului
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,40 Republica, un gînd, un țel, o sin

gură voință
21,00 Odă Republicii. Spectacol literar- 

muzlcal-coregrafic
21,45 ,,E țara în sărbătoare" — program 

muzical
22,00 Telejurnal

VINERI, 31 DECEMBRIE
20.30 Telejurnal
20.50 Melodii românești
21,00 Program special de Revelion

13,45; 15,30; Nea Mărin miliardar — 
17,15; 19,15: DOINA (16 35 38).
0 Conspirația : CENTRAL (14 12 24) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Ultima noapte de dragoste ; CA
PITOL (16 29 17) — 9; 12; 16; 19.
® Rămîn cu tine : COSMOS (27 54 95)
— 13,30; ‘15,30; 17,30; 19,30, STUDIO
(59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18; 20, PA
CEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Actorul și sălbaticii : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19.
© Capcana : EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Ultimul cartuș: GRI VIȚA (17 08 58)
— 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Trandafirul galben : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
O Cu mîinile curate : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Prea tineri pentru riduri : POPU
LAR <35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
© Tăunul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, FAVORIT 
(45 31 70) — 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20,15. 
® Cîteva zile din viața lui Oblomov s 
BUZEȘTI (50 43 58) — 16; 18.
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Manifestări consacrate aniversarii Republicii
BEIJING — Cu prilejul celei de-a 

35-a aniversări a proclamării Re
publicii, Asociația de prietenie a 
poporului chinez cu străinătatea și 
Asociația de prietenie China— 
România au organizat o recepție.

în cuvîntul său Wang Bingnan, 
președintele Asociației de pr’etenie 
a poporului chinez cu străinătatea, 
a relevat semnificația evenimentu
lui, succesele obținute de poporul 
român in construcția socialismului, 
sub conducerea P.C.R., in frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. Au fost evidenția
te, de asemenea, cursul ascendent al 
relațiilor bilaterale in toate dome
niile, impulsul nou imprimat cola
borării multilaterale româno-chine- 
ze de vizita efectuată in luna aprilie 
a.c., in China de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu.

A luat cuvîntul, de asemenea, am
basadorul României la Beijing, 
Florea Dumitrescu, care a relevat 
importantele hotăriri ale recentei 
Conferințe Naționale a P.C.R., dez
voltarea relațiilor româno-chineze, 
în conformitate cu înțelegerile și 
hotărîrile, convenite la cel mai înalt 
nivel, în interesul ambelor popoare, 
al edificării socialismului in Româ
nia și China.

La recepție, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prietenie, 
au participat Qian Qichen, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
membri ai conducerilor ministere
lor Comerțului Exterior și Relații
lor Economice, Culturii și Apărării, 
reprezentanți ai secției pentru re
lații externe a C.C. al P.C. Chinez, 
al municipalității Beijing, membri 
ai Ambasadei române.

★
Participanții au vizionat o expo

ziție de fotografii redind aspecte 
ale dezvoltării economico-sociale a 
României in anii care au trecut de 
la proclamarea Republicii. în 
timpul recepției, artiști chinezi

Spre alegeri anticipate în Portugalia?
LISABONA 29 (Agerpres). — în 

cadrul consultărilor cu reprezentan
ții diferitelor formațiuni politice 
portugheze destinate găsirii modali
tăților de rezolvare a crizei guver
namentale, președintele Ramalho 
Eanes s-a întilnit cu conducătorii 
partidelor comunist, Alvaro Cunhal, 
și socialist, Mario Soares, transmit 
agențiile internaționale de presă.

Răspunzînd întrebărilor ziariștilor 
după întrevederea cu șeful statului, 
Alvaro Cunhal, secretar general al 
P.C.P., a arătat că, după părerea 
comuniștilor portughezi, singura mo
dalitate de depășire a crizei politice 
este organizarea de alegeri generale 
anticipate. O opinie asemănătoare a 
fost exprimată și de Mario Soares, 
care a afirmaț ..că partidele coaliției 
idemislQnarjerjnuj au a reușit să pre-
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Înrăutățirea situației economico-sociale în S.U.A.
• 12 milioane de persoane în căutare de lucru • O treime 
din capacitatea de producție a țării neutilizată • Cel 
mai mare regres al produsului național brut din ultimii 40 

de ani
WASHINGTON 29 (Agerpres). — La 

Washington continuă să fie date pu- 
■ blicității noi rapoarte oficiale cu pri
vire la evoluția situației economice 
și sociale a Statelor Unite. Unul din 
aceste rapoarte, reluat de agenția 
Associated Press, relevă că efectele 
cele mai grave ale recesiunii se re
simt mai ales pe plan social ; apro
ximativ 12 milioane de americani 
sint în căutarea unui loc de muncă. 
Rata șomajului este acum de 10,8 la 
sută, față de 7,2 la sută la începutul 
recesiunii, și este probabil ca, în cel 
mai scurt timp, aceasta să urge la 
11 Ia sută."

Produsul național brut real al 
S.U.A. va înregistra în acest an un 
recul de 1,7 la sută, considerat ' ca 
fiind cel mai mare de la mijlocul 
anilor ’40. Aproape o treime din ca
pacitatea de producție a Statelor 
Unite nu este utilizată, iar producția 
industrială înregistrează un declin

Ravagiile subalimentației în țările 
în curs de dezvoltare

15 milioane de copii au murit de foame în 1982
PARIS 29 (Agerpres). — în rapor

tul anual al U.N.I.C.E.F., dat publi
cității la Paris, se menționează că, 
în 1982, au murit, în medie, în fiecare 
zi, peste 40 000 de copii. în special în 
țările în curs de dezvoltare, din cau
za subalimentației, foametei și ab
senței unei asistențe medicale cores
punzătoare. A permite moartea zil
nică a 40 000 de copii din pricina 
subalimentației într-o lume ce stă- 
pînește mijloacele necesare pentru 
prevenirea acestui flagel este mai 
mult decît o inconștiență, a declarat 
directorul executiv al U.N.I.C.E.F., 
James Grant. Iar statisticile sint 
elocvente în ceea ce privește cau
zele reale ale unei atari situații. 
Dacă 1982 este astfel anul în care au 
murit, de foame, circa 15 milioane 
de copii, el înseamnă, în același 
timp, perioada în care absurda cursă 
a înarmărilor a înghițit 650 miliarde 
dolari. Or, pentru stimularea creș
terii producției agricole în țările în 
curs de dezvoltare, astfel îneît aces

• Cavalerii teutoni : FLACĂRA
(20 33 40) — 15,30; 18,30.
@ Portretul soției pictorului : VIITO
RUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Valentina: UNION (13 49 04) — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
• Soarele alb al pustiului : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15,30; 17,30; 20.
© Amnezia : BUCUREȘTI (15 61 54) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, GLORIA 
(47 46 75) — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
FLAMURA (85 77 12) — 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
© Vrăjitorul din Oz : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20.
0 Nimic nou pe frontul de vest : TO
MIS (21 49 46) — 9; 12; 16; 19.
@ Bunul meu vecin Sam : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,15.
• Sub patru steaguri: ARTA (213186) 
— 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Papillon : FERENTARI (80 49 85) — 
15,30; 18,30.
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au prezentat un program de Cintece 
populare românești și chinezești.

SOFIA — Cu același prilej, la 
Ambasada României din Sofia a 
avut loc o conferință de presă. 
Ambasadorul român, Petre Dumi
nică, a evocat importanța deosebi
tă a acestui eveniment revoluțio
nar în istoria României, a eviden
țiat ampla activitate desfășurată 
de oamenii muncii din țara noas
tră sub conducerea partidului, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru înfăp
tuirea neabătută a obiectivelor sta
bilite de Congresul al XII-lea, de 
Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român. A fost relevat 
cursul mereu ascendent al relații
lor de prietenie dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar, dintre România și 
Bulgaria, care au la bază înțelege
rile și hotărîrile stabilite în cadrul 
intîlnirilor dintre conducătorii 
celor două partide și state, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov.

KHARTUM — Consiliul național 
pentru prietenie, solidaritate și pace 
din Sudan a organizat, in cola
borare cu Asociația de prietenie 
sudanezo-română o seară culturală 
consacrată celei de-a 35-a aniversări 
a proclamării Republicii și Confe
rinței Naționale a P.C.R.

în alocuțiunea rostită de directo
rul executiv al consiliului au fost 
evocate semnificația actului de la 
30 Decembrie 1947, succesele po
porului român în dezvoltarea eco
nomică și socială, în înfăptuirea 
programului partidului de construi
re a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, sub conducerea înțeleap
tă a președintelui Nicolae Ceaușescu. 
Au fost, de asemenea, evidențiate 
relațiile de strînsă conlucrare și 
colaborare româno-sudaneze, ci
mentate in cadrul intîlnirilor la ni
velul cel mai înalt, sprijinul acor
dat de România in construirea unor 
obiective economice din Sudan.

zinte soluții viabile la problemele e- 
conomice și sociale ce confruntă 
Portugalia.

Un comunicat al Președinției Re
publicii anunță că șeful statului va 
lua o decizie privind soluționarea 
actualei crize politice, după ce va 
examina noi propuneri din partea 
partidelor actualei coaliții demisio- 
nare, relatează agenția France 
Presse.

Observatorii politici din Lisabona 
apreciază că, în cazul în care aceste 
partide — social-democrat, Centrul 
Democratic și Partidul Popular Mo
narhist — nu vor ajunge la un acord 
privind desemnarea succesorului lui 
Francisco Pinto Balsemao, șeful sta
tului va decide dizolvarea Parlamen
tului, și chemarea la urne a corpului 
elecf.oral portughez. .

continuu, începînd din iulie 1981. Po
trivit raportului, numărul locuințelor 
nou construite a fost în 1982 cel mai 
mic din întreaga perioadă poștbelică, 
iar numărul falimentelor în sectorul 
companiilor particulare a crescut 
anul acesta cu 50 la sută în raport 
cu 1981, apreciindu-se ca fiind rata 
cea mai mare din 1933 încoace.

Deficitul bugetului federal pe anul 
care se încheie se ridică la 111 mi
liarde dolari, nivel record, și exper- 
ții prevăd agravarea lui în continua
re. Agenția citată subliniază faptul 
că președintele Ronald Reagan a 
promis în campania electorală că în 
anul 1983 Statele Unite vor avea un 
buget federal’ echilibrat: De aseme
nea, în acest an, S.U.A. înregistrea
ză un deficit record al balanței co
merciale și este mâi mult ca sigur, 
potrivit raportului, că deficitul co
mercial se va agrava în anul viitor.

tea să fie în măsură să învingă foa
metea și subnutriția, ar fi suficiente 
10—12 miliarde dolari, sumă care ar 
reprezenta echivalentul cheltuielilor 
militare mondiale efectuate timp de 
numai 8 zile. în perioada de după 
ultimul război mondial și începutul 
anilor ’70 — se arată în documentul 
U.N.I.C.E.F., în țările sărace rata 
mortalității infantile a fost redusă, 
în medie cu 50 la sută, dar ulterior, 
acest progres n-a mai putut fi men
ținut.

Se subliniază astfel că, în prezent, 
60 la sută dintre mamele din statele 
„lumii a treia" suferă de malnutriție, 
ceea ce afectează, implicit, dezvol
tarea normală a copiilor.

De asemenea, se menționează că 
așa-numita malnutriție invizibilă — 
constînd în absența unor alimente 
corespunzătoare în special în ceea 
ce privește proteinele conținute — 
afectează o pătrime din totalul copii
lor din țările în curs de dezvoltare.

© Cinci pentru infern : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15,30; 18; ,20.
© Colosul din Rhodos : MUNCA 
(21 50 97) — 16; 19.
© Program de vacanță : LIRA — 9; 
MIORIȚA — 9,30; COSMOS — 9,30;
11,30; PACEA — 9; GRIVIȚA — 9,30; 
GIULEȘTI — 9; GLORIA — 9; FLA
MURA — 9; ARTA — 9.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Un fluture pe lampă — 19,30, 
(sala Atelier) : Așteptindu-1 pc Godot 
(amînat din 21 dec.) — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Horia 
— 11.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Vio
lete de Parma — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gln-Itummy — 19; (sala Grădina Icoa

nei, 12 44 16) : Poezia muzicii tinere
— 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Baladă cotidiană — 19,30; (sala mică 
a Palatului) : Doi pe un balansoar
— 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Jocul vieții și al morții in 
deșertul dc cenușă — 19,30; (sala Stu
dio) : Pensiunea doamnei Olimpia
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : A cincea lebădă — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
H-lea — 19,30: (sala Victoria. 50 53 65) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
O Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Efros Saga — 18,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor șl cîntec
— 18,30.
• Circul București (1101 20) : 
Muppets... la circ — 10; 19,30.

o -J

. DELHI — La „Centrul internațio
nal indian" din Delhi a avut loc o 
gală a filmului românesc. A fost 
prezentat un ciclu de filme (docu
mentare, reflectind momente din 
lupta poporului român pentru inde
pendență națională, precum și rea
lizări ale României contemporane.

Cu acest prilej, ambasadorul 
României la Delhi, Dumitru Nicu- 
lescu, a vorbit despre semnificația 
zilei de 30 Decembrie 1947 în istoria 
poporului român. Au fost eviden
țiate, totodată, succesele obținute 
de țara noastră in toate domeniile 
de activitate, precum și concepția 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind rezolvarea in interesul tu
turor statelor, al păcii și colaboră
rii internaționale, a problemelor 
cardinale ale epocii iontemporane.

ISLAMABAD — Cu prilejul celei 
de-a 35-a aniversări a proclamării 
Republicii și al Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Român, 
la ambasada țării noastre din Pakis
tan a fost organizată o conferință de 
presă. Ambasadorul Constantin Bu- 
rada a vorbit despre semnificația 
celor două evenimente, reliefind 
marile realizări ale poporului ro
mân în anii construcției Socialiste, 
in special de cind la conducerea 
țării se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Totodată, au fost evi
dențiate politica externă promovată 
de România, acțiunile 1 întreprinse 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
pe plan internațional.

k
Aniversarea zilei Republicii a 

fost marcată, totodată, de mijloace
le de informare in masă din diferite 
țări. Au consacrat comentarii eve
nimentului cotidianul sudanez „Al 
S aha fa", ziarul mexican „El Sol“, 
periodicul „The Sunday Times" din 
Sri Lanka, televiziunea elvețiană, 
postul de radio național și canalul 
oficial de televiziune din Costa 
Rica, posturile de radio naționale 
din Salvador și Panama.

(Agerpres)

T AGENȚIILE ~l
1 DE PRESĂ 1
I TRANSMIT: !

PLANUL DE COLABORARE în-
1 tre Ministerul Sănătății al Republi- I
I cii Socialiste România și Ministe

rul Sănătății al Republicii Demo-
■ crate^ Germane în domeniul ocroti- ■ 

rii sănătății și științelor medicale I 
pe anii 1983—1985 a ijost semnat, la
29 decembrie, la Berlin. ,

I V SJ'niNTA SEIMULUI R.P. PO
LONE. Timp de două zile, la Var-

.. „t^ză-, agenția P.A.P. Seimul a’ 
adoptat o hotărîre privind planul '

| de dezvoltare economico-socială a I 
I țării pînă în anul 1985, legea pri- | 

vind bugetul de stat pe anul 1983
I precum și alte hotărîri.

CONGRESUL S.U.A. A RESPINS ' 
UN PROIECT AL PENTAGONU- . 

I LUI prin care se preconiza „deba- I 
I rasarea" marinei americane de sub- I 
marinele cu propulsie nucleară, 

I considerate învechite, prin scufun- | 
J darea lor în largul coastelor sta- | 
telor California sau Carolina de 1 

. Nord — informează agenția France 
I Presse. „Este de datoria Congresu- 
I lui să se asigure că apele apropiate • 

de litoralul american nu conțin ma- 
| teriale radioactive primejdioase [ 
I pentru pescuit" — a declarat Glenn |
Anderson, membru al Camerei Re- 

I prezentanților din partea statului i 
| California.

LUCRĂRILE ADUNĂRII NA
ȚIONALE A R. S. VIETNAM s-au I 

I încheiat la Hanoi. Deputății forului |
legislativ suprem au dezbătut și a- 

I probat planul dezvoltării econo- i 
miei naționale și bugetul de stat 
pe anul 1983. 1

I TULBURĂRI RASIALE. Intr-un I 
l cartier din Miami s-au produs, in | 
noaptea de marțî spre miercuri,

■ | tulburări rasiale soldate cu un mort i 
| Și șapte răniți, transmit agențiile
A.P. și Reuter. Incidentele s-au de-

• clanșat după ce un polițist a im- 
I pușcat mortal un negru, in baza
1 simplei bănuieli că acesta ar fi lost I înarmat.

1 „COSMOS-1 426". în Uniunea So- I 
vietică a fost lansat satelitul arti-

. ficial „Cosmos-1 426“, avînd la bord 
aparatură științifică destinată con-

1 tinuării cercetării spațiului cosmic. ' 
După cum transmite agenția TASS,

) la bordul satelitului se mai află un I 
I radiosistem pentru măsurarea pa- | 
rametrilor orbitei, precum și un sis-

| tem radiotelemetric pentru transmi- i 
I terea pe Pămînt a datelor privind 
funcționarea aparaturii științifice.

FOSTUL ASTRONAUT AMERI- 
I CAN, JOHN SWIGERT, CARE A 

FĂCUT PARTE DIN ECHIPAJUL 
I NAVEI „APOLLO 13", A ÎNCETAT 
I DIN VIAȚA, în vârstă de 51 de ani, 

la Institutul de cancer al Universi- 
. tații statului Georgia. El fusese 

ales, la scrutinul din 2 noiembrie, 
1 deputat în camera Reprezentanților, 
e-ma să preia mandatul la 20 

arie.
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NICOLAE CEAUȘESCU

A ROMÂNIEI

Glasul de pace al României, la Conferința pentru securitate in Europa, de la Helsinki

Conferința

manifestat

.V

!. de

mai depar- 
ale acestui 
lui istorică

35 de ani reprezintă o perioadă relativ scurtă în istoria unui 
popor, in istoria poporului român, cei 35 de ani ce au trecut de 
la proclamarea Reoublicii sînt anii care au dat măsura reală a 
geniului său creator, a virtuților sale .de popor iubitor de muncă 
și libertate, de odevăr și dreptate, a dorinței sale de a trăi în în
țelegere și pace cu celelalte popoare ale lumii. Este perioada în 
care numele unei țări puțin cunoscute in trecut s-a impus în con
știința umanității pan cutezanța ideilor și inițiativelor vizind lichi
darea asupririi oricăror popoare, înlăturarea inechităților, prin 
perseverența eforturilor pentru așezarea raporturilor dintre state 
pe baze noi, de egalitate și respect al independenței fiecărei 
națiuni.

In această secvență, de timp, perioada de după Congresul al 
IX-lea al partidului se distinge drept cea mai dinamică și mai 
fertilă, întreaga activitate internațională a României socialiste 
pu.rtînd efigia personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu, omul 
politic a cărui gîndire.și operă revoluționară au conferit politicii 
externe românești strălucire și rezonanță mondiale.

Azi, la cea de-a 35-a aniversare ca Republică, România este 
bine cunoscută întregii lumi, înfățișîndu-se cu demnitatea fapte
lor sole, apreciată și stimată pentru dăruirea, și angajarea sa în 
sprijinul celor mai nobile aspirații nutrite de cugetul tuturor po
poarelor - idealurile de pace și viață, libertate și progres.

Despre această prezență dinamică și constructivă in viața in
ternațională, vorbesc o serie de personalități ale vieții poli
tice, sociale și culturale, evocînd momente de adîncă semnifi
cație care cu marcat drumul afirmării României pe marea scenă 
a lumii.

Promotoare activă a unor relații noi 
in viața internațională

— Tovarășă MARIA 
GROZA, în calitatea dum- ' 
neavoastră de adjunct al 
ministrului afacerilor ex
terne, de participant la 
numeroase manifestări și 
acțiuni internaționale, ați 
cunoscut direct, cum se 
spune, „de la fața locu
lui", afirmarea tot mai 
pregnantă a țării noas
tre pe plan mondial. Ce ■ 
pilafuri. ați „fiori să ,... Țin-
aniversar ?

„România și-a cîștigat mulți prieteni, simpatia și aprecierea popoarelor lumii pentru politica sa inter

națională de egalitate și conlucrare cu toate statele, pentru activitatea sa consecventă consacrată soluționării

tuturor conflictelor numai și numai pe calea tratativelor, înfăptuirii securității și cooperării în Europa, dezarmării

și în primul rînd dezarmării nucleare, înfăptuirii noii ordini economice .internaționale".

In semn de înaltă apreciere și prețuire, înminarea Medaliei de aur a păcii

ale lumii principiile respectă
rii independenței și suverani
tății naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului in 
treburile interne, avantajului 
reciproc, nerecurgerii la forță 
și Ța amenințarea cu folosirea 
ei, ca singurele în măsură să 
confere relațiilor internaționa
le un fundament solid și 
perspective statornice. S-a 
ajtins astfel în situația ..că o 

pfâ&șițifu^st moment R?,ca România, aflată în tre- 
tihi'vefSaf ? -. ct)t la penfepa vieții interna

ționale, a devenit astăzi una 
— Așa cum cei 35 de ani de ■ din promotoarele cele mai 

Republică au însemnat ani de consecvente ale unor relații

național ca urmare a celor 
peste 130 de inițiative româ
nești.

Astăzi, se poate afirma că 
nu există problemă a vieții 
internaționale în care țara 
noastră să nu-și manifeste 
aportul, de gîndire și acțiune 
în procesul de căutare și gă
sire a unor soluții construc-

tive, corespunzătoare intere
sului tuturor popoarelor.

Sînt fapte generatoare ’ de 
satisfacții patriotice pentru 
fiecare cetățean al țarii. acum, 
cînd încercăm să facem bilan
țul celor trei 'deceniiși jumă
tate care au trecut de la isto
rica zi a proclamării Repu
blicii.

Pentru ca toate popoarele să se bucure 
de libertate, de independență

*5 România a propus ca statele membre ate 
celor două blocuri miliare, N.A.T.O. și Tratatul 
de la Varșovia, să treacă la reducerea cu 20 la 
sută,.pînă în 1985, a cheltuielilor militare față 
de nivelul din 1982. ® Apelul poporului român 
pentru dezarmare și pace adresat sesiunii spe
ciale a O.N.U. consacrate dezarmării a fost sem
nat de 18 milioane de cetățeni ai țării.

„Atribuirea Medaliei de aur a păcii «Frederic 
J olîot-Curie» președințelui Nicolae Ceaușescu 
reprezintă o nouă recunoaștere a marelui rol pe 
care România socialistă îl îndeplinește în cadrul 
luptei pentru pace, pentru dezarmare, pentru 
independență națională, pentru dreptate, pen
tru progres social. Este, în același timp, o stră
lucită recunoaștere pe plan internațional a ro
lului personal remarcabil al președintelui 
Nicolae Ceaușescu în promovarea acestor mari 
cauze ale omenirii".

ROMESH CHANDRA 
Președintele Consiliului Mondial al Pădii

Politica externă a României 
socialiste este străbătută că de 
uri fir' roșu de promovarea 
fermă și neabătută a dreptu
lui fiecărui popor de a decide 
în mod independent în toate 
problemele existenței și dez
voltării sale — subliniază 
prof. univ. dr. docent GRi- 
GORE GEAMĂNU. în această 
orientare majoră a activității 
partidului și statului nostru • 
este valorificată experiența is
torică milenară a poporului 
român, în care lupta pentru 
apărarea ființei naționale, do-, 
bîndirea independenței 
crearea statului național 
tar au constituit idealul 
prem al generațiilor care s-au 
succedat pe acest pămînt. 
Realizarea unei independențe 
reale și depline în anii socia
lismului stă la temelia tuturor 
cuceririlor noastre istorice în 
toate domeniile, obținute pr.in 
descătușarea energiilor crea
toare ale întregului popor.

Adevărul științific, așa cum 
îl rostește tovarășul Nicolae

Și 
uni- 
su-

rii social-iștorîce". integrează 
lupta pentru ■ independența 
popoarelor în procesele . fun
damentale, necesare și progre
siste ale lumii în care trăim.

Ilustrînd o activitate. cu un 
conținut ■ extrem de - bogat, 
menționăm sprijinul constant, 
politic și moral, diplomatic- și 
material acordat de țara noas
tră mișcărilor de eliberare ni- . 
țională,- dezvoltarea j .multila
terală. a. relațiilor cu tinerele 
state .suverane constituind 
contribuții de mare însemnă
tate.'la dobîndirea, . afirmarea- 
și consolidarea independenței.:

Popoarele pentru care liber
tatea es.te'bunul suprem acor
dă o înaltă prețuire' acestor 
poziții, știind că în ^România, 
în persoana 'președintelui 
Nicolae Ceaușescu aspirațiile' 
lor vor găsi întotdeauna yin 
sprijin de nădejde., - . >

unei noi ordini 4economice și 
politicei în lume; pentru afir
marea unei politici not, pare 
să asigure respectarea strictă 
a principiilor dreptului : inter
național.

Iată tot atîtea surse ale 
prestigiului înalt și; bine me
ritat : de care se bucură, pre
tutindeni în lume România 
socialistă, președintele ’ său, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu".

lateral început de 
de la Helsinki.

România a văzut 
te liniile de forță 
proces, importanța
în perspectiva înfăptuirii unei 
Europe unite in diversitatea 
sa. Cursul evenimentelor nu a 
fost totdeauna favorabil rea
lizării unui asemenea ideal. Se 
cuvine remarcat realismul și 
caracterul echilibrat al pozi
ției României, care a militat 
cu încredere pentru organiza
rea conferinței chiar și atunci 
cînd această, idee întîlnea ca 
răspuns manifestări ale scep
ticismului — subliniind apoi 
caracterul reversibil al destin
derii și necesitatea vigilenței 
atunci cînd s-au

euforii excesive, demobilizan- 
te. Se poate spune că, practic, 
istoria a confirmat gindirea 
politică a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, acțiunea României, 
care, prin posibilitățile obiec
tive și subiective, prin per
spectivele noi deschise de Con
ferința general-europeană, au 
dat edificării securității și 
dezvoltării cooperării pe con
tinent dimensiuni ce se vor 
dovedi, pe termen lung, a fi 
ireversibile și ireductibile. Se 
va confirma astfel peste ani 
remarca unui comentator di
plomatic care a definit odată 
România drept „conștiința vie 
șl_,intransigentă a Conferinței 
generai-europene".

intense eforturi, care au dus ■ 
la schimbarea înfățișării ora
șelor și satelor țării, a plaiuri
lor noastre străbune și a oa- , 
menilor lor — tot așa ei au 
fost ani de afirmare a Româ
niei în lume, astfel îneît pu
tem spune cu deplin temei că ' 
astăzi România este o prezen- . 
ță deosebit de activă pe arena 
internațională ca* factor de ■ 
pace și înțelegere _între toate 
popoarele 
ani au 
orientării 
mânești, 
anii care au urmat celui de-al 
IX-lea Congres al partidului, 
a cunoscut un dinamism fără 
precedent, imprimat de activi
tatea prodigioasă, și inițiati
vele de larg ecou ale pre
ședintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Ceea ce s-a impus în primul 
rînd atenției internaționale 
este înalta principialitate a 
politicii externe'românești. în 
toți acești ani, România a pus 
în mod statornic la. baza rela
țiilor sale cu celelalte state

lumii. Toți acești 
confirmat justețea 
politicii externe ro- 
care, îndeosebi în

interstatale noi, superi oars, 
fără precedent în istoria uma
nității. Aceasta își găsește ex
presie nu numai în demersu
rile permanente pentru res
pectarea acestor principii, ci. 
și în valoarea acțiunii practi
ce, România dezvoltînd în 
prezent raporturi exemplare 
cu cvasitotalitatea statelor 
lumii.

îmi amintesc de perioada de 
început a ariilor ’60, cînd am 
făcut parte din delegațiile ro
mâne la diferite sesiuni ale 
Adunării Generale a O.N.U. 
Trebuiau duse adevărate bă
tălii pentru a pune în atenția 
forumului mondial probleme 
ca, de pildă, buna vecinătate 
între țări și popoare sau edu
cația tineretului în spiritul pă
cii, colaborării și respectului 
reciproc. Treptat, asemenea 
idei și inițiative, ca și multe 
altele care le-au urmat, și-au 
croit drum — rezultatul pu
țind fi exprimat în numeroa
sele documente internaționale 
adoptate de înaltul for inter-

Despre înalta apreciere 
de cq.re se,bucură activi
tatea României pe plan 
international' în sprijinul

„Președintele Ceaușescu este un președinte 
al cărui prestigiu nu se limitează la dimensiunea 
țării sale ; este o personalitate mondială, a cărei 
activitate se identifică cu lupta pentru indepen
dență și autodeterminare a tuturor popoarelor, 
pentru egalitate între țările mari și mici, pentru 
neintervenția nici unui stat în treburile interne 
ale altui stat. Oriunde există luptă pentru inde
pendență națională, pentru autodeterminarea 
unui popor, președintele Ceaușeăcu se va găsi, 
întotdeauna, ca sprijinitor !“

ANDREAS PAPAND.REU
Primul ministru al Republicii Eleni#

'5,

Ceaușescu, că în lumea de as
tăzi „problema autonomiei și 
neatirnării fiecărei națiuni, a 
dreptului suveran al fiecărui 
popor de a fi stăpin in propria 
țară constituie o legitate 
obiectivă a însăși dezvollă-

cauzei independentei vor
bește și prof. unw. dr. 
CONSTANTIN VLAD, di
rectorul Institutului de 
științe politice și de 
diere a -problemei, 
ționale.

stu- 
nța-

Cu consecvență, pentru dezarmare, 
pentru apărarea dreptului la viață

, Una din' direcțiile fun1-:: 
damețitațe ale . întregii', 
politici externe a Româ
niei socialiste . o consti- ,.

’ tide lupta, neobosită pen-. ■ 
tru'oprirea cursei înarmă
rilor, pentru dezarmare, 

j pentru făurirea . unei 
—lumi-'făm 'arme-Și' fără -- 

războaie, pentru apărarea, 
dreptului fundamental al 
popoarelor : dreptul la 
viață. Ambasadorul CON- 

.. STANTIN ENE,. timp, de 
mai mulți ani reprezen
tant al țării noastre pe 
lingă. Oficiul european 
al Națiunilor Unite din

. Geneva, șl participant la 
numeroase . reuniuni in
ternaționale consacrate
dezarmării, evocă un e- 
pisod din eforturile
României pentru 
inovarea acestui 
deziderat.

I

pro- 
nobil

cadrul ,

I

La proclamarea Republicii, România întreținea relații diplomatice cu 25 de state ; astăzi, Republica 
Socialistă România are relații diplomatice cu 137 de state și dezvoltă relații economice cu peste 

150 de state.

oa-Adesea, contactele cu, 
menii din alte țări sînt prile
juri de a cunoaște imaginea 
formată peste hotare despre 
noi, despre patria noastră. Am 
avut privilegiul a numeroase 
astfel de contacte cu oameni 
de știință, diplomați, oameni' 
politici la reuniuni- desfășura.- 
te acasă ori peste hotare. Cu 
un .sentiment de .emoție și le
gitimă mîndrie am ascultat de 
nenumărate -ori- cuvinte de 
apreciere privind dezvoltarea 
României și politica sa exter
nă. Laitmotivul, unor aseme
nea aprecieri l-a constituit, 
fără excepție, ataș-imehtril de- 
iplin și ihotărît al țării noastre, . 
al președintelui Său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la ideălu- , 
rile independenței și suvera
nității naționale, ■ consecvența 
neabătută cu care se pronunță 
și militează pentru dreptul
inalienabil al popoarelor ’â _ . . . . , , .
alegerea liberă. a căilor, de . Romania a jucat un rol de 
dezvoltare, la. detetminârea ’ piim ordin m pregătirea, des- 
propriilor destine.' 1 o

Aceasta dă senscangajării.
" ferme' a ■ tării. noâstre ' împo

triva politicii de forță și dic
tat. aceasta dă sens liniei ur
mate de România pentru con
solidarea independenței politi
ce a țărilor .recent eliberate 
printr-o reală independență 
economică, pentru făurirea

...Era în anul 1978. în _ . .
Comitetului de, dezarmare de 
la Geneva, delegația română 
desfășurase, în ultimii ani, pe 
baza 'mandatului pe care îl 
avea, o activitate .susținută 
pentru ca tratativele în acest . 
important organ de negocieri 
să aibă Ia.b.ază egalitatea sta
telor participante, .pentru, ța . 
pozițiile și- punctele de vedere 
ale tuturor părticipanților să 
fie . luate , în; considerare.. 
Prima sesiune specială a Adu
nării Generale a O.N.U. con
sacrată "dezarmării, din iunie 
1978, încununase această, acți- 

' -vitate' a țării' noastre, ca și a 
altor state mici și mijlocii, 
prin adoptarea de decizii im
portante, care au pus bazele 
unei activități mai democrâti- 

, ce a organelor de dezbatere, și • 
negocieri.

Comitetul de dezarmare.
; Ța Geneva nu dispunea însă' 

de; un> regulament de proce
dură al său, care să integreze 
în activitatea practică aceste, 
orientări noi și să le transpună 
în viață. Inițiativa întocmirii, 
unui asemenea regulament' aț

— fost'luată-de -România.' Propu
nerile României constituiau o 
inovație prin însăși concepția 
elaborării unui regulament de 
lucru al comitetului, în con
dițiile în care pînă atunci lu
crările acestuia erau îndru
mate de ..copreședinția" in
staurată- în anii ’60, cit și prin 
conținutul său democratic. 
După luni de negocieri difici
le și perseverente. Comitetul 
de la Geneva a adoptat prin 
consens regulamentul de pro-, 
ced.ură, pe baza proiectului 
prezentat de țara noastră. De 
atunci înainte, președinția co
mitetului urma să fie asigu
rată, prin . .rotație, de toți 
membrii comitetului, pe bază 
de deplină egalitate. în regu
lament se stipula, printre alte
le, faptul că toate statele 
membre participă la lucrări ca 
state independente și suve
rane.

Pe această bază, răspunzînd 
în mai mare măsură intereselor 
și. aspirațiilor tuturor popoare
lor, funcționează Comitetul de 

■ dezarmare de la Geneva și 
astăzi. I

în acest spirit, România a 
supus atenției celei de-a doua 
sesiuni speciale a O.N.U, con
sacrate.. dezarmării un. program 
de măsuri concrete de dezar
mare, în primul rînd de dezar
mare nucleară, reafirmate și 
completate în Raportul tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
recenta Conferință Națională 
a partidului.

Activitate neobosită, tenace pentru 
afirmarea țărilor mici și mijlocii, 

pentru democratizarea vieții internaționale
„Un popor, o țară sînt 

mari prin realizările lor, 
prin ideile pe care le pro
movează". Este o apre
ciere pe care președin
tele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a pus-o 
nu o dată in evidentă 
pentru a argumenta ce 
rol important revine țări
lor mici și mijlocii, repre
zentând marea majoritate 
a țărilor lumii, în deter
minarea mersului vieții 
internaționale.

Cum se manifestă con
tribuția României la afir
marea mai puternică a 
acestor state în dezbate
rea și soluționarea mari
lor probleme ale lumii 
contemporane, care este 
ecoul inițiativelor româ
nești în această direcție ? 
Răspunde ambasadorul 
CONSTANTIN FLITAN, 
■director . in Ministerul 
Afacerilor Externe.

întreaga activitate pe care 
țara .noastră o desfășoară la

mijlocii, comisia a dobindit 
sarcini sporite pe linia întări
rii legalității internaționale, a 
codificării și dezvoltării pro
gresive a dreptului internațio
nal, a făuririi unei lumi mii 
bune și mai drepte. !

Nu întîmplător, pe agen Iji 
de lucru a comisiei s-au af', '.,t 
în acest an două teme leț\,re 
de reglementarea pe cale paș
nică a diferendelor dintre 
state, problemă cardinală, de 
soluționarea căreia depind ex
cluderea definitivă a forței 
din relațiile internaționale, a- 
sigurarea condițiilor ca fiecare 
popor să se poată dezvolta 
liber și independent. Dealtfel, 
este știut că Ia inițiativa țării 

. noastre, sprijinită de o serie 
de alte țări mici și mijlocii. 
Adunarea Generală; a O.N.U. 
a adoptat, la ultima sa sesiu
ne, o Declarație solemnă pri
vind obligativitatea tuturor 
statelor de a rezolva numai și 
numai pe cale pașnică conflic
tele dintre ele. Revine acum 
Comisiei de drept internațio
nal a O.N.U. să înceapă ela-

„Poziția adoptată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de guvernul și poporul român a fost 
permanent pozitivă și, de aceea, cald apreciată 
de mișcările de eliberare din Africa și de 
S.W.A.P.O. îndeosebi. Ajutorul considerabil 
primit din partea României a reprezentat pen
tru noi un important sprijin pentru a continua 
lupta de eliberare națională".

SAM NUJOMA
Președintele Organizației Poporului 

din Africa de Sud Vest — S.W.A.P.O.

Hol de prim ordin in promovarea 
securității

...Helsinki, Belgrad, Ma- 
.drid... Cu un deceniu în 
urmă. România își făcea 
cunp'șcute. ideile și con-, 
cepțiile sale novatoare 

■ privind căile' de înfăptui
re a unei profunde aspi
rații a popoarelor euro
pene : de a trăi în pace 
și deplină securitate. Ca • 
participant la negocierile 
inedite începute- în no- ... .....

• iembrie 1972 și care au a-statelor participante și să si- 
. ... ....... • țyeze conferința în afara

alianțelor, militare, și a spiritu
lui de bloc.

Nu mai puțin însemnată a 
fost contribuția românească la 
materia propriu-zisă a confe
rinței elaborarea principiilor 
menite să călăuzească relațiile 
reciproce dintre statele parti
cipantei repudierea politicii de 

ritate și. cooperare în Europa, , ingerință și dictat prin măsuri 
care să facă efectivă nere- 
curgerea Ia forță și Ia ame
nințarea cu forța, creșterea 
încrederii pe continent, dez
voltarea colaborării economice, 
tehnico-științifice, culturale și 
în alte domenii, asigurarea 
continuității procesului multi-

europene
deceniu de negocieri general- 
europene. Memoria acestor ne
gocieri a păstrat, ca deosebit 
de semnificativă, acțiunea per
severentă dusă de România 
acum zece ani la Dipoli 
pentru consacrarea. i unui 
model nou de tratative, bazat 
pe reguli și norme democra
tice, care să dea expresie ega
lității în drepturi, suveranită
ții și , independentei naționale

culminat ; cu semnarea ' 
Actului final de la Hel
sinki, ambasadorul VA- 
LENȚIN LIPATTI re'ta- 
tează :

Organizația Națiunilor Unite, 
în alte forumuri și organizații 
internaționale este călăuzită 
de cerința transpunerii în fapt 
a acestui obiectiv al democra
tizării relațiilor dintre state. 
Aș aminti, cu titlu de exem
plu, rolul in continuă creștere 
pe care statele mici și mijlocii 
îl joacă în Comisia de drept 
internațional a O.N.U., comi
sie care, începînd din vara 
acestui an, și-a lărgit numărul 
membrilor la 34, prin alegerea 
a noi reprezentanți provenind, 
îndeosebi, din rîndul . țărilor 
menționate.

în noua sa componență, 
lărgită prin prezența de noi 
participant ai țărilor mici și

borarea unui proiect de tratat 
care ar trebui să prevadă — 
de data aceasta într-o formă 
angajantă — că nici un stat, 
oricît de mare ar fi, nu-și 
poate aroga dreptul de ă dicta 
ce trebuie să facă sau să nu 
facă un alt stat.

Exemplul Comisiei de drept 
internațional, unul din mul
tele, constituie o dovadă în 
plus că statele mici și mijlocii 
se transformă tot mai mult din 
„obiect" in „subiect" de dreDt 
internațional, că ele se mani
festă, așa cum militează în 
permanentă România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, ca. 
factori activi în politica mon
dială.

fășurareșr și încheierea cu suc-C 
ces a Conferinței pentru secu-

Concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu despre 
europeană — o 
prie, originală, 
chegață — a 
treaga acțiune 
țării noastre de-a lungul unui

securitatea 
concepție pro- ' 
armbnios în- 

dete.rminat în- . 
diplomatică a

...în urmă cu 35 de ani, România se proclama Republică. 
Evenimentul, de însemnătate epocală pentru poporul nostru, 
avea să fie primit cu interes în lume. Anii ce au urmat au 
menținut viu acest interes prin prezența dinamică și con
structivă a României, prin contribuțiile de majoră semnificație 
ale inițiativelor sale consacrate binelui și prosperității tuturor 
popoarelor, pătrunse de nobila preocupare pentru apărarea 
ființei naționale, a dreptului suprem la pace. Iar aceas’a 
este una din sursele principale ale prestigiului de azi al 
poporului român, ale respectului și considerației cu care este 
primit de fiecare dată cuvîntul României.
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