în preajma Anului Nou

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU,
conducerii de partid și de stat, entuziasta urare a tinerei generații
. Organ al comitetuluicentral ăl partidului comunist român.
Vineri 31 decembrie 1982

8 PAGINI - 1 LEU

IN PRE2ENȚÂ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ieri a avut loc

ADUNAREA FESTIVĂ
consacrată celei de-a XXXV-a
aniversări a Republicii

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a tovarășei Elena Ceaușescu,
a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului,
joi după-amiază a avut lc.c în Capitală adunarea festivă
consacrată celei de-a XXXV-a aniversări a proclamării
Republicii, eveniment epocal în istoria României, în
mersul ei înainte pe calea progresului și civilizației, care
a marcat instaurarea pentru prima oară în țara noastră
a^uterii politice depline a poporului.

saroaiorinq glorioasa
versare a Republicii, toți fiii
patriei, fără deosebire de națio
nalitate, într-o impresionantă
unitate de simțire. aduc un
profund omagiu tuturor celor
care și-au închinat viața cauzei
libertății și heatîrnării poporu
lui român, exprimă profunda
cinstire și recunoștință comuniș
tilor, tuturor oamenilor muncii
— români, maghiari, germani și
de alte naționalități — care,
luptind cu abnegație și peînfri-

rețele idealuri de dreptate so
cială, libertate și independență
națională, și-au adus contribuția
la făurirea Republicii, la edifi
carea socialismului în România.
Luminoasa aniversare a Repu
blicii oferă, totodată, oamenilor
muncii din patria noastră pri
lejul de a aduce un fierbinte
omagiu Partidului Comunist

(Continuare în pag. a IV-a)

Uteciști și tineri,
Dragi șoimi ai patriei, dragi copii,
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc, în primul rînd, să vă mulțu
mesc pentru urările ce ni le-ați adresat,
pentru urările adresate partidului, po
porului, patriei noastre, de a obține re
zultate tot mai mari în toate domeniile
de activitate.
Intr-adevăr, încheiem anul 1982 cu noi
' succese în dezvoltarea economică și so
cială. Deși — așa cum am menționat la
Conferința Națională a partidului — am
urcat spre culmile înalte într-un ritm
mai încet, dar am continuat să mergem
înainte spre zorile luminoase ale comu
nismului. Patria noastră a devenit mai
bogată ; la frumusețile și bogățiile ei s-au
adăugat noi unități economice și sociale,
noi locuințe, noi construcții sociale din
diferite domenii. S-a ridicat continuu
bunăstarea poporului nostru, s-au dezvol
tat învățâmîntul, știința, cultura. Milioa
ne de tineri ai țării noastre — de la
șoimii patriei pînă la studenți — au în
vățat și și-au însușit minunate cunoștin
țe din toate domeniile de activitate, au
învățat să-și iubească patria, poporul. Ei

Felicitările adresate președintelui Republicii
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
de șefii misiunilor diplomatice

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a primit, joi, 30 decembrie, pe șefii misiunilor
diplomatice,
pe reprezentanții unor organizații internaționale
acreditați în țara noastră, care au prezentat felicitări cu prilejul
celei de-a 35-a aniversări a proclamării Republicii și al Anului
Nou 1983.
La primire au participat tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii
Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Gheorghe Oprea, Gheorghe
Rădulescu, Ștefan Andrei, Miu Dobrescu, Petru Enache, Nicolae
Giosan, Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat,
Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

Pentru a prezenta felicitări pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu au
venit ambasadorii : Republicii Peru
— Roger Eloy Loayza Saavedra,
Republicii Turcia — Nahit Gzgur,
Republicii Irak — Dhiab' M. AlAlgawi, Republicii Federale a Bra
ziliei — Carlos Dos Santos Veras,
Republicii Orientale a Uruguayului
— Juan Ansa Bordagaray, Repu
blicii Populare Congo — Laurent
Mann, Republicii Argentina — Fe
derico Carlos Barttfeld. Republicii
Portugheze — Sergio Sacadura Ca
brai. Marii Britanii — Paul Cecil
Henry Holmer, Republicii Venezue
la — Olga Lucila Carmona, Finlan
dei — Olli Bergman, Republicii Bu-

rundi — Clement Sambira, Fran
ței — Marcel Beaux, Thailandei —
Seth Herabat, Republicii Populare
Polone — Boleslaw Koperski, Re
publicii Populare Revoluționare Gui
neea — Mamourou Toure, Republicii
Socialiste Vietnam
Tan Phong,
Republicii Filipine — Mario C. Belisario. Indiei — Kanwar Gajendra Singh, Danemarcei — Lorenz
Petersen. Italiei — Benedetto Santarelli, Republicii Islamice Pakis
tan — S. S. Iqbal Hosain, Elveției
—
Francis
Pianca, Jamahiriei
Arabe Libiene Populare Socia
liste — Abdulhamid S. Zintani,
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au învățat să-și însușească o meserie în
diferite sectoare de activitate, să se pre
gătească pentru muncă, pentru viață,
pentru a servi în orice împrejurări po
porul, patria, pentru a fi gata de a duce
mai departe făclia luminoasă a dezvoltă
rii economice și sociale, a bunăstării, a
fericirii, a comunismului ! (Urale și
aplauze puternice ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — P.C.R.!“).
Intrăm în noul an cu un program de
perspectivă, elaborat de Conferința Na
țională a. partidului. Avem toate condiți
ile ca, în noul an, patria noastră să
meargă cu pași mai mari înainte, să urce
mai multe trepte spre zorile luminoase
ale comunismului, decît în anul 1982.
Trebuie ca, prin munca unită a tuturor
oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitațe, a întregului popor, să facem
ca în anul ’83 patria noastră să urce,
într-un ritm mai vioi, pe noi culmi, să
obținem rezultate mai bune în dezvolta
rea economico-socială, în ridicarea bună
stării poporului, în întărirea independen
ței și suveranității sale ! (Urale și aplau
ze puternice ; se scandează îndelung
„Ceaușescu și poporul !“).
în anul pe care îl încheiem, în viața

ÎN CADRUL UNEI

FESTIVITĂȚI LA

internațională au apărut mulți nori de
furtună. Este adevărat că popoarele au
înțeles că trebuie să-și unească forțele,
să acționeze pentru împrăștierea norilor
aducători de ploaie și furtună radioacti
vă, au înțeles că stă în puterea lor să
împiedice tnersul spre prăpastie. Datori
tă acțiunilor puternice ale popoarelor —
la care s-a alăturat cu întreaga sa forță
și poporul român — putem spune că s-a
putut determina o anumită îtnbunătățire,
o anumită luminare în viața internațio
nală, deși încă, la orizont, norii furtunii
atomice amenință grav însăși existența
omenirii. Iată de ce trebuie să facem
totul pentru ca, în noul an 1983, prin
lupta unită a popoarelor de pretutin
deni, să împrăștiem norii aducători de
moarte, să facem să triumfe înțelepciu
nea, lumina, să asigurăm oamenilor li
bertatea, viața, pacea ! (Urale și aplauze
puternice;
se
scandează
îndelung
„Ceaușescu — pace 1").
Aș dori acum, în ajunul Noului An, în
ziua sărbătoririi a 35 de ani de la pro
clamarea Republicii, să îndrept primul

(Continuare în pag. a IlI-a)

CONSILIUL

DE STAT

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a înmînat tovarășului Eon Gheorghe Maurer
Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre x tovarășului Ion Gheorghe Maurer
Ordinul „Steaua Republicii Socia
tar general al Partidului Comunist
liste România" clasa I, în semn de
Român, președintele Republicii So
înaltă apreciere a activității desfă
cialiste România, a înmînat joi, în
șurate in mișcarea revoluționară, în
cadrul unei festivități care a avut
conducerea partidului și statului, a
loc la Palatul Consiliului de Stat,

contribuției aduse la victoria revo
luției și construcției socialiste in
România, la înfăptuirea politicii
partidului de- dezvoltare economico-

(Continuare în pag. a Vil-a)
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FEUCITĂRILE ADRESATE PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,

URAREA TINEREI GENERAȚII:

TOVARĂȘEI NICOLAE CEAUȘESCU, DE ȘEFII MISIUNILOR DIPLOMATICE

LA MULTI ANI,

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

pentru progresul patriei, pentru
viitorul fericit al poporului!

Domnula decan al corpului
diplomatic,
Domnilor ambasadori și re
prezentanți diplomatici,
Stimați tovarăși,
Aș dori să exprim cele mai vii
mulțumiri pentru felicitările și
urările ce mi le-ați adresat cu pri
lejul celei de-a XXXV-a aniversări
a proclamării Republicii și cu
prilejul Anului Nou. Apreciez aces
tea ca o expresie a relațiilor dintre
România și țările pe care dumnea
voastră le reprezentați.
într-adevăr, proclamarea Repu
blicii, cu 35 de ani în urmă, a
constituit un moment important în
dezvoltarea României, în trecerea
la făurirea unei noi orîhduiri so
ciale, care a asigurat dezvoltarea
rapidă, economică și socială, a
țării, ridicarea bunăstării materiale
și spirituale a poporului.
Desigur, fiecare popor își alege
calea dezvoltării pe care o consi
deră mai bună. Poporul român a
ales calea construcției socialiste —
și rezultatele obținute îndreptățesc
pe deplin această alegere. Noi
considerăm că fiecare națiune este
îndreptățită să-și asigure o viață
mai demnă, liberă, independentă,
să-și dezvolte forțele de producție,
știință, cultură, în condițiile pe
care le consideră cele mai cores
punzătoare, ținînd seama de inte
resele fiecărui popor. Tocmai por
nind de la aceasta, apreciem că
trebuie să facem totul pentru dez
voltarea largă a relațiilor de cola
borare, bazate pe principiile egali
tății, respectului independenței și
suveranității, neamestecului în tre
burile interne, renunțării la forță
și la amenințarea cu forța, pe res
pectarea dreptului fiecărui popor
la dezvoltare liberă.
Anul pe care îl încheiem, activi
tatea desfășurată în întîmpinarea
aniversării Republicii în România
au adus poporului român noi succe
se — cu toate condițiile grele, eco
nomice și politice, din viața mon
dială — care s-au manifestat, într-o
formă sau alta, și în țara noastră.
Știu că ați participat și la Confe
rința Națională — desigur, ca in
vitați și ca reprezentanți ai statelor
dumneavoastră — deci cunoașteți
atît preocupările și rezultatele pe
care le-am obținut, cît și greută
țile pe care le avem. Cunoașteți
însă și cum acționăm, și ce ne-am
propus să facem pentru a asigura
în continuare dezvoltarea economico-socială a poporului nostru,
ridicarea bunăstării sale materiale
și spirituale, întărirea independen
ței și suveranității țării. De aceea,
nil voi insista asupra acestor pro
bleme. Ce vă pot spune șl acum
este că avem ferma convingere că
tot ceea ce ne-am propus să reali
zăm pentru anii viitori stă în pu
terea poporului nostru — și dispu
nem de tot ce este necesar și, mai
cu seamă, de un popor minunat. De
aceea avem convingerea că vom
realiza — în condițiile păcii, desigur
— tot ceea ce ne-am propus.
Din păcate, anul ’82 nu a cores
puns pe deplin așteptărilor po
poarelor. Am așteptat ca în acest
an să se soluționeze, în condiții mai
bune, o serie de probleme foarte
complexe ale vieții internaționale.
Cursul evenimentelor însă a dus
chiar la o anumită accentuare a în
cordării ; s-a înrăutățit mult situa
ția economică mondială, pentru
toate statele, dar aș menționa în
deosebi pentru țările în curs de
dezvoltare. S-au agravat unele con
flicte, au avut loc gravele eveni
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secretar al Comitetului popular al
Biroului Popular, Republicii Fede
rale Nigeria — Abdulkadir N. Gadau, S.U.A. — David B. Funder
burk, Republicii Populare. Mongo
le — Namsrain Luvsanravdan, Re
publicii Socialiste Cehoslovace —
Josef Simon, Republicii Populare
Bulgaria — Todor Stoicev, Japo
niei — Takaaki Hasegawa, Regatului
Hașemit al Iordaniei — Nasir Batayneh. Republicii Zimbabwe —
John George Mayowe, Suediei —
Per-Bertil Northman Kollberg, Re
publicii Sopialiste Federative Iugo
slavia — Milos Melovski, Republi
cii Algeriene Democratice și Popu
lare — Salah-Bey Anisse, Israelu
lui — Zvi Brosh, Columbiei — Lucilla Ossman de Duque, Republicii
Islamice Iran — Ahmad Ajallooeian, Republicii Islamice Maurita
nia — Yahdih Ould Sid’Ahmed ;
Însărcinați! cu afaceri ad-interim
ai : Republicii Ecuador — Lucindo
Almeida Teran, Republicii Ghana
'— Cecili W. Quartey, Republicii
Zair — Kayembe Numbi, Republi
cii Populare Bangladesh — Mo
hammed Farooq, Republicii Popu
lare Benin — Daniel Dohou, Re
publicii Populare Democrate Co
reene — Li Ha Zun, Malayeziei —
Shamsudin bin Abdullah, U.R.S.S.
— L.I. Boiko, Republicii Cuba —
Epifanio Hernandez Martinez, Re
publicii Democrate Germane —
Franz Karl Hitze, Marocului —
Ahmed Bahad, Republicii Popu
lare Chineze — Tien Gin Feng,
Norvegiei — Embet Aasen, Repu
blicii Elene — Elie Clis, Canadei —
Edwin Alexander Mallory, Aus
triei — Marius Calligaris, Repu
blicii Arabe Egipt — Ataa Mah
moud Haroun, Republicii Populare
Socialiste Albania — Eqrem Petoshati, Republicii Gaboneze —
Franțois-Lambert Kombe, Republi
cii Liberia — Webster Simpson,
Republicii Populare Ungare —
Gyorgy Kalmar, Republicii Arabe
Siriene — Youssef Orfi, Republicii
Democratice Sudan — Osman Mo
hamed Osman Dirar, Spaniei —
Francisco Pasqual, Republicii Tu
nisiene — Mongi Gharbi, Statelor
Unite Mexicane — Jose David Pa
redes Korber, Republicii Indonezia
— Makmur Simun, Republicii Costa
Rica — Marco William Quesada,
Republicii Chile — Pablo Cabrera
Gaete, reprezentanți ai ambasadelor
Belgiei, R. F. Germania, Olandei, al

Ținînd seama de problemele
alăturat cu întreaga sa forță —
mente militare, cu consecințe
complexe ale vieții internaționale,
avem convingerea că această miș
foarte mari, în Liban. La toate
noi apreciem că trebuie să creas
care va lua o amploare și mai mare
acestea trebuie adăugate intensifi
că mai puternic rolul Organizației
și va determina guvernele, pe șefii
carea cursei înarmărilor, acumula
Națiunilor Unite. Știm că se aduc
de stat să țină seama de voința
rea de noi armamente, care măresc
unele critici acestei organizații.
popoarelor — care este o voință
pericolul de război, inclusiv de
Este adevărat că ele sînt din două
îndreptățită — de a trăi în pace,
război nuclear, care va duce —
direcții — din direcția acelora care
deoarece numai în asemenea îm
dacă nu va fi evitat — la distru
doresc ca organizația să aibă mai
prejurări fiecare popor își poate
geri uriașe, la distrugerea civiliza
multă putere și să poată face mai
concentra forțele spre dezvoltarea
ției, a însăși vieții pe planeta
mult pentru soluționarea proble
economică și socială.
noastră.
melor în interesul tuturor popoare
Fie ca anul 1983 să ducă la în
De aceea, moi am pus cu atîta
lor, al independenței lor ; dar sînt
cheierea grabnică a reuniunii de la
tărie în activitatea noastră din ași unele critici din partea acelora
Madrid, prin convocarea unei con
cest an, și am subliniat și la Con
care ar dori ca aceasta să serveas
ferințe consacrate încrederii și
ferința Națională, că problema
că numai anumite interese și să
dezarmării în Europa și asigurarea
fundamentală a epocii noastre este
păstreze, într-un anumit sens, ca
continuității reuniunilor începute
aceea a preîntîmpinării războiului,
racterul de apărare numai a inte
la Helsinki !
a trecerii la dezarmare, și în pri
reselor unui grup sau altul de țări.
mul rînd la dezarmarea nucleară,
Să facem totul pentru oprirea
Noi considerăm că O.N.U. trebuie
la asigurarea păcii tuturor popoa
amplasării rachetelor cu rază me
realmente să' devină, în primul
relor, a păcii în întreaga lume. Ni
die de acțiune în Europa și pentru
rînd, o organizație a țărilor care
mic nu este astăzi mai important
retragerea celor existente, pentru
sînt supuse agresiunii, amestecului
decît de a pune capăt cursei înar
o Europă unită, fără nici un fel de
în treburile lor interne, care,- să
mărilor, de a impune . trecerea la
rachete nucleare !
apere dreptul la independență, să
dezarmare, de a asigura pacea,
Anul pe care îl încheiem — după
impună' respectarea principiilor de
independența și libertatea fiecărei
cum am menționat — a dus la o în
neamestec în treburile interne. Nu
națiuni !
răutățire a situației economice, dar,
mai pe această cale Organizația
' în acest spirit a acționat și este
mai cu seamă, la agravarea situa
Națiunilor Unite își va îndeplini,
hotărită să acționeze România și în
ției țărilor în curs de dezvoltare.
într-adevăr, în condiții tot mai
1983.
De aceea, noi considerăm că tre
bune, rolul său în viața internațio
buie să acționăm în așa fel încît
După cum cunoașteți, politica
nală — de pace, de colaborare în
anul 1983 să deschidă noi perspec
României în anii Republicii a dus
tre toate națiunile lumii.
tive
pentru
țările
în
curs
de
dez

la dezvoltarea puternică a relații
Acordăm o mare însemnătate
voltare, să oprească mărirea deca
lor cu toate statele lumii, fără deo
mișcării țărilor nealiniate. Am
lajului între țările bogate și să
sebire de orînduire socială. Și —
dori ca reuniunea de la începutul
race, să se ajungă la înțelegeri
după cum cred că a remarcat fie
anului 1983 să ducă la întărirea
realiste, corespunzătoare, în cadrul
care din dumneavoastră, care ați
unității și colaborării între statele
tratativelor
denumite
generic
stat mai mulți ani în România —
nealiniate, să dea noi perspective
„Nord-Sud”, mai precis între cei
în fiecare an, în această sală, apar
intensificării luptei și contribuției
bogați și săraci, pentru a se găsi
un număr mai mare de reprezen
mișcării țărilor nealiniate la solu
mijloacele
necesare
ajutorării
țări

tanți ai statelor cu care România
ționarea problemelor internațio
lor în curs de dezvoltare, pentru
întreține relații diplomatice. Și
nale.
realizarea noii ordini economice in
sîntem hotărîți să acționăm și în
încă o dată aș dori, domnilor
ternaționale.
continuare în acest spirit, să lăr
ambasadori și reprezentanți diplo
Noi avem convingerea că țările
gim relațiile și colaborarea cu toa
matici, să subliniez că, în ce o
te statele lumii, fără deosebire de ■ în curs de dezvoltare trebuie să
privește; România va acționa, ca
acționeze mai unite, mai solidare,
orînduire socială !
și pînă acum, pentru a dezvolta
să-și unească forțele pentru a pu
Am dori ca anul ’83 să asigure
larg relațiile cu toate statele lumii,
tea
trata
cu
rezultate
mai
bune
cu
poporului român realizarea obiec
fără deosebire de orînduire socia
țările
bogate
și
pentru
a
se
putea
tivelor sale de dezvoltare econolă. Vom insista și vom face totul
întrajutora, pentru a conlucra în
mico-socială. Dar dorim, foarte
pentru afirmarea principiilor de
vederea dezvoltării lor economicomult, ca anul 1983 să ducă la o
egalitate, de respect al indepen
sociale. Nu dorim, în ce ne pri
îmbunătățire a climatului interna
denței, de neamestec în treburile
vește, să se ajungă la o confrunta
țional și Ia 0 diminuare a încor
interne, fiind convinși că aceasta
re între țările bogate și sărace. Do
dării din viața mondială. Ne dăm
răspunde intereselor tuturor po
rim să se realizeze însă rezultate
bine seama că problemele sînt
poarelor, inclusiv ale celor mari.
în
cadrul
negocierilor
—
și
aceasta
complexe, că depășirea lor necesită
Noi pornim de la un principiu bine
depinde,
în
primul
rînd,
de
țările
eforturi susținute din partea tutu
cunoscut, foarte umanist, acela că
bogate. Sperăm că țările bogate vor
ror statelor, a guvernelor, a șefilor
un popor care nesocotește dreptu
înțelege că este și în interesul lor,
de stat, din partea tuturor popoa
rile și libertățile altor popoare și
inclusiv în interesul depășirii cri
relor. Dar avem convingerea că în
se amestecă în treburile lor, ,care
zei economice, al dezvoltării econo
lume sînt tot mal mulți aceia care
urmărește să asuprească un alt
miei mondiale, de a se ajunge la
judecă cu realism viața, realitățile
pop'or nu se poate bucura nici el
soluții acceptabile în privința aju
și își dau seama că nu există o altă
de libertate și are și el de suferit.
torării țărilor în curs, de dezvolta
alternativă la calea încordării și
Deci respectarea acestor principii
re
și
realizării
unei
noi
ordini
eco

războiului decît politica de pace,
înseamnă libertate pentru toate
nomice internaționale.
de respect al independenței fiecă
națiunile, fie ele mari sau mici,
Dorim, de asemenea, ca anul
rei națiuni. Orice altă politică este
în afcfest'Spirit dorim să dezvoltăm
1983 să ducă la ipcețasea cbnflic-,, , relațiile
în dauna tuturor popoarelor, chiar
țările dumneavoastră,
cu toate statele lumii.
telor militare existente în diferite
și a celora care gîndesc că o ase
părți ale lumii — și aș menționa,
menea politică le poate aduce
Noi sîntem încredințați că anul
și în acest cadru, numai necesita
vreun beneficiu.
viitor, dacă vom acționa cu toții —
tea de a se face totul pentru o so
mă refer la toate guvernele, toate
De pe urma politicii de înarma
luție și o pace globală în Orientul
statele, toate popoarele — în di
re, de încordare, nimeni nu poate
Mijlociu. Considerăm că acum
recția păcii, a depășirii crizei eco
avea nici un avantaj. Aceasta nu
trebuie acționat cu toată hotărîrea
nomice, a soluționării problemelor
poate decît să dăuneze fiecărei na
pe calea tratativelor, putem să
țiuni, fiecărui popor, cauzei gene- i’ pentru a se ajunge la tratative și
pentru a se soluționa problema po
schimbăm cursul evenimentelor
rale a păcii. De aceea, noi dorim ca
porului palestinian, prin crearea
spre o politică nouă, de destindere
anul 1983 să ducă la triumful ra
unui stat palestinian independent.
și de pace. Fie ca noul an să ducă
țiunii, al înțelegerii și să determine
la pași importanți în direcția
o schimbare mai puternică a cursu
Așa cum am menționat în ulti
aceasta !
lui vieții internaționale în direcția
mul an de mai multe ori, în OCu această convingere și dorință,
destinderii, să deschidă calea reali
rientul Mijlociu trebuie să existe
adresez tuturor statelor pe care le
zării unor înțelegeri pentru tre
și un stat palestinian independent,
reprezentați dumneavoastră, tutu
cerea la dezarmare, și în primul
trebuie să se asigure și existența
rînd la dezarmarea nucleară, pen
statului israelian. Să se stabilească
ror popoarelor urarea de bunăsta
tru încetarea cursei înarmărilor,
între acestea relații de vecinătate,
re și fericire, de pace. Doresc să vă
oprirea cheltuielilor militare la ni
precum și relații de colaborare în
adresez dumneavoastră urarea de
velul anului 1982 și trecerea trepta
tre toate statele din această zonă.
succes în activitatea pe care o
tă la reducerea lor.
Considerăm că toate popoarele, în-'
desfășurări în direcția dezvoltării
tr-o formă sau alta, trebuie să ac
Ținînd seama de marile manifes
relațiilor dintre țările noastre, să
ționeze și să-și aducă contribuția
tări pentru pace ale tuturor popoa
vă urez un An Nou fericit ! La
la soluționarea acestor probleme,
relor, dar mai cu seamă ale popoa
mulți ani! (Aplauze puternice,
a tuturor problemelor, pe calea
relor din Europa — la care -poporul
prelungite).
tratativelor.
român, după cum cunoașteți, s-a

O.E.P. și al S.W.A.P.O., precum și
al Centrului european pentru învățămîntul superior al UNESCO.
Luînd cuvîntul, decanul corpului
diplomatic, ambasadorul Republicii
Peru, ROGER ELOY LOAYZA
SAAVEDRA, a spus :
Domnule președinte al Republicii
Socialiste România,
Doamnelor și domnilor,
în numele domnilor șefi de mi
siuni diplomatice acreditați în Re
publica Socialistă România și al
meu personal, am onoarea de a
adresa Excelenței Voastre, domnule
președinte, și prin intermediul
înaltei dumneavoastră persoane în
tregului popor român, felicitările
noastre cele mai cordiale cu ocazia
sărbătoririi, la această dată, a celei
de-a 35-a aniversări. a proclamării
Republicii.
Acum, cînd dintr-un capăt al al
tuia al teritoriului românesc este
amintit acest eveniment atît de
semnificativ, noi — reprezentanții
țărilor care întrețin relații diplo
matice active cu România — ne
alăturăm din plin acestei sărbători.
Și, tocmai de aceea, interpretînd
fidel sentimentele popoarelor noas
tre, formulăm cele mai bune urări
de bunăstare și prosperitate con
tinuă nobilei națiuni române.
Evident, proclamarea Republicii,
care a constituit unul dintre mo
mentele cele mai importante ale
istoriei contemporane a României,
a fost un punct de plecare hotărîtor
pentru ca t- în legitimă aplicare a
dreptului la autodeterminare —
să-și organizeze o societate națio
nală în acord cu cerințele secolu
lui prezent, condiționind astfel, în
mod favorabil, dezvoltarea persis
tentă — in prezent și în viitor —
pe care România o merită cu sigu
ranță.
România este, fără îndoială, o
țară a cărei Infrastructură este de
terminată de o geografie foarte in
teresantă și atractivă, care invită
să fie cunoscută în totalitatea sa ;
cu frumoase și fascinante peisaje,
care comunică mesaje singulare,
înălțătoare și profunde în același
timp, precum o demonstrează apre
ciatele creații artistice caie se. in
spiră din ele ; țară dotată cu mari
_ și variate bogății naturale, în
aproape toate domeniile economiei,
care constituie un solid suport ma
terial pentru dezvoltarea sa.

Dar, de asemenea, dorim să pu
nem în relief trecutul său milenar,
plin de fapte atît de semnificative
care au deschis drumuri foarte im
portante în propria ei realitate na
țională ; bogata și deosebita sa
cultură, in cadrul căreia, ca o sin
teză dar într-o valoroasă și pro
prie realizare, există elemente cu
rădăcini occidentale și orientale ;
și, mai ales, nobilul și harnicul său
popor, care posedă nu numai un
înalt și permanent simț creator cu
care a făurit propriul lui destin, ci,
de asemenea, o ancestrală și con
structivă bunăvoință față de cele
lalte popoare și națiuni ale lumii.
Cu astfel de premise umane și
spirituale, nu este de mirare că, în
tre principalele obiective ale poli
ticii externe românești, se eviden
țiază dorința sa de a promova pri
etenia și înțelegerea între toate
statele, pe baza egalității și respec
tului între acestea.
Actualul prilej este propice, dom
nule președinte, pentru a ne ma
nifesta aprecierea față de preocu
parea dumneavoastră personală de
a se obține pacea mondială și secu
ritatea tuturor popoarelor ;• precum
și pentru inițiativele dumneavoas
tră de a opri cursa înarmărilor, începînd cu dezarmarea nucleară. în
același fel, apreciem ca foarte va
loroasă activitatea dumneavoastră
pentru realizarea destinderii inter
naționale și soluționarea pe cale
pașnică a controverselor între state.
Și, în ceea ce se referă in mod
special la țările în curs de dezvol
tare — deoarece coincide cu pozi
ția acestora —, sînt stimulatoare
atitudinile dumneavoastră defini
te în favoarea atit a unei coope
rări mai mari intre ele, cît și pen
tru stabilirea unei noi ordini eco
nomice internaționale, care să
pună într-o efectivă aplicare prac
tică, în acest domeniu și la nivel
mondial, principiile dreptății și
echității.
Nu pot încheia, domnule pre
ședinte, fără a vă asigura că preo
cupările, inițiativele și demersuri
le dumneavoastră mai sus mențio
nate., sînt împărtășite de țările
noastre, .sigur, in conformitate cu
caracteristicile fiecăreia dintre ele
și respectivele lor sisteme politice.
Dar, în orice caz, nu este exagerat
a repeta că toate aceste țări, ca un
numitor comun, doresc și fac efor
turi sincere pentru crearea unei

lumi mai bune, pentru generațiile
prezente și viitoare, in care să se
împlinească — cit mai aniplu și
mai drept — aspirațiile de pace,
prietenie și cooperare între toate
popoarele.
Domnule președinte,
Apărînd pentru prima oară in
fața Excelenței Voastre în calitatea
mea de decan al corpului diploma
tic, este o mare cinste pentru mine
a îndeplini misiunea încredințată
de colegii mei, domnii șefi de mi
siuni diplomatice acreditați în
România, de a vă prezenta salu
turile noastre cordiale și felicită
rile pentru această nouă aniversare
a proclamării Republicii.
Permiteți-mi ca, în această so
lemnă -și deja tradițională festivi
tate, să vă exprim, de asemenea,
cu ocazia Anului Nou, urările
noastre de fericire personală Ex
celenței Voastre, familiei șl tutu
ror colaboratorilor dumneavoastră
din conducerea statului român. Și,
in mod special, domnule președin
te, transmitem urarea noastră pen
tru o cît mai bună realizare, în
viitorul an, a programelor și pro
iectelor în beneficiul întregului
popor român, pentru care simțim
în egală măsură sinceră admirație
și simpatie. (Aplauze)
Mulțumind pentru felicitările și
urările adresate, a luat cuvîntul
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.
Cuvîntarea rostită de șeful sta
tului român a fost urmărită cu
deosebită atenție și interes, fiind
viu aplaudată.
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a ciocnit o cupă de șam
panie cu diplomații prezenți, care
i-au transmis cu prilejul Anului
Nou, din partea șefilor de state și
guverne, a conducătorilor organi
zațiilor pe care le reprezintă, cal
de felicitări, urări de sănătate și
fericire, de noi succese în bogata
și rodnica activitate ce o desfă
șoară in fruntea statului român,
spre fericirea și prosperitatea po
porului, pentru prietenie, înțele
gere și colaborare intre toate na
țiunile, pentru securitate și pace
în lume.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
urat, din nou, diplomaților, la încheietea primirii, multă fericire,
sănătate, succese în activitatea lor,
precum și tradiționalul „La mulți
ani !“.

Frumosul și emoționantul ceremo
nial al Plugușorului, repetat de fie
care dată prin tradiție in preajma
Anului Nou, a reunit joi, 30 decem
brie, în fața sediului Comitetului
Central al partidului, sute de copii și
tineri de -pe întreg cuprinsul patriei,
care au venit să ureze, cu toată
căldura inimilor lor, tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu, celorlalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului viață
îndelungată și sănătate, multă putere
de muncă, spre binele și fericirea în
tregului nostru popor, pentru împli
nirea -năzuințelor sale de propășire
și pace.
Marea piață, unde flutură drapelele
roșii și tricolore, are un aer -sărbăto
resc. Deasupra intrării principale a
clădirii Comitetului Central se află
portretul tovarășului Nicolae
Ceaușescu. Pe o eșarfă purpurie se
află înscrisă urarea atît de scumpă
întregului nostru popor — „Trăiască
Partidul Comunist Român în frunte
cu secretarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu !“. Este marcat, de
asemenea, importantul eveniment de
astăzi din viața țării : împlinirea a
35 de ani de la proclamarea Republi
cii.

Pe mai multe panouri sînt redate
imagini sugestive din timpul rodni
celor întîlniri de lucru ale conducă
torului partidului și statului cu oa
meni ai muncii de pe întreg cuprinsul
țării, precum și de la impresionanta
adunare populară ce a avut loc în
Piața Palatului Republicii și care a
.reafirmat cu putere năzuința fierbin
te a poporului nostru de a trăi în
tr-o lume fără arme și fără războaie,
într-o lume a păcii, înțelegerii și co
laborării intre națiuni.
Imenși brazi împodobiți întregesc
atmosfera de mare sărbătoare ce do
mină piața.
'
Sosesc urătorii — pionieri și șoimi
aî patriei, tineri ce-și desfășoară ac
tivitatea pe marile șantiere, pe ogoarele țării, ostași, elevi, studentă.
Se aud stmete prelungi de bucium.
Ele dau semnalul de începere a
acestui autentic ceremonial, transmis,
asemeni altor minunate comori ale
culturii noastre populare, din genera
ție în generație și receptat astăzi ca
o punte de aur ce leagă, peste timp,
prezentul izbinzilor socialiste de le
gendarul trecut românesc.
Sînt momente de optimism și voie
bună, specifice trecerii spre noul an.

împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu tovarășa
Elena Ceaușescu, în fața sediului Comitetului Central al
partidului sosesc tovarășii Constantin Dăscălescu, losif
Banc, Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae
Constantin, Ion Dincă, Ludovic Fazekas, Alexandrina
Găinușe, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea,
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe
Rădulescu, llie Verdeț, Ștefan Andrei, Miu Dobrescu, Petru
Enache, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ana
Mureșan, Elena Nae, Constantin Olteanu, Ion Ursu, Richard
Winter, Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al P.C.R.
Erau de față membri ai Secretariatului C.C. al U.T.C.,
cadre de conducere ale U.A.S.C.R. și Consiliului Național
al Organizației Pionierilor.

„Plugușorul 1983“ reînvie, în aceas
tă zi de decembrie, întreaga frumu
sețe a unei datini născute din alese
le înzestrări artistice ale strămoșilor,
din robustețea firii și încrederea în
mai bine ale poporului nostru.
Se simte, ca într-o frumoasă po
veste de iarnă, adierea unică a codri
lor noștri seculari. Cetele de colindă
tori aduc cu ele, în trecerea lor po
licromă și neîntreruptă, întreaga
splendoare a obiceiurilor românești,
integrate astăzi armonios în bogata
spiritualitate a satelor, a tuturor așe
zărilor țării. Este un fericit prilej de
exprimare a dragostei nețărmurite și
a profundei recunoștințe pe care
copiii și tineretul le poartă, alături
de întregul .popor, tovarășului Nicolae
Ceaiișescu, prieten apropiat și îndru“matof perinânent al celor ce sîht
chemați să ducă mai departe minu
natele noastre cuceriri de astăzi.
La acest moment solemn, marcat
de bucuria reintîlnirii, acum, la
această oră de bilanț și de noi pro
iecte, cu conducătorul partidului și
statului, participă, de asemenea, cu
emoție mii de bucureșteni. El au
ținut să fie prezenți aici, în pridvo
rul celei mai alese și iubite case a
țării, sediul Comitetului Central al
partidului, alături de tînăra generație
a patriei, pentru a ura mulți ani în
sănătate tovarășului Nicolae
Ceaușescu, de numele și activitatea
cărpia se leagă marile împliniri ale
anilor de cînd conduce cu înțelepciu
ne și eroism revoluționar destinele
României socialiste spre zările lumi
noase ale comunismului, față de care
își exprimă și cu acest prilej senti
mentele lor de stimă și respect, de
aleasă dragoste.
Este o ambianță caracteristică obi
ceiurilor noastre de iarnă, în rîndul
colindătorilor se află reprezentanții
copiilor și tinerilor din toate colțu
rile țării, îmbrăcați in superbele cos
tume populare ale locurilor din care
provin, în uniforfne de șoimi și pio
nieri, în salopete ale muncii sau în
uniforme ostășești. Sorcove și ramuri
înflorite, cununi de grîu și bradul
ornat, tradiționalele măști conferă
alaiului o frumusețe aparte. Văzduhul
vibrează de clinchete de clopoței și de
pocnetele de bici, de sunetele de
buhai și tălăngi :
înalte gazde, cinstiți gospodari,
De țară socialistă făurari,
Cu dragoste adincă și elan
Am pornit ca-n fiecare an,
Dumneavoastră, de sărbătoare,
Să vă aducem intiia urare.
Și vă rugăm după datina strămoșească,
Să primiți urarea noastră I
Urmează un moment de înaltă sem
nificație. tn numele tuturor locuito
rilor patriei, cu vocile cuprinse de
emoție, colindătorii adresează intiia
urare de plugușor tovarășului Nicolae
Ceaușescu, omul, revoluționarul, con
ducătorul iubit, ce întruchipează în

mod strălucit cele mal mari virtuți
ale poporului nostru :
Am venit din țara toată
Să-i rostim cu glas fierbinte
Iubitului nostru părinte
Tovarășului Nicolae Ceaușescu,
Intiia urare de plugușor.
Vă aducem, drag conducător,
Recunoștința-ntregului popor,
Cu al tinereții nesecat elan
Cu bucurie, ca in fiecare an.
De cînd partidul v-a ales
La cel de-al nouălea Congres,
Să ne conduceți țara-n demnitate
Spre comunism, pe culmile visate.

Frumoasa ceremonie de .iarnă con
tinuă cu prezentarea unor cunoscute
dansuri și costume născute disnfnsrile
sensibilități- artistica ale poporului
român, ă datinilor și obiceiurilor
noastre tradiționale. Rînd pe rînd, se
perindă formații de căiuți din comuna
Tudora, județul Botoșani, călușerii
din Rășinari, județul Sibiu, fluierașii
din Dobrotești — Teleorman, călușa
rii. Sînt prezentate, de asemenea, in
interpretarea unor formații din co
muna Desești, județul Maramureș,
din Roșii Munți, județul Mureș, și
altele, obiceiuri populare, precum drăgaica, tînjaua sau „Cununa spicului
de grîu“. Această minunată suită
coregrafică ilustrează prin cîntec șl
joc viața înfrățită, în gîndire și sim
țire, a tuturor locuitorilor patriei,
fără deosebire de naționalitate, spice
ale aceluiași lan însorit, angajați
astăzi cu toată forța brațelor și pu
terea minții lor spre înălțarea Româ
niei pe culmi tot mai înalte de civi
lizație și progres. în tot acest timp,
colindătorii evocă in urările lormarea carte nepieritoare a neamului
care este istoria, limba strămoșească,
Tricolorul, simbol al demnității și
frăției pe aceste binecuvîntate meJeaguri. Copiii din Oarda de Jos, ju
dețul Alba, Interpretează, pe o me
lodie cu inflexiuni tulburătoare, ve
nită din adîncuri de istorie, „Florile
dalbe".
Semnificația marelui eveniment re
cent din viața poporului nostru, Con
ferința Națională a partidului, este
subliniată în versuri de mare forță
mobilizatoare, pe fundalul unui dans
tineresc ce simbolizează munca în
frățită a muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor, a întregului popor pen
tru înfăptuirea hotărîrilor forumului
comuniștilor români :

Ne angajăm, uniți intr-o voință,
Uniți în credință și conștiință
Urmând îndemnul de la Conferință
Să împlinim prin muncă, zi de zi.
Programul socialistei Românii!
O explozie de puritate și gingășie
cucerește întreaga asistență. Sînt
șoimii patriei, cei mai mici colindă
tori, îmbrăcați în cojocele albe,
iscînd clinchete de clopoței, fluturînd
flori îmbobocite. Ei au venit să ureze

tovarășului Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu, celorlalți to
varăși din conducerea partidului și
statului „La mulți ani !“, sănătate și
fericire, să mulțumească pentru felul
in care țara ii crește și-i ocrotește,
pentru cerul senin, de pe teritoriul
copilăriei lor fericite :
Azi venim, iubit părinte,
Să vă mulțumim fierbinte
— Cei mai mici ai țării fii —
Că ne creșteți zi de zi
Cu braț ferm, ocrotitor,
S-avem viață fără nor.
Facem astăzi legământ
Să iubim acest pămint.
Să ducem în viitor
Dragostea de Tricolor,
De partid și de popor.

Cu fețele aprinse de aerul tare și
curat al acestei dimineți de decem
brie, colindă pionierii. Prin momen
tul coregrafic de muncă și învățătură
pe care-1 execută, prin versurile pe
care le rostesc, țin să-și exprime, și
ei, recunoștința pentru condițiile mi
nunate create copiilor țării de parti
dul și statul nostru :

. Azi, la ceas de sărbătoare.
Aducem cu-nflăcărare
Pin iubirile ce cresc
Un colind pionieresc..
Recunoștință fierbinte
Iubitului președinte,
Că-nvățăm în libertate
In condiții minunate
$i cu grijă ție veghează,
Cu iubire pururi trează,
Să ne împlinim sub soare.
Visele cutezătoare.
Grupul tinerilor uteciști reunește
laolaltă constructori și mineri, (briga
dieri și țărani, elevi și student!,'mili
tari. în limbajul atît de sugest'r al
dansului, ei vorbesc despre mur’, a și
viața lor, despre hotărîrea de ațface
totul, oriunde s-ar află, pe marile
șantiere ale construcției socialiste
sau pe ogoare, în amfiteatre sau ser
vind țara sub drapel, pentru ridi
carea României pe cele mai inalte
culmi ale progresului și civilizației.
Sînt sentimente ce-și găsesc o aleasă /
exprimare în versurile rostite de un
tinăr în uniformă de brigadier :

Conducător iubit și drag,
Pe-al anului nou prag
Venim să facem legămînt
Să înflorim acest pămint,
Să cinstim prin muncă, temerar,
In spirit revoluționar,
Titlul înalt
Și minunat
De „Erou al Muncii Socialiste".
Un titlu-muncă, titlu-sărbătoare
Primit la a 60-a aniversare.
Cu puterea și frumusețea glasurilor
lor‘tinere, 'uteciștli;'-cărora li se âlăiițuță.ipionierii și: șoimi rai patriei, ros
tesc, in fața conducătorului iubit,
aceSt tulburător jurămînt de -dragoste
și de credință față de țară :
Iar nevoie de va fi
Vom fi apărătorii acestei glii,
Atunci cînd patria ne va chema
Cu prețul vieții o vom apăra.

Ca în fiecare an, Plugușorul dedică
un moment al său păcii, acest mare'
deziderat al lumii de azi, pentru îm
plinirea căruia România socialistă,
președintele său își consacră toaț-e
eforturile. In acordurile nemuritoarei
și mereu răscolitoarei Simfonii a r
IX-a a lui Ludwig van Beethoven,
copiii țării, speranța noastră de mîine, în ale căror suflete curate he re
găsim cu toții, imită dansul fulgilor
de nea și rostesc „Colinda păcii".
Domină culorile speranței și ale pu
rității. Din pădurea de eșarfe |(j: de
flori albe răsună cea mai patentă și
mai vibrantă chemare împotriva
răului ce pîndește copilăria, 'însăși'
viața pe planeta Pămint :
Noi am vrut din veac mereu
— De-a fost bine, de-a fost greu —Să trăim in libertate
Și-am văzut cu demnitate
In orice popor un frate.
Din părinți viteji, păstrat.
Avem sufletul curat.
Astăzi scumpa Românie
Se înalță cu mândrie
Neam de meșteri ziditori
i
Schele înălțind sub nbri
Nu rachete pe coline.
Ci orașe și uzine.

De pe plaiul României
Clasul păcii și-omeniei
Dus de-al țării brav erou
Are-n lume larg ecou :
Ilai să ne unim popoare
In luptă cu mic, cu mare
Să trăim liberi sub soare
Fără arme nucleare.
Urmează momentul de apoteoză al
întregului ceremonial, care umple
inimile de fior și de emoție. Pe un
(Continuare în pag. a IlI-a)
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LA MULTI ANI, PENTRU PROGRESUL PATRIEI,
PENTRU VIITORUL FERICIT AL POPORULUI!

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

gînd către minunatul nostru po
por, care de-a lungul secolelor —
de mai bine de două milenii, pe
aceste meleaguri — a asigurat dez
voltarea și înflorirea națiunii noas
tre, să-i urăm de a trăi în veci de
veci în libertate și independență,
în bunăstare și fericire, în societa
tea comunistă, în pace ! (Ura le și
aplauze puternice; se scandează înlung „Ceaușescu și poporul !“).
Adresez minunatei noastre clase
muncitoare, muncitorilor din toate
sectoarele de activitate — odată cu
mulțumirile pentru activitatea din
anul 1982 —urareaode a rfâ'ce-.tbtul ca, în 1983; patria : noastră- Să
primească mai mult petrol, măi
mult cărbune, pentru a crea con
dițiile asigurării independenței energetice, pentru a asigura țării
energia, lumina, căldura necesară !
(Aplauze și urale prelungite ; se
scandează „Ceaușescu și poporul !“).
Chimiștilor și metalurgiștilor,
constructorilor de mașini, munci
torilor din industria ușoară, mate
rialelor de construcții le cerem să
facă totul pentru a da mai multe
materiale chimice de înaltă cali
tate, mai multe oțeluri de înaltă
calitate, utilaje de înaltă calitate,
tractoare și mașini-unelte mai
mi Jte, de a da mai multe țesături,
ma multe bunuri de consum pen
tru .dezvoltarea generală a patriei,
pentyu bunăstarea întregului po
por. (Aplauze Și urale puternice,
prelungite; se scandează „Ceaușescu
și poporul !“). .
Tuturor le adresăm urarea de a
face ca anul 1983 să demonstreze
forța minunatei noastre clase mun
citoare — clasa conducătoare a na
țiunii noastre — în edificarea so
cialismului multilateral dezvoltat
în România. Să facem în așa fel
încît anul 1983 să marcheze o ri
dicare pe noi trepte de calitate și
de eficiență economică a întregii
activități industriale ! (Urale și
aplauze puternice ; se scandează
„Ceaușescu și poporul !“).
Adresez țărănimii noastre coope
ratiste, întregii țărănimi, tuturor
oamenilor muncii din agricultură
mulțumiri și felicitări pentru re
zultatele obținute în 1982, cînd
pentru prima dată am realizat
1 000 kg de cereale pe locuitor. Le
adresez urarea ca, în 1983, să reali
zăm o recoltă și mai mare, să
crească bogăția produselor agrico
le, să obținem satisfacerea mai
deplină a necesităților poporului
nostru, să sporească contribuția
agriculturii la dezvoltarea genera
lă a .patriei socialiste ! (Aplauze și
urale puternice, îndelungate ; se
scandează „Ceaușescu și poporul !“).
Intelectualității noastre din toate
sectoarele de activitate îi adresez
mulțumiri și felicitări pentru, con
tribuția importantă adusă la dez
voltarea patriei noastre, la înălța
rea științei românești pe noi culmi,
la demonstrarea capacității știin
ței, a poporului nostru de a
obține succese tot mai mari
' în toate domeniile cunoaște
rii. Prin aceste rezultate, oa
menii de știință, de cultură, în
treaga intelectualitate românească,
împreună cu clasa muncitoare, cu
țărănimea,- iși aduc o contribuție
de seamă la înflorirea patriei noas
tre socialiste. Le urez ca, în 1983,
să obțină noi și noi succese, să
realizeze noi descoperiri, să dezlege
noi taine ale naturii, ale cunoaște
rii umane, să înalțe știința româ
nească, cunoașterea, pe noi trepte,
să demonstreze forța și capacitatea
intelectualilor, a poporului nostru

de a contribui la dezvoltarea știin
ței și culturii universale. (Aplauze
și urale puternice; se scandează
îndelung „Ceaușescu — P.C.R.
„Ceaușescu și poporul !“).
Adresez femeilor din patria
noastră mulțumiri pentru activita
tea depusă, pentru rezultatele ob
ținute în toate domeniile de acti
vitate. Nu există sector unde fe
meile să nu acționeze, alături de
bărbați, nu numai în deplină ega
litate, dar cu aceleași forțe și, de
ce să n-o spunem, cîteodată chiar
cu rezultate mai bune. în activițatearior, demonstrând,’prih fapte, ce
este' în stare să"' realiZeze femeia
liberă, egală, într-o țară în care
întregul popor este stăpîn pe desti
nele sale. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu și
poporul !“).
In ajunul Anului Nou — și pen
tru că avem aici un „An Nou“, re
prezentat prin acest mic copil '— aș
dori să mulțumesc femeilor și pen
tru darul cel mai de preț pe careul
fac poporului nostru, asemenea co
pii minunați care reprezintă viito
rul patriei noastre. (Aplauze și
urale puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu și copiii
„Ceaușescu — tinerii!“).
Urez femeilor din patria noas
tră să obțină rezultate tot mai
bune în toate domeniile de activi
tate, le urez o viață tot mai bună,
mai îmbelșugată, mai fericită și să
facă în așa fel încît — așa cum au
făcut mamele, întotdeauna — să
asigure dezvoltarea continuă a pa
triei noastre și, an de an, să ne
dea mai mulți asemenea „Ani Noi“
sănătoși, care să asigure viitorul
permanent, veșnic al poporului
nostru. (Aplauze și .urale puter
nice, prelungite ; se scandează
„Ceaușescu și poporul !“).
Adresez felicitări tinerilor din
patria noastră care — pe diferite
șantiere, în uzine, pe ogoare, în
școli și în universități — au depus
o activitate susținută și au adus o
contribuție de mare însemnătate la
rezultatele obținute în dezvoltarea
economico-socială a țării, și-au în
sușit și își însușesc noi și noi cu
noștințe, pregătindu-se pentru a fi
gata să-și îndeplinească rolul lor
important în diferite sectoare de
activitate.
Vă urez, dragi tovarăși tineri, ca
în anul 1983 să obțineți rezultate
tot" mai bune, în toate domeniile !
Să nu fie șantier unde tineretul să
nu-și facă cunoscute forța, price
perea, entuziasmul său ! Să grăbim
punerea în producție a noilor uni
tăți economice, care vor ridica
patria noastră pe noi trepte de
progres ! Să depuneți eforturi pen
tru a învăța, a învăța, a vă însuși,
în cele mai bune condiții, minuna
tele cuceriri ale științei, ale cu
noașterii umane ! Să aveți perma
nent în fața voastră faptul că, fără
cultură, fără știință, fără cunoaș
terea universului, nu veți putea să
serviți patria așa cum trebuie ; de
aceea trebuie să învățați și iar să
învățați ! (Urale și aplauze puter
nice). Să nu uitați nici un moment
că voi trebuie să construiți comu
nismul — și comunismul înseam
nă știință, cultură, libertate, inde
pendență, bunăstare și fericire !
(Aplauze și urale puternice, pre

lungite ; se scandează Îndelung
„Ceaușescu — tinerii !“).
Vouă, dragi copii ai patriei noas
tre socialiste, dragii mei prieteni,
vă urez o viață tot mai bună, tot
mai îmbelșugată și fericită ! Și voi,
cei care vă aflați pe băncile școlii,
trebuie să învățați, să învățați și
iar să învățați.! în toate domeniile,
trebuie să avem permanent în ve
dere că viitorul României este în
mîinile tineretului, ale copiilor, că
de felul cum va crește tineretul,
cum vor crește copiii patriei
noastre, așa va fi și viitorul Românibi’. spbîaliste. Și am deplina co'n'vingere. că creștem un tineret bun,
copii sănătoși — și fizic, și inte
lectual — cu o minte și cu o gîndire înaripată, care se pregătesc să
servească patria, poporul, comunis
mul ! (Aplauze și urale prelungi
te ; se scandează „Ceaușescu și
poporul
„Ceaușescu — tinerii !“),
Vom face totul, dragi prieteni,
dragi copii, pentru ca viața v<3astră, anii voștri de copilărie să fie
cît mai luminoș i, cît mai fericiți !
Vom face totul pentru a asig;ura
pacea întregului popor, pentru a
putea să creșteți mari, în liniște să
puteți duce mai departe făclia libertății, a indeipendenței pat;riei
noastre ! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează
„Ceaușescu — tinerii !“).
Tuturor oamenilor muncii, fără
deosebire de naționalitate, -între
gului nostru popor, îi adresez, de
Anul Nou, urarea de a obține suc
cese tot mai mărețe în toate dome
niile de activitate, de a face ca,
prin muncă unită, să ridicăm pa
tria noastră pe noi culmi de pro
gres și civilizație ! Să facem ca
poporul român să obțină rezultate
tot mai mărețe în dezvoltarea eco
nomiei, științei, culturii, în ridi
carea bunăstării materiale și spiri
tuale, să demonstrăm forța unită a
unui popor stăpîn pe destinele sale,
care își făurește in mod liber și
conștient propriul său viitor, viito
rul comunist. (Urale și aplauze pu
ternice ; se . scandează îndelung
„Ceaușescu și poporul !“).
Adresez urarea ca anul 1983 să
ducă la întărirea relațiilor de co
laborare și prietenie ale poporului
nostru, ale țării noastre, cu toate
popoarele și țările lumii, fără deo
sebire de orînduire socială 1 Să fa
cem astfel încît anul 1983 să ducă
la succese importante în lupta pen
tru dezarmare, pentru destindere,
să deschidă calea unei lumi a pă
cii și a dreptății sociale ! (Urale șî
aplauze puternice ; se scandează
îndelung „Ceaușescu — pace !“).
Doresc să adresez întregului nos
tru popor, acum, în ajunul Anului
Nou, după datinile noastre strămo
șești, urarea străbună de multă fe
ricire și „La mulți ani !“. (Urale și
aplauze puternice, prelungite ; se
scandează îndelung „Ceaușescu —
P.C.R.
„Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu — pace !“. într-o at
mosferă de puternică însuflețire,
copiii și tineretul, toți cei prezenți
aclamă și ovaționează îndelung
pentru Partidul Comunist Român,
pentru Republica Socialistă Româ
nia, pentru secretarul general al
partidului, președintele țării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — și îi
urează, din adincul inimii, „La
mulți ani !“).
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(Urmare din pag. a Il-a)
fond muzical de balâdă, executat de
un grup de naiști, colindătorii aduc,
cu mic, cu mare, omagiul lor fier
binte marelui bărbat politic ce și-a
dedicat și-și dedică întreaga sa viață
și putere de muncă binelui și feri
cirii poporului său, luptătorului neo
bosit ce se bucură de prețuirea și
recunoștința întregii lumi pentru
eforturile sale neslăbite in favoarea
unei lumi a păcii și colaborării, a
unei lumi mai bune și mai drepte.
Sint evocate emoționante momente
ale unei biografii exemplare :

Intr-o casă românească,
Soarele s-o viețuiască,
S-a născut, în anu-n care
Se-mplinea Unirea Mare
■ Un copil cu gînd curat
De lumină însetat.
A plecat in zori de zi
Să înfrunte silnicii,
Nedreptăți și închisoare,
Să aducă-n țară soare.
Unde-a fost de-atunci mai greu
Țara l-a chemat mereu,
Zid puternic să zidească,
Drum de glorie românească.
Dirz, viteaz, neîncetat
Tinerețea și-a-nchinat
Pentru-a țării dimineață —
Cu tovarășa-i de viață.
Astăzi, demn și luminat,
Țara are brav bărbat,
Ce veghează cu iubire
■ Pentru-a țării fericire.
Înțelept conducător
De partid și de popor,
Comunist de omenie,
De întreaga Românie
Demn urmat, cutezător
înspre comunism, in zbor.

Este o atmosferă de aleasă solem
nitate. Colindătorii urează conducă
torului iubit, din toată inima, viață
lungă, sănătate și fericire cu ocazia
împlinirii a 65 de ani de viață și a
peste 50 de ani de activitate revo
luționară, mărețe sărbători pe care
un intreg popor se pregătește să le
cinstească cu bucurie și mindrie
patriotică, cu cele mai alese senti
mente de stimă și prețuire, de recu
noștință fierbinte pentru marele
bărbat politic, rămas mereu tinăr
peste ninsoarea anilor. Un dans in
terpretat de un grup de pioniere
îmbrăcate în costume populare și
purtind in miini lauri sporește in
densitate și frumusețe atmosfera ce
domnește acum pe platoul din fața
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sediului Comitetului Central al par
tidului. Sint rostite versuri de o
adincă vibrație patriotică : .
împlinind în glorie măreață
Șaizeci și cinci de ani de viață
Și dăruind luminii, pentru țară,
Pește cincizeci de ani
De activitate revoluționară.
Poporul, țara vă-heonjoară
Cu al iubirii nesecat izvor,
Să ne trăiți, iubit conducător,
Ctitor-erou in lupta de mai bine,
Făuritor de țară și destine.
Noi vă urmăm cu-ncredere deplină
Spre comunista zare, de lumină,
Și greu și stăvili încă de vor ți
In strinsă unitate, le vom birui.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu
li rostim, azi, fiecare,
Caldă-a inimii urare,
Să trăiți ani mulți sub soare
Cu țara înfloritoare,
Cu poporul ce-l iubiți,
Ani de pace, fericiți !
Să duceți pe drum de glorii
Tara către noi victorii,
De popor urmat in zbor
Spre mărețul viitor.
Pe drumul drept, avem in noi tăria:
Partidul, Ceaușescu, România.
Participanții la tradiționala sărbă
toare dau glas, cu bucurie, sentimen
telor de adincă dragoste și prețuire
pentru tovarășa Elena Ceaușescu,
luptătoare neobosită, alături de întîiul
bărbat al țării, pentru destinul feri
cit al poporului său, savant de renu
me mondial ce a dus departe de frun
tariile țării prestigiul științei româ
nești. Cu fețele imbujorate de bucu
rie și emoție, copiii prezenți Ia această frumoasă sărbătoare rostesc
versuri de o adincă simțire :

me populare sau în haine de lucru
adresează fcrările lor de bine condu
cerii de partid și de stat.
Aho, aho, in prag de sărbătoare
Aducem caldă urare
Conducerii de partid, și de stat —
An Nou fericit, luminat,
Și în realizări bogat,
Pe drumul către dezvoltare
Pentru a țării bunăstare
Mulți ani de pace și sănătate
Și spor înzecit in toate.
Se adresează, de asemenea, urări
tuturor categoriilor de oameni ai
muncii, celor ce-și desfășoară acti
vitatea în fabrici și uzine, țărănimii,
intelectualității, harnicului și minu
natului nostru popor. Sint urări ce
se regăsesc și în versurile dedicate
mărețului eveniment sărbătorit de
țara întreagă — aniversarea procla
mării Republicii :

Dați glas în zare
Pentru-a Republicii urare
La a 35-a aniversare !
Pentru fiii României
Ce vorbesc limba frăției
Toți : români, maghiari, germani,
Viețuind aici prin 'ani
In temeinică unire
Pentru a țării propășire !
Atmosfera de bună dispoziție este
potențată în următoarele momente
ale' Plugușorului de apariția bradu
lui ornat cu beteală — simbolizînd ti
nerețea veșnică a patriei, însoțit de
un pitoresc alai, care dă veste des
pre cele mai importante evenimente
și împliniri ale anului 1982 :
Eu sint anul ce-a trecut,
Impreună-am cunoscut
Al iubirii viu izvor
Pentru țară și popor,
Printr-o lume .in impas
Dind voinței noastre glas,
Am creat
Sub tricolor
Noi trepte de viitor.
De-au fost și
Stavile să fie
Am muncit cu bărbăție
Să dăm țării chip frumos,
Chip frumos și luminos.

Cu adincă bucurie,
Din întreaga Românie
Am cules din plai de țară
Mindre flori de primăvară,
Pentru tovarășa Elena Ceaușescu,
Neînfricată luptătoare
Pentru a țării afirmare,
Din ani tineri, de speranță,
Ani de vis și cutezanță,
Stind alături ne-ncetat.
De al țării brav bărbat
Și slujind, mereu, deplin,
Al țării comunist destin ;
Mamă bună, iubitoare,
Iși face apariția Noul An, întruchi
Și gindire creatoare,
pat de un copil înveșmintat în hlami
Dind strălucire, nou renume,
da albă a purității, rostind, cu vocea-i
Științe' românești în lume.
cristalină, versuri pline de optimism :
Din inimi înflăcărate
La mulți ani cu sănătate !
Eu. sint anul ’S3
Tineri și tinere imbrăcați în costu An frumos, cu buh temei.

După datina străbună
Bun găsit și pace bună.
Nu mă laud, azi sint mic
Dar miine' voi fi voinic,
Intr-o zi, avind elan,
Cresc cit alții intr-un an,
Că părinții mei sint frați
Cu stejarii din Carpați
Și voi fi prin grija lor
An mănos și roditor.

Toți participanții la pitorescul cere
monial al Plugușorului intonează, in
tr-un glas, un indrăgit cintec coboritor din pagini de cronici și letopisețe
și in care este cuprinsă întreaga fru
musețe a obiceiurilor noastre de
iarnă :
La mulți ani cu sănătate,
Să trăiți, să înfloriți !
Să aveți zilele senine,
Tot ce-n viață vă doriți.

Zeci de copii se apropie apoi de
tovarășii din conducerea de partid
și -de stat, sorcovindu-i, după da
tină.
întreaga piață în care s-a desfă
șurat frumoasa datină a uratului de
Anul Nou este dominată de o atmo
sferă de puternică însuflețire și en
tuziasm.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și
statului răspund cu dragoste participanților la „Plugușorul 1983“.
Acum, în preajma Anului Nou,
secretarul general al partidului,
președintele Republicii adresează un
cald cuvint pionierilor și șoimilor
patriei, uteciștilor, tuturor celor
prezenți, întregii țări.
Cuvintarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu a fost primită cu senti
mente de deosebită satisfacție, fiind
subliniată cu îndelungi aplauze, cu
puternice urale și ovații de toți cei
prezenți. S-a scandat cu însuflețire,
minute în șir, „Ceaușescu-P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu
— La mulți ani !“.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu s-au fo
tografiat împreună cu copiii și ti
nerii prezenți la „Plugușorul 1983“,
adresindu-Ie urări de succes la în
vățătură, de împliniri depline în
muncă și viață.
La încheierea ceremoniei, colin
dătorii au fost invitați in sediul
Comitetului Central al partidului,
unde, după datina străbună, li s-au
oferit daruri de Anul Nou.

SCÂNTEIA — vineri 31 decembrie 1982

PAGINA 4

IN PREZENTA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, IERI A AVUT LOC
J

>

->

Adunarea festivă consacrată celei de-a XXXV-a aniversări a Republicii
(Urmare din pag. I)

Cuvîntarea tovarășului Manea Mănescu
Mult stimate și Iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
1 Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați tovarăși,

*

le virtuți creatoare ale poporului
român, constructor al socialismului
și comunismului în România. (Aplau
ze. Se scandează „Ceaușescu —
România !“).
Originalitatea
experienței con
strucției noastre socialiste, clarviziu
Sărbătorim împlinirea a 35 da ani
nea științifică și profundul realism,
de la proclamarea Republicii în at
care caracterizează întreaga politică
mosfera însuflețitoare, de puternic
a partidului și statului nostru, s-au
entuziasm al întregului nostru popor,
materializat în progresul dinamic al
generat de hotărîrile istorice ale
forțelor de producție, în dezvoltarea
Conferinței Naționale a Partidului
celor două ramuri hotărîtoare ale
Comunist Român, de ideile și orien
economiei — industria și agricultura
tările de 6 excepțională importantă
— în creșterea venitului național și
cuprinse în Raportul prezentat de to
a bunăstării materiale și spirituale
varășul Nicolae Ceaușescu în fața în
a poporului. în această perioadă
tregii națiuni — impresionantă ima
s-a accelerat creșterea ramurilor
gine a realizărilor istorice dobîndite
moderne ale industriei, se transpu
de țara noastră în anii socialismului,
ne în viață programul național al
cutezător program de acțiune pentru
cercetării științifice și introducerii
înflorirea continuă a scumpei noas
tehnologiilor avansate în toate sec
tre patrii, Republica Socialistă Româ
toarele de activitate.
nia. (Aplauze).
Industria românească, construită
Așa cum sublinia tovarășul Nicolae
în anii socialismului, diversificată și
Ceaușescu, în mod magistral, de la
repartizată rațional pe întregul te
: înalta tribună a Conferinței Naționa
ritoriu al țării, produce azi de cir
le, „Proclamarea Republicii Populare
ca 50 de ori mai mult decît în anul
Române, la 30 Decembrie 1947, a
1938. „Dacă nu am fi realizat o ase
constituit un eveniment revoluționar
menea industrializare a țârii — sub
linia
tovarășul Nicolae Ceaușescu —
de o importanță deosebită în istoria
poporului nostru, care a deschis o
România ar fi rămas pentru o vre
nouă eră, marcînd trecerea României
me îndelungată într-o stare de
înapoiere, care ar fi afectat grav
■ la construcția societății socialiste'*.
construcția socialismului, munca
Instaurarea Republicii a răspuns uși viața poporului nostru".
i nei necesități obiective, izvorîte din
Avînd la bază o industrie pu
i mersul firesc al istoriei poporului
ternică, s-au putut dezvolta toate
nostru.
celelalte ramuri de activitate, și
; Proclamarea Republicii a fost ro
în primul rînd agricultura, a cădul nemijlocit al victoriei revoluției -rei
producție globală a sporit de
de eliberare socială și națională,
3 ori și jumătate.
Antifascistă șl antiimperialistă de lîs
Ca rezultat al dezvoltării puter
23 August 1944, al transformărilor sonice a forțelor de producție, ve
cial-pqlitice profunde ce s-au petre
nitul național este în prezent da
cut în România după sfîrșitul celui
15 ori mai mare.
de-al doilea război mondial.
Politica realistă cu privire la
Aniversînd ziua Republicii, evo
utilizarea venitului național a
căm cu îndreptățită mîndrie tradițiile
permis înfăptuirea unor ample
înaintașilor noștri, lupta eroică, re
programe de investiții, care au
voluționară a clasei muncitoare, a
asigurat dezvoltarea forțelor de
țărănimii și intelectualității pentru
producție, amplificarea tuturor
emanciparea socială șț națională, • activităților sociale.
pentru independența șl suveranitatea
în acești ani s-au dezvoltat re
României, pentru progresul general
lațiile economice internaționale,
al patriei noastre.
a crescut schimbul de mărfuri,
în noile condiții de după eliberare,
s-a intensificat cooperarea în
ca urmare a desfășurării neîntrerup
producție și tehnico-științifică cu
te a procesului revoluționar, au fost
țările membre C.A.E.R., cu toate
posibile abolirea monarhiei și organi
țările socialiste, cu cele în curs
zarea statului român sub formă de
de dezvoltare și cu țările capita
republică. Doresc să subliniez, și în
liste dezvoltate, în spiritul prin
, acest cadru, adevărul istoric cuprins
cipiilor egalității și avantajului
in cuvintele secretarului general al
reciproc.
partidului nostru, care a apreciat că
Dezvoltarea rapidă a producției
victoria instaurării Republicii s-a
materiale, ridicarea continuă a
putut obține numai în condițiile în
productivității și eficienței muncii
care rolul decisiv în conducerea țării
sociale au asigurat sporirea veni
l-a avut clasa muncitoare în alianță
turilor oamenilor muncii, intensifica
cu țărănimea și intelectualitatea, în
rea construcției de locuințe, progre
frunte cu Partidul Comunist Român.
sul instrucției publice, înflorirea cul
(Aplauze).
turii, îmbunătățirea ocrotirii sănătă
Măreața epopee națională a pro
ții populației, ridicarea 'generală a
clamării Republicii a descătușat
avuției naționale, a bunăstării între
energiile revoluționare ale poporului
gului nostru popor.
și a marcat începutul unei perioade
Sub conducerea clarvăzătoare a
de profunde înnoiri în viața națiunii
Partidului Comunist Român, pe fon
noastre.
dul succeselor strălucite obținute în
i
Partidul Comunist Român a desfădezvoltarea
economlco-socială a
: șurat o uriașă activitate politică și
țării, s-au înregistrat adînci prefa
organizatorică în procesul cuceririi
ceri în structura și organizarea so
și consolidării puterii politice de că
cietății românești. A. avut loc un
tre clasa muncitoare, în alianță cu
proces de continuă perfecționare a
țărănimea muncitoare, cu masele
activității statului, conceput — așa
largi populare, al transformărilor ra
cum arată tovarășul Nicolae
Ceaușescu — ca reprezentant su
dicale care au schimbat din temelii
prem al proprietarilor și producăto
. configurația social-economică a țării,
rilor, organizatorul vieții comune a
întregul curs al vieții poporului
întregului popor, a întregii națiuni.
român. Pe această bază trainică s-au
produs mutații înnoitoare in structura
De o importanță hotârîtoare. este
teza cu privire la caracterizarea sta
■' societății, a fost lichidată pentru tot
tului nostru ca „stat al democrației
deauna exploatarea omului de către
muncitorești revoluționare", care îșî
om. Prin victoria definitivă a noilor
găsește fundamentarea în perfecțio
relații sociale s-a instaurat pe pănarea continuă a vieții economicomintul'patriei noastre cea mai dreap
sociale, în crearea unui larg cadru
tă și mai înaintată societate — socie
tatea socialistă. (Aplauze, urale. Se
organizatoric, pentru adîncirea de
mocrației socialiste și atragerea ma
j scandează „Ceaușescu și poporul !“).
selor ia conducerea societății. Ca
urmare, a crescut spiritul de respon
. Stimați tovarăși,
sabilitate revoluționară al oameni
lor muncii, s-au realizat progrese
în cei 35 de ani care au trecut de
deosebite în făurirea conștiinței noi,
Ia proclamarea Republicii, țara noas
socialiste.
tră a parcurs mai multe etape isto
rice, jalonate de mari și hotărîtoare.
Ridicarea continuă a gradului de
succese în înfăptuirea politicii Parti
dezvoltare economico-socială a tutu
dului Comunist Român de construire
ror județelor a consolidat baza ma
a societății socialiste.
terială a egalității sociale și națio
nale, contribuind la întărirea unității
Un moment istoric hotărîtor în
politico-morale a tuturor fiilor' țării
această perioadă l-a constituit Con
— fără deosebire de naționalitate —
gresul al IX-lea al partidului, care a
în munca și lupta pentru înflorirea
inaugurat perioada cea mai fertilă în
României socialiste.
împliniri din viața patriei și poporu
lui nostru. în cei 17 ani care s-au
Societatea noastră se caracterizea
scurs de atunci a crescut puternic
ză astăzi prin procesul lot mai ac
rolul partidului, s-a întărit unitatea
centuat de omogenizare socială, prin
dintre partid și popor, s-a dat un pu
coeziunea întregului popor in jurul
ternic avînt energiei maselor, care
forței sale conducătoare, Partidul
participă cu entuziasm și devo
Comunist Român, al secretarului său
tament la făurirea societății so
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
cialiste multilateral dezvoltate. în
(Aplauze,
urale. Se scandează
această perioadă s-a elaborat po
„Ceaușescu — P.C.R. !“).
litica modernizării bazei materiale
Astăzi, cînd sărbătorim istorica
a societății, a creșterii rolului știin
victorie a proclamării Republicii,
ței și tehnicii în dezvoltarea torțe
aducem un vibrant omagiu eroicului
lor de producție, s-au produs mu
nostru popor, clasei muncitoare, ță
tații calitative în structura socială,
rănimii și intelectualității.
s-a întărit și dezvoltat continuu
în numele conducerii partidului și
proprietatea întregului popor, a
statului, personal al tovarășului
crescut nivelul de trai și de civili
Nicolae Ceaușescu, adresăm tuturor
zație.
oamenilor muncii de la orașe și sate
Toate aceste mari cuceriri se lea
cele mai calde felicitări pentru ma
gă de strălucita activitate revoluțio
rile realizări obținute în dezvoltarea
nară desfășurată în fruntea partidu
economico-socială a patriei in anii
lui și statului de tovarășul Nicolae
socialismului, precum și urarea de
Ceaușescu, ctitor al României con
a obține noi și importante succese,
temporane, care întruchipează mari
spre binele și prosperitatea întregu

lui popor, pentru înflorirea Republi
cii Socialiste România. (Urale și
aplauze. Se scandează „Ceaușescu și
poporul !“).
Stimați tovarăși,

Sărbătorim aniversarea a trei’de
cenii și jumătate de la proclamarea
Republicii în condițiile în care re
centa Conferință Națională a parti
dului a stabilit măsuri concrete pen
tru consolidarea și dezvoltarea ma
rilor realizări obținute în anii socia
lismului, pentru dezvoltarea echili
brată și armonioasă a tuturor sec
toarelor de activitate, pentru înfăp
tuirea neabătută a Programului de
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate șl de înaintare a
României spre comunism.
Așa cum a apreciat tovarășul
Nicolae Ceaușescu, criza economică
mondială se răsfrînge puternic asu
pra tuturor statelor. Chiar și In această situație, deosebit de complexă,
țara noastră are posibilitatea ca în pe
rioada anilor 1983—1985 să acționeze
cu succes pentru continuarea pro
cesului de industrializare și de mo
dernizare a agriculturii, astfel încît
să ne apropiem mai mult de ritmuri

de Conferința Națioăală a partidului,
pentru asigurarea progresului neîn
trerupt al patriei noastre socialiste.
(Aplauze. Se scandează „Ceaușescu
și poporul !“).
Depinde de noi toți, de munca, de
votamentul și responsabilitatea fiecă
rui cetățean ca viața să devină tot
mai bună, ca țara noastră să fie me
reu mai bogată, mai puternică și în
floritoare.
Stimați tovarăși,

Pentru înfăptuirea mărețelor obiective ale construcției socialiste, a
sarcinilor trasate de Congresul al
XII-lea șl de Conferința -Națională a
partidului, România, ca și toate ce
lelalte țări, are nevoie de un climat
de securitate și pace.
O lume nouă, a păcii și colaborării,
nu se poate clădi decît pe temeiul
solid al principiilor independenței și
suveranității naționale, egalității de
pline în drepturi, neamestecului în
treburile interne și avantajului reci
proc, nerecurgerii la forță sau la
amenințarea cu folosirea forței, a
respectării dreptului și justiției in
ternaționale. în concepția președin
telui României, aceste principii con
stituie cerința vitală a tuturor po
poarelor de edificare a păcii și secu'rității mondiale.
Pornind de la aceste principii
fundamentale ale relațiilor dintre
state, Republica Socialistă Româ
nia promovează consecvent în
activitatea sa internațională o po
litică activă, de colaborare multi
laterală cu toate țările lumii.
România acționează ferm / pentru
dezvoltarea relațiilor de prietenie
și colaborare, cu toate țările so
cialiste,' pentru extinderea rapor
turilor cu țările în curs de dez
voltare, cu țările nealiniate, cu
toate statele lumii, fără deosebire
de orînduire socială.
Problema fundamentală a vieții
internaționale actuale este — așa
cum arată tovarășul Nicolae
Ceaușescu — preîntîmpinarea
războiului, evitarea unei catas
trofe nucleare. La realizarea aces
tui deziderat vital al tuturor na
țiunilor lumii nu se poate ajunge
decit prin înfăptuirea dezarmării,
și 'in primul rînd a dezarmării
nucleare — condiție hotărîtoare
pentru făurirea unei 'lumi fără
arme și fără războaie, a unei
lumi mal bune și mai drepte pe
planeta noastră.
Opinia publică a primit cu deo
sebit' interes ideea avansată de
președintele României ca, pînă la
desființarea simultană a celor
două blocuri militare, statele din
cadrul acestora să treacă, în vii
torii 3 ații, la reducerea cu 20 la
sută a cheltuielilor militare față
le de dezvoltare prevăzute în cel
de nivelul anului 1982, o asemenea
de-al șaptelea cincinal. în viitorii
măsură fiind hotărîtoare pentru
trei ani se va pune un accent mai
realizarea dezarmării și reducerea
mare pe dezvoltarea intensivă a tu
cursei înarmărilor. (Aplauze).
turor ramurilor de activitate prin
Adoptarea de către Conferința Na
aplicarea progresului tehnico-șțiințițională a partidului a propunerii to
fic, creșterea mai rapidă a producti
varășului Nicolae Ceaușescu ca
vității muncii, ridicarea calității pro
România să limiteze cheltuielile mi
ducției, sporirea eficienței economi
litare pînă in 1985 la nivelul chel
ce și realizarea exemplară a progra
tuielilor anului 1982 exprimă consec
melor adoptate în acest scop de Con
vența și hotărîrea poporului român
ferința Națională a partidului.
de a acționa neabătut pentru oprirea
Poporul nostru a primit cu deplină
cursei înarmărilor, pentru salvgar
aprobare orientarea dată de secreta
darea păcii, pentru apărarea dreptu
rul general al partidului, președinte-' lui primordial al omului, dreptul la
le țării, care — in mod realist — a
viață, la libertate.
arătat că hotărîtoare în momentul de
Inițiativele de importanță Istorică
față sint punerea mai deplină în va
pentru dezarmare și pace ale tova
loare a resurselor naturale de care
rășului Nicolae Ceaușescu au un larg
dispunem, gospodărirea lor cu răs
și vibrant ecou în rîndurile întregu
pundere, asigurînd permanent redu
lui nostru popor, ale tuturor popoa
cerea consumurilor, recuperarea și
relor lumii.
refolosirea materialelor, a surselor
Ca întotdeauna, dînd expresie nă
de energie, înlăturarea oricărei for
zuințelor poporului român, mult sti
me de risipă. Avem posibilitatea să
matul nostru președinte 6e situează
realizăm independența energetică a
în avangarda luptei mondiale pentru
țării mai repede decît s-a stabilit la
cooperare și pace, pentru apărarea
Congresul al XII-lea.
civilizației umane.
Conferința Națională a partidului,
Președintele României se bucură
ca și recenta Plenară lărgită a Con
de un enorm prestigiu internațional,
siliului Național al Agriculturii au
de prețuire, stimă și respect pînă în
stabilit programe și măsuri de o
cele mai îndepărtate țări ale lumii,
deosebită importanță în vederea în
numele său devenind ,un simbol al
făptuirii obiectivelor noii revoluții
luptei pentru independență, suvera
agrare în România, pentru asigura
nitate și demnitate națională, pentru
rea unei concordanțe corespunzătoa
dezarmare, pace și cooperare intre
re între agricultură și industrie, por
toate popoarele lumii. (Aplauze. Se
nind de la principiul că ambele sec
scandează „Ceaușescu — pace !“). ,
toare sint hotărîtoare pentru ridica
rea bunăstării întregii națiuni.
Stimați tovarăși,
Se va acționa cu cea mai mare
Trăind
pe continentul de pe care
responsabilitate pentru îndeplinirea
au pornit cele două războaie mondia
exemplară a planului de investiții,
le și care, datorită imensei acumu
pentru realizarea la timp și în cele
lări de armamente și efective mili
mai bune condiții a produselor des
tare, este și in prezent continentul
tinate exportului și pentru reducerea
cel mai periclitat, partidul și statul
continuă a importurilor.
nostru au întreprins și întreprind
Aplicarea fermă a principiilor me
eforturi energice pentru înfăptuirea
canismului economico-financiar, în
unui climat de pace, securitate și
tărirea autoconducerii muncitorești,
cooperare în Europa și in întreaga
autogestiunii șl autoaprovizionării
lume. România promovează cu con
teritoriale, a ordinii și disciplinei în
secvență o politică de bună vecinăta
toate domeniile de activitate vor
te, aducîndu-și o contribuție însem
asigura valorificarea cu maximum
nată la transformarea Balcanilor in
de eficiență a potențialului material
tr-o zonă a colaborării, securității și
și uman de care dispune România,
păcii, fără arme nucleare și fără
de creștere a venitului național, baza
baze militare străine. Totodată, țara
sigură a ridicării continue a nivelu
noastră consideră necesar și face toa
lui de trai material și spiritual al
te eforturile pentru a se ajunge la
poporului.
încheierea cu rezultate pozitive a
reuniunii de la Madrid, care să ducă
De la tribuna acestei adunări so
la convocarea unei conferințe pentru
lemne, adresăm tuturor oamenilor
încredere și dezarmare pe continent,
muncii de la orașe și sate, fără deo
la
asigurarea continuității procesului
sebire de naționalitate, întregului
de securitate și colaborare început la
nostru popor chemarea de a munci
Helsinki.
neobosit, de a-și dărui toate energii
le și capacitățile creatoare pentru
România acordă o deosebită aten
înfăptuirea exemplară a planului pe
ție înfăptuirii păcii în Orientul Mij
anul 1983 și pe întregul cincinal, a
lociu, pe baza retragerii Israelului
programelor și măsurilor adoptate
din teritoriile ocupate în războiul din

1967, soluționării problemei poporului
palestinian pe baza dreptului la auto
determinare și crearea unui stat pa
lestinian independent, asigurării inte
grității și suveranității tuturor state
lor din zonă.
Țara noastră se pronunță ferm
pentru soluționarea pe cale politică,
prin tratative, a tuturor conflictelor
și stărilor de tensiune existente în
lume.
Interesele păcii și înțelegerii între
popoare cer, de asemenea, să se facă
totul pentru lichidarea subdezvoltării
și diminuarea marilor decalaje dintre
țările bogate și sărace. Este o reali
tate că în zilele noastre contradic
ția dintre țările sărace și țările bo
gate a devenit cea mai importantă
contradicție a epocii contemporane,
generind tensiune și pericole pentru
întreaga omenire. La soluționarea
acestei grave probleme interna
ționale. se poate ajunge — așa cum
sublinia președintele României —
numai pe calea instaurării unei noi
ordini economice și politice mondia
le, bazată pe dreptul popoarelor de
a dispune de resursele lor naționale,
pe raporturi economice de deplină
egalitate, reciproc avantajoase, pe o
cooperare largă și pe sprijinirea mai
puternică de către statele dezvoltate
a eforturilor de progres ale țărilor
în curs de dezvoltare.
înfăptuirea acestor deziderate de
importanță vitală pentru pacea,
securitatea ,și propășirea popoarelor
impune democratizarea relațiilor in
ternaționale, participarea tuturor
statelor la dezbaterea și soluționarea
problemelor care confruntă omenirea,
creșterea rolului Organizației Națiu
nilor Unite pe arena mondială. *
Acționînd în strînsă colaborare șl
solidaritate cu toate partidele' comu
niste și muncitorești, cu partidele
socialiste și social-democrate, cu
toate forțele democratice, progresis
te și antiimperialiste, cu cercurile
largi ale oamenilor politici, de știin
ță și cultură, care apreciază in mod
realist complexitatea situației inter
naționale actuale, partidul și statul
nostru nutresc convingerea nestră
mutată că, prin acțiunea lor fermă
și unită, masele largi populare pot
și trebuie să impună oprirea cursu
lui. spre un nou război mondial, să
asigure apărarea păcii, bunul suprem
al întregii omeniri. (Aplauze).

Stimați tovarăși,
Prezentînd tabloul mărețelor în
făptuiri pe care le-a cunoscut Româ
nia in anii de la proclamarea Repu
blicii, dorim să subliniem că toate
progresele obținute de poporul nos
tru în dezvoltarea sa economico-so
cială, în construcția socialistă, ca și
in creșterea uriașă a prestigiului ei
internațional, demonstrează cu pu
tere justețea politicii generale inter
ne și externe a Partidului Comunist
Român. (Aplauze. Se scandează cu
putere „Ceaușescu și poporul !“).
Cîndirea științifică, profund nova
toare a partidului nostru, a secreta
rului său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a dat un puternic avint
întregii opere de construcție socia
listă, a valorificat din plin inițiativa
și energiile creatoare ale întregului
popor, asigură înfăptuirea neabătută
a Programului partidului de edificare
în România a societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintare
spre comunism.
La această mare aniversare, Româ
nia se înfățișează ca o țară liberă,
independentă și puternică. In plină
înnoire creatoare.
,La înfăptuirea acestei mărețe
opere, contribuția hotăritoare i-a re
venit și ii revine secretarului general
al partidului, primul președinte al
Republicii noastre, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. (Urale. Se scandează
„Ceaușescu și poporul !“).
Aducem omagiul nostru fierbinte,
plin de recunoștință, eminentului
conducător al partidului și statului,
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu
prilejul aniversării a 65 de ani de
viață și a 50 de ani de activitate în
flăcărată revoluționară, urarea de
viață lungă, sănătate, fericire și pu
tere de muncă, pentru a conduce in
continuare cu tot atita strălucire des
tinele României pe calea progresului
și civilizației socialiste și comuniste.
(Urale puternice. Se scandează
„Ceaușescu — La mulți ani !“).
Uniți în jurul partidului, al secre
tarului său general, fiul cel mai iubit
și mai stimat al întregului popor, to
varășul Nicolae Ceaușescu, să ne mo
bilizăm întreaga energie, să punem
toată dăruirea și priceperea în slujba
cauzei progresului necontenit al Re
publicii Socialiste România, pentru
înfăptuirea neabătută a istoricelor
hotărîri ale Congresului al XII-lea
și ale Conferinței Naționale, care
deschid noi și luminoase perspective
pentru înflorirea patriei noastre so
cialiste ! (Aplauze).
— Trăiască cea de-a 35-a aniversa
re a proclamării Republicii ! (Aplau
ze, urale).
— Trăiască
Partidul
Comunist
Român, in frunte cu secretarul său
general, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu! (Aplauze.
Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!").
— Trăiască și înflorească in veci
scumpa noastră patrie, Republica
Socialistă România ! (Urale. Se scan
dează „Stima noastră și mindria,
Ceaușescu — România !“).
— Trăiască pacea, prietenia șl co
laborarea între toate popoarele
lumii ! (Urale).

Român, sub a cărui cîrmuire se în
făptuiesc cele mai îndrăznețe aspi
rații de progres și bunăstare ale po
porului nostru, tovarășului Nicolae
Ceaușescu, de numele căruia sint le
gate cele mai mari și semnificative
realizări din anii socialismului In pa
tria noastră.
Rememorînd drumul parcurs în cel
35 de ani de la instaurarea Republi
cii, întregul nostru popor trăiește cu
mîndrie marile transformări petrecu
te pe pămîntul României, exprimindu-și, totodată, hotărîrea fermă ca,
strîns unit în jurul partidului, al se
cretarului său general, să acționeze
cu dăruire patriotică pentru realiza
rea exemplară a sarcinilor din in
dustrie și agricultură pe acest an și
pe întregul cincinal, pentru o nouă
calitate a muncii și vieții, de a trans
pune în viață istoricele hotărîri ale
Congresului al XII-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului, de a
înfăptui Programul partidului de
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși
din conducerea partidului și statului
au fost întîmpinați la sosirea în Sala
Palatului Republicii cu calde senti
mente de dragoste și stimă, cu pu
ternice aplauze, urale și ovații. Cei
prezenți scandau cu însuflețire
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu
și poporul !“.
împreună cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu în prezidiu au luat loc
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii
Constantin Dășcălescu, Iosif Banc,
Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion Coman,
Nicolae Constantin, Ion • Dincă,
Ludovic
Fazekas,
Alexandrina
Găinușe, Petre Lupu, Paul Niculescu,
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană,
Ion
Pățan,
Dumitru
Popescu,
Gheorghe Rădulescu, Iile . Verdeț,
Ștefan Andrei, Miu Dobrescu,. Petru
Enache, Mihai Gere, Nicolae Giosan,
Suzana Gâdea, Ana Mureșan, Elena
Nae, Constantin Olteanu, Ion Ursu,
Richard Winter, Gheorghe Stoica,
secretar al C.C. al P.C.R., Manea
Mănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Vasile Vîlcu,
președintele Comisiei Centrale de
Revizie, Ion Gheorghe Maurer, Ion
Popescu-Puțuri, Mihail Cruceanu,
Andrei Neagu, alți membri de partid
cu stagiu dinainte de 23 August 1944,
participanți la actul istoric de acum
trei decenii și jumătate, conducători
ai unor instituții centrale, organizații
de masă și obștești, reprezentanți ai
oamenilor muncii din Capitală, ai
vieții noastre științifice și culturale.
în sală se aflau, de asemenea,
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, ge
nerali activi și în rezervă, activiști
de partid și de stat, oameni ai mun
cii din întreprinderi și instituții, oa
meni de știință, artă și cultură.
La această adunare jubiliară au
asistat șefi de misiuni diplomatice
acreditați la București, alți membri
ai corpului diplomatic, precum,^ co
respondenți ai presei străine. ‘
Sala Palatului Republicii avea un
aspect sărbătoresc. Deasupra tribunei
oficiale se afla portretul tovarășului
Nicolae Ceaușescu, încadrat de dra
pelele partidului și statului. Erau în
scrise datele aniversare 30 Decembrie
1947 — 30 Decembrie 1982.
A fost intonat Imnul de Stat al
Republicii Socialiste România.
Luînd cuvîntul, tovarășul Gheorghe
Pană, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., primsecretar al Comitetului municipal
București al P.C.R., a spus :

„Mult iubite șl stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați tova
răși,
Vă rog să-mi permiteți să declar
deschisă adunarea festivă consacrată
celei de-a 35-a aniversări a procla
mării Republicii, eveniment epocal
în istoria poporului nostru, care a
marcat trecerea la construcția socie
tății socialiste pe pămîntul scump al
patriei.
în aceste momente sărbătorești,
dînd expresie gîndurilor și simțămintelor comuniștilor, ale tuturor
oamenilor muncii din Capitală, adre
săm un fierbinte salut și aducem,
din toată inima, un vibrant omagiu
celui mai iubit fiu al națiunii, care,
prin întreaga sa operă și activitate
revoluționară, pusă de peste cinci de
cenii în slujba împlinirii mărețelor
aspirații de libertate, progres, Inde
pendență și suveranitate națională
ale poporuiui, a contribuit in mod
decisiv Ia făurirea noului destin al
României socialiste, la promovarea
în viața internațională a unei poli
tici în deplină concordanță cu inte
resele și aspirațiile fundamentale de
dezarmare, securitate, colaborare și
pace ale lumii contemporane — se
cretarului general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Este pentru noi o deosebită cinste
șl onoare să salutăm, cu adincă stimă
și prețuire, prezența la adunarea
noastră a tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, perso
nalitate politică și științifică proemi
nentă, strălucit exemplu de dăruire
patriotică și revoluționară pentru
prosperitatea și înflorirea continuă a
patriei.
Salutăm, de asemenea, prezența la
adunarea noastră a celorlalți tova
răși din conducerea partidului și
statului nostru.
Adresăm un cordial salut membri
lor corpului diplomatic prezenți la
adunarea festivă.
Sărbătorim cea de-a 35-a aniver
sare a Republicii în atmosfera de
puternică angajare revoluționară cu
care întregul nostru popor acționează
pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri
adoptate de Conferința Națională a
partidului, a orientărilor cuprinse în
magistralul Raport al tovarășului
Nicolae Ceaușescu, strălucit program
de acțiune al partidului șl al poporu
lui, menit să asigure ridicarea
României pe noi culmi de progres și
civilizație.
Oamenii muncii din Capitală ra
portează în cinstea acestei mărețe
sărbători realizarea unei producții
.nete suplimentare de peste 2 mili
arde lei, îndeplinirea și depășirea
principalilor indicatori de plan, în
condițiile valorificării superioare a
resurselor materiale și umane de
care dispunem. Au fost puse în func
țiune 60 capacități de producție și
s-au dat în folosință 27 000 de apar
tamente.

Mulțumindu-vă din adîncul Inimii,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, pentru orientările
și sprijinul multilateral pe care ni-1
acordați zi de zi, vă încredințăm că
vom acționa cu toate forțele pentru
a realiza exemplar sarcinile ce ne
revin în 1983, sporind astfel contri
buția Capitalei la transpunerea in
viață a mărețelor obiective stabilite
de Congresul al XII-lea și Confe
rința Națională ale partidului, la
dezvoltarea și înflorirea multilate
rală a patriei noastre socialiste".
Despre semnificația aniversării Re
publicii a vorbit tovarășul Manea
Mănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat.
Adunarea festivă consacrată celei
de-a XXXV-a aniversări a proclamă
rii Republicii a luat sfirșit intr-o at
mosferă de puternică însuflețire. Mi
nute în șir asistența a ovaționat în
delung pentru partid și secretarul
său general, pentru scumpa noastră
patrie, Republica Socialistă România,
aducînd și cu acest prilej un vibrant
și fierbinte omagiu secretarului ge
neral al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru activitatea de înaltă compe
tență și nemărginitul devotament cu
care conduce destinele patriei și po
porului nostru, în înaintarea fermă a
României pe drumul glorios al edifi
cării societății socialiste și comuniste.
Participanții la adunare și-au ex
primat deplina adeziune la politica
internă și externă a României socia
liste, precum și hotărîrea lor fermă
de a nu precupeți nici un efort pen
tru a ridica țara pe culmi tot mai
înalte de civilizație materială și spi
rituală.
★

în Încheierea adunării festive a
avut loc un spectacol artistic oma
gial, organizat de Consiliul Culturii
și Educației Socialiste. Conceput ca un
amplu montaj literar-muzical-coregrafic, spectacolul a dat glas senti
mentelor de adîncă dragoste pentru
istoria multimilenară a patriei' stră
bune, de profund respect fațjâ de
lupta dusă de înaintașii noștri [-entru apărarea independenței și umtății naționale, pentru libertate, pentru
o viață mai bună și demnă, de mîn
drie pentru mărețele realizări înscri
se în cronica anilor edificării noii orinduiri, de neclintită voință a între
gului nostru popor de a merge nea
bătut, strîns unit în jurul conducăto
rului încercat, Partidul Comunist
Român, pe drumul luminos al con
struirii socialismului și comunismului
pe pămîntul României.
Prin înflăcărate versuri, prin vi
brante cîntece patriotice și revoluțio
nare, prin sugestive tablouri core
grafice, cărora li s-au adăugat emo
ționante secvențe din filme artistice
și documentare, au fost evocate, rînd
pe rind, momente înscrise cu litere
de aur în istoria luptei poporuiui
nostru pentru împlinirea mărețelor
idealuri de dreptate socială, liberta
te șl independență națională, data de
30 Decembrie 1947 — Ziua proclamă
rii Republicii — marcînd în acest în
delungat proces trecerea la o etapă
nouă, superioară de transformare re
voluționară a societății românești :
„Partidul șl poporul — același cald
șuvoi / Coloane nesfîrșite, eroi fără
de nume / Mărșăluiau spre zorii vic
toriilor noi. / Iar steagurile roșii ar
deau ca trandafirii / Alaiuri prole
tare, țărani și cărturari / In frunte
— comuniștii, strategi ai fericirii 1
Vestind un timp eroic și revoluțio
nar ! / Victorie ! Victorie și slavă ! /
Republica e-n drepturile ei / Și în
acest torent de flori și lavă / Ii pu
nem țării socialist temei !“.
Prin limbajul specific artei au fost
omagiate călduros strălucitele victo
rii pe care poporul român, liber și
stăpin pe destinele sale, le-a cucerit,
prin muncă eroică, în anii făuririi
orînduirii socialiste, activitatea neo
bosită, abnegația și spiritul de ^dă
ruire al tuturor oamenilor mc.jii,
fără deosebire de naționalitate — ex
presie a voinței,de neclintit de ă în
făptui politica Partidului Comunist
Român, ce corespunde pe deplin in
tereselor și aspirațiilor lor funda
mentale.
„Treizeci și cinci de ani de epo
pee / Treizeci și cinci de trepte spre
înalt / Mănunchi frumos de raze ce
seînteie / Luînd reduta muncii cu
asalt !“.
Constituindu-se într-un înălță
tor imn de slavă închinat Româ
niei socialiste. Partidului Comu
nist Român, spectacolul a dat
expresie sentimentelor de profundă
dragoste și recunoștință ale întregu
lui nostru popor, de la cele mai tine
re vlăstare ale patriei pînă la cele
mai vîrstnice generații, față de se
cretarul general
al
partidului,
președintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru neobosita
sa activitate revoluționară consacra
tă binelui și propășirii necontenite a
națiunii noastre, cauzei socialismului
și păcii :
„Acesta ni-i eroul cu inimă fier
binte / înscris pe veci în fresca iubi
tului popor / și îl iubește țara ca pe
un drag părinte / spre el se-ndreaptă
gîndul și stima tuturor. / Fericire,
muncă, cinste și dreptate / în inde
pendență își găsesc izvor / ea e te
melia, altfel nu se poate — / iată ce
ne spune zilnic tuturor 1 / Pentru
toate-acestea îl iubește țara / îl
iubesc Carpații, Dunărea, cimpia /
Căci întîi de toate duce el po
vara / înălțînd spre slavă, mîndră.
România 1“
La reușita spectacolului, răsplătit
cu vii și îndelungi aplauze pe
parcursul întregii sale desfășurări,
și-au dat concursul corul și baletul
Operei Române, corul și orchestra
Filarmonicii „George Enescu", coru
rile și colectivele de balet aje ansam
blurilor „Doina" al armatei' și „Rap
sodia Română", corul și colectivul de
balet al Liceului de artă „George
Enescu", corul de copii al Radioteleviziunii române, actori de presti
giu ai teatrelor bucureștene, valoroși
soliști vocali și instrumentali, precum
și formații de artiști amatori din
Capitală.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu,
a
tovarășei
Elena
Ceaușescu, artiștilor, tuturor celor
care au contribuit la realizarea spec
tacolului festiv dedicat celei de-a
XXXV-a aniversări a proclamării
Republicii le-a fost oferit un frumos
coș cu flori.
Interpreții, împreună cu participan
ții la adunarea festivă au ovaționat, la
încheierea spectacolului, minute în
șir pentru partid și secretarul său ge
neral, pentru România socialistă,
pentru pace, cooperare și înțelegere
pe planeta noastră. (Agerpres).
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ite popoare au un atît de ,bogat, de
profund și de colorat folclor al sărbă
torilor de iarnă ca-al nostru ? Dincolo de
caracterul ocazional, colindul, plugușorul, sor
cova exprimă omenia, deschiderea de suflet a
unui neam care a știut să biruie restriștile is
toriei prin bărbăția unei filozofii stenice, încre
zătoare în veșnica germinație a vieții. Urarea
de an nou nu este la români o abstracțiune
înduioșată sau protocolar-c'eremonioasă, ci un
act de comuniune izvorît din elogierea valorilor
fundamentale ale existenței, moralei, muncii.
Optimismul funciar al acestor orații se sprijină
pe concretul-concret, pe brazdă, sămînță și
plug; deci pe invocarea capacității omului de
a i se împlini prin propriul efort dorințele de
mai bine, iar urarea de viață lungă se con
jugă necesar cu îndemnul la hărnicie. „Ca
merii, ca perii” e văzut ca simbolul bipolar al
rodniciei și al frumuseții robuste.
Cit de actual răsună și astăzi, sub ferestrele
noastre, Plugușorul de la „bădica Traian"...

C

vede grevată de ipoteci crescînde șl încă pe
termen nedefinit: criză, șomaj, inflație, inechi
tăți sociale, spirala înarmărilor... Ele apar cu
o frecvență apăsătoare în amintitele sondaje,
destrămînd exuberanțele de circumstanță ale
iluzioniștilor societății de consum. Dincolo însă
de aceste grave probleme care, indiferent de
meridian, confruntă într-o măsură mai mare
sau mai mică țările lumii și care nu își vor
putea afla soluționarea decît in procesul edi
ficării unei lumi mai bune și mai drepte, o
supremă speranță animă, în prag de an nou,
toate popoarele: 1983 să fie un an’ al păcii, al
dezarmării, al dispariției spectrului nuclear!
Este simțămîntul căruia i-au dat glas chiar
în dimineața de ieri, frumoasa dimineață ani
versară a Republicii, reprezentanții celei mai
tinere generații a țării ce au adus tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu,
celorlalți tovarăși din conducerea partidului și
statului, un emoționant omagiu și urările, fier
binți de „La mulți ani!". Exprimînd gîndurile și
voința de pace ale întregii noastre națiuni.

dere mal largă. Poartă pecetea timpului și a
spațiului nostru, urmează să-și afle împlinirea
în timpul și spațiul colectivității căreia ii aparținem, ale marii familii numite România
socialistă. Iar sentimentul împlinirii, al cer
titudinilor, pe care II comunicăm între
noi odată cu urarea „La mulți ani", izvo
răște din conștiința limpede că sîntem
stăpinii propriului nostru destin. O ferici
tă coincidență Istorică face ca de treizeci și
cinci de ani să sărbătorim Republica, deci
condiția noastră de stăpîni șl răspunzători de
destinele țării, chiar în ajunul noului an, cînd
ne pregătim să urcăm o nouă treaptă, mai
înaltă pe scara nesfirșită a mărețului edi
ficiu durat pentru prezent și pentru viito
rime. Acum, pe treapta dintre ani privim cu
mindrie la tot ce am construit. Și cu îndreptățită
încredere la ceea ce avem de construit. Cu
mintea și cu brațele noastre. Inspirat arhitec
tul, harnici constructorii I
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“g n paginile ziarului de azi, ultimul al anusl lui, cîțiva concetățeni din cei 22 de mi® lioone (cum ar arăta ziarul care s-ar în
cumeta să-i cuprindă pe toți?) își împărtășesc
proiectele pentru 1983. In marea lor diversi
tate, ele au totuși puncte de contact esențiale :
concretețea, certitudinea și spiritul de anga
jare. Ele, ca și milioanele de proiecte asemă
nătoare pe care și le propun cetățenii patriei
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otrivit obiceiului de sfirșit de an, agențiile
de presă, marile ziare, posturile de radio
și televiziune de pe întreaga planetă fac
cunoscute rezultatele tradiționalelor sondaje de
opinie publică în jurul invariabilei întrebări:
„Ce așteptați de la: noul an?" Speranța este
capitalul nelimitat al speței umane, dar în
lumea de astăzi, bîntuită de mări furtuni, ea se

P

semenea unor stoluri de porumbei au
plutit în aceste zile peste întreaga țară,
poposind in fiecare casă, felicitările de
Anul nou. Milioane. Ce își urează oamenii?
Sănătate, putere de muncă, viață îndelungată,
fericire. Oricît de individualizate însă, prin în
sumarea lor urările au un înțeles și o cuprin

BUN VENIT, 1983 1

noastre, slnt reflexul firesc ol climatului nostru
social, al perspectivelor cutezătoare și realiste
deschise de Conferința Națională a partidului.
Ele sînt, de aceea, străbătute de încrederea că
pot fi îndeplinite și chiar depășite. De încre
derea și hotărîrea unanimă de a realiza, în
uzină, pe cîmp, la planșetă, în laborator, la
locul de muncă al fiecăruia o nouă calitate a
muncii și a vieții. Cine își face Iluzia că va fi
ușor ? Cine Iși închipuie că obstacolele și di
ficultățile inerente unul obiectiv atît de îndrăz
neț în lumea de azi, cînd atitea economii Ișl
sting motoarele și ațîtea proiecte se îngălbe
nesc prin sertare, vor fl învinse peste noapte ?
Dar tocmai în asta rezidă forța unității între
gului nostru popor în jurul partidului, al secretarului său general ; In conștiința revoluționară
că nu există dificultăți de nebiruit, că nici un
efort nu este preo mare în munca șl lupta co
mună pentru făurirea celei mal drepte orîndulri, pentru înălțarea României printre țările
avansate ale lumii.
Sînt năzuințele șl certitudinile cu ears tntîmpinăm noul an in vatra strămoșească de la
Carpați și Dunăre.

Bun venit, 1983!

La mulți ani, scumpă Țară!

DIN INIMĂ, PENTRU ȚARĂ
Reporteri și corespondenți ai ziarului despre fapte deosebite din anul 1982
încă un an de muncă, de eforturi, de succese în
numele înfăptuirii neabătute a prevederilor amplului
Program al partidului, în numele progresului neconte
nit al țării. întregul an, ziarul nostru a relatat, a înfă
țișat tabloul impresionant al acestui efort în care s-ou
aflat, cu mereu sporite puteri, clasa muncitoare, țără
nimea, intelectualitatea, întregul nostru popor. Și totuși,
cîte fapte, cîte impresionante întîmplăii rămîn, în fie
care an, necunoscute I

Calmul
și exuberanța
Directorul Combinatului chimic
din Giurgiu, inginerul Ștefan Ma
nea, este un om reținut, calm. întîmplarea care m-a emoționat șl
m-a îndemnat să aștern aceste
gînduri mi 1-g arătat îijsă,,. altfel.
S-a petrecut'âcuțh citevă zile. In
timp ce ii așteptam în biroul său,
deodată, în loCuT omului reținut și
calm pe care îl cunoșteam, direc
torul năvălește pe ușă ca o furtună
și în loc de binețe se repede spre
mine și mă ia în brațe strigînd :
— Am reușit I Am reușit !
Cu greu m-am eliberat din strînsoare, ascultînd explicații precipi
tate :
— Știi ce înseamnă asta ? Scutim
țara de un efort valutar imens.
Am găsit rețeta uleiului siliconic.
O să fabricăm noi, la Giurgiu,
acest produs indispensabil în in
dustria cauciucului. Pină acum se
importa cu prețuri exorbitante. Și
o să-1 facem noi, din deșeurile de
siliciu pe care, pină acum, le arun
cam.
Directorul își reia apoi calmul
său olimpian, rostind cu respect
lumele chimistei Roxana Cioran,
L inginerei Silvia Husărăscu, ad
mirabilele specialiste care l-au
sprijinit în efortul de zile și nopți,
de căutări și încercări.
Dacă a izbutit să spulbere calmul
acestui om, chestiunea în cauză
este, cu adevărat, extraordinară. în
lucru se află, la combinatul giurgiuvean, și alte asemenea... succe
se. Ce se va alege din... calmul di
rectorului ?

Petre CRISTEA

învingătorii
In Balta Borcei, la I.A.S. Făcăeni,
mai erau de semănat 600 de hec
tare din cele 4 000 prevăzute cu po
rumb. După toate calculele ingine
rului Nicolae Ioniță, directorul uni
tății, in ziua de 30 aprilie, la prinz,
totul ar fi trebuit terminat. A venit
însă ploaia. Ploua cu găleata. Direc
torul cu un ochi rîdea și cu celă
lalt plîngea. Ploaia era „de milioa
ne" pentru tot ce se pusese sub
brazdă, dar... nu totul se pusese sub
brazdă.
în sala de mese, 60 de mecaniza
tori priveau într-o tăcere apăsătoa
re norii grei care sărutau parcă
pămintul.
— De două săptămîni n-au mai
ieșit din baltă — mi-a spus direc
torul, uitindu-se spre mecanizatori.
Au lucrat zi și noapte. Noaptea la
pregătitul terenului, ziua la semă
nat. Pe malul celălalt sînt casele
lor. Copiii, soțiile, părinții, priete
nii. Nu i-au mai văzut de două'
săptămîni. Și acum a venit ploaia.
Nu știu ce să fac. Să-i trec pe ce
lălalt mal în sat, să le spun să aș
tepte ca să stea ploaia ? Mîine e
1 Mai. îi las să hotărască ei.
Și ei au hotărît: „Nu plecăm pînă
nu terminăm".
Spre prînz a ieșit soarele. Spre
seară au intrat cu toții în brazdă.
Toată noaptea au muncit la lumi
na farurilor. A doua1 zi, de 1 Mai,
pînă seara, au terminat semănatul,
în aceeași seară, în timp ce podul
plutitor traversa Borcea, apropiindu-se de sat, am văzut o mulțime
de femei și copii așteptîndu-i pe
mal. Era ca atunci cînd oastea se
întoarce victorioasă dintr-o mare
bătălie.

Mihai V1SO1U

Șapte arcuri
de triumf
Cu un an în urmă, viitoarea al
bie a canalului Dunăre-Marea
Neagră oferea încă imaginea unei

Cu dorința de a rememora lucruri ce se pot adăuga
la imaginea pe care fiecare dintre noi o vom păstra
anului 1982, acum, cînd trecem pragul unui an nou,
reporteri și corespondenți ai ziarului evocă episoade,
secvențe, fapte, unele aparent mărunte, dar cu mari
semnificații. Toate laolaltă propunînd o „schiță de por
tret" a dinamicei realități a patriei, a oamenilor ei
minunați I
•

uriașe tranșee de 64 de kilometri,
de-a lungul căreia 30 000 de oameni
dădeau cea mai pașnică și cea mai
nobilă bătălie din cite le-a cunos
cut milenara istorie a Dobrogei. Și
iată că acum fronturile acestei bă
tălii s-au restrîns, în cîteva puncte
fierbinți „țranșeea" luînd forma
definitivă a unei magistrale de be
ton în care vor intra în curînd,
triumfale, apele bătrânului fluviu.
Această victorie finală nu putea fi
încheiată decît prin coristririrea ce
lor 7 „arcuri de triumf", podurile
de câle ferată și rutiere care vor
traversa canalul. Anul trecut, cele
mai multe abia puteau fi bănuite
ca amplasament, după culeele si
stîlpii de susținere care țîșneau din
sol ca niște coloane ale infinitului.
Acum, cele 7 poduri încoronează
ca niște curcubee metalice viitoa
rea magistrală de apă. Poduri fău
rite la Bocșa și Mîrșa, la Pitești și
la Cîmpia Turzii, la marile uzine
„23 August" și „Vulcan" din Capi
tală. Practic, la construirea lor a
contribuit industria întregii țări.
Ele au fost montate în acest an și
mai ales în ultimele săptămîni.
Timp în care s-au produs cele mai
impresionante fapte de muncă. Am
fost martor ocular atunci cînd, pe
șoseaua Constanța-Mangalia, două
trolii uriașe împingeau pe șine de
cale ferată puntea metalică, lungă
de 263 de metri, a podului cu
4 benzi de circulație, suspendat pe
cablurile unui stîlp de susținere
înalt de 90 de metri care traver
sează la Agigea avanportul ecluzei
dinspre mare. Concomitent, la Cer
navodă, podarii au început opera
țiunea de instalare a tablierului
podului mixt de cale ferată, dublat,
pe deasupra, de o șosea cu patru
benzi, care traversează cealaltă
ecluză. O uriașă construcție meta
lică, lungă de 247 metri, avind
greutatea încărcăturii unui tren cu
210 vagoane, înaintînd impercepti
bil, dar sigur. Și, după 24 de ore,
respirațiile întretăiate de emoție
ale podarilor au izbucnit în urale
de victorie, exact în clipa cînd se
cretarul general al partidului des
chidea marele forum, al comuniști
lor români prin magistralul Raport
în care era cuprins și succesul lor.

Georqe M1HĂESCU

Griul
Era la vremea secerișului, ulti
mele zile. L-am căutat îndelung pe
primarul de la Putineiu (Giurgiu)
și, in sfirșit, i-am dat de urmă, era
undeva în cîmp, departe de șosea,
pe drumuri de pămint. Acolo, in
cimpul acela, in amurg, cîteva com
bine lucrau încă, deși totul părea
ciudat, foarte ciudat... De departe
părea că nu e acolo nici un lan, ci
doar pămintul negru. Mai de
aproape insă... Griul, spicele lanu
lui întreg erau nu culcate, ci
amestecate cu pămintul, răsucite și
înfundate în glod...
Cu cîteva zile în urmă, o furtună
cumplită, cu ploaie torențială și
grindină, se năpustise peste acest
colț al cîmpiei Dunării cu cerbicie,
cu turbare. Nu asta m-a impresio
nat. mai văzusem așa ceva. Ce nu
văzusem încă era și mai. strașnica
îndirjire a unor oameni care, de
parte de a fi fost copleșiți de dez
nădejde și resemnare, se încăpățînau să salveze ce se mai putea
salva. întîi mi s-a părut o trudă
zadarnică, apoi am văzut că nu era
deloc așa. Oameni mulți ridicau
din pămint, cu furcile, spicele și
paiele frinte și le țineau astfel în
picioare pînă ce combina venea să
le secere și să le absoarbă în uria
șul său pîntec. Muncă, răbdare,
stăruință de neînchipuit. M-am
apropiat și l-am întrebat pe unul
dintre ei :
— Și mai iese ceva ?
— Oricît de puțin ar ieși, merită,
e al nostru.
Eram pe terenurile satului
Vieru...

Mihai CARANFIE

Delegat
Oricît de trecut ar fi prin mese
rie reporterul, el are întotdeauna
șansa surprizelor. Cum mi s-a intimplat la Conferința Națională a
partidului. Era într-o pauză și... Și,
dintre miile de comuniști prezenți,
a trebuit să dau ochi tocmai cu
omul care, doar în urmă cu aproa
pe doi ani, trecuse printr-un mare.,
nec^z. Ătit de mare, incit chiar ca
litatea lui de comunist putea îi
pusă sub semnul întrebării. Iar
acum...
— Invitat, nu ?
— Nu, delegat...
Citește, poate, nedumerirea din
ochii mei :
— Uneori, ceea ce ține de viața
personală a comunistului, cinstea,
de exemplu, ține de viața întregu
lui partid. Și atunci trebuie să te
aperi cu demnitate, pentru că ai ce
apăra. Ba ești dator să ieși in are
nă, cu adevărul înainte. Pentru că
nu o faci numai in numele tău.
— La urma urmei, ce vină vi se
punea pe umeri ?
— Excesul de... exigență. Am
fost in măsură să dovedesc că nici
odată nu sintem destul de preten
țioși cu noi înșine, cu cei din jur.
— Așadar, delegat ?
— Delegat.
Și, omul în cauză, neclintit în
echilibrul lui interior, își potrivește
o șuviță de păr, parcă mai nins decit ii știam eu...

Ilie TĂNASACHE

Amintire
de reporter
Am făcut o anchetă într-o școală
generală, voind sâ aflu dacă elevii
au sau nu deprinderea de a nu ri
sipi, de a economisi.. Le-am pus
trei întrebări, ultima sunînd așa :
„Dacă ai avea 10 000 de lei, ce apa
rate electrice ți-ai cumpăra 7“ Am
primit fel de fel de răspunsuri (o
parte le-am reprodus in articolul
apărut), răspunsuri, vorba lui Caragiale, și mai așa, și mai așa. Unii
se arătau grijulii cu energia elec
trică, altora nu le venise încă ideea
că ea poate fi și ftrebuie economi
sită. ,
Cel mai mult mi-a plăcut un
„extemporal" semnat V. D., pe
care îl reproduc : „Aș cumpăra un
magnetofon, un aparat de proiec
ție, un picup și alte aparate elec
trice pentru școală. încă din clasa I
visez să fac un dar colegilor mei,
un lucru de care să ne bucurăm cu
toții". Și încheie : „Dar, vai, ce.
păcat că acești 10 000 de lei i-am
primit numai în joacă. Oare visele
chiar nu se pot realiza ?“
Ba da, copil frumos ! Pe alte căi,
în alte feluri — important este că
în visul tău se oglindește un su
flet minunat, un om — acesta e cuvintul ! — care a învățat suprema
lecție a vieții, generozitatea, se
oglindește o ființă pe care sînt
bucuros că am întîlnit-o. La mulți
și frumoși ani, V. D. I

Georqe-Radu CH1ROV1CI

Bucurii simple
si adinei
18 noiembrie 1982. Telefonista de
la centrală mă anunță : „V-a cău
tat șeful fermei de la Dulbanu, An
drei Gabură, care vă roagă să mer
geți urgent pină acolo împreună cu
un fotoreporter".
L-am găsit pe șeful fermei Dul
banu la... maternitate. „V-am che
mat să o vedeți pe Dără,banca II,
care a împlinit (se uită la ceas)
exact 10 ore. Din cei 11 descendenți, ea seamănă cel mai bine cu

maică-sa". Este locul să spunem că
maică-sa, Dărăbanca, deține recor
dul absolut pe țară : 16 126 litri de
lapte la o lactație. Urmează Emana
cu 15 000 litri, apoi Dativa, Florida,
Gambeta, Gariomeda... „Am crezut
că ieșiți la pensie" — i-am spus
șefului fermei. „E adevărat — a
răspuns el — am împlinit 62 de
ani, dar rămîn tot aici, la grajd. Aș
muri dacă n-aș mai munci. Lucrez
la Dulbanu de la vîrsta de 15 ani.
Ferma a fost și rămine viața mea.
Nu pot să mă despart de oamenii
care au crescut și au îmbătrinit
alături de mine, nu pot renunța sâ
mingii vițeii in zorii fiecărei zile".
Apoi, „nea Gabură" .— cum îi
zice toată lumea — mi-a spus că
trebuie să plece la Mizil. „Am
vorbit cu un bătrîn curelar să facă
un fel de, sutien pentru Dărăbanca.
Nu rîdeți ! I-a ajuns ugerul la pămînt și trebuie să o ajutSKS’feă-șî
poarte zilnic cei 60—65 de^litri de
lapte".
Pentru nea Gabură, pentru mă- '
rile bucurii ale dimineților lui,
pentru viitoarele lui recorduri...
„La anul și la mulți ani !“

Stelian CHIPER

Despre Deltă,

dar altfel...
Am văzut de nenumărate ori
cum .oamenii din Delta Dunării, pe
care foarte mulți dintre noi o știm
și o visăm ca loc de vacanță, se
luptă cu natura vitregă. Primăvara,
cind pescarii se pregătesc să arun
ce năvoadele, apele se umflă și le
inundă casele. Iarna, crivățul tă
ios nu-î oprește să strîngă stuful.
Anul acesta, la Pardina, in mijlocul
Deltei, am fost martor ocular la un
eveniment inedit.) Pentru prima
dată, de la Pardina s-a recoltat nu
numai stuf,, ci și., grîu. Vechea
mlaștină care înconjura Pardina nu
mai există. în locul ei au apărut
10 000 de hectare de teren fertil. în
acest an, în miez de iulie, am văzut
cum zeci de șlepuri plecau de la
Pardina încărcate cu grîu. Primul
semn că Delta a început să dea
pîine țării. Prima recoltă : peste
4 400 kg de grîu la hectar. Un spe
cialist in problemele Deltei spunea
entuziasmat : „Ce se întîmplă acum
la Pardina este extraordinar !
Omul a început să folosească na
tura fără a-i strica rosturile ei. Ca
nalele cu stufărișuri au rămas,
peștele trăiește în voie în bălți, iar
între bălți crește griul".
Și o noutate de ultimă oră : căl
durile excesive de aici, din timpul
verii, vor fi folosite pentru a coace
fructele smochinilor care au în
ceput să fie plantați în Deltă.
E doar începutul unui amplu pro
gram.

Neculai AM1HU1ESE1

Se poate...
— „Nu se poate — au exclamat.
Nicăieri în lume nu se face așa
ceva. Cum să reușiți tocmai aici, la
o stațiune pentru mecanizarea
agriculturii ? !“ — au continuat pe
același ton de neîncredere. „Vrem
să vedem". Mașinile au fost puse
in funcțiune și — sub privirile
oaspeților — au fost recondiționate
cîteva pistoane uzate de tractor.
Au luat piesele ce arătau ca noi.
Le-au măsurat diametrele. Cel mare
și cel mic. Și au exclamat din nou:
„Excelent. Aveți o tehnologie uni
că de recondiționat pistoane de
motor". . Au plecat entuziasmați.
După puțin timp, s-au primit scri
sori din Republica Democrată Ger
mană și U.R.S.S., prin care se so
licitau amănunte...
Cu greu, dr. ing. Petre Leca, di
rectorul Trustului S.M.A. Argeș,
își ascunde emoția relatîndu-mi
acest episod petrecut cu prilejul
vizitei la S.M.A. Mărăcineni a unei
delegații a Consiliului de Ajutor
Economic Reciproc. „Tehnologia
respectivă, rodul unor preocupări
susținute ale unui colectiv de spe
cialiști de la trust și de la S.M.A.
Mărăcineni1, constituia pentru noi
un fapt obișnuit. Ce nu știam era
că este o tehnologie... unică pînă
acum".

Unică și, am adăuga, de mare va
loare practică. Ea asigură mărirea
de două-trei ori a „vieții" pistoanelor uzate care, după prima repa
rație, se aruncau la fier vechi.
Mai presus de aceasta însă, ea
dovedește că în acțiunea de mare
amploare a celor trei ,,R“ — recu
perarea, recondiționarea și refolosirea materiilor prime, materialelor
și pieselor de schimb — nimic nu
este imposibil.

*
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C1T CARP AȚII

O URARE
Inime de cintători
Se-nveșmîntă-n trei culori 8
Cit Carpații o urare
Din al nostru suflet-soare

Aurel PAPADIUC

,,Scafandrul"
din Drinceni
S-a. întîmplat la Începutul anului,
pe un ger năprasnic. La un momețit .ji/it; . sgreie fermei din Drin.-. .
cenî-Vasiui /au rămas fără apă. O
zi',' 'două, trei, patru... O pompă de
mare putere nu mai putea sorbi
nimic din riu pentru a alimenta
plantele nici măcăr cu o picătură
de viață. Zile și nopți de căutări
înfrigurate, dramatice. Conductele
rămîneau uscate. Pe undeva, se în
fundase sorbul. S-a încercat să se
desfunde cu .sîrme, căngi. Zadarnic.
Adîncimea apei, de peste 6 metri,
părea o stavilă de netrecut. Era
nevoie neapărat de un scafandru.
Dar de unde' și. mai ales, cînd să-1
aduci ? Setea plantelor era nimici
toare. încă 2—3 ore de întîrziere și
primăvara din plină iarnă s-ar fi
ofilit pentru totdeauna. Pierderi
incalculabile.
— Ce-ar fi să, încerc eu ? — l-am
auzit atunci pe tînărul Neculai Vasilache din Drînceni.
— Imposibil ! — au spus cei din
jur. Abia am spart gheața. Apa te
taie.
Pînă cînd să se dumirească cel
de față, tînărul s-a și aruncat,
printre sloiuri, dispărînd în adînc.
A mai ieșit de două ori la supra
față să ia o gură de aer. A treia
oară a apărut ținind in brațe o
cioată ca o caracatiță.
— Asta era !
Atît a mai putut să spună, clăn
țănind din dinți. Oamenii l-au în
fășurat repede în blănuri pregătite
în grabă. Și, in timp ce-1 duceau la
căldură, pompa a început să bată
din nou, ca o inimă sănătoasă.
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Jurnalistică

Rodiră ȘERBAN

Auziți-o, zvelte ore;
Ce vă învirtiți în hore
Sus, prin neumblate văi
Ore-fete și flăcăi,

Luminați-vă de ea,
De urarea noastră-stea
Și iscați in vetre focul
Să inceapă-n datini jocul,

Jocul vîrstelor cu zarea
Jocul nostru cu visarea,
Jocul anilor cu visul
Jocul-nalt cu necuprinsul

Și de necuprins e dorul
Cu cit curge ca izvorul
Fie-i matca țărm de soare
La ceas pur de sărbătoare.

Florin COSTINESCU

REPUBLICA
BIR UITOARE

Petru NECUEA

în preajma Zilei internaționale a
femeii, în ziarul nostru a apărut
un reportaj a cărui eroină era o
maistoriță. Ileana Lupșa, de la
l.U.M.R. Roșiori de Vede. Rezu
măm pentru împrospătarea memo
riei cititorului. învățată de mică cu
greutățile (a crescut la o casă a co
pilului), Ileana Lupșa ia viața piep
tiș și răzbește. Conduce o formație
de ale cărei respect și simpatie se
bucură, îndeplinește numeroase
sarcini obștești, este soție și mamă
a trei școlari, ii plac excursiile,
muzica, pasiuni împărtășite de în
treaga familie.
După apariția reportajului des
pre ea :
— Cînd am venit acasă, soțul
meu stătea la masă și citea ziarul.
Sintem amindoi foarte ocupați.
Avem puține momente cind putem
schimba două vorbe. Masa e un
asemenea prilej. De aceea, cînd
l-am văzut cu ziarul in mină și,
mai ales, că nu mă bagă în
seamă...
— Sâ știi că-ți rup ziarul ! i-am
spus eu furioasă.
— N-ai decît, mi-a răspuns el
calm.
I l-am smuls din mînă, să văd ce
naiba scrie acolo.
- Și ?
— Și am plîns...
— De ce ? a intrebat-o repor
terul.
— Era prima oară cind tmi ve
deam numele tipărit in ziar. Citind,
mi-am retrăit viața cu toate bucu
riile și necazurile .ei.

Vorba ei să aurească
Fapta dreaptă românească
Iară cîntu-i — zvon de grîu —
Lin să curgă ca un riu.

VISUL LUI BĂLCESCU

*t

\
\
\
\

A purtat cu el acel vis peste graniți și zări,
l-a trecut peste culmea Carpaților, ninsă,
erou și martor al etern pomenitelor intîmplări
cu voință dîrză, ne-nvinsă.

Ani de pribegie sub cer strein, alean și dor,
apoi boala și moartea în pintecul gropii comune,
dar marele-i vis rămase prin timp dăinuitor
ca fruntea viitorului veac s-o-ncunune.

Și a sosit ceasul cînd brațele muncitorilor
au frînt ale întunerecului negre peceți
și peste țară s-a revărsat mierea zorilor
in cea mai clară dintre diminețț,

Plămadele gîndului său au dobîndit ființă,
s-au deschis într-o corolă de floare;
împlinită, nezdruncinata-i credință
în Republica biruitoare.

\
Prin puterile ei au primit investire și har
toate năzuințele unui veac frămîntat;
deviză, drum nainte, al libertății dar,
inscăunind poporul stăpîn și impărat.

ț
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Un an, un adevăr, o perspectivă: ——--------- - —

„NUMAI DE MUNCA Șl DE UNITATEA NOASTRĂ
DEPIND FERICIREA NOASTRĂ, VIITORUL NOSTRU"
a „Scînteii“ își spun iarăși părerea
e nou nînă... diseară

despre viitor
Pe interlocutorii prezenți în ancheta de față i-ați mai
întilnit cîndva in coloanele ziarului. Exact în numărul
din aceeași zi, calendaristic - ultima, a anului trecut.
Oameni cu fel de fel de profesii, gusturi, vîrste, din di
ferite colțuri ale țării, iși defineau munca și aspira
țiile, vorbeau despre dorințele pe care le nutreau
pentru anul care urma să vină. Adică pentru anul care,
acum, se încheie. Prin confesiuni directe despre împli
niri și aspirații, prin exprimarea limpede a dorințelor
și așteptărilor, declarațiile participanților la anchetă
anticipau un chip, un prim chip, al lui 1982. Era chipul

corespunzător dorințelor și speranțelor lor, iar, prin ei
- compatrioți și contemporani - era chipul corespunză
tor dorințelor și speranțelor noastre, ale tuturor.
Cum s-a împlinit, cum a modelat viața, realitatea,
acel chip al anului? Cum se inscrie 1982 in neconte
nita devenire a timpului, pentru noi, cei ce locuim acum
aceste pămînturi? Este întrebarea pe care am pus-o
pentru realizarea anchetei de față. Iar pentru răspuns,
am apelat la aceiași interlocutori, f-am considerat cei
mai in măsură să confrunte năzuințele cu implinirile.

De la tribuna Conferinței
Naționale - la fiecare loc de
muncă, la fiecare conștiință
NI s-a părut firesc, fn această
perioadă în care partidul, viața ță
rii, cerințele obiective ale econo
miei noastre pun atita accent pe
dezvoltarea bazei energetice, cînd
documentele recent adoptate de
Conferința Națională a partidului,
stabilind ordinea de prioritate a
investițiilor, situează pe primul
plan asigurarea independenței ener
getice, să reluăm în primul rînd dis
cuția cu opinenții noștri din secto
rul minier.
Așadar, iată-ne, din nou, față-n
față cu șeful de brigadă Ion Roșu,
unul din minerii cei mai destoinici
ai Aninei :
— Acum un an vorbeam despre
hotărîrea noastră, a celor ce scoa
tem huila de la adîncimea de 1 000
de metri, să răspundem prin fapte
Îndemnului partidului, al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, de a da ță
rii cit mai mult cărbune. Anul
acesta, bazinul nostru a dat la zi
mai bine de 13 000 tone de cărbu
ne peste prevederile planului. Pu
tem spune că ni s-a împlinit ura
rea minerească „noroc bun". Pen
tru anul care vine, îmi doresc,
drept răspuns la îndemnurile for
mulate și sarcinile trasate la Con
ferința Națională a partidului^ ca
urarea noastră minerească să în
semne, în abatajul meu, cel puțin
1 000 tone de cărbune cocsificabil
peste plan.
— Ce s-a mai petrecut în 1982
aici, sub poalele muntelui Tîlva
Zinei ? Ce așteptați de la 1983 ?
— Noua Anină începe să capete
contururi vii. Primele două blocuri
de locuințe au și fost date în folo
sință.. Deci, pe curînd ne vor aș
tepta case noi. în ’83 ? Aici, la
Anina, va avea loc o premieră na
țională : va fi pus în funcțiune pri
mul grup electrogen de 330 MW,
care va funcționa pe baza șisturi
lor bituminoase. îl vor urma apoi
celelalte, pînă cînd vom ajunge Ia
puterea „Porților de Fier I".
Așa că, „Noroc bun ’83 !“. Și „La
mulți ani

Forța unității. Un alt *nter‘
locutor exprima în ancheta prece
dentă oțrinia minerilor de la vesti
tele exploatări cuprifere de sub
Hășmașul Mare. Reînnoim dialo
gul cu brigada din care fac parte
Laurențiu Hălanei, Vasile Piștea,
Antal Kâroly, Mâthe Ferencz, Du
mitru Suciu și Kolozsi Tîbor de la
mina Bălan, județul Harghita. Toți
ortaci pe care îi recomandă fap
tele.
— Am aflat că sînteți o brigadă
fruntașă. Este și acesta un răspuns
la întrebarea pe care voiam să v-o
adresăm
cum se încheie anul
pentru dumneavoastră 7
— Nu numai noi, întreaga între
prindere încheie anul cu rezultate
bune — ne-a răspuns Dumitru Su
ciu. Am îndeplinit planul pe acest
an cu 10 zile mai devreme.
— Ce așteptați de la anul care
vine ?
— Să fie tot un an de muncă
rodnică — intervine Antal Kâroly.

Un an de pace și înțelegere. Vrem
să ne vedem liniștiți de treabă.
Numai într-un climat de liniște și
colaborare omul se poate exprima
prin „graiul" său adevărat : munca.
Mă uit la noi. Muncim aici ca
într-o mare familie. Muncim, cot
la cot, români și maghiari. Viața
bărbătească din adîncuri ne-a apro
piat și ne-a unit și mai mult. Am
învățat să ne prețuim și să ne sti
măm, atît în timpul lucrului, cît și
după ieșirea din schimb. Arrp în
vățat să ne facem datoria față de
țară, care ne este mamă bună la
toți, fără nici un fel de deosebire.
Să muncim cu răspundere munci
torească pentru înălțarea patriei
noastre comune, iată ecoul din noi
la principalul eveniment politic al
anului care se încheie — Conferin
ța Națională a partidului.

— Da. Dar una e să treacă fără
rost șl alta e să treacă, pentru că
de trecut tot trece, dar cu rost.
— Bine, bine, însă, deschis vor
bind : e aceasta — adică noutatea
tehnică — un mod de a măsura
timpul ? O unitate calendaristică ?
— Bineînțeles. Ai ținut pasul cu
tehnica — ai cîștigat timp,, n-al ți
nut pasul, ai pierdut.

„Demnitatea constructo
rului se măsoară în clădiri"
— ne declara anul trecut Constan
tin Meraru, subliniindu-și mîndria
de a fi participat direct la con
struirea celor 12 090 apartamente
ale municipiului Vaslui.

încrederea ți optimismul robust cu
care întreaga noastră societate pri
vește viitorul, grija omniprezentă
pentru bunăstarea omului de azi și
de mîine, a omului constructor și
beneficiar, a omului demn într-o
țară a demnității muncii.

„Părinții mei au crescut
în bordeie ; eu mi-am con
struit o frumusețe de casă",
ne spune Ion Ghiță, cooperator,
C.A.P.. Gocora, județul Ialomița.
— Deci, tovarășe Ion Ghiță, anul
1982 v-a adus casă nouă...
— Nu mi-a adus-o, am ridicat-o
noi, din munca noastră. Ne-am și
mutat în ea. Sintem acum în rîndul
lumii, cum se spune. Șl copiii mei,
— am trei — par mai mîndri cînd
spun cuvintul ăsta „acasă". Ziceam
că anul ăsta să-mi mobilez doar
dormitorul. E vorba de mobilă cum
scrie la carte, cum se vede la tele
vizor. Ei bine, mi-am luat mobilă
și pentru dormitor, și pentru sufra
gerie. Și eu, și nevasta, care lu
crează la C.A.P., în sectorul legu
micol, am cîștigat foarte bine. în
1983 avem în proiect să terminăm
mobilarea tuturor camerelor, in

durabilitate - este trăsătură
fundamentală și a anului care
se încheie, după cum a fost o
trăsătură fundamentală a tutu
ror anilor evului nostru socialist.
Capătă astfel o certă și trainică
materializare una din aspirațiile
proiectate pînă la dimensiuni
mitice, aie geniului acestui po
por.

„Manole, Manole, meș
tere Manole..." ,,Fie ca Oltul
să lumineze..." — ne spunea la
sfîrșit de an ’81 unul dintr-atîția
meșteri Manole ai țării. Dura stă
vili in calea străvechiului Olt pen
tru a-i smulge energia. Stăm de
vorbă cu tovarășul Marin Mustățea,
maistru principal Ia Grupul de
șantiere de pe Oltul inferior :
— După uzinele hidroelectrice de
la Străjești și Argeș pe Olt, anul
acesta a fost pusă in funcțiune cea
de la Slatina. E vorba de o pre
mieră națională absolută, grupul
hidroelectric de 13 MW fiind antre
nat de o turbină cu bulb reversibil,
cucerire a tehnicii de vîrf. Turbina
a fost realizată de constructorii re-

„Dorința de anul trecut
— realitatea de azi". Din nou
de vorbă cu laureatul Festivalului
național „Cîntarea României" pen
tru creație tehnică, inginerul
Cristian Teodorescu de lâ între
prinderea „1 Mai" — Ploiești.
— începem cu dorința exprimată
acum un an. Se chema parcă...
„mașină pentru prelucrat carcase".
Am reținut corect ?
— Da. Acum nu mai e doar o
dorință. E o mașină. Există în
patru exemplare : două se află la
„Vulcan" — București, celelalte
două la întreprinderea de .forje și
utilaj chimic din Rîmnicu Vilcea.
— Drept să vă spunem, denu
mirea nu ne sugerează prea mult.
— E vorba de prelucrarea carca
selor pentru cutii de viteze la uni
tăți de pompare, de cea mal bună
calitate, cu o productivitate mai
mare cu 40 la sută.
— Asta înseamnă...
— ...în expresie valorică — 16
milioane de lei.
— Și anul trecut ne vorbeați tot
de o invenție. Deci, anul și in
venția !
— Anul acesta nu-i chiar așa.
_ ?
— E vorba de... trei invenții. Ma
terializate. Celelalte două se chea
mă „mașină specializată de pre
lucrat carcase pentru trolii" și
„mașină cu dispozitiv pentru strunjit frontal suprafețe plane". Efi
ciența economică : un milion de
lei.
— Deci idei de milioane.'Cum se
simte „milionarul" Cristian Teo
dorescu ?
— La fel ca milioanele de com
patrioți. Dator la mai mult.
— Există o pasiune de inventa
tor ?
— De bună seamă. Există însă
un adevărat mediu care te îndeam
nă la asta. Un mediu al căutării,
al afirmării persoanei și, de ce nu,
a țării întregi. E o mare mîndrie
să te știi părtaș nemijlocit la ceea
ce numim gîndire tehnică româ
nească.
— La mulți ani și lâ mai multe
spccese în creația tehnică 1

„Repere sigure de mă
surat timpul". Ce repede a ‘re
cut timpul ! — se miră lăcătușul
mecanic Gheorghe Ioaje de la în
treprinderea de mașini-unelte și
agregate din București, cînd ii
amintim de convorbirea avută
exact cu un an în urmă. Apoi gă
sește singur explicația acestei „ac-

celerări a timpului" : multele tre
buri. Și de aici — reperele invo
cate de dînsul pentru măsurarea
acestui timp. Ne prezintă doar
două însoțite de explicații zgircite,
dar semnificative. '
Primul : prototipul mașinii de
găurit în coordonate, piesă de
mare finețe, alcătuită din 6 000 de
componente și, mai ales, din multă,
multă gîndire tehnică. „Gîndire de
toate calibrele, de la proiectant la
lăcătuș". Mașina aceasta cu multă
gindire muncitorească în ea se
bucură de mare căutare la export.
Al doilea reper : liniile de agre
gate pentru „Oltcit". Despre ele ne
spune : „Unii s-au mirat cînd, în
tr-o poză de ziar, au văzut linii
tehnologice cu oameni puțini sau
deloc printre ele. Noi, cei de la
I.M.U.A.B.,
dimpotrivă !
Chiar
ne-am recunoscut în liniile acelea
de înaltă tehnicitate".
— Așa îneît...
— ...Așa incit putem spune că
1982 a fost anul care ne-a pus la
treabă nu numai brațele, ci mai
ales gîndirea. Anul ce vine 1 La
fel, dar ceva în plus. în primul
rînd, se va realiza intrarea în pro
ducție de serie a creației acestui
an, amintite la început. Vin la rînd
liniile de agregate pentru „fabrica
de -Dacii»" de la Colibași, apoi
prototipul mașinii de rectificat ghi
daje...
— ...Probabil că șirul acestor
exemple se va derula la infinit,
începuserăm insă discuția noastră
cu o exclamație foarte omenească
și foarte puțin „tehnică". Vă mi
rați cum trece timpul. Iar cu el,
viața noastră, nu ?

Bucuria de a răspîndi
lumina învățăturii. Pe profe’
sorul Nicolae Bădiță l-am găsit tot
în mijlocul elevilor școlii generale
din Roșieni, comuna Dobruri, jude
țul Olt. Tată a cinci copii, el se nu
mără printre „părinții spirituali" ai
multor generații de copii ai sa
tului, pe care i-a învățat să vor
bească corect în limba română, să
iubească această limbă, așa cum își
iubesc mama sau patria, așa cum
iubesc ființele cele mai dragi.
— O mare bucurie a anului tre
cut — ne spune el — a fost că toți
elevii școlii noastre au absolvit cla
sa a 8-a cu note bune și foarte
bune, iar acum sînt elevi la școli
cu profil agroindustrial în treap
ta I. Dar viața este frumoasă nu
numai prin bucuriile mari, ci și
prin bucuriile ei mipi. Pentru mine
e un prilej de satisfacție faptul că
am atras noi sjmpatizanți ai jocu
lui de șah ; acum, din cei 160 de
elevi, 130 sint jucători de valoare,
doi sînt tripli campioni județeni,
aci r

echipele de băieți și fete au ocu
pat locul I la campionatul jude
țean și locul III la cel zonal de la
Tîrgu Jiu. (Bineînțeles, cei cinci
copii ai mei sînt șahiști.) Răspund
și de biblioteca școlii și am atras
in acest an, in afara elevilor, încă
120 de cooperatori, numărul cărți
lor citite ajungînd de peste 1 500.
Aș vrea ca toți copiii lumii să se
bucure, așa cum se bucură copiii
din România, de condiții pentru a
putea deprinde știința de carte, in
cit această anomalie a lumii con
temporane — analfabetismul —
care afectează aproape un miliard
de oameni — să treacă o dată
pentru totdeauna în amintirile isto
riei.

„Rodul pămîntului" — se
află în munca noastră.
Cooperativa agricolă de producție
Purani-Teleorman. Stăm de vorbă
din nou cu Ilie Glonțeanu, unul din
„artizanii" recoltelor care au ridi
cat an de an prestigiul acestei
cooperative fruntașe.
— După cît știm, s-a împlinit nă
dejdea dumneavoastră de rod bo
gat. Ce recolte ați obținut în ’82 ?
— 11 tone porumb știuleți la hec
tar, aproape 3 000 kg floarea-soarelui. peste 4 800 kg orz; mai puțin
am obținut la griu — 4 403 kg, dar
am depășit planul. La fondul de
stat am livrat în plus 2 000 tone de
cereale peste sarcina stabilită
(9 000 tone). Ca urmare, unitatea
'noastră a beneficiat de prime de
producție în valoare de 9 milioane
lei. Dar semne bune are și noul an
în care intrăm.
— Sînteți sigur 7
— Sînt sigur.
< — De ce ? înainte exista obiceiul
să se prorocească anul agricol
după semnele ciudatei plante nu
mite „rodul pămîntului". Ați dez
gropat cumva „rodul pămîntului"
și ați aflat astfel semnele lui ’83 ?
în loc de răspuns, Ilie Glonțeanu
ne arată palmele. Cu podurile bă
tătorite de muncă. Sînt palmele
unui om al recoltelor, mîngîiate de
vînturile tuturor anotimpurilor.
— „Rodul pămîntului" se află
aici 1 în brațele și munca noastră.
— Ce le însuflețește ?
— Viitorul. îndrăznețele și mobi
lizatoarele obiective stabilite de
partid, ale noii revoluții agrare. Se
cade ca și noi, cei de la Purani] să
răspundem mereu „prezent" la 'ce
rința de .bază a progresului agri
culturii : recolte mereu mai mari.

Pentru viață, pentru pace
Am folosit ca titlu al acestui ca
pitol gîndul mărturisit de doctorul
Veress Albert, din Miercurea-Ciuc.
Reîntilnirea cu dînsul avea un scop
precis. Ne gîndeam să-1 invităm să
ilustreze pagina de față. Asta pen
tru că dorința formulată cu un an
în urmă viza una din pasițmile
medicului. își propusese pentru
1982 să realizeze „fotografii cît mai
frumoase". Intenția nu ne-a. reușit
decit în parte, pentru motive care
se vor vedea. în schimb, discuția
cu tînărul interlocutor ne-a intro
dus într-o zonă tematică ce a con
stituit un laitmotiv al anchetei an
terioare și care revine, cu aceeași
asiduitate, in răspunsurile obținute
și anul acesta : DORINȚA DE
PACE.
— Făcînd un succint bilanț al
anului ce se încheie, aș putea să
spun că, atit ca medic, cit și in ca
litate de pasionat al fotografiei, am
avut mari satisfacții și împliniri.
Cum insă în viață nu merge totul
„ca pe roate", am avut parte și de
necazuri : am suferit un accident
de circulație, motiv pentru care mă
găsiți la pat, dar nu ca medic, și
care mă împiedică să vă ofer o
„recoltă" bogată de fotografii. în
schimb, întîmplarea m-a întărit în
convingerea că viața este bunul su
prem, pentru care trebuie făcut to
tul. Așadar, doresc de la noul an să
slujesc cît se poate mai bine acest
țel nobil : apărarea, protejarea
vieții. Doresc să-mi refac sănăta
tea, să prind noi forțe, pentru a
putea sta și în continuare in slujba
însănătoșirii oamenilor. Bineînțe
les, doresc și să fac , multe foto
grafii bune, ilustrând omul și viața,
dorința noastră arzătoare, a tutu
ror pentru pace, înțelegere și prie
tenie. Dacă este pace, vom fi cu
toții fericiți, ne vom putea vedea
liniștiți de munca . noastră, de
copiii noștri, de sănătatea și bună
starea semenilor noștri : . oamenii.

„Anul acesta ne-am dovedit
că putem mai mult“
Vorbim cu mecanizatorul Ion Stru
gurel, din comuna Odoreu, jude
țul Satu Mare. „Cu un an în urmă
îmi exprimam, în ziar, gînduldorință ca în anul 1982 eu și tova
rășii mei de muncă să punem, prin
strădania noastră, o pîine cît mai
mare pe masa patriei. Pot spune
acum, cu satisfacție, că această
dorință mi s-a împlinit. La cultu
rile de bază am obținut, fără ex
cepție, producții mai mari față de
cele ale anului precedent. Astfel,
la porumb — 1 000 kg la hectar
mai mult, iar la sfecla de zahăr
cu 2 000 kg mai mult. Sigur că in
temperiile nu depind de planurile
noastre, că dacă ar fi așa, le-am
da afară dintr-un condei. Chiar și
fără adunare generală. Ele vin cînd
nu te aștepți și-ți „dijmuiesc" la
nul. Așa cum a fost cu recolta de
grîu. Și totuși, anul acesta ne-a
dovedit că sintem în stare să mic
șorăm pierderile provocate de ca
priciile naturii. Iar ca o încheiere
a acestui an agricol bun, „recolta"
de gînduri și îndemnuri exprimate
la Conferința Națională a partidului
ne îmbărbătează cu acest adevăr :
da, putem mai mult, de munca și
unitatea noastră depind fericirea,
viitorul".

a fost mai mare decît în anul pre
cedent. Cu cincizeci și patru. E un
semn al faptului că trăim cu fața
spre viitor, și am să vă spun de ce.
Majoritatea acestor familii sînt
închegate între tinerii veniți să lu
creze la Combinatul de utilaj greu,
adevărată cetate industrială a Mol
dovei, construită in ultimii ani. O
altă mare categorie au constituit-o
tinerii din altă „cetate" — aceea a
științei. în 1982 , au avut loc cele
mai multe nunți studențești : cel
puțin una pe săptămînă, iar une
ori cite patru-cinci. Viitoare că
mine, iubiri împărtășite, viitoare
bucurii și preocupări, forțe unite
pentru împliniri de idealuri.
Iată cea mai nouă familie din
Iași la data efectuării anchetei de
față — Cornelia și Emil Condurachi. El — în vîrstă de 26 de ani,
este sculptor la întreprinderea de
prelucrare a lemnului. „în produc
ție realizăm frumosul, sculptînd
mobilă stil, aprdeiată in țară, cît și
peste hotare. Pășesc acum spre fru
musețea vieții de familie, vor veni
și copiii, pe care-i vom pregăti îm
preună pentru viață". Ea este bi
bliotecară la Biblioteca județeană
„Gheorghe Asachi". „Muncind cu
cartea, devii și educatoare, formezi
aspirațiile oamenilor, ale copiilor
spre nobil, spre înalt, spre uman,
în viitor o să avem copiii noștri pe
care o să-i creștem în spiritul înal
telor năzuințe ale vremurilor noas
tre".

„Cu gîndul la tot ce
avem mai scump..." Cu un
— Anul acesta ?
— Mîndria mea de a fi contribuit
la ridicarea acestui oraș a sporit in
1982 prin Încă 1 450 apartamente.
Chiar acum, în prag de An nou,
încheiem lucrările la noul și dura
bilul cartier din zona gării. Noi,
constructorii, i-am zis cartierul
Păcii. Nu găsiți că e numele cel
mai nimerit pentru ferestrele lumi
nate, dincolo de care-și trăiesc
bucuriile și preocupările oamenii ?
Pe mulți din cei mutați recent îi
cunosc personal, unii îmi sînt chiar
prieteni, ca maistrul Vasile Balaban, de exemplu. Așa că la urarea
„La mulți ani 1" pe care ne-o vom
face reciproc, voi adăuga : „...in
casă nouă 1“
— Dorințe pentru anul ce vine 7
— Aceleași ca pentru acest an :
alte 1 500 apartamente. Ceea ce în
seamnă că 1984 ne va găsi cu ,15 000
apartamente ; adică peste trei sfer
turi din populația municipiului va
locui in apartamente noi.
Trei sferturi din populație în lo
cuințe noi 1 Greu, dacă nu imposi
bil de găsit vreo localitate in vreo
altă țară despre care să se poată
exemplifica in asemenea măsură
materializarea vocației omului de
a fi constructor, vocație devenită
rațiune de a fi în România socia
listă. Ea imbină într-un singur tot

număr de cinci, și să strîngem o
bună parte din banii pentru „Da
cia", pe care s-o cumpărăm în
1984. Sînt sigur că vom reuși, pen
tru că în cooperativa noastră, da
torită muncii bine organizate, vor
crește și producțiile și ciștigurile.
Dar să știți că nu numai casa mea,
este nouă in comuna Cocora. Și
alți cooperatori s-au mutat în case
noi. Case, cum n-au visat neam de
neamul nostru de țărani din Bără
gan. Dealtfel, părinții mei s-au
născut in bordeie, iar eu mi-am pe
trecut copilăria pe lîngă astfel de
bordeie. Dar nu ne stă deloc rău in
casele noastre frumoase, ridicate
din venituri curate, muncite

Așadar, la oraș ca ți la sat,
în condiții, cu finalități și la di
mensiuni diferite, activitatea in
tensă de constructori - mare
semn de încredere in pace și in

șițeni, după îndelungate și minuți
oase cercetări. Rezultatele sînt ex
celente, așa îneît toate celelalte
hidrocentrale, de la Ipotești, Drăgănești, Frunzaru. Rusănești, Izbiceni, vor fi înzestrate cu asemenea
turbine.
— Ce noutăți îi pregătiți Oltului
pentru anul care vine ?
— îi netezim calea pentru a pu
tea primi vapoare pină la Slatina :
vom începe lucrările pentru reali
zarea ecluzelor la cele cinci vii
toare hidrocentrale. Deci Oltul va
deveni navigabil.
— La ce vă gîndiți In clipa
aceasta ?
— Mă gîndeam că acela care con
struiește, rămine cumva cu și cît
trăiesc construcțiile lui.
E și acesta un adevăr. Chiar unul
foarte important.

în familia cea mare a țării
„Multă sănătate și feri
cire I" 3 ura‘ anul acesta de
2 804 ori Iulia Popescu, ofițer de
stare civilă din Iași. Urare adresată
toi atîtor perechi de tineri căsăto
riți.

— Deci vi s-a realizat dorința
exprimată acum un an. aceea de a
auzi rostit de cit mai multe ori
solemnul „Dă" ?
— Da. Numărul familiilor la a
căror întemeiere am avut emoția
să particip purtind eșarfa tricoloră

an in urmă, discutam cu muncitoa
rea Maria Moraru, din secția P-III
a întreprinderii de confecții din
Botoșani : „împlinirea dorințelor
familiei mele, ca și ale întregului
colectiv depinde. înainte de toate,
de menținerea păcii in lume" — ne
spunea ea. Iată-ne din nou față in
față. „Așa a și fost — ne spune
din nou. Cel puțin aici, pe conti
nentul nostru. în Europa. Și nu
trebuie să Uităm nici o clipă că
aceasta se datorează și inițiativelor
permanente ale țării noastre, ale
președintelui
nostru,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Este anul în
care peste 18 milioane de cetățeni
ai patriei ne-am pus semnătura de
inimă pe Apelul păcii, cu gîndul lâ

tot ce avem mai scump, la viitorul
pe care ni-1 plămădim. îmi place
să le ascult pe cele trei fetițe ale
mele făcindu-și adesea planuriI de
viitor, deși-s abia în primii anii de
școală. Și le spun: «Așa va fi, cu
siguranță, așa va fi dragele mamii».
Și așa trebuie să fie. Ele vor fi cetățene demne ale țării. Eu și soțul
meu, Mihai,, de asemenea muncitor,
am primit anul acesta un aparta
ment mai spațios. Tot anul acesta
ne-am întregit familia cu mult aș
teptatul fiu — Cristian. Colectivu
lui în care lucrez i s-au adăugați în
acest an numeroși alți muncitiori
tineri, produsele noastre au fost de
o mai bună calitate, am extins ac
tivitatea de export, ceea ce a fă
cut să ne sporească retribuțiile, i Ei'
bine, s-ar fi putut realiza toate/
acestea dacă nu era pace ?.“.
■ /
— Dar pentru anul viitor ce vă
doriți ?
I
— Să fie pace. Fiindcă în ceea ce
ne privește vom ști să muncim mai
bine, vom ști să ne clădim noi și
mai multe satisfacții. Așa cum
sublinia și tovarășul Nicolae
Ceaușescu la Conferința Națională
a partidului, vom ști să navigăm
prin furtuni și peste valuri aprige.

„Și Pămîntul este o floa
re. A Soarelui, nu-i așa ?"
— a fost întrebarea pusă anul aces
ta de unul din numeroșii ținci din
clasa învățătoarei Camelia Oprișan din Birlad.
— Spuneam acum un an că do
resc ca voința de pace sâ încol
țească și să crească puternic în su
fletele tuturor oamenilor Pămintului — își amintește venerabila
dăscăliță bîrlădeană. Întrebarea
pusă de copii conține o adincă în
țelepciune. înseamnă că floarea
aceasta, Pămîntul, trebuie ocrotită
de noi toți, pămintenii, trebuie în
frumusețată. Or, lucrul acesta-1
pot face și—1 fac numai oamenii.
Anul care trece mi-a adus o mul
țime de mărturii in acest sens :
începind cu noua promoție de pio
nieri a școlii și terminînd cu scri
sorile pe care le primesc aproape
zilnic de la foștii mei școlari, azi
muncitori, medici, ingineri, educa
tori. Oameni ai unei înalte con
științe patriotice, revoluționare,
adevărate flofi ale acestui pămînt.
— Ce vă doriți în anul ce vine ?
— Ceea ce le doresc și tuturor
concetățenilor mei : sănătate și pu
tere de muncă pentru a-mi înde
plini mai bine nobila misiune de
dascăl, pentru modelarea copiilor,
aceste flori ale vieții, în spiritul
demnității, în spiritul muncii crea
toare. Pentru a face țara să înflo
rească. Și, bineințeles, pace pe
această „Floare a Soarelui".

Ce este de fapt, într-o expresie sintetică, anul care se încheie ? O
etapă, o treaptă spre un alt an, spre viitor. Un viitor pe care opinenții,
ca și noi toți, îl gîndesc și îl doresc scăldat in lumina curată a păcii,
asigurat prin aerul viguros al muncii creatoare, întărit prin liantul in
destructibil al unității si frăției.
Anchetă realizată de

Sercgiu ANDON, Laurențiu DUȚA
și Paul DOBRESCU
cu sprijinul corespondenților „Scînteii*
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a înminat tovarășului Ion Gheorghe Maurer
Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I
(Urmare din pag. I)
socială a țării, de întărire a iudepenlenței și suveranității patriei, cu
prilejul împlinirii vîrstei de 80 de
ani.
La festivitate au participat tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii
Constantin Dăscălescu, Iosif Banc,
Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion
Coman, Nicolae Constantin, Ion
Dincă, Ludovic Fazekas, Alexandrina
Găinușe, Petre Lupu. Paul Niculescu,
Gheorghe' Oprea, Gheorghe Pană,
Ion
Pățan,
Dumitru
Popescu,
Gheorghe Rădulescu, llie Verdeț,
ștefan Andrei, Miu Dobrescu, Petru
Enache, Mihai Gere, Nicolae Giosan,
Suzana Gâdea, Ana Mureșan, Elena
Nae, Constantin Olteanu.'Ion Ursu,
Richard Winter, Gheorghe Stoica,
secretar al C.C. al P.C.R., Manea
Mănescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat.

Luind ■ cuvîntul, tovarășul Ion
Gheorghe Maurer a spus-:
„Dragă tovarășe Ceaușescu.
Tovarăși,
Cu emoție vă mulțumesc pentru
distincția pe care mi-ați acor
dat-o cu prilejul împlinirii vîrstei de
80 de ani, cu atit mai multă emoție
cu cit inii amintește de anii pe care
i-am închinat servirii clasei, celor ce
muncesc, poporului acestuia din care
fac parte.
Vă asigur că zilele pe care le mai
am de trăit vor fi închinate ace
luiași obiectiv.
Vă mulțumesc". (Aplauze).
Felicitîndu-1 pe sărbătorit, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU a
spus :
„Dragă tovarășe Maurer,
Vreau, încă o dată, să-ți adresez
cele mai calde felicitări, atit cu

prilejul împlinirii virsteî de 80 de
ani, cit și eu prilejul acordării aces
tei distincții a Republicii Socialiste
România, care simbolizează, de fapt,
și o apreciere a activității pe care ai
desfășurat-o in slujba intereselor
poporului, a contribuției aduse la
construcția socialistă și la dezvol
tarea economieo-soeiaiă a patriei, la
întărirea independenței și suverani
tății sale, la politica de pace pro
movată de țara noastră.
Iți urez, în numele nostru, al tu
turor, multă sănătate, putere de
muncă și o viață cît mai fericită,
împreună cu familia.
La mulți ani 1“ (Vii aplauze).
Tovarășii din conducerea de partid
și de stat i-au adresat, de aseme
nea, tovarășului Ion Gheorghe
Maurer calde felicitări, urîndu-i
multă sănătate, viață îndelungată șl
fericire. '

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii Socialiste
România" clasa I tovarășului Ion Gheorghe Maurer
In iemn de înaltă apreciere a activității desfășurate în mișcarea revoluționară, în conducerea partidului și
statului, a contribuției aduse la victoria revoluției și construcției socialiste în România, la înfăptuirea politicii
partidului de dezvoltare economico-socială a țării, de întărire a independenței și suveranității patriei,
Cu prilejul .împlinirii vîrstei de 80 de ani,
Președintele Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic.— Se conferă Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I tovarășului Ion Gheorghe Maurer.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cronica zilei
PiAh\ Decret prezidențial, tovarășa
M ăalena Filipaș a fost numită in
- late de ambasador extraordinar
|ilenipotențiar al Republicii Socia■ste România în Republica Filipine.

★

Joi, la amiază, Ia Sala de expoziții
a Institutului de arhitectură „Ion
Mincu“ din București a avut loc ver
nisajul expoziției de artă plastică și
fotografii intitulată „Republică —
izvoix de împliniri", organizată de
Consiliul Național ăl Organizației
Pionierilor.
Acțiunea se înscrie in suita de
manifestări politico-educative și cultural-artistice pionierești dedicate
aniversării a 35 de ani de la procla
marea Republicii.

tV
SIMBĂTĂ, 1 IANUARIE 1983
PROGRAMELE I ȘI 2
11,00-Telejurnal. C La' multi anj,' cu'să-7•'
nătate !
11.30 Ecran de vacanță
11,50 Concertul de Anul nou al forma
țiilor muzicale ale Radioteleviziunii române
13,00 Telejurnal • La mulți ani, cu să
nătate I
13.30 La sfîrșit de săptămînă și început
de An nou
18,45 Sorcova pionierilor
19,00 Telejurnal • La mulți ani, cu să
nătate !
19.30 Dacă doriți să revedeți. Selecțiuni
din Revelionul tineretului
21,00 Sărbătoarea muzicii. Valori ale
operei, operetei și baletului
22,10 Telejurnal
22,25 Stela și Muppets
23,00 Dacă doriți să revedeți. Selecțiuni
din programele de Revelion

‘^IMINICĂ, 2 IANUARIE 1983
PROGRAMUL 1
La mulți ani cu bucurie. Cîntece
Populare
jurul bradului de Anul nou !
/iața satului
'telele de la malul mării. Balet
Vie jurnal © La mulți ani, cu să
ltate !
ibum de An nou
■01 de seri
elejurnal
revelionul vedetelor ! Spectacol ’
nuzical preluat de la Palatul spor
turilor și' culturii
Telecinemateca. Ciclul „Mari ac
tori “. ,,Condurul și trandafirul".
Premieră TV.
2,30 Dacă doriți să revedeți. Selecțiuni
din programele de .Revelion
22,55 Telejurnal

teatre
® Opera Română (13 18 57) : Petrică
și Lupul ; Crăiasa zăpezii —• 11; Rigoletto — 18.
O Teatrul de
operetă
(14 80 11) :
Mam’zelle Nitouche — 19.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Spectacol de folclor evreiesc — 18,30.
Circul
București
(11 01 20) :
Muppets... la circ — 10: 16.

SIMBATA. 1 IANUARIE 1983
© Teatrul Național
(14 7171, sala
mică) : Comedie de modă veche — 19;
(sala Atelier) : între patru ochi — 19.
> Teatrul de operetă (14 80 11) : Prinjsa circului — 19,30.
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
ala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
i ușile închise — 19; (sala Grădina
□anei, 12 44 16) : Poezia muzicii ti
re — 19.
.Teatrul „Nottara" (59 3'1 03, sala
'tudio). : Zig-zag — 19.
© Teatful Giulești (sala Majestic,
(14 72 34) : Ordinatorul —• 19,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) :
Frumosul clin
pădurea zăpăcită —
19,30.
Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Diogene clinele •— 18,30.
©
Circul
București
(1101 20) :
Muppets..; la circ — 16: 19,30.

DUMINICA, 2 IANUARIE 1983

© Teatrul Național
(14 7171, sala
mică) : Ploșnița — 10; Hagi Tudose —
15; Cheile orașului Breda — 19.30;
(sala Atelier) : Inocentul — 10,30;
între patru ochi — 15; Ifigenia —
19,30.
O Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 18.
Teatru] de operetă (14 30 11) : My
Fair Lady — 10.30: Un tip de modă
veche — 19,30.
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala - Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Cu ușile închise — 10.30: Mobilă sj
durere — 19; (sala Grădina Icoanei.
12 44 16) :
Poezia muzicii tinere
10.30: 19.

Prin desene și fotografii artistice,
inspirate din clocotitoarea operă de
construcție a socialismului in țara
noastră, din frumusețile plaiurilor
străbune, precum și din viața și
preocupările copiilor noștri, pionierii
își exprimă dragostea și recunoștin
ța față de partid, față de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. pentru copilăria
fericită, pentru minunatele condiții
de muncă și învățătură ce le sînt
create.
La vernisaj au participat numeroși
pionieri, critici de artă, invitați.
★
La Muzeul de artă al Republicii
Socialiste România a avut loc, joi.
PROGRAMUL 2
13,00 Dacă doriți să revedeți. Selecțiuni
din programele de Revelion
14,00 Teatru TV : „Taclie, Ianke și
Cadîr“ de V. I. Popa
.15,55 Melodii îndrăgite
16.35 Desene animate
.17,00 Fantezie muzical-coregrafică
J3,eă.--MAîzică de jasi
19,00 Telejurnal
19,20 Telerama
1.9.50 Dacă doriți să revedeți. Selecțiuni
din programele de Revelion
21,05 Seară de operă. „Don Pasquale"
de Gaetano Donizetti
22,55 Telejurnal

vernisajul' Salonului de pictură,
sculptură și grafică al municipiului
București. Intrat in tradiția vieții
culturale a Capitalei, salonul reuneș
te o selecție de peste 700 de lucrări
ale unor prestigioși artiști plastici
bucureșteni.
La vernisaj au rostit alocuțiuni
Dumitru Ngcșoiu, secretar al Comi
tetului municipal București al P.C.R.,
și Ion Frunzetti, vicepreședinte al
Uniunii artiștilor plastici.
Au participat reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Uniunii artiștilor plastici, Co
mitetului municipal- București al
P.C.R., oameni de artă și cultură, un
numeros public.
(Agerpres)

A apărut numărul
pe noiembrie —
decembrie 1982 al revistei

15,00
15,05
17.50
20,00
20,15
20,30

20.50
22,00

PROGRAMUL 2
15,00 Telex
15,05 Cenacluri ale tineretului © Tine
rețea noastră, un cint al frumu
seții acestor 'ani
15,30 Treptele afirmării. Tineri inter
pret! de la liceul de muzică
„George Enescu" din București
16,00 La început de săptămînă
20,00 Telejurnal © Un nou an de mun
că. Din primele zile, amplă mobi
lizare pentru îndeplinirea plapului
20,15 Moștenire pentru viitor : Tudor
Vlanu
21,00 Bijuterii muzicale
21,35 Romanțe și cîntece de voie bun$
22,00 Telejurnal

© Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza
dudului... — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 19,30.
• Teatrul de comedie
(16 64 60) :
Harold și Maude — 10,30; EXistă nervi
— 19.30.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : De ce dormi, iubito ? —
19.30; (sala- Studio) : Omul care face
minuni — 11.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic.
14 72 34) : Nu ne naș tem toți la aceeași
vîrstă — 10; Jean, fiul lui Ion — 15:
Povestea unei iubiri — 19,30.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al
II-lea — 11; Vorba lui Tănase —19,30;
(sala Victoria. 50 58 65) : Funcționarul
de la Domenii -- 15: Frumosul din
pădurea zăpăcită — 19.30.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Spectacol de folclor evreiesc — 11:
Cin tați cu mine un cîntec — 18.30.
0 Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : Fata moșului cea harnica
— 10,30; 16: Zi-le d-alea de-ale noastre
— 19.
9 ’ Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) :
Siciliana — 16; 19.
©
Circul
București
(11 01 20) :
Muppets... la circ — 10: 1.6; 19.30.

cinema
• Quo vadis, homo sapiens : SCALA
(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; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Năpasta r CULTURAL (83 50 13) —
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15, MELODIA
(12 06 88) — 9: 11,15: 13.30: (5,45; 18:
20,15.
• Secvențe : MIORIȚA (14 27 14)
—
11,15; 13,30: 15.45; '18; 20.
TIMPURI
NOI (15 6110)- 1 și 2 ian. — 9; 11:
13,15; 15,30: 17,45; 20.
© Concurs: DACIA (50 35 94) — 9:
11.15- 13.30: 15.45: 18: 20. LIRA (31 71 71)
— 15.30: 18:20. TIMPURI NOI (15 61 10)
31 dec. - 9; 11; 13,15: 15.30: ,17.45: 20.
© 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:
13.45; 15,30: 31 dec. - Mibail, cline de
circ — 17,15: 19,15: 1 ian. — Capcana

PHENIAN — în capitala R.P.D.
Coreene a avut loc o gală a filmului
românesc, organizată de Ministerul
Culturii și Artelor din R.P.D. Core
eană. Au participat Cian Cial, ad
junct al ministrului culturii, repre
zentanți ai conducerii unor instituții
centrale coreene de artă și cultură,
reprezentanți ai M.A.E., ziariști, un
numeros public. In cuvîntul rostit cu
acest prilej, Gion Du Hion, președin
tele Societății de difuzare a filmului,
a scos in evidență marile succese ob
ținute de poporul român în con
strucția socialistă, preocupările ac
tuale ale partidului și statului român
pentru dezvoltarea economiei națio
nale. politica activă a României con
sacrată păcii și securității interna
ționale.

plomație. A fost prezent loan Cosma,
ambasadorul României la Varșovia.
Aniversarea proclamării Republi
cii este reflectată pe larg ele ziarele
„Țrybuna Ludu", „Dziennik Ludowy", „Rzeczpospolita", care au
consacrat evenimentului un spațiu
larg.

BUDAPESTA — La ambasada țării
noastre din Budapesta au fost orga
nizate o expoziție de fotografii și un
stand de carte social-politică clin
România. A fost prezentat un film
cuprinzind imagini ale României
contemporane. Au participat repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor
Externe, Ministerului Apărării, Mi
nisterului Culturii, Uniunii scriitori
lor, ai altor instituții centrale ungare.
BEIRUT — Cu prilejul celei de-a
35-a aniversări a proclamării Repu
blicii, la Ambasada României din
Beirut a avut loc o conferință de
presă în cadrul căreia ambasadorul
țării noastre, Florea Chițu. a evocat
pe larg semnificația evenimentului.
Tn localul ambasadei a fost orga
nizată o expoziție de carte, la loc
de frunte situîndu-se opere ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, precum
și lucrări ale tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu. Ex
poziția cuprinde, de asemenea, fo

VARȘOVIA — La Varșovia s-a
deschis o expoziție de fotografii înfățișînd realizările poporului român
în ultimele trei decenii și jumătate,
aspecte ale relațiilor româno-polone.
Un loc aparte în cadrul expoziției îl
ocupă fotografiile care reflectă acti
vitatea prodigioasă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
La deschidere au participat acti
viști de partid și de stat, oameni de
cultură și artă, ziariști, șefi ai mi
siunilor diplomatice ale unor țări so
cialiste. alți membri ai corpului di

Aniversarea unor momente de seamă în viata
poporului Republicii Populare Congo
Poporul congolez aniversează în
aceste zile două evenimente de im
portanță deosebită ale istoriei sale
contemporane : crearea Partidului
Congolez al Muncii și proclamarea
Republicii Populare Congo. Petre
cute în aceeași perioadă de timp,
in ultimele zile ale anului 1969.
ele au dat un puternic impuls ope
rei de transformare economică și
socială, â tinerei țări independente,
făcînd ca perioada scurtă ce s-a
scurs de htunci să fie marcată de
o serie de apreciabile succese în
diverse domenii de activitate. Ca
urmare a programelor inițiate de
P.C.M., devenit partid de guvernămînt, pe harta Congoului au apărut
noi obiective industriale și agrare.

s-a consolidat rolul sectorului de
stat în economie, a crescut nivelul
de trai al maselor, s-au înfăptuit
prefaceri sociale înnoitoare.
In spiritul politicii sale de soli
daritate militantă cu tinerele state
africane, România socialistă urmă
rește cu interes și simpatie lupta
poporului congolez pentru consoli
darea independenței și realizarea
de transformări cu caracter pro
gresist. între Republica Socialistă
România și Republica. Populară
Congo, între Partidul Comunist
Român și Partidul Congolez al
Muncii s-au statornicit relații de
strînsă prietenie și colaborare care
se dezvoltă continuu în interesul
celor două țări și popoare, al păcii
și înțelegerii internaționale.

Rod al cooperării româno-congoleze
BRAZZAVILLE 30 (Agerpres). —
Președintele Republicii Populare
Congo, Denis Sassou Nguesso, a
inaugurat, la Brazzaville, uzina de
țesături sintetice, rod al cooperării
româno-congoleze. , în cuvîntările
rostite cu acest prilej, ministrul in
dustriei și pescuitului, precum și
directorul general al uzinei au subli
niat contribuția deosebit de prețioa-

să pe care România a adus-o la
realizarea acestui obiectiv impor
tant al economiei congoleze, atit
prin mașinile și utilajele moderne
livrate, cît și prin nivelul înalt al
asistenței tehnice acordate.
z La ceremonie au participat membri
ai conducerii de partid și de stat
congoleze.

„VIITORUL SOCIAL”,

revistă de sociologie
și științe politice

MESAJUL HIROSHIMEI CU PRILEJUL ANULUI NOU

A apărut revista

Acțiuni comune în scopul interzicerii
armelor nucleare

LUNI, 3 IANUARIE 1983
PROGRAMUL 1
Telex
Emisiune în limba maghiară
1001 de seri
Telejurnal © Un nou an de mun
că. Din prirpele zile, amplă mobi
lizare pentru îndeplinirea planului
Tezaur folcloric
Panoramic economic. Hotărîrile
Conferinței Naționale — program
de acțiune pentru întregul front al
construcției economice
Film artistic : „Gloria nu cîntă".
Producție a Casei de filme unu.
Telejurnal

Manifestări consacrate aniversării Republicii
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DE

LA

ADAS

La tragerea de amortizare a asi
gurărilor de viață pentru luna de
cembrie 1982 au ieșit următoarele
combinații de litere :
1\ M.J.F.
5) H.D.D.
2) M.L.E.
6) R.U.U.
3) T.F.L.
7) K.V.X.
4) L.Q.J.
8) O.S.I.
Toți asigurații cărora le-au ieșit
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise in polițele
lor urmează să se adreseze unită
ților ADAS pentru -a li se stabili
drepturile cuvenite.
Pentru a participa și la următoa
rele trageri lunare de amortizare este
necesar ca asigurații să achite pri
mele de asigurare la termenele sta
bilite.
mercenarilor — 17,15; 19.15; 2 lan —
Intilnirea — 17.15: 19,15 : DOINA
(16 35 38).
© Ultima noapte de dragoste : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 12: 16; 19.
O 31 dec. Conspirația — 9: 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20; 1, 2 ian. Departe de
Tipperary — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20 : CENTRAL (14 12 24).
© Rămîn cu tine : COSMOS (27 54 9o)
— 13,30; 15,30: 17.30: 19.30. STUDIO
‘(59 53 15) — 10: 12; 14: IC; 18: 20. PA
CEA (60 30 85) — 15,30: 17.30: 19.30.
© Actorul și
sălbaticii : VOLGA
(79 71 26) — 9; 12; 16: 19.
C Capcana: EXCELSIOR (65 49 45) —
9: 11,15.; 13,30: 15,45; 18; '20,15.
© Ultimul carluș : GR1VITA (17 08^50)
— 11.15: 13,30; 15,45; 18; 20.
© Trandafirul
galben :
GIULEȘTI
(17 55 46) - 11.15; 13.30: 15.45: 18: 20.
© Cu
miinile
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 :
BUZEȘTI (50 43 58) — 16; 18.
© 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.: COTROCENI (49 48 48) - 15.3(1; 17,30: 20.
0 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
RE ASC A (33 29 71) - 9: 11: 13: 15.30:
17,45: $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 (21 .31 36)
— 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.
© Papillon : FERENTARI (80 49 85) 15.30: 18.30.
© Cinci oent.ru infern : DRUMUL
RI1 (31 28 13) - 15 30: 18: 20.
© Colosul din
Rhodes :
MIJNC '
(21 50 97) - 16: 19.
0 Program de vacanță ; LIRA
);
MIORIȚA —.9.30; COSMOS - 9.30.
11.30: PACEA - 9: GRJVIȚA - 9.30:
GIULEȘTI - 9. GLORIA - 9: FI.)
MURA — 9: ARTA - 9.

TOKIO 30 (Agerpres)T — Consiliul
municipal al Hiroshimei - orașul
care la 6 august 1945 a fost victi
ma primului bombardament atomic
— a hotărît să lanseze un apel către
56 de localități de pe toate conti
nentele, s-a anunțat la . Tokio. Me
sajul Hiroshimei, adresat cu ocazia
noului an, va propune organizarea
unor acțiuni comune in scopul inter
zicerii armelor nucleare și în lupta
împotriva pericoluluiunui război
atomic.
)

.

Pe de alto parte, se mențio
nează că deputății din consiliul orașului Hirakata, prefectura Osaka,
au proclamat în mod simbolic teri
toriul localității zonă denuclearizată. Eî se alătură, astfel, unui număr
de peste 200 de consilii comunale și
regionale din Japonia care au adop
tat rezoluții în sprijinul interzicerii
mijloacelor nucleare de distrugere
in masă.

ORIENTUL MIJLOCIU
® A doua rundă de negocieri libanezo-israeliene • Convorbiri
siriano-palestiniene ® O declarație a președintelui Egiptului
® Interviu al președintelui O.E.P. ® Secretarul general al Orga
nizației Conferinței islamice la Islamabad

TEL AVIV 30 (Agerpres). -- Joi s-a
desfășurat la Kiryat Shmona (Israel)
a doua rundă de negocieri libanezoisraeliene, cu participarea S.U.'A...
privind retragerea trupelor israeliene din Liban.
La incheierea irîtîlnirii, relatează
agenția France Presse, a fost dat pu
blicității un comunicat comun in care
se arată că negocierile au continuat
cu o trecere in reyistă a pozițiilor Li
banului și Israelului. Au continuat și
discuțiile referitoare la elaborarea
unei ordini de zi, pentru negocieri, se
spune în comunicat, adăugindu-se că
au fost obținute noi progrese.
Negocierile vor fi reluate luni, la
Khalde, Liban.
DAMASC — La Damasc a avut loc
o întilnire între oficialități ale Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei și Partidului Baas Arab Socialist
din Siria, transmite agenția palesti
niană de știri Wafa. Partea pa
lestiniană a fost reprezentată de
Khaled Al-Fahoum, președintele
Consiliului Național Palestinian, și
Faruk Kaddoumi, șeful Departamen
tului politic al O.EJ?.. iar partea si
riană, de secretarul general adjunct
al partidului. Abdallah Al-Ahmar, și
alte oficialități.
Au fost examinate ultimele evolu
ții ale problemei palestiniene și ale
conflictului arabo-israelian. Discuțiile
s-tiu concentrat, de asemenea, asupra
relațiilor palestiniano-siriene și a
mijloacelor de promovare a acestora.
1
TUNIS.;— Președintele Tunisiei.
Habib Bourguiba. s-a intîlnit cu
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru
Eliberarea Palestinei.
Intr-o declarație făcută ziariștilor
după întrevedere, Yasser Arafat a
spus că a fost examinată actuala si
tuație din Orientul Mijlociu, inclusiv
rezultatele vizitelor întreprinse de

tografii și albume privind marile
realizări obținute in dezvoltarea eco
nomică, științifică și social-culturaiă
a României socialiste.
Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Informațiilor din Liban.
CAIRO — La Universitatea din
Alexandria a avut loc o. adunare
festivă. Despre semnificația eveni
mentului au vorbit prof. dr. Said El
Dakkak și Ion Edu, consulul general
al României la Alexandria. Din par
tea Consulatului general al țării
noastre, Universității din Alexandria
i-au fost donate cărți referitoare la
istoria, cultura și viața poporului
român, cuprinzind la loc de frunte
opere ale t o v a r ă ș u 1 u i Nicolae
Ceaușescu.

TRIPOLI --- Televiziunea dm Jamahiria Arabă Libiana a consacrat,
cu prilejul evenimentului, o emisiu
ne in cadrul căreia ambasadorul
României la Tripoli. Andrei Păcurar,
a rostit o alocuțiune. Emisiunea a
cuprins, de asemenea, cîntece și
dansuri populare românești.
WASHINGTON. — Posturile de ra
dio W.G.M.S. și W.G.T.S. din Mary
land au transmis un ciclu de emisiuni
in care au fost prezentate lucrări re
prezentative ale creației de muzică
simfonică românească.

Noi evoluții în situația

politică din Portugalia

! Agențiile de presă
I
transmit ■
PREMIERUL CONSILIULUI DE
STAT AL R.P.
.
. . CHINEZE,
________ , Zhao
.Ziyang, ^i-a încheiat, joi, vizita ojicială întreprinsă in Maroc, în cursul
căreia a fost primit'de regele Ha
ssan si a- avut convorbiri cu primul
ministru, Maati Bouabid, consacra
te examinării relațiilor bilaterale și
a unor aspecte ale . situației inter
naționale actuale.
LUCRĂRILE ADUNĂRII NAȚIO- !
NALE A PUTERII POPULARE A
REPUBLICII CUBA s-au încheiat |
la Havana. Deputății au dezbătiit șt
aprobat proiectul de lege privind
planul unic de dezvoltare economi- ,
că și socială a țării și bugetul de
stat pe anul 1983.
CABINETUL NIPON și-a dat acordul pentru proiectul de buget pe
anul financiar 1983, care începe la
l aprilie, apreciat ca unul dintre
cele mai austere bugete din istoria
Japoniei, relatează agențiile de pre
să. Se menționează că pentru pri
ma dată din 1950 nu se înregistrea
ză o creștere a bugetului în raport
cu exercițiul financiar precedent.
Capitolele bugetare cunosc o redu
cere, in termeni reali, a fondurilor
alocate, cele mai afectate fiind pro
gramele sociale. Singura excepție
o constituie cheltuielile militare,
pentru care se prevede o creștere
de 6,5 la sută, față de exercițiul fi
nanciar 1982.
GUVERNUL ARGENTINIAN A
ACCEPTAT MISIUNEA DE BUNE
OFICII a secretarului general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, in
vederea reglementării pașnice a di
ferendului dintre Argentina și Ma
rea Britanie cu privire la Insulele
Malvine (Falkland), s-a anunțat ofi
cial la Buenos Aires.

LISABONA 30 (Agerpres). — Un
nou element a intervenit joi in si
tuația politică din Portugalia, odată
cu anunțarea oficială a hotăfîrii Iui
Diego Freitas do Amaral de a de
misiona din funcția de președinte
al Centrului Democratic și Social
INCIDENTELE RASIALE DE LA
• (C.D.S.), cea de-a doua formațiune
MIAMI. In cursul nopții de
a „Alianței Democratice", de guvermiercuri
spre joi au continuat in...
nămint. Demisia lui Freitas do
cidentele rasiale declanșate in ziua
Amaral survine la puțin timp după
precedentă in cartierul populației
demisia primului ipinistru Fran
de culoare din orașul american
cisco Pinto BalsemaO. Decizia lui
Miami (Florida). Potrivit datelor
Freitas do Amarai a fost luată,
preliminare, două persoane și-au
miercuri seara, in cadrul unei reupierdut viața și s-au înregistrat
.niuni a Comitetului director al
mari daune materiale. Poliția a in
C.D.S., după ce s-a pronunțat cate
tervenit, iar Garda Națională a fost
goric împotriva unei eventuale nu
pusă
jn stare de alertă. Relatările
miri a lui Vitor Pereira Crespă în
agențiilor americane de presă din
funcția de președinte al viitorului
cursul zilei de joi indicau o reve
guvern, au declarat surse apropiate
nire la calm. Incidentele de la
C.D.S., citate de agenția A.N.O.P.
Miami, apreciate drept cele mai
Se reamintește că Vitor Crespo, pre
puternice de la tulburările înre
ședintele grupului parlamentar al
gistrate aici în 1980, au izbucnit
Partidului Social-Democrat, princi
marți seara, după ce doi polițiști
pala formațiune a majorității guver
au împușcat, fără a fi provocați, un
namentale de centru-dreapta, a fost
tinăr de culoare, suspectîndu-1 că
desemnat de către Pinto Balsemao
ar fi fost înarmat.
spre a-i succede în funcția de primnlinistru.
Presa portugheză apreciază că prin I t „EGIPTUL ANULUI 2000". La
Cairo s-au desfășurat lucrările conposibilele sale consecințe asupra
„Alianței Democratice", demisia lui | ferinței intitulate „Egiptul anului
2000
“, care a examinat contribuția
Freitas do Amarai ar putea deschide
poarta organizării de alegeri, gene ’ științei la dezvoltarea țării ’pină la
sfirșitul acestui secol. Intr-un do
rale anticipate. Actualul mandat le
cument final este subliniată necegislativ expiră în 1984..
I sițaiea transferului de tehnologie
modernă, pentru impulsionarea aez.|.zaoZtăr^;^a;lf!),.hii^c .și. sociale.

Demisia guvernului
finlandez

TREI' IjiElTNUTI DE CULOARE
■ SUD-AFRICANI, care au încetat
J din viață la închisoarea Barberton,
1 la 400 km est de Pretoria, „ar fi
p.utut fi uciși prin acțiuni neregu
lamentare" ale gardienilor, a recuI noscut generalul Johan Otto, comi
sar al rețelei de penitenciare din
I Africa de Sud. Moartea celor trei
I persoane fusese anunțată inițial ca
datorîndu-se efectelor unor boli de
, inimă.

HELSINKI 30 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Finlandei, Kalevi
Sorsa, a remis, joi, președintelui ță
rii. Mauno Koivisto. demisia cabine
tului său format cu 10 luni în urmă
din reprezentanți ai Partidului So
cial-Democrat. Uniunii Democratice
a Poporului Finlandez (care cuprin
de și Partidul Comunist). Partidului
ÎMPOTRIVA TERORISMULUI.
de Centru și Partidului Popular
Ințr-un comunicat de presă dat pu
Suedez.
blicității după atentatul de la Ir'un
Cauza demisiei o constituie diver-'
(Tara Bascilor), in care doi membri
gențele dintre formațiunile coaliției
ai
Gărzii civile au jost uciși, gu
asupra prevederilor bugetare pe anul
vernul spaniol și-a reafirmat „hoviitor privind cheltuielile pentru
tărirea de a combate acțiunile te
apărare.
•
.
roriste cu toate mijloacele de care
dispune".
După cum relevă agenția France
Presse. președintele Koivisto a ac
ceptat demisia guvernului, cerindu-i | POPULAȚIA SUEDIEI era. la
sfirșitul lui 1982 de S 326 000 de lopremierului Sorsa să formeze de ur
cultori.
gență un - nou cabinet de centrustînga.

AGENȚIA D.P.A.

1383—un nou an critic pentru economia
țărilor capitaliste dezvoltate

„Comitetul celor șapte" ai Ligii Ara
be la Washington, Paris, Moscova și
Beijing.

Șomajul și inflația vor fi principalele preocupări
ale guvernelor occidentale

CAIRO. — Președintele Egiptului,
Hosni Mubarak, a declarat că țara
sa nu va face Israelului nici o con
cesie în problema enclavei Taba, de
la frontiera dintre cele două state,
din Sinai, intrucit teritoriul respectiv
este în totalitate egiptean, informea
ză agenția M.E.N.

In acest sfîrșit de an, scrie agenția D.P.A,, economia mondiali se află
probabil in cea mai grea recesiune de la al doilea război mondial încoace.
Armata in permanentă creștere a. șomerilor și inflația vor constitui princi
palele preocupări ale guvernelor occidentale. Creșterea economică — infi
mă in 1982 — nu se va modifica în 1983, care va fi un nou an critic.
Economiile Statelor Unite, Canadei și Australiei vor înregistra chiar o
evoluție negativă.

CAIRO. — Intr-un interviu acor
dat revistei egiptene „Al Mussawar".
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru
Eliberarea Palestinei, s-a declarat
gata să contribuie la organizarea unei
întilniri la care să participe repre
zentanți ai O.E.P., Egiptului și ai
altor state arabe, consacrată definirii
unei poziții comune privind proble
mele Orientului Mijlociu, informează
agențiile internaționale de presă.
Totodată. Yasser Arafat și-a expri
mat dorința de a avea consultări cu
oficialitățile egiptene și de a coope
ra pentru a se ajunge la o poziție
egipteană-arabă care să fie mai fer
mă in ceea ce privește drepturile
palestinienilor.
ISLAMABAD. — Președintele Pa
kistanului, Mohammad Zia-ul Haq,
a avut o întrevedere cu secretarul
general al Organizației Conferinței
Islamice (O.C.I.), Habib Chatty, aflat
intr-o vizită în această țară — in
formează agenția I.N.A. în centrul
discuțiilor s-au aflat îndeosebi pro
bleme privind situația din Orientul
Mijlociu și conflictul irakiano-iranian. Chatty a.prezentat, totodată,
șefului statului pakistanez noua ini
țiativă a Comitetului de pace al
O.C.I. privind soluționarea conflictu
lui dintre Irak și Iran — adaugă
I.N.A..

S.U.A. : Potrivit cifrelor prelimi
nare, economia a marcat în 1982 o
scădere de 1,5 la sută. Pentru 1983
economiștii anticipează o creștere
mai mică de 2 la sută. în prezent,
12 0(10 000 de americani nu au de
lucru — 10.8 la sută din populația
activă. Pină la începutul lunii de
cembrie au fost închise 24 000 de
firme din industrie șf comerț. Ma
joritatea întreprinderilor și-au re
dus drastic planurile de investiții.
Canada : în 1982, economia na
țională a înregistrat un declin de
4.5 lu sută. Rata șomajului a atins
un nou record — 12,7 la sută în
luna octombrie. Primul ministru
Trudeau consideră că țara se află
in cea mai grea criză din ultimii 50
de ani.
Marea Britanie : Guvernul That
cher se concentrează asupra com
baterii inflației, pe care a reușit să
o înjumătățească pe seama crește
rii șomajului de la 12,5 la 13,2 Ia
sută din populația activă, tn 1982
nu s-a înregistrat decît o creștere
economică de 0,3 la sută.
Franța :-Rata șomajului a fost, in
luna octombrie, de 8.8 la sută,
avind o tendință de creștere; Defi
citul balanței de plăți aproape s-a
dublat față de 1981. Circa 20 000 de
firme au dat faliment. '
Italia : Principala problema este
inflația, care in noiembrie s-a ridi
cat la 16 la sută. Nouă la sută din
cei apți de muncă sint șomeri, iar
pentru 1983 se așteaptă ca rata șo

majului să crească la 10,5 la sută.
Deficitul balanței de plăți a crescut
cu o treime.
Belgia : 'Șomajul, care afectează
14 la sută din populația activji, va
crește in 1983 la 15 la sută.
Danemarca : Șomajul șl inflația
sint principalele probleme. Rata in
flației estei în prezent de 10 la sută.
Perspectivele sint considerate nefa
vorabile.
$
Suedia : In noiembrie, rata infla
ției a fost de 9,9 la sută, iar pen
tru 1983 se așteaptă ca ea să urce
la 13 la sută. In prezent, investi
țiile sint la cel mai scăzut nivel din
ultimii 60 de ani. Deficitul balanței
de plăți crește.
Spania : Această țară acordă
prioritate combaterii șomajului in
fața luptei împotriva inflației. în
prezent șomează 15,9 la sută, din
populația activă. Rata inflației a
fost în octombrie de 13,9 la sută.
Japonia ; în pofida 'speranțelor,
economia nu va crește in anul
fiscal 1982—1983 decit cu 3,4 la sută.
In 1982 au dat faliment 17 000 de
firme. Problema principală o con
stituie slaba activitate de investiții.
Australia : Șomajul, care se ri
dică la 7.9 ia sută, este considera
bil mai mare decit anul trecut. Rata
inflației atinge în prezent 12.3 Ia
sută, avind o tendință de creștere.
Țara se află într-o criză structu
rală. Guvernul nu se așteaptă la o
redresare grabnică, cercurile econo
mice anticipînd chiar o deteriorare
a situației.
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De Noul An, gînduri ale încrederii și speranței

PRIN FORȚA LOR UNITĂ, POPOARELE
POT BIRUI TOATE FURTUNILE
In ultimele zile ale anului, telexurile agențiilor
de presă au anunțat un șir de cataclisme natu
rale : furtuni și uragane în Statele Unite, un cu
tremur cu urmări tragice în Orientul Mijlociu,
cicloane în Asia, ploi și inundații în Europa - și
enumerarea este departe de a fi încheiată. Mult
mai puternice însă decît asemenea fenomene ale
naturii sînt cutremurele, furtunile și uraganele
economice, politice și militare care zguduie în
prezent omenirea și care pun popoarele la grele
încercări, provocîndu-le mari pagube și suferințe.

REALITĂȚILE SOCIAL-ECONOMICE DRAMATICE
ALE UIMII DE AZI...
Cursa înarmărilor: ravagiile unui adevarat uragan

In ciuda acestor dramatice realități, mesajul pe
care anul ce vine îl transmite omenirii este un
mesaj al optimismului și speranței. Pei.tru că mai
puternice decît asemenea cutremure și uragane
este voința de pace, înțelegere și progres a po
poarelor de pretutindeni. Unite tot mai strîns, ele
pot, prin acțiunea lor fermă și soiidară, să treacă
cu bine peste orice primejdii, să inlăture orice
greutăți, să asigure triumful rațiunii, să deschidă
calea acelei lumi mai bune și mai drepte, spre
care au năzuit dintotdeauna fiii Terrei.

'

X

...ȘI AFIRMAREA IM NECLINTHE VOINȚE DE PACE,
DEZVOLTARE DE SINE STĂTĂTOARE, PROGRES
în apararea dreptului suprem

ori pe cea a bombei de Ia Hiroshi
ma.
® Europei îi sînt „rezervate" in
jur de 50 000 megatone explozibil,
fiecare european puțind fi ucis de
117 000 ori.

damental al oricărui om, acela la
muncă, știind că nu ai posibilita
tea să asiguri pentru tine și pentru

al tăi cele necesare traiului coti
dian ? Șirurile lungi în fața ofi
ciilor de plasare ale celor care nu
au de lucru sînt o imagine care
poate fi intilnită tot mai des in
țările occidentale.
Intr-adevăr, potrivit datelor ofi
ciale publicate de O.C.D.E. :
® în principalele țări capitaliste
dezvoltate numărul celor fără lu
cru se ridică in prezent la 32 mili
oane. Analizele și prognozele eco
nomiștilor, ale instituțiilor specia
lizate prevăd că situația sc va în
răutăți și mai mult și că in pri
mul semestru al anului 1983 vor
exista peste 35 milioane șomeri.
O Numai in S.U.A. cifra șome
rilor a depășit 12 milioane, ceea
ce înseamnă. dacă punem la so
coteală și membrii familiilor lor,
că șomajul afectează in această
țară un număr de locuitori egal cu
întreaga populație a R.F.G.
O în cele zece țări membre ale
Pieței comune numărul celor fără
lucru crește la fiecare șase luni cu
o jumătate de milion, atingînd iu
prezent 11,5 milioane.

Discrepante tragice — consecințe ale

îsi țările bogate — milioane de dezmoșteniți
q
o ai soartei

Intr-adevăr, potrivit datelor celor
mai recente :
@ în țările O.C.D.E. (adică
în principalele state ale lumii
capitaliste) numărul persoanelor
care trăiesc în condiții de pauper
tate depășește 60 de milioane.
O într-un șir de țări occidentale
(Franța, Spania, Canada, Australia

ș.a.) rata anuală a inflației, care
erodează continuu nivelul de trai
al populației, a depășit 10 la sută,
recordurile fiind atinse de Irlanda
— peste 20 la sută, Islanda — pes
te 40 la sută, Israel — peste 130
la sută.
© In țările Pieței comune, cir
ca 1,5 milioane familii din marile
orașe trăiesc in condiții insalubre,

„Arbeit fiir alle" — „Locuri de muncă pentru toți" 1. Aceasta este
lozinca purtată de muncitorii vest-germani care dă expresie hotăriri'i
muncitorilor din țările capitaliste de a acționa pentru apararea unuia din
drepturile .fundamentale ale omului — dreptul la muncă. Cei peste 1 500
delegați la primul congres al șomerilor din istoria R.F.G. au discutat căile
și metodele de luptă pentru asigurarea acestui drept, ca una din reven
dicările cele mai semnificative ale anului 1983.

Invincibila cauza a libertății
■

în tot cursul anului, in întreaga lume, sute și sute de milioane de
persoane și-au ridicat cu hotârire glasul pentru apărarea dreptului su
prem al oamenilor și al popoarelor — dreptul la viață, la existență. Pe
toate meridianele globului, lozinci ca „NU ARMELOR NUCLEARE !“,
„SA SE TREACA IMEDIAT LA MASURI CONCRETE DE DEZARMARE!"
au mobilizat la luptă mari mase de cetățeni — femei, bărbați și copii,
tineri și virstnici, indiferent de convingerile politice și religioase, așa
cum s-a întimplat in această vară la New York, cu prilejul sesiunii spe
ciale a O N.U. Un alt și emoționant exemplu, din noianul acestor acțiuni :
militantele britanice pentru pace iși vor petrece- revelionul în „tabăra pă
cii" din fața bazei militare de la Greenham Common, unde urmează să
fie amplasate o parte din noile rachete nucleare americane. Alături de
partizanii păcii din Europa și de pe întreaga planetă, ele. sînt ferm hotărite
să facă totul pentru a bara calea distrugerii atomice.

Hotărîre fermă de a bara calea fascismului si
readiwii
O
l.

în era energiei atomice și a zborurilor cosmice,
cînd omul pătrunde tot mai adine tainele materiei
și iși deschide drum spre cucerirea spațiilor siderale,
in zone întinse ale globului pămîntul continuă să fie
lucrat cu săpăliga și cu plugul de lemn. Peste două
treimi din omenire se zbate în suferințe și deznădej
de, limbajul sec al cifrelor neputind nici pe departe
exprima tot tragismul acestei situații.
Potrivit rapoartelor oficiale :
O în prezent in lume există circa 800 milioane de
ființe omenești considerate ca făcind parte din „săra
cii absoluți".
G în fiecare zi a anului care se încheie, pe glob au
murit circa 46 000 de copii în vîrstă de pină la un an
din cauza foametei și a bolilor.
O Aproape 1 miliard de oameni sint privați de lu
mina științei de carte.
O Deși reprezintă 75 la sută din populația globului,
țărilor în curs de dezvoltare le revine doar 10 la sută
din producția industrială mondială.
O Crescind intr-un ritm de circa 50 miliarde do
lari anual, datoria țărilor in curs de dezvoltare se ri
dică astăzi la 625 miliarde dolari.

Cu cîteva zile In urmă, agenția
France Presse transmitea : „Di
verse organizații filantropice au
reluat anul acesta, odată cu sosi
rea frigului, o acțiune de caritate
— „supa săracilor" — practicată
în anii marii depresiuni de acum
cinci decenii. Această ■ acțiune a
devenit necesară ca urmare a creș
terii continue a numărului săraci
lor". Constatare pe care presa
americană o ilustra cu fotografia
alăturată, înfățișînd sute de dez
moșteniți ai soartei din orașul
Detroit — unde un sfert din forța
de muncă șomează — așteptînd să
le vină rîndul la una din aceste
„supe ale săracilor". Este doar una
din multiplele fațete sub care se
manifestă proliferarea sărăciei in
țările bogate.

„Locuri de munca pentru toți"

O Forțele armate mondiale au
ajuns la 25 milioane militari ac
tivi ; alte peste 100 milioane per
soane fiind angajați civili care lu
crează în serviciile cu profil mili
tar.

Un uriaș val aruncă pe drumuri zeci de milioane de oameni

Ce poate fi mai deprimant dectt
să iți petreci sărbătorile de sfirșit
de an fiind lipsit de dreptul fun

Punind din nou in evidență la Conferința Na
țională acest adevăr fundamental, secretarul ge
neral al partidului, președintele Republicii, a con
turat, astfel, o perspectivă clară, luminoasă și
mobilizatoare pentru viitorul umanității. Animat de
nestrămutata hotărîre de a acționa cu vigoare
pentru ca o astfel de perspectivă insuflețitoare să
devină realitate trainică și ireversibilă, gîndurile
și sentimentele cu care poporul nostru se pregă
tește să întîmpine noul an sînt, de aceea, gîn
durile și sentimentele increderii și speranței.

al oamenilor — la viată, la pace!

Cursa înarmărilor se desfășoară
in prezent cu forța unui uragan
dezlănțuit. în arsenalele lumii s-a
acumulat o uriașă forță de distru
gere : un singur avion poate pur
ta la bord o încărcătură explozivă
cît toate armele folosite în cel
de-al doilea război mondial.
Chiar fără folosirea armelor —
care ar provoca cvasidistrugerea
planetei — înarmările generează
adevărate ravagii.
Statisticile bficiale arată :
O Cheltuielile în scopuri militare
pe glob echivalează cu mai mult
de 1,6 miliarde dolari pe zi, depă
șind valoarea întregii producții a
100 de țări în curs de dezvoltare.
© Puterea distructivă a celor
peste 50 000 focoase nucleare exis
tente în prezent în arsenalele lu
mii întrece de peste 1 milion de

Intr-adevăr, cit de palide apar consecințele celui
mai devastator uragan, in comparație cu poverile
uriașe pe care le aruncă pe umerii tuturor națiu
nilor lumii furtuna dezlănțuită a cursei înarmă
rilor. Sau cît de restrînse apar consecințele unor
seisme geologice față de marile zguduiri sociale
generate de criza economică care a aruncat zeci
de milioane de oameni pe diumuri. Pentru a nu
mai vorbi de imensul potențial exploziv pe care-l
reprezintă adîncirea piăpastiei dintre săracii și
bogății lumii.

în locuințe lipsite de apă curentă
sau neracordate la rețeaua de ca
nalizare.
în spatele acestor cifre se as
cund adesea adevărate tragedii.
Punindu-și capăt zilelor împreună
cu intreaga sa familie, una din
victimele recesiunii menționa in
scrisoarea de adio scrisă inainte
de a se sinucide : „Nu este nimic
de sperat de Ia această societate".

Omenirea nu poate uita suferin
țele imense provocate de barbaria
fascistă-, ca urmare tocmai a îngă
duinței și nepăsării manifestate la
început față de adepții lui Hitler
și Mussolini. De aceea, opinia pu
blică de pretutindeni iși spune tot
mai răspicat cuvîntul, așa cum se
vede și din fotografia alăturată,
pentru adoptarea unor măsuri ener
gice împotriva renașterii și activi
zării grupărilor neofasciste, tero
riste, de extremă dreapta. Mase
tot mai largi de oameni devin con
știente că in zilele noastre lupta
împotriva neofascismului și a reacțiunii, a anticomunismului, șovi
nismului, rasismului și antisemi
tismului constituie o parte inte
grantă a luptei pentru destindere,
pentru pace și independență, pen
tru colaborare egală între toate
națiunile lumii.

Chiar dacă odiosul sistem co
lonial s-a prăbușit, la' acest
sfirșit de an se mai aflau incă
sub dominația străini 6,2 mili
oane persoane, majoritatea in
zona Africii australe. Bucurjndu-se de sprijinul țărilor din
„prima linie", al tuturor țărilor
și forțelor progresiste din lume,
poporul Namibiei, zona cea mai
intinsă in care domnesc rînduielile coloniale, desfășoară o luptă
intensă pentru dobîndirea liber
tății, acțiunile sale extinzindu-se
pe cea mai mare parte a teri
toriului țării. Pornind spre o
nouă asemenea acțiune de luptă
— moment surprins in imaginea
de mai sus — combatanții afri
cani sînt animați de încrederea
fermă că nu este departe ziua
cind flamurile libertății vor flu
tura victorioase și deasupra ță
rii lor.

De la înalta tribună a Congresului al Xll-lea al P. C. R., tovarășul
Nicolae Ceaușescu, arătînd că în determinarea cursului dezvoltării ome

nirii contemporane un rol hotăritor au masele de pretutindeni, adevăra
tele făuritoare ale istoriei, sublinia: „FĂRĂ ÎNDOIALĂ CĂ, ACȚIONÎND

UNITE, MASELE POPULARE, FORȚELE SOCIALE PROGRESISTE, PO
POARELE DE PRETUTINDENI VOR ASIGURA EVOLUȚIA VIEȚII IN

TERNATIONALE PE O CALE JUSTĂ-ACEEA A DESTINDERII, IN

DEPENDENTEI Șl PĂCII /“
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