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MESAJUL
DE ANUL NOU 

adresa întregului nostru popor, 
postur'd de radio și televiziune, de

TCVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și jeteni, 
Cetățeni ai Replicii Socia- 

iste România,
încheiem unul 1982 eu noi ste importante în 

ervoltarea economico-socialâ, îorirea avuției ma- 
■iale și spirituale a patriei. Irtdițiile grele, de

clinate de accentuarea criieinomice mondiale, 
și de unele lipsuri ce s-au ifestat în diferite 

ctoare de activitate, industri/nânească a con- 
>at să se dezvolte ; am obțirtzultate de seamă 
creșterea producției agricoleilizind o producție 
cereale de 1 000 kg pe lot, s-au înfăptuit 

1 abătut măsurile privind autoucerea și auto- 
, ovizionarea, ridicarea bună] materiale și spi- 
r ale a poporului. Cu toateestea, trebuie să 
t inem deschis, și la terminocelui de-al doilea 
> al actualului cincinal, că latele obținute nu
r pot mulțumi, că, dacă in I sectoarele s-ar fi
l ționat cu mai multă răspuntși fermitate, am ti 
p tut să obținem rezultate și bune.

La Conferința Națională a fiului am analizat 
p larg stadiul actual al ecHi socialismului in 
R mânia, drumul străbătut d»porul nostru, sub 
« ducerea Partidului Comuniimân, în ridicarea 
g netului de civilizație al patrin creșterea forței 
e comice și politice, in intc independenței și 

anității României social
Ln sfirșitul acestui an am dorit cea de-a 35-a 

aniversare a proclamării Repe, care a marcat de 
fab trecerea la revoluția și Irucția socialistă in 
patria noastră. Mărețele rea obținute in anii 
- ■ trucției socialiste demontă cu putere juste- 
•j politicii partidului nostru! aplică in mod 
eator adevărurile generale mdițiile concrete din 

zra noastră, reprezintă o eze a forței creatoare 
clasei muncitoare, țâră» intelectualității, a 

itregului nostru popor, cartâpin pe destinele 
ale, iși făurește în deplindertaie propriul său 
riitor socialist și comunist.

Acum, la încheierea unui de muncă eroică, 
plină de dăruire pentru fesul și propășirea 
ratriei, adresez clasei noastiunc^toare, țărănimii, 
ntelectualitâții, tuturor oamr muncii, fără deo- 
ebire de naționalitate, întâi popor cele mai 

calde felicitări și urarea de noi și strălucite victorii 
in măreața operă de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înaintare a României 
spre comunism I

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai României socia

liste,
Intrăm in noul an 1983 cu un program clar de 

muncă privind dezvoltarea armonioasă economico- 
socialâ a țârii, in vederea înfăptuirii neabătute a 
hotâririlor Congresului al Xll-lea, a programelor și 
hotâririlor Conferinței Naționale a partidului.

In centrul activității din anul viitor se află reali
zarea obiectivului strategic, economic și politic, de 
trecere a patriei noastre la un nou stadiu de dez
voltare, de realizare a unei noi calități a muncii și 
vieții in toate domeniile. Planul unic de dezvoltare 
economico-socialâ pe 1983 prevede dezvoltarea pro
ducției industriale intr-un ritm mai inalt decit in 
primii doi ani ai actualului cincinal, creșterea mai 
puternică a producției agricole vegetale și animale, 
realizarea programului privind autoconducerea și 
autoaprovizionarea, ridicarea pe aceastâ bază o ni
velului de trai material și spiritual al poporului - 
țelul suprem al politicii partidului, esența societâții 
socialiste multilateral dezvoltate.

Deși condițiile economice internaționale continuă 
să fie grele, avem in vedere să acționăm cu toată 
hotârirea pentru diminuarea tot mai mult a influen
țelor crizei economice mondiale, pentru îmbunătă
țirea activității in toate sectoarele, asigurind astfel 
dezvoltarea, in continuare, economico-socialâ o 
patriei.

In înfăptuirea acestor obiective va trebui să punem 
pe primul plan realizarea programelor privind dez
voltarea mai puternică a bazei energetice și de 
materii prime, recuperarea și refolosirea materiale
lor, reducerea consumurilor energetice și materiale, 
a cheltuielilor de producție in general, creșterea mai 
puternică a productivității muncii, ridicarea nivelului 
tehnic și al calității produselor, perfecționarea 
mecanismului economic, creșterea eficienței eco
nomice și întărirea autoconducerii muncitorești. O 
atenție deosebită trebuie să acordâm științei, invâ- 

țâmintului și culturii, ridicării nivelului de pregătire 
profesională și tehnică, pregătirii politice, educării și 
formării omului nou. Este necesar ca toate colectivele 
de oameni ai muncii, consiliile de conducere, adună
rile generale, organele centrale de stat și organis
mele democratice naționale să acționeze intr-o de
plină unitate, cu întreaga răspundere, pentru reali
zarea neabătută o planului in toate sectoarele de 
activitate.

Vom acționa pentru perfecționarea continuă a 
cadrului democratic al societâții noastre socialiste, 
asigurind participarea tot mai activă a oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului 
popor, la conducerea tuturor unităților economico- 
sociale, a întregii societăți.

Dispunem, dragi tovarăși și prieteni, de tot ce este 
necesar pentru realizarea programului de înflorire 
continuă a patriei noastre socialiste. Acum hotări- 
toare sint activitatea organizatorică, intârirea ordinii 
și disciplinei, creșterea răspunderii in îndeplinirea 
sarcinilor in toate domeniile. Să facem totul ca anul 
1983 să asigure depășirea unor greutăți vremelnice, 
să ducă la realizarea in cele mai bune condiții a 
planului de dezvoltare economico-socialâ, de ridicare 
a bunâstârii materiale și spirituale a poporului, de 
înaintare mai fermă a patriei noastre spre piscurile 
tot mai înalte ale civilizației comuniste.

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai României socia

liste,
fn anul 1982 viața politică internațională s-a agra

vat și complicat și mai mult S-a accentuat criza 
economică mondială, au avut loc manifestări ale 
politicii de forță, de amestec in treburile interne ale 
altor țâri, s-au agravat unele conflicte militare și au 
izbucnit altele noi, s-a intensificat cursa inarmârilor, 
a crescut pericolul de noi râzboaie, inclusiv al unui 
nou râzboi mondial nuclear. O caracteristicâ impor
tantă a vieții politice mondiale o constituie mișcarea 
uriașâ a popoarelor împotriva inarmârilor, a armelor 
nucleare, pentru pace.

Trebuie sâ spunem insă deschis că anul care a 
trecut nu a îndreptățit așteptările și speranțele mase

lor populare, ale popoarelor. O analiză realistă, 
lucidă a vieții mondiale demonstrează că s-a ajuns 
la un asemenea stadiu cind nivelul inarmârilor, uria
șele arsenale nucleare pun grav in pericol insăși 
civilizația, existența, pacea, insăși viața întregii 
omeniri.

In asemenea împrejurări, problema fundamentalâ a 
epocii noastre este împiedicarea războiului nuclear, a 
războiului in general, asigurarea păcii pe planeta 
noastră. Acum considerăm că există posibilitatea 
realâ, că popoarele dispun de forța necesară pen
tru a schimba cursul evenimentelor, pentru a obține 
in 1983 oprirea cursului politicii spre catastrofâ. Este 
necesar ca toate forțele progresiste, antiimperialiste, 
popoarele de pretutindeni să-și întărească unitatea, 
solidaritatea și colaborarea, să acționeze cu toată 
fermitatea - pină nu este prea tirziu, pină nu au 
început sâ cadâ bombele nucleare - pentru reali
zarea dezarmării generale, și in primul rind a 
dezarmării nucleare, pentru o lume fără arme, fără 
râzboaie, a colaborârii pașnice, egale, între toate 
națiunile lumii.

Este necesar ca toate statele, guvernele, șefii de 
state, toate forțele politice sâ acționeze cu întreaga 
râspundere in fața propriilor popoare, in fața întregii 
omeniri, pentru asigurarea dreptului suprem al oa
menilor la libertate, la independență, la existență, la 
viațâ, la pace.

Considerăm că trebuie sâ facem totul ca, in 1983, 
sâ se încheie in cel mai scurt timp reuniunea de la 
Madrid prin adoptarea hotâririi de convocare a unei 
conferințe consacrate dezarmării și încrederii in 
Europa și continuitatea reuniunilor începute la 
Helsinki.

Să facem astfel incit în anul 1983 să fie oprită 
amplasarea rachetelor cu rază medie de acțiune și 
sâ se treacă la retragerea și distrugerea celor exis
tente. Sâ se acționeze pentru noi mâsuri privind 
încrederea și cooperarea în Europa, pentru realizarea 
unei Europe fără nici un fel de arme nucleare, a 
colaborârii și păcii I

Anul 1983 sâ ducă la dezvoltarea colaborârii intre 
toate țârile balcanice in vederea realizârii unei re
giuni a colaborârii pașnice, fârâ arme nucleare I

Este necesar sâ se acționeze cu toată hotârirea 
incit, in noul an, sâ se treacâ la mâsuri concrete 

privind lichidarea subdezvoltârii, întărirea colaborării 
și solidarității țârilor in curs de dezvoltare, realizarea 
unor înțelegeri corespunzătoare între țârile sârace și 
țârile bogate in vederea realizârii unui sprijin mai 
puternic pentru țârile in curs de dezvoltare, pentru 
fâurirea unei noi ordini economice și politice interna
ționale.

Fie ca anul 1983 să ducă la intârirea conlucrării 
și mai puternice a tuturor statelor, fără deosebire de 
mărime sau orînduire socialâ, sâ crească rolul Orga
nizației Națiunilor Unite și al altor organisme interna
ționale în soluționarea tuturor problemelor complexe 
în interesul tuturor națiunilor, al pâcii și colaborârii I

Fie ca noul an sâ ducâ la încetarea conflictelor 
existente și trecerea la soluționarea tuturor proble
melor litigioase dintre state numai și numai pe 
calea tratativelor I

Acum, la începutul noului an, doresc sâ reafirm 
hotârirea României socialiste, a poporului nostru de 
a dezvolta relațiile cu toate țârile socialiste, cu țârile 
în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fârâ 
deosebire de orinduire socialâ, in vederea realizării 
unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră. 
Reafirm hotârirea poporului român de a conlucra 
activ cu toate forțele antiimperialiste și realiste, eu 
popoarele de pretutindeni, avind convingerea câ stă 
în puterea unită a acestor forțe, a popoarelor de a 
da un nou curs evenimentelor mondiale spre destin
dere, spre colaborare, spre intârirea independenței 
naționale și asigurarea pâcii.

Dragi compatrioți,
Intrind în noul an de muncă și luptă pentru dez

voltarea economico-socialâ a patriei, pentru pace, sâ 
ridicâm paharul pentru clasa muncitoare, țărănime, 
intelectualitate, pentru toți oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, pentru întregul nostru pbpor, 
pentru noi împliniri pe drumul socialismului, al bună
stării și fericirii, pentru scumpa noastră patrie, pentru 
libertatea, independența și măreția Republicii So
cialiste România.

Vă urez tuturor, dragi tovarăși și prieteni, un an 
nou de muncă și împliniri, de succese și satisfacții tot 
mai mari, multă sănâtate și fericire.

LA MULȚI ANI I

'------------------DIN INIMILE ȚĂRII, URARE PENTRU ȚARĂ -----------------------

x98J—cu împliniri bogate pentru România, 
pentru oamenii ei harnici!

Lunile, săptăle, zilele, orele trecuseră. Mai rămăseseră doar 
clteva secunde Vlogiile aveau să bată intrarea in istorie a incă 
unui an, 1982, nd in același timp sosirea unui nou an, 1983. 
Atunci, la cum; dintre cei doi ani, peste toate meleagurile 
românești s-a a tradiționala urare rostită de către președintele 
țării, tovarășul ilae Ceaușescu, in încheierea Mesajului adresat 
întregului nostnpor prin posturile de radio și televiziune :

„Vă urez tir, dragi tovarăși și prieteni, un an nou de 
muncă și impli de succese și satisfacții tot mai mari, multă 
sănătate și ferii La mulți ani

Fiecare ideepare cuvint din Mesajul prezidențial au fost 
■ ascultate cu ati și emoție de către toți cetățenii patriei, fără 
deosebire de nialitate, fiindcă întruchipau in ele, exprimând 
concludent și mar, gindurile și idealurile tuturor, hotârirea 
unanimă de a si tot mai mult pentru continua inflorire a pa
triei socialiste, e binele intregil societăți, al fiecărui om al 
muncii.

Prezenți in , mai diverse locuri, unde oamenii muncii și fa
miliile lor au îipinat Anul Nou, la revelioanele colectivelor de 
muncă de la o și sate, organizate la cluburi, case de cultură 
și cămine cultu, in cabanele turistice și restaurantele din toată 
țara, reporterii orespondenții „Scinteii" au notat, pentru cititorii 
primului'număn 1983 al ziarului nostru, momente pline de sem
nificații, dcrrințsrsonale și de muncă, ginduri și urări de viitor. 
Citeva, numai va dintre toate acestea, le inserăm in grupajul 
consacrat Revelilui ’83.

„Noroc bt“ - 
noului i!

npreună cu familiior, minerii 
Lupeni și-au datntîlnire în 

ptea de Anul Nou spațioasa 
* a uneia dintre e mai mo
le,cantine din VaWiului, dată 

folosință in anul -cut, unde 
nic' servesc masa ț,e 2 700 de 

meri, care intră sacis din șut. 
Aici au sărbătorit revonul cei ce 
extrag cea mai marantitate de 
cărbune cocsificabil arii care, în 
acest an. va fi de 2,3 lioane tone.

Printre membrii acei mari fa
milii minerești am imit mineri, 
șefi de brigăzi și d' schimburi, 
maiștri : Ion Olteanul Ianos Șu- 
lumete de la sectei I, Simion 
Rusu, de la sectorul IMihai Blaga 
“e la sectorul III, Cotanti.-i Popa 
»' Constantin Lupulea, de la sec
torul IV, Teodor Puf ; la sectorul 
VI. Minerul șef de bridă Constan
tin Popa, care a înciat anul cu 
un plus de 15 000 toncărbune, ex
tras peste plan, ne-aieclarat :

— La muncă și la etrecere, mi
nerilor le place să fiempreună 

toții ne simțim sub puternica im
presie a Ideilor cuprinse în Mesajul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
adresat de Anul Nou întregului po
por. Sintem ferm hotărîți ca in noul 
an, 1983 — pe care l-am primit cu 
salutul nostru mineresc de „Noroc 
bun !“ — să dăm țării mai mult 
cărbune, să contribuim la dezvol
tarea economiei românești, fiindcă 
numai în acest fel ne putem asigu
ra în continuare creșterea nivelului 
nostru de trai, material și spiritual. 
(S, Cerbu).

în marea familie 
a uzinei

Un brad frumos împodobit și 
urarea „La mulți ani, 1983 !“ domi
nă sala cantinei-restaurant „Grivița 
roșie" din Capitală în care și-au 
dat intilnire pentru a sărbători re
velionul peste 1 600 de .ameni ai 
muncii de la binecunoscutele colec
tive întreprinderea de utilaj chi
mic și întreprinderea mecanică de 
material rulant.

— n- - ; ani Îmi
e spune

maistt-ul principal Gheorghe Cio- 
roabă. împreună cu tovarășii de 
muncă mă simt cel mai bine. îl ve
deți, ni se adresează meșterul și ne 
prezintă pe tinârul de lingă el, este 
fecioru’ meu, Florian. Grivițean și 
el. Anul acesta s-a căsătorit. A ve
nit cu soția la revelionul grivițeni- 
lor. Duce mai departe tradiția fa
miliei noastre ca la cumpăna dintre 
ani să fim împreună cu toții in 
marea familie a grivițenilor. Vese
lia și buna dispoziție se pot citi 
pe chipurile tuturor. Tot împreună 
cu familiile sint prezenți și lăcătu
șul Ion Dobrescu, cazangiul Dumi
tru Girleanu, matrițerul Gheorghe 
Manole, strungarul Chira Stoica, 
inginerul Dragomir Costache, mais
trul Petre Dumitru. Ciocnesc paha
re, se felicită reciproc. Pentru o 
clipă veselia este întreruptă de a- 
pariția unui bătrin purtind o eșarfă 
pe care stă scris : «„Anul 1982“ 

Entuziasm tineresc la Revelionul tineretului din Capitală

adresează tuturor urarea strămo
șească : „La mulți ani !“». Dar să 
vedem ce a insemnat pentru har
nicii grivițeni anul care a trecut.

— A fost un an rodnic, pe toate 
planurile, ne spune cazangiul Ion 
Bănică. Ne-am îndeplinit și am ob
ținut importante depășiri la toți in
dicatorii de plan, in special la ex
port. In plus, pentru noi, construc
torii de utilaj chimic, bucuria cea 
mai mare a fost executarea in pre
mieră in întreprindere a unor utila
je de mare gabarit și complexitate.

La mese se ciocnesp cupe cu 
șampanie, se aud urări de sănătate 
și noi succese in anul care a și În
ceput Maistrul Cioroabă ne preci
zează : Vom răspunde prin fapte 
de muncă îndemnului adresat de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
Mesajul către țară de a mări pro

ductivitatea muncii, de a spori 
eficiența economică. In acest sens, 
la noi sînt și lansate în fabri
cație produsele cele mai impor
tante ale anului 1983 : coloanele 
pentru prima centrală nucleară din 
țara noastră și presa de vulcanizat 
anvelope gigant. Reporterului nu-i 
rămîne de spus decit : „Semne bune 
anul are !“. (Gheorghe loniță).

Înfrățiți ca griul, 
și la muncă, 
și la bucurie

In casa președintei cooperativei 
agricole de producție din comuna 
Manasia, județul Ialomița, Vasilica 
Pascu, noul an a fost intimpinat 
după datina străbună cu masa pli

nă de bucate tradiționale și vin 
rubiniu. Gazda, familia Oprea și 
Vasilica Pascu, amindoi tehnicieni 
horticoli, și cei doi fii, Sândel și 
Ionuț, au avut ca oaspeți familiile 
șefilor de fermă ing. Floarea Mihăilă 
și Ion Cărbune, pe șeful secției 
mecanizare Matei Tomâ și pe pro
fesorul Grigore Chermezan de la 
liceul agroindustrial din Urziceni.

Tovarășa Vasilica Pascu le-a po
vestit cum ea, fată născută și cres
cută în cîmpia Bărăganului ialo- 
mițean, a fost aleasă în prezidiul 
marelui forum al comuniștilor la 
Conferința Națională a partidului, 
avînd posibilitatea să participe di
rect la lucrări. Iar reporterului i-a 
declarat :

— Țara Românească are în tova
rășul Nicolae Ceaușescu intr-ade
văr pe eroul eroilor, omul care stă- 
pînește și cunoaște problemele din 

toate domeniile de activitate. Cu
noaște puterea de rodire a solului 
din fiecare colț al țării șl pe bună 
dreptate ne pretinde ca fiecare pe
tic de pămînt să producă. Ne cere 
să muncim, dar nu ne cere să mu
tăm din loc pietre de moară, cl 
să ne facem datoria de oameni ai 
gliei și să punem sub brazdă odată 
eu sămînța și o părticică din su
fletul nostru. Ceea ce este cît se 
poate de firesc, necesar și posibil. 
In anul pe care-1 începem, noi. 
cooperatorii din Manasia, ne anga
jăm să fim înfrățiți ca griul, și la 
muncă și la bucurie, pentru viața 
noastră îmbelșugată. Aceste lucruri 
le-am înțeles eu, Vasilica Pascu, 
care m-am născut și am crescut 
intre cei ce minuiesc coada sapei 
și mai au încă în palme bătăturile 
de la coarnele plugului (Mihai 
Vișoiu).

Foto : Eugen Dichiseanu
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1983 - cu împliniri bogate pentru Romania, 
pentru oamenii ei harnici.1

Toast pentru țară, 
pentru președintele 

țarii
Cu cupele pline, cu mesele îm

belșugate, cu inimile încărcate de 
bucurie, oamenii muncii de la Șan
tierul naval din Giurgiu au întîm- 
pinat noul an 1983 așa cum este 
tradiția. In bradul frumos împodo
bit, harnicii constructori au aninat 
și simbolurile muncii .lor — daruri 
închinate patriei, înfloririi ei. Na* 
valiștii giurgiuveni s-au aflat prin
tre primele colective de oameni ai 
muncii din județ care au raportat 
realizarea înainte de termen a sar
cinilor de plan pe anul 1982, lăn
ci nd cinci nave peste prevederile 
planului.

De la un atelier de* reparat mici 
ambarcațiuni. Șantierul naval din 
Giurgiu a ajuns astăzi, la indicația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, un 
modern șantier de construcții de 
nave fluviale — de remorchere, pa
sagere, macarale plutitoare — în- 
scriindu-se astfel printre unitățile 
moderne în ramura constructoare 
de mașini. în noul an, muncitorii 
constructori de nave din Giurgiu 
vor asimila în producție remor
chere de 2 X 800 CP, o premieră in 
activitatea lor. Mobilizați puternic 
de programele elaborate de Confe
rința Națională a partidului, de în
demnurile secretarului general, 
adresate și cu prilejul Mesajului 
de Anul nou, constructorii navali 
giurgiuveni au toastat pentru sănă
tatea lor și a familiilor lor, pentru 
gloriosul nostru partid, pentru să
nătatea întru mulți ani a celui mal 
iubit fiu al poporului nostru, pe 
care țara 11 va sărbători cu dra
goste șl recunoștință cu prilejui 
apropiatei sale zile de naștere, 
pentru România socialistă, mereu 
inai mindră și mai prosperă. (Petru 
Cristea),

Pentru aprinderea 
luminii în Retezat

SUs, In munți, în inima Reteza
tului, in sala cantinei din colonia 
Baraj, chiar în apropierea locului 
unde se ridică marele baraj al vii
toarei hidrocentrale Rîul Mare — 
Retezat, 130 de constructori și 
energeticieni șl-au petrecut reve
lionul împreună cu familiile lor în- 
tr-un cadru feeric, dominat de 
mantia albă a zăpezii. In jurul me
selor îmbelșugate, așa cum stă bine 
unor oameni harnici și buni gospo
dari, erau prezenți excavatoriștli 
Constantin Ștefan șl Nicolae Bar
tolomei, buldozeristul Mihai Gra
ma, minerul Ion Mutu, maistrul 
Adalbert K610, șoferii Dumitru 
Marcu și Adalbert Sabo, stagiarul 
Dan Pătrășcoiu, inginerul Aurel 
Dan, șeful șantierului, Ion Radu, 
inginerul-șef al șantierului, și mulți 
alții cu soțiile lor. Și, ca de fiecare 
dată, aici era prezent și inginerul 
Viorel Dănilfi, directorul Grupului 
de șantiere Rîul Mare — Retezat.

Au fost trăite adevărate ceasuri 
de voie bună și veselie. Deși s-ar 
putea crede că acești oameni se 
simt izolați, departe de o localitate 
urbană, ei se simțeau minunat, cu 
adevărat acasă, fiindcă aici trăiesc 
cu familiile lor în locuințe confor
tabile și în cele mai multe cazuri 
muncesc, umăr la umăr, soț și so
ție. S-a toastat pentru aprinderea 
luminii în Retezat, pentru încheie
rea cît mai grabnică a acestei im
portante lucrări hidroenergetice de 
pe Rîul Mare.

— în anul trecut, barajul a fost 
înălțat cu 15 metri, ajungînd la 
cota de 965 metri și s-au încorporat 
peste 1 milioan metri cubi anroca- 
mente — ne declara ing. Viorel Dă- 
nilă. Depunem toate eforturile pen
tru grăbirea încheierii lucrărilor 
acestui deosebit de important 
obiectiv’ energetic al actualului cin
cinal. (C. Sabin).

Cu plugușorul 
la constructorii 

Canalului Dunăre- 
Marea Neagră

Constructorii (de la I.C.H. — 
Constanța) ai ecluzei de la Agigea 
și ai porțiunii Canalului Dunăre — 
Marea Neagră cuprinse între kilo
metrii 58—64 au petrecut noaptea 
de revelion în cadrul modernei 
cantine-restaurant a întreprinderi!, 
împodobită sărbătorește. Se aflau 
la mese peste 550 de constructori, 
șoferi, mecanici, buldozeriști, fie- 
rari-betoniști, excavatoriști, ingi
neri, maiștri, împreună cu fami
liile lor, într-o atmosferă de voie 
bună, de veselie și entuziasm. Prin
tre ei, numeroși fruntași în produc
ție, ca fierarul-betonist Traian 
Barbu, care încheie lucrările la 
ecluză, maistrul Alexandru Mușat, 
care execută împreună cu formația 
lui de lucru ultimul tronson al ca-

La prestigioasa citadela muncitoreasca „23 August'* din București Foto : Eugen Dichiseanu

In familia muncitorilor de la „Grivița roșie"

naiului, șefii de formații Emanoll 
Cojocaru și Gheorghe Midache, in
ginerul Antonel Raeoviță și mulți 
alții care în acest răgaz de la cum
păna anilor au cinstit pentru succe
sele deosebite obținute pe toate 
fronturile de lucru în 1982, pentru 
cele viitoare, care vor conduce la 
încheierea lucrărilor magistralei de 
ape dintre Dunăre și Mare, la da
rea în exploatare în acest an a 
acestei mari investiții. Masa boga
tă, muzica, programul artistic cu* 
prinzînd tradiționalul ‘ „Plugușor", 
celelalte obiceiuri românești ale 
sărbătorilor de iarnă au constituit 
tot atitea elemente ale unei petre
ceri de neuitat în fgmilia construc
torilor de la I.C.H., .care edifică 

Urâri de „La mulți ani!" Jn colectivul de ia „Electrotimiș" Timișoara
Foto : E. Robitsek

partea finală, dar și cea mai avan
sată a obiectivelor din zona mari
timă a Canalului Dunăre — Marea 
Neagră. (George Mihăescu).

Acolo unde soarele 
răsare cel mai 

devreme
în cea mai estică localitate a ță

rii, la Șfîntu Gheorghe, noul an a 
fost întirripinât de oamenii Deltei 
cu bucurie, după datina străbună. 
Pescarii, marinarii, stuf icul torii, 
agricultorii, viitorii' constructori 
și-au dat intîlnire la căminul cul
tural pentru a petrece împreună 
noaptea de hotar dintre cei doi ani. 
Există aici un obicei t în capul me
sei de revelion sînt invitați să stea 
acei care în anul care a trecut au 
obținut rezultatele 'cele mai bune 
în muncă. La acest revelion, ale
gerea a fost mai dificilă. Nu era 
vorba de unul sau doi oameni, ci de 
o unitate economică — unitatea 
piscicolă. Pescarii, conduși de 
Axenia Dumitru, au realizat planul 
anual cu două luni înainte de ter
men.

După tradiție, la ivirea zorilor, 
oamenii din localitatea ceâ mai es
tică a țării s-au îndreptat cu toții 
spre mare, acolo unde Dunărea își 
pierde apele, in așteptarea răsări
tului de soare. Cum aici soarele, în 
fiecare zi, atinge cel dintîi pămîn- 
tul românesc cu razele sale, locui
torii din Sf. Gheorghe au ieșit, în 
noul an, să-1 întimpine cum se cu
vine. (Neculai Amihuiesei).

Radiogramă de 
peste mări și țări

Din portul Teluk Bayur, de pe 
coastele îndepărtatei .Indonezii, s-a 
primit la stația de Radio coastă a 

„NAVROM", în primele ore ale 
Zilei de 1 ianuarie,' o telegramă 
expediată de pe cargoul românesc 
„Drăgășani", care a transportat o 
încărcătură de 14 000 tone îngră
șăminte chimice, urmînd a se în
toarce în țară cu cauciuc natural 
și alte materii prime necesare in
dustriei românești : „Datorită me
ridianelor care ne despart de pa
trie, noi am trecut în noul an cu 
cîteva ore mai devreme. împreună 
cu noi se află în porturile indone
ziene încă 7 nave românești, ale 
căror echipaje s-au achitat in to
talitate de obligațiile contractuale 
pe care le avem cu aceasta țară. 
Noaptea de revelion au petrecu
t-o după tradiția marinărească : 

cei care se aflau în cart au su
pravegheat operațiile de descărcare 
a navei, ceilalți, în careu, în jurul 
pomului de iarnă, împodobit săr
bătorește. Bucătarul a pregătit o 
masă ca la mama acasă, iar șe
ful mecanic Ion Marcu, care este 
și secretarul organizației noastre 
de partid, ne-a făcut o mare sur
priză, aducindu-ne, p® bandă de 
magnetofon, urările celor dragi din 
familiile tuturor imprimate pe 
bandă, precum și pe cele ale co- 

^mandantului flotei maritime româ
nești. în felul acesta, deși sîntem 
la o depărtare atît de mare, ne-am 
simțit mai aproape ca oricînd de 
scumpa noastră patrie. (Sorin 
Jingo).

Pe crestele 
munților

La cabanele din masivul Bucegi 
au venit sute și sute de oaspeți in 
noaptea Anului nou, mai ales ti
neri. Au venit aici să-și petreacă 
revelionul, dar și cu gindul să 
schieze, să facă drumeție alpină. La 
vacanta plăcută a acestora au stat 
de veghe cei 35 de temerari alpi- 
niști voluntari din Sinaia, consti- 
tuiți în echipa „Salvamont“ condu
să de veteranul Mihai Sîrbu. Stăm 
de vorbă cu acesta la refugiul din 
Platou.

— Ce evenimente au fost în 
noaptea- Anului nou ?

— A fost bine, s-a petrecut fru
mos, fără nici un eveniment. Acest 
fapt , ne bucură mult. Turiștii au 
înțeles apelul nostru și au respec
tat riguros legile muntelui.

— Cine a patrulat la cumpăna 
anilor pe traseele de munte ?

— Ceî mai experimentați, mai 
temerari : Gheorghe Ciutacu, Gelu 
Duță, Mihai Aurelian, Ștefan Mo- 

roșan. Au avut de înfruntat gerul 
— peste minus 11 grade Celsius — 
Și vintul care a bătut cu o viteză 
destul de mare. Dar ei sînt învă
ța ți cu așa ceva (C. Căpraru).

Anul nou 
în casă nouă

— încă o mare bucurie mi s-a 
făcut acum, în preajma aniversării 
Republicii și a noului an, ne măr
turisea Ștefan Pălimaru, muncitor 
la Întreprinderea de prelucrare a 
lemnului Vaslui. Am primit apar
tament la acest bloc, U-l-6, de aici, 
din zona gării, chiar pe strada Re
publicii. Este o locuință frumoasă, 
confortabilă, la etajul I. Aici se va 
naște și copilul nostru pe care îl 
așteptăm. Am întîmpinat aici Anul 
nou, cu sentimente de mare satis
facție, de siguranță și încredere în 
viitor. împreună cu tovarășii mei 
de muncă ce ș-au mutat și ei acum 
în acest bloc, cum sînt Mihai Fili- 
mon, Viorel Duduman și alții, îm
preună cu toți vasluienii ce au 
ocupat zilele acestea cele 250 apar
tamente noi, mulțumim din inimă 
partidului pentru grija deosebită pe 
care o are pentru oamenii muncii. 
Firește că și noi vom munci, vom 
fa'ce totul pentru a îndeplini întoc
mai obiectivele puse în față de re
centa Conferință Națională a parti
dului. (Petru Necula).

Tinerii patriei 
\ iubesc pacea

Revplipanele tineretului, organi
zate pretutindeni în țară — in 
grupuri de colegi și prieteni — au 
fost pline de voioșie. S-a cintat, 
s-a dansat, s-au spus glume. A 
fost o atmosferă specific tinereas
că, întregită de bucuria ‘satisfacți
ilor dobindite in anul încheiat, de 
năzuința autodepășirii în noul an.

Printre cei 6 000 de participanțl 
la Revelionul tineretului din Capi
tală — organizat în pavilionul 
Complexului expozițional din Pia
ța Scinteii — l-am întilnit pe Mi
hai Ghimpa, secretarul organizați
ei U.T.C. de la întreprinderea de 
comerț exterior ICECOOP. Iată 
gindurlle de Anul nou pe care ni 
le-a încredințat tiparului :

— Doresc să exprim pe această 
cale, în numele tuturor tinerilor 
prezenți la tradiționala sărbătoare, 
în numele tuturor tinerilor țării, 
dorința noastră fierbinte ca noul 
an să aducă liniște și pace. Visele 
tinerjlor de azi — indiferent pe ce 
paralelă a globului trăiesc — vor 
putea deveni miine realitate nu
mai dacă va fi pace. Fără pace 
nici un plan de viitor n-are 6ens ; 
însăși viața n-are «ens. Vom pu
tea murici, vom putea iubi, vom 
putea visa numai dacă va fi pace. 
Pacea este primul cuvînt al dic
ționarului vieții și pentru a o a- 
păra, nici un efort nu e prea 
măre.

Prin natura profesiei am nume
roase Contacte cu oameni din alte 
țări. Am putut să mă conving ast
fel direct de aprecierea deosebită 
de care se bucură eforturile de 
pace ale țării noastre, ale pre
ședintelui României. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, stimat și apre
ciat pretutindeni ca un apărător 
dîrz al dreptului suprem al oame
nilor — dreptul la viață. Iată de 
ce ițoi, tinerii români, ne alăturăm 
cu toată puterea sufletului la Me
sajul de pace al președintelui ță
rii. Fie ca în 1983 și în toți anii 
care vor veni să fie pace pe pla
neta Pămint. (Mihai Ionescu).

Primele zile ale anului, 
primele succese în producție 
Corespondenții noștri transmit de Ia „vetrele cu foc continuu"

Am intrat într-un nou an, an de muncă intensă, consacrată înfăp
tuirii neabătute a programului partidului, a hotărîrilor Conferinței Na
ționale, cu hotărîrea fermă de a acționa exemplar, punînd pe deplin 
in valoare capacitatea creatoare, organizatorică, inițiativa și răspun
derea muncitorească pentru a face noi pași înainte pe drumul pro
gresului economic și social. Cuvîntul de ordine pentru toate colectivele 
de oameni ai muncii, pe care ni l-a insuflat tuturor secretarul general 
al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
Mesajul de Anul nou, este ca încă din primele zile hle anului să mun
cim mai bine, mai spornic, la nivelul maxim al posibilităților pentru 
înfăptuirea în cele mai bune condiții a sarcinilor de plan pe 1983.

Aflați în întreprinderi în care în aceste zile de inceput de an acti
vitatea n-a contenit nici o clipă, reporteri și corespondenți ai „Scinteii” 
transmit știri din care se degajă imaginea elanului creator, a abnega
ției in muncă a colectivelor muncitorești.

GALAȚI. Anul nou 1983 a
inceput la Combinatul siderurgic 
Galați prin înregistrarea unor pro
ducții peste plan. Schimbul din 
noaptea de revelion a raportat 
realizarea suplimentară a 50 tone 
cocs, 150 tone fontă, 175 tone oțel, 
125 tone laminate finite pline, 
30 tone tablă și bandă laminată la 
rece, 300 tone tablă și bandă lami
nată la cald etc. Aceste sporuri au 
fost obținute de echipele conduse 
de maistrul cocsar Mircea Puza-
novschi, maiștrii furnaliști Ion 
Blaj și Eugen Pepene, maiștrii oțe
luri Hie Diaconu, Pavel Hanganu și 
Ion Manole, maiștrii laminatorî 
Dumitru Țanu, Mari Cucea, Gheor
ghe Ichim și alții. Cumulate, pe zi
lele de 1 și 2 ianuarie, producțiile 
suplimentare ale combinatului gă- 
lățean se ridică la 250 tone cocs, 
750 tone fontă, 950 tone oțel, 775 
tone laminate finite pline, 175 tone 
tablă și bandă laminată la rece și 
l 400 tone tablă și bandă laminată 
la cald. (Dan Plăeșu).

HUNEDOARA. în toata 
secțiile cu „foc continuu" de la 
marele Combinat siderurgic din 
Hunedoara s-a muncit cu multă 
hărnicie și spor din primele ote ale 
noului an 1983. La furnale și oțelă- 
rii, fonta și oțelul au curs fluviu 
fierbinte, neîntrerupt, in uriașele 
oale de turnare. în cele două zile 
ale noului an, siderurgiștii hunedo- 
reni au obținut primele dor succese 
in bătălia pentru fabricarea a cit 
mai mult oțel, de cea mai bună ca
litate : realizarea, peste prevederile 
de plan, a 70 tone cocs metalurgic, 
245 tone aglomertfC275 tone fontă, 
300 tone oțel și 250 tone laminate. 
(Sabin Cerbu).

TULCEA. Prezenți la datorie 
In noaptea de Anul nou, metalur- 
giștii tulceni au asigurat funcționa
rea tuturor cuptoarelor de fero
aliaje, la cele mai înalte cote de 
producție. La ora’ cînd milioanele 
de cetățeni ai patriei au întîmpinat 
noul an. schimbul de la secția nr. 2 
de feroaliaje, condus de maistrul 
Mircea Munteanu, se afla în fața 
cuptoarelor cu foc continuu. Echipa 
condusă de primul topitor Dumitru 
Chirpiu de la cuptorul nr. 4 s-a și- 
tuat "in această noapte de sârbă-’ 
tOare . în. fruntea întrecerii, ’. elabo- 
rind peste plan două șărja de fero
aliaje. La sfirșltul primei zile de 
lucru din acest an, metalurgiștii 
tulceni au raportat depășirea pia
nului de producție cu 50 tone

De la Casa de Economii și Consemnațiuni STA OFIC
Expresie a creșterii . bunăstării 

populației, evoluția ascendentă a ac
țiunii de1 economisire la Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni demonstrea
ză in același timp încrederea popu
lației in rolul și importanța utiliză
rii cu eficiență a economiilor bă
nești de care dispune.

Ca urmare a economisirii organiza
te la C.E.C., populația beneficiază de 
importante drepturi și avantaje, prin
tre care sporirea veniturilor pe calea 
dobînzilor pe care statul le acordă 
celor ce economisesc la C.E.C.

Printre măsurile hotărîte de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. privind stimularea creșterii 
depunerilor bănești la C.E.C. din 
partea populației se numără și creș
terea nivelului dobînzilor.

Ca urmare, prin Decretul nr. 458 
din 30 decembrie 1982 s-a hotărît ca, 
începînd cu 1 ianuarie 1983, dobînzile 
anuale acordate de Casa de Economii 
și Consemnațiuni la depunerile pe 
diferite Instrumente de economisire 
să fie majorate cu un procent, repre- 
zontind o creștere Importantă a do- 
binzilor bonificate plnă in prezent.

De la 1 ianuarie 1983, Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni acordă urmă
toarele dobînzi :

6 la sută la depunerile pe :
— libretele de economii cu dobîndă 

pe termen de un an ; .
— libretele de economii pentru 

cumpărarea de locuințe proprietate 
personală ;

5 Ia sută la depunerile pe :
— libretele de economii eu dobîn

dă și ciștiguri in autoturisme, din 
care 2,5 la sută tn numerar fiecărui 
titular și 2,5 la sută sub formă de 
ciștiguri prin trageri la sorți trimes
triale ;

— obligațiunile C.E.C. sub formă 
de ciștiguri prin trageri Ia sorți lu
nare ;

4,5 la sută la depunerile pe :
— libretele de economii cu dobîndă 

la vedere ;
— libretele de economii cu dobîndă 

și-ciștiguri, din care 3,5 la sută în 
numerar fiecărui titular și 1 la șută

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA 

EXTRAORDINARA LOTO 
A REVELIONULUI 

DIN 1 IANUARIE 1983
Extragerea I : 50 86 85 70 33 63 

28 23 90 54
Extragerea a Il-a : 1 26 71 37 51 

69 89 43 10 74
Extragerea a IlI-a : 52 19 49 55 65 

85 62 78 75 41
Extragerea a IV-a : 83 45 88 35 5 

15 8 63 74 53
Extragerea a V-a : 3 88 85 45 19 

31 4 62 24 67
Extragerea a Vi-a : 34 86 78 87 

14 76 84 28 47 30
Extragerea a Vil-a : 30 90 67 33 72 

71 54 38 34 36
Extragerea a VIII-a : 65 22 57 19 

2 31 39 49 8 62
Extragerea a IX-a : 47 25 64 70 42 

7 29 59 31 84
Extragerea a N-a : 40 82 53 27 61 

73 66 71 78 62
Extragerea a Xl-a : 30 42 62 5 81 

90 11 84 74 7
Extragerea a XU-a : 76 47 24 54

44 41 38 52 9 82
Fond total de ciștiguri : 11 176 089 

lei. 

feroaliaje și 50 tone produse mag- 
neziene. (Neculai Amihuiesei).

CIMPIA TURZII. Lingă 
vetrele cu metal clocotind, ingine
rul Vasile Giurgiu ne. relatează câ 
metalurgiștii de pe malul Arieșului 
au întîmpinat anul 1983 realizind 
primele șarje de oțeluri speciale 
pentru cabluri de tracțiune și benzi 
transportoare, precum și noi mărci 
pentru rulmenți. La oțelăria elec
trică nr. 1, echipele topitorilor-șefi 
Paul Kiss, Mihai Feurdean și Nico
lae Cercea au raportat depășirea 
planului eu 50 tone oțel înalt aliat. 
La oțelăria II, maistrul Constantin 
Tinteleean ne dă o altă veste bună: 
echipele topitorilor Gheorghe Chio- 
rean, Alexandru Bold și Iuliu Deji, 
care formează schimbul tineretului, 
au elaborat două șarje peste plan 
cu oțeluri pentru organe de asam
blare, mașini-unelte și autoturis
mul „Oltcit". (Costel Ștefăneseu).

PITEȘTI. La Combinatul pe
trochimic din Pitești, operatorii 
chimiști și energeticieni! raportează 
că în primele două zile din noul an 
au înregistrat peste plan 15 tone 
copolimeri ABS, 150 tone propi- 
tenă, 130 tone polietilenă. 100 tone 
DMT și 100 tone acrilonitril etc. 
Subliniem, totodată, că oamenii 
combinatului au lucrat sub cotele 
admise de energie calorică și elec
trică prin aplicarea unor tehnologii 
hol în procesul de fabricație.

De la petroliștii din cadrul Sche
lei de foraj Bascov aflăm că. lu- 
crînd exemplar, au pus în produc
ție mai devreme primele trei son
de ale anului : cele cu numerele 
3 114, 3 186 și 3 512 ; a patra sondă, 
cea cu nr, 3 084, va intra în produc
ție în zilele care urmează. Succese 
importante s-au înregistrat și la 
sondele Schelei de extracție Mo- 
șoaia, care a livrat peste plan ra
finăriilor 185 tone de țiței și a pro
dus, în același timp, suplimentar, 
10 tone de țiței și 10 tone de gazo
lină, precum și 400 000 mc de gaze 
Comerciale. (Gh. Cîrstea).

CRAIOVA. Lucrătorii din 
cadrul Schelei tic foraj Craiova au 
finalizat lucrările la sondele nr. 

J»031 JSt 4J2J. 4 IțQO metrj
adîncime, situate în perimetrul 
VîrtejU. De asemenea în primplq 
două zile ale anului s-au săpat, 
peste prevederi. 100 metri liniari. 
O activitate susținută s-a desfășu
rat și de către lucrătorii Schelei 
de extracție Craîova : in aceste 

sub formă de cîștigUri prin trageri la 
sorți trimestriale ;

— libretele de economii pentru tu
rism, din care 2,5 la sută în numerar 
și 2 Ia suta sub formă de ciștiguri 
prin trageri la sorți trimestriale ;

— libretele de economii pentru, 
construirea de locuințe ;

— libretele de economii cu ciștiguri 
în materiale de construcție și libre
tele de economii cu ciștiguri sub for
mă de ciștiguri prin trageri la sorți 
trimestriale ;

3 la sută la depunerile în contu
rile curente personale.

Măsura da creștere a dobînzilor 
acordate depunătorilor la C.E.C. se 
înscrie in contextul preocupărilor 
partidului și statului nostru pentru 
creșterea bunăstării materiale și spi
rituale a celor ce muncesc.

LISTA OFICIALĂ
n libretelor de economii cu ciștiguri 
ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul IV 1982

Calcularea și înscrierea cîștigirilor 
în librete se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C.

4A
8

< c z

Terminația 
numerelor 
libretelor 

ciștigătoare
Procentul 

de ciștiguri

1 666 250%
2 655 200%
3 263 100%
4 015 50%
5 627 25%
6 754 25%
7 679 25%
8 816 25%
9 721 25» o

10 983 25%
11 167 25%
12 893 23%
13 OHU 25%
14 719 25».'(,
15 079 25%

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 3 

Ianuarie ora 20 — 6 ianuarie ora 20. 
tn țară : Vreme in curs de încălzire 
ușoară. Cerul va fi schimbător, prezen- 
tînd tnnorări mai accentuate in vestul 
și nordul țării, unde vor cădea precipi
tații locale atit sub formă de ninsoare, 
cit și si^b formă de lapoviță și ploaie, 
tn rest, precipitații izol'ate. Vintul va 
sufla moderat, cu intensificări în zona 
de munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 12 și minus 2 gra
de, Izolat mat coborîte la începutul in
tervalului. Valorile maxime vor oscila 
între minus 3 și plus 7 grade, local mai 
ridicate. Ceață slabă dimineața și seara. 
Izolat, co.ndiții de polei. In București : 
Vreme în curs de încălzire ușoară. Ce
rul va fi schimbător, favorabil precipi
tațiilor slabe sub formă de lapoviță și 
ploaie. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus u 
și zero grade, maximele vor oscila în
tre un grad și 5 grade. Ceață slabă. 
Condiții de polei la începutul interva
lului. (Margareta Struțu, meteorolog de 
serviciu). 

zile au fost extrase 2 600 tone’ țițe. 
zone'e petrolifere Brădești, Jianu, Malu Mare. (Nico

lae Petolescu).

PLOIEȘTI. La Rafinăria Plo- 
tești-Sud, unde procesul de produc
ție se desfășoară în flux continuu, 
după cum ne-a informat dispece
ratul de serviciu, în ziiele de 1 și 
m ianuarie s-a obținut o producție 
.Aipliinentară de peste 600 tone de 
lienzină, Uleiuri minerule, motorină, 
petroluri ș. a. Pe panoul întrecerii 
socialiste s—au înscris primele 
nume de fruntași ai anului :
rlaiștrii Vasile Georgescu, Alexan- 
tlru Angelescu și operatorii Ion 
Ouțu, Octavian Cotună, Nițu Teo- 
14ru. (Constantin Cap—

IAȘI. La întreP 
ntibiotice din Iași a 

ÎOaptea de Anul nou, 
lenicilină, biologul En 
Beratorii Rodica Chel 
Fria și Vasile Chitic, 
y streptomicină, form 
•" Virginia Dumitresei 
ll Constantin Prisăca 
« reușit să realizeze p 

anului 1983 cu un s 
jtă la penicilină față <. 
1'299 șarje din 1982, . 
vnicină cu 5 la sută 
3 șarje elaborate in,

. Urmindu-le e: 
țiile din zilele d< 
! au depus efortu 

aLuiind obținerea un 
<1700 kg antibiotice p 
«i. (Manole Corcaci).

DEVA, ,n nDa 
1U nou, Termocentra 

a a funcționat cu ci 
aț-getlce în plin, furn 
5ui energetic natiop 

sară pentru ca lUmi- 
s (ă nici o clipă în ci 
o să nu se opreai 
t gat și nici o Instalai 
c 1 kWh energie el 
fl at in 1 și 2 ianuari 
C .1 din Mintia în sist 
g : național. (C. Sabir

’ORȚILE DE FI 
a in cabina de comanc 
<■< alei „Porțile <le Fie 
d arimele ore ale nou 
li jstrat un ritm înalt 
ți în două zile, hidro 
P’ t în sistemul energ 
ni 10,5 milioane kWh. 
T u).

Cimentiști
C
Rid

(CAZ
«Omătul de lianți și a 

au înscris in prim
zilUe anului un adevăr 
de accese. Intre acești 
loclbeupa producția sup 
reaață : 350 tone de
*•> l< ; var ți 1 1&0 met 
azlwnent, cantități obți 
futglnarea ireproșabilă 
linith de fabricație. Prin 
toni i* ciment din cadrul 
meMpentru export au și 
Oedlă (Constantin Blugc

i L

a o națiunilor C.E.C. ît 
toad la tragerea la sorți

31 decembrie 19

,2 
® &

2 o

p&
83 z

3
Si 
u U 
5 S

C
"S

10 790 (

34674, 05
38575
20839
98736
69118
90242

134
51

134
62
40

0-1661 88

I
33797
15820

64
98

1 96803 115
1 86784 40
1 51938 115
1 89006 138
1 61914 53
1 21732 04
1 26484 59 1 (P-
l 88146 99
1 29379 64
1 62259 149 9 ;V.
1 11518 35 ă
1 81602 30 15 000
1 *2686 79 15 000
1 68-240 11 15 000
1 91574 123 15 000
1 29996 35 15 000
1 03875 117 15 000
l 14124 47 15 000

100

■S !§ 
«•Z E 
■s'=■•=■

H ș

365 ' 35 5 000
100 085 32 . 3 001
100 198 50 3 01

1 ooo 57 26 1 1
1 000 37 148
i 000 99 55
1 000 53 50
1 000 05 135
1 000 87 14
1 000 89 111
1 000 12 37
1 000 03 03
1 000 97 50
1 000 56 116 8-
11 327 TOTAL

Ciștigurile revin întregi obliga' 
nilor de-100 de lei. In valoarea ciș. 
gurilor este cuprinsă și valoarea nc 
mirhlă a obligațiunilor ieșite ciștigă
toare.

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

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—09)999 care au numerele cu
rente cuwlnse Intre 81—150, la con- 
fruntarea.cu lista oficială primul zero 
de la serte nu se ia în considerare.

I

I
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CELEI DE A 35 A ANIVERSĂRI A REPUBLICI?
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
S&CTSictT general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Comitetul Central al Partidului Comuaist al Uniunii Sovietice, 
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliul 3a Miniștri al 
U RSS adresează Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român ’ Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste 
România oamenilor muncii din Republica Socialistă Romania fe
licitări cordiale cu prileiul remarcabilului eveniment din viața țarii 
dumneavoastră — cea de-a 35-a aniversare a proclamării României 
rpnwMi-i populară.

rim dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii din Republica 
i România noi succese în construirea societății socialiste 
e in lupta pentru pace și securitate internațională. Ne 
n’ încrederea că raporturile de prietenie și colaborare mul- 

dintre țările noastre, atît pe jian bilateral, cit și în ca- 
atului de la Varșovia și ai Consiliului de Ajutor Economic 
se vor dezvolta și în continuare, pe bâza principiilor de 

.nat. ale marxism-leninismului și internaționalismului
T'Ci • 4’ '■

OMITETUL CENTRAL AL P.C.U.S.
IDIUL SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S. 
3NSILIUL DE MINIȘTRI AL U.R.S.S.

varășuluî NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

ejul celei de-a 35-a aniversari a proclamării Republicii, 
tă satisfacție vă transmit, stinate tovarășe Ceaușescu, în 
poarelor'Iugoslaviei, Prezidiului Republicii Socialiste Fe- 
îgoslavia și al meu personali cele mai cordiale felicitări, 
sincer marile rezultate și realizări obținute de poporul 

ierioada care a trecut.
și'1 acest prilej pentru a ura Republicii Socialiste 

îoi succese în toate domeniile construcției socialiste și 
convingerea că relațiile de colaborare prietenească fruc- 

re țările noastre vecire șr ..dintrâ popoarele noastre vor 
. se dezvolte cu succei și'să se amplifice permanent, în 
icialismului, păcii și rolaborăril internaționale pașnice.

PETAR STAMBOUCI
Preiețintele Prezidiului Republicii 

Stcialiste Federative Iugoslavia

arășului NICCLAE CEAUȘESCU 
retar general al Paridului Comunist Român, 
’reședințele Republvii Socialiste România 

șuiul CONSTNTIN DÂSCÂLESCU 
istru al GuvernuluiRepublicii Socialiste România 
ivarăși,
11 celei de-a 35-a liversări a proclamării Republicii, 
Comitetului Centrala! Partidului Socialist Unit din 
Consiliului de Stat£onsiliului de Miniștri și al po- 
ublicii Democrate ermane, vă transmitem dumneâ- 
ittetuTtli Central'îft’artidulut COliunist aoffillnȚ Con
stat, Guvernului 1 poporului. Republicii Socialiste 
e mai cordiale salări și felicitări.
puterii politice 1130 Decembrie 1947 de către clasa 

■>»>■< lin România, conisă de Partidul Comunist Rornân, 
* i eveniment istori pentru dezvoltarea socială a țării 

•ă și pentru întărea pozițiilor socialismului pe plan

epubllcil Democră Germane urmărește cu admirație 
iri pe care coniiiștii și toți oamenii muncii din 
ibțin sub condurfea Partidului Comunist Român in 
icialismului.
m convinși că coborârea fructuoasă dintre Partidul 

din Germania Partidul Comunist Român, dintre 
mocrată Germai Și Republica Socialistă România 
a cu succes și ! viitor în toate domeniile, pe baza 
larxism-leninisniui și internaționalismului socialist, 
cipante la organațla Tratatului de la Varșovia, con- 
d activ în interul popoarelor noastre și al întregii 
u înlăturarea ptcolului unu! război nuclear generat 
iul cercurilor apr mai agresive ale S.U.A. și altor 
T.O. și pentru jsigurarea trainică a păcii mondiale, 
dragi tovarăși, umneavoastră și tuturor oamenilor 
mânia noi su©se in îndeplinirea hotăririlor Gon- 
il-lea al Partidul Comunist Român de făurire a 
iliste dezvolta® iar dumneavoastră personal, sănă- 
itate.

ERICH HONECKER
Secrtat general al Comitetului Central 

al Paritblui Socialist Unit din Germania, 
Itgedintele Consiliului de Stat 

al Rpublicii Democrate Germane

WILLI SÎOPH
Preșeintele Consiliului de Miniștri 
al Rpublicii Democrate Germane

oaie
Domnului NICtLAE CEAUȘESCU

Președintele Repulicii Socialiste România

Poporul Republicii Arabe egipt mi se alătură în a exprima 
Excelenței Voastre șl poporuli prieten român urările noastre cele 
mai sincere cu ocazia sărbăiririi instaurării Republicii în țara 
dumneavoastră.

Poporul român, care a oținut un mare număr de realizări 
grație voinței sale ferme și cotlucerii dumneavoastră înțelepte, este 
mindru de a-și vedea dorinței sale împlinite.

îmi este plăcut să 'subliniz și cu această ocazie profunzimea 
legăturilor de prietenie și decooperare pozitivă care unesc țările 
noastre prietene. Fie ca relâile dintre țările noastre să se dez
volte in continuare, spre bine și în interesul comun al popoarelor 
noastre și în beneficiul păcii i securității mondiale.

Adresîndu-vă urări sinceri de fericire și de sănătate personală, 
doresc poporului român prietn prosperitate ți permanent progres.

MOHkMED HOSNI MUBARAK
Președintele

Republicii Arabe Egipt

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a proclamării Republicii, 

în numele Partidului Comunist Chinez, al guvernului și poporului 
chinez, vă adresăm dumneavoastră, Partidului Comunist Român, 
guvernului și poporului român cele mai calde felicitări.

în decurspl celor 35 de ani, în România s-au petrecut schimbări 
radicale, profunde. Poporul trate român și-a transformat oatria 
intr-un stat socialist cu o industrie modernă și o agricultură avan
sată. Constatăm cu bucurie că harnicul popor român, sub condu
cerea Partidului Comunist Român în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, luptă cu abnegație, cu deplină încredere, pentru înfăp
tuirea obiectivelor grandioase trasate, de către cel de-al XII-lea 
Congres ai Partidului Comunist Român și a sarcinilor mărețe sta
bilite la recenta Conferință Națională a Partidului Comunist 
Român. Sîntem profund convinși că veți obține, in mod sigur, noi 
succese pe toate fronturile construcției socialismului.

Fie că Republica Socialistă România să înflorească și Să 
prospere 1

HU YAOBANG
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez

YE JIANYING
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale
a Reprezentanților Populari 

a Republicii Populare Chineze

ZHAO ZIYANG
Premier al Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar, general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși,
Cu ocazia aniversării proclamării Republicii, în numele Comi

tetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polone-, 61 Consi
liului de Stat și al Guvernului Republicii Popula’' Polone, vă 
transmitem cele mai cordiale salutări și urări.

Actul istoric de la 30 Decembrie 1917 a reprezentat un important 
eveniment în procesul profundelor transformări ale regimului, în
făptuite de clasa muncitoare sub conducerea Partidului Comu-. 
nist Român.

Datorită acestor transformări revoluționare, România a devenit 
o țară cu un înalt ritm de dezvoltare socială și economică, mem
bră a comunității statelor socialiste, participantă activă la lupta 
pentru progres și la colaborarea popoarelor In vederea Înfăptuirii 
păcii.

Sîntem convinși aă raporturile de prietenie frățească și cola
borare multilateralii egre, unesc Republica Populară Pplonă și 
Republica Socialistă România pa plan bilateral, ca și cele din ca
drul Tratatului de la Varșovia și al Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc se vor adinei și dezvolta in continuare, in interesul am
belor noastre țări, al socialismului și păcii.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese In dezvoltarea Republicii 
Socialiste România.

WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Polone

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși.
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 

Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular și Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Populare Mongole, al poporului mongol și al 
nostril personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România, întregului popor român felicitări 
cordiale și cele mai bune urări cu prilejul celei de-a 35-a aniver
sări a proclamării României republică populară.

Proclamarea României republică populară a însemnat cucerirea 
puterii depline de către clasa muncitoare în alianță cu țărănimea 
muncitoare. într-o perioadă scurtă, din punct de vedere istoric, 
care a trecut de la înfăptuirea acestui eveniment de seamă, po
porul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în cola
borare cu țările comunității socialiste, a obținut succese remarca
bile in toate domeniile vieții social-economice și culturale.

Sîntem convinși că relațiile de prietenie frățească și colaborarea 
dintre țările noastre se vor dezvolta și întări în continuare, in 
folosul popoarelor mongol Și român, în interesul cauzei generale a 
păcii și socialismului.

La această aniversare jubiliară vă dorim dumneavoastră șl tu
turor oamenilor mifncii din România socialistă noi succese in 
construirea socialismului, în lupta pentru pace și securitate în 
Europa și în întreaga lume.

J. ȚEDENBĂL
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural 

Popular al Republicii Populare Mongole

J. BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU .
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a proclamării Republicii 

în România vă ‘ adresăm Cele mai cordiale felicitări. *
Proclamarea Republici! în România, la 30 Decembrie 1947, con

stituie un eveniment de. însemnătate excepțională pentru, poporul 
frate român. La această memorabilă dată masele largi populare 
și-au exprimat voința fermă de a realiza profunde transformări 
politice, economice și sociale, de a merge pe drumul edificării unei 
republici, a democrației și socialismului.

în cei 35 de ani ce au trecut de la proclamarea Republici! Popu
lare Române, poporul român, sub conducerea Partidului Comunist 
Român și în strînsă colaborare cu popoarele din țările membre 
ale Tratatului de la Varșovia și Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, a obținut succese remarcabile in construcția socialistă, în 
ridicarea nivelului său material și spiritual.

Menționăm cu satisfacție că în decurs de aproape patru decenii 
relațiile de prietenie și. colaborare între Partidul Comunist Bulgar 
și Partidul Comunist Român, intre Republica Populară Bulgaria și 
Republica Socialistă România se dezvoltă ascendent pe baza mar- 
xism-leninismului și internaționalismului socialisț, în interesul po
poarelor bulgar și român, al cauzei păcii și socialismului în lume..

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese mari în edificarea socie
tății socialiste dezvoltate, în prosperarea pe mai departe a 
României socialiste.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

GRIȘA FILIPOV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
w

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialist» România

Stimați tovarăși.

Cu ocazia celei de-a XXXV-a aniversări a proclamării Republicii 
vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, Guvernului Republicii Socialiste România, întregului 
popor român salutări frățești și cele mai bune felicitări în numele 
Comitetului Central ai Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, al poporului ceho
slovac, precum și al nostru personal.

Proclamarea Republicii, în urmă cu 35 da ani, a marcat o etapă 
Importantă ..In realizarea de . transformări social-economioe pe calea 
edificării societății socialiste în România. Noi, în Cehoslovacia, dăm 
o înaltă apreciere rezultatelor pe care poporul român le-a obținui 
sub conducerea Partidului Comunist Român.

Vă urăm, stimați tovarăși, succese în transpunerea In viață a 
hotăririlor celui de-al XII-lea Congres al partidului, în construcția 
Societății socialiste.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și cooperare 
existente între cele două partide comuniste si țări vor continua 
să se întărească și să se dezvolte tot mai mult

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
‘ Președintei» .- Guvernului Republicii Socialiste
j, Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniâ

Cu prilejul celei de-a 85-a aniversări a proclamării Republici! 
Socialiste România doresc ca, în numele guvernului și poporului 
Republicii Zimbabwe, precum și al meu personal, »â vă transmit 
dumneavoastră, tovarășe președinte, și prin dumneavoastră guver
nului și poporului rornân un salut revoluționar fi felicitări frățești.

Guvernul și poporul Zimbabwean prețuiesc relațiile cordiale fi 
solidaritatea frățească statornicite în mod fericit intre cele două 
țări ale noastre. îmi exprim speranța că aceste relații se vor con
solida în anii care vor veni spre folosul reciproc al ambelor noastre 
popoare.

Doresc să vă transmit cele mai bune urări de sănătate personală 
și de prosperitate poporului Republicii Socialiste România.

Vă rog să primiți asigurarea înaltei mels considerațiuni.

CANAAN SODINDO BANANA
Președintele Republicii Zimbabwe

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării zilei de 30 Decembrie — 35 de afti de la 
instaurarea Republicii in România — și in prag de ah nou vă 
adresăm dumneavoastră personal. Partidului Comunist Român și 
întregului popor român sincere felicitări și urări de no! succese 
pe calea construirii socialismului in țara dumneavoastră, precum 
și in lupta pentru asigurarea păcii in lume.

Subliniem bunele relații dintre partidele noastre, pe care dorim 
să le continuăm și să le intensificăm.

In numele Comitetului Central — M.A.P.A.M.

VICTOR SHEM-TOV
Secretar general M.A.P.A.M,

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretat general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a proclamării Republicii 

în România, în numele Comitetului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, al Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, 
al poporului coreean, precum și al meu personal, doresc să vă 
adresez dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Guvernului Republicii Socialiste România și poporului 
român cele mai calde felicitări și salutări frățești.

Proclamarea Republicii în România — fiind concretizarea aspi
rației unanime a națiunii române ds a deveni stăpînă pe destinul 
său — a constituit o victorie strălucită obținută de poporul român 
in lupta sa glorioasă pentru făurirea unui stat prosper și puternic, 
suveran și independent.

Prin proclamarea Republicii, poporul român a devenit un popor 
care a știut să-și creeze cu înțelepciune o viață nouă și să-și fău
rească patria sa cu propriile sale forțe, ținînd ferm puterea in 
mîinile sale. Cu mîndrle șl demnitate națională, poporul român a 
desfășurat energic revoluția și construcția socialistă, ceea ce a con
dus la transformarea țării sale, altădată Înapoiată, intr-un stat so
cialist prosper, cu o industrie puternică și o agricultură dezvoltată.

Astăzi, poporul român, strîns unit în jurul Partidului Comunist 
Român, în frunte cu dumneavoastră, depune eforturi, cu abnega
ție, in vederea îndeplinirii cu succes a sarcinilor trasate de. parti
dul dumneavoastră, pentru atingerea unei prosperități "naționale 
fără precedent in istoria sa.

Poporul coreean se bucură sincer de succesele poporului frate 
român obținute în făurirea societății socialiste multilateral dezvol
tate pe pămîntul României și in domeniul relațiilor externe, șl-i 
adresează călduroase felicitări.

Exprimîndu-mi convingerea că relațiile de prietenie și colabo
rare între partidele, țările și popoarele noastre vor continua să 
se extindă și să sc dezvolte în spiritul celor convenite cu prilejul 
intîlnirii noastre, folosesc această ocazie pentru a vă ura dumnea
voastră și poporului român succese tot mai mari în lupta pentru 
transpunerea în viață a hotăririlor celui de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, precum și aie recentei Conferințe 
Naționale a partidului.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Stimați tovarăși,
Cu ocazia sărbătoririi celei de-a XXXV-a aniversări a procla

mării Republicii, am plăcerea să vă adresez, în numele poporului, 
Partidului Comunist, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba, un salut frățesc și cordiale felicitări.

La acest eveniment atît de semnificativ pentru poporul român, 
apreciem succesele obținute în construcția societății socialiste, in 
îndeplinirea sarcinilor trasate de cel de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

România întîmpină această nouă aniversare în contextul unei 
dificile situații internaționale, cînd omenirea este amenințată de 
pericolul grav al războiului, consecință a politicii agresive a impe
rialismului șl aliaților acestuia care nu ezită să aducă lumea in 
pragul dezastrului nuclear. De aceea, sint din ce în ca mai impor
tante și mai necesare colaborarea șț, unitatea de acțiune a țărilor 
socialiste, a celorlalte forțe progresiste din întreaga lume pentru 
frinarea cursei înarmărilor și asigurarea păcii.

Folosesc acest prilej pentru a vă exprima convingerea că rela
țiile de prietenie și colaborare dintre popoarele, partidele și gu
vernele noastre vor continua să se întărească, in interesul ambolot 
popoare, al cauzei comune a socialismului și comunismului.

Vă dorim noi succese în construcția socialistă, bunăstare și 
prosperitate poporului frate român.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba, 

Președintele Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri 

ale Republicii Cuba

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a proclamării Republicii 

Populare Române, tn numele poporului vietnamez, ai Partidului 
Comunist din Vietnam, Adunării Naționale, Consiliului de Stat, 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Vietnam și al nos
tru personal, vă adresăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră, 
poporului român, Partidului Comunist Român, Marii Adunări Na
ționale, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste 
România cele mai călduroase felicitări.

Ziua de 30 Decembrie 1947 a marcat un eveniment istoric glorios 
*1 poporului român, realizîndu-se, prin abolirea monarhiei, în
ființarea Republicii Populare Române, deschiderea unei noi etape 
— etapa edificării socialismului în România liberă. Sub conducerea 
Partidului Comunist Român, poporul român a obținut mari reali
zări in opera sa de făurire a societății socialiste dezvoltate. La acest 
jubileu istoric, poporul vietnamez dorește sincer ca poporul frate 
român să obțină în continuare tioi succese tot mai mari în edifi
carea societății socialiste multilateral dezvoltate.

Fie ca relațiile de prietenie și cooperare dintre Republica Socia
listă Vietnam și Republica Socialistă România să se consolideze și 
să se dezvolte continuu, in interesul celor două popoare ale noas
tre, al socialismului și păcii in lume I

LE DUAN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam

TRUONG CHINH
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Vietnam

FAM VAN DONG 
"Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste Vietnam

NGUYEN HUU THO
Președintele Adunării Naționale 
a Republicii Socialiste Vietnam

HELSINKI. — Asociația e prie
tenie Finlanda — România a orga
nizat, împreună cu ambasda țării 
noastre la Helsinki, o adumre fes
tivă dedicată celei de-a 35-i aniver
sări a proclamării Republici. In cu- 
vintul lor, președintele asociației 
de prietenie, prof. Lauri Lingren, 
și ambasadorul român, Miria Stă- 
nescu,. au scos în evidență Însemnă
tatea istorică a actului de a 30 De
cembrie 1947, realizările poporului 
român în ultimele deceni, bogata 
activitate pe plan internațional a 
României, îndeosebi inițiatvele pre
ședintelui Nicolae / Ceaușeicu vizind 
rezolvarea celor mai stringente pro
bleme internaționale actiale.

BAGDAD. :— O adunare festivă a 
fost organizată la Bagdad, sub pa
tronajul Uniunii asociațiilor irakiene 
de prietenie cu popoarele lumii.

Luînd cuvintul, Abdul Sittar Al 
Motiaieni, secretarul general al u- 
niutîli, a subliniat dezvoltarea- ascen
dentă a raporturilor de prietenie și 
cooperare dintre România și Irak, 
puternic impulsibnate de întilnirile 
și convorbirile dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Saddam Hus
sein. Vorbitorul a relevat importan
tele realizări înfăptuite de poporul 
român în cei 35 de ani care au tre
cut de la proclamarea Republicii, 
afirmarea României pe plan inter
național ca factor activ de edificare 
a unei lumi mai bune, a păcii, înțe

legerii și cooperării largi între po- temationale, care să garanteze dez- exemplare din lucrări ale președin- 
Poare- . . voltarea liberă, neîngrădită a tuturor telui Nicolae Ceaușescu, precum și

Au fost subliniate, totodată, acti- popoarelor lumii. volumul in limba arabă „Președintele

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE CONSACRATE 
ANIVERSĂRII REPUBLICII

vitatea intensă, propunerile și iniția
tivele, președintelui Nicolae Ceaușescu 
în vederea promovării intereselor 
țărilor în curs de dezvoltare, a reali
zării unei noi ordini economice in-

A luat cuvintul. de asemenea, am
basadorul țării noastre, Mihai Dia- 
mandopol.

în cadrul manifestării au fost pre
zentate și oferite participanților 

Nicolae Ceaușescu și democratizarea 
relațiilor internaționale". Lucrările 
au trezit un larg interes în. rîndul 
celor prezenți.

La festivitate au participat Abdul 

Fattah Mohammed Amin, președin
tele uniunii, membri ai conducerii 
Partidului Baas Arab Socialist, alte 
oficialități irakiene, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă locale, membri 
si corpului diplomatic acreditați la 
Bagdad, ziariști, un numeros public.

KHARTUM. — în orașul Port-Su- 
dan a avut loc o Rdunare festivă 
consacrată zilei Republicii și Con
ferinței Naționale a P.CtR. în cuvîn- 
tarea rostită, Osman Soof, guverna
torul orașului șl secretar al Uniunii 
Socialiste Sudaneze, a subliniat 
eforturile consecvente ale președin
telui Nicolae Ceaușescu, ale Româ

niei vizind Încetarea Cursei Înarmă
rilor, realizarea dezarmării genera
le, rezolvarea conflictului din Ori
entul Mijlociu, înfăptuirea noii or
dini economice internaționaIe./yA fost 
evidențiat, totodată, cursul ascendent 
al relațiilor româno-sudaneze.

★
Cu prilejul zilei Republicii, șefii 

misiunilor diplomatice alo țării noas
tre de la Khartum, Kinshasa și Bue
nos Aires au ținut conferințe de 
presă. Totodată, posturile -rle radio 
și televiziune din U.R.S.S., Japonia, 
Brazilia, Ecuador, Republica Centra- 
fricană au dedicat evenimentului 
misiuni.

(Agerpres)



Tovarășului MENGISTU HAILE MARIAM
Președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, 

Președintele Comisiei de Organizare 
a Partidului celor ce muncesc din Etiopia

ADDIS ABEBA

In numele Partidului Comunist Român și al meu personal, adresăm un 
cald salut tovărășesc, împreună cu mesajul nostru de prietenie și solidaritate 
militantă, particlpanților la lucrările celui de-al II-lea Congres al Comisiei 
de Organizare a Partidului celor ce muncesc din Etiopia.

Apreciind că actualul dumneavoastră congres va constitui un pas impor
tant în procesul de creare a unui partid revoluționar în Etiopia, care să mo
bilizeze întregul popor etiopian în lupta sa pentru edificarea unei noi orîn- 
duiri sociale, ne exprimăm convingerea că între Partidul Comunist Român și 
Partidul celor ce muncesc din Etiopia se vor stabili și dezvolta relații de 
prietenie și colaborare bazate pe principiile egalității în drepturi și neameste
cului în treburile interne, pe respectarea dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora, în mod independent, linia sa politică, strategia și tactica revoluțio
nară în funcție de condițiile concrete în care își desfășoară activitatea.

Sînt convins că stabilirea unor asemenea raporturi va servi la amplifi
carea relațiilor de colaborare și conlucrare româno-etiopiene, la consolidarea 
luptei pentru lichidarea politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, 
la apărarea păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

MESAJE DE
MOSCOVA. — 1982 a fost pentru 

poporul sovietic un an al muncii 
creatoare pentru transpunerea în via
ță a hotăririlor celui de-al XXVI-lea 
Congres al P.C.U.S., anul în care a 
fost marcată cea de-a 60-a aniver
sare a creării U.R.S.S. — se arată 
în Mesajul adresat poporului sovie
tic cu prilejul Anului nou de C.C. al 
P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Su
prem și Consiliul de Miniștri ale 
U.R.S.S. In mesaj sint înfățișate 
realizările obținute în 1982 în indus
trie, in agricultură, in știință, în ri
dicarea bunăstării materiale și spi
rituale a poporului sovietic. După 
ce se menționează că anul trecut si
tuația internațională a fost compli
cată, au continuat încercările de sub
minare a politicii de destindere, de 
a împinge statele și popoarele pe 
calea dușmăniei și confruntării mi
litare, în mesaj se spune : „U.R.S.S. 
luptă cu perseverență împotriva pe
ricolului unui război nuclear, pentru 
oprirea cursei înarmărilor".

BUDAPESTA. — In Mesajul de 
Anul nou adresat poporului ungar, 
Pal Losonczi, președintele Consiliu
lui Prezidențial al R.P. Ungare, a 
relevat succesele obținute de econo
mia națională, arătind că bilanțul 
economic pe 1982 este conform pla
nificării — relatează agenția M.T.I. 
în 1983, accentul se va pune pe îm
bunătățirea calitativă a activității 
economice — se arată în mesaj. In 
relațiile internaționale, Ungaria se 
pronunță pentru triumful destinde
rii, pentru rezolvarea tuturor con
flictelor și litigiilor pe cale pașnică 
și cere să se pună capăt încordării 
internaționale, cursei înarmărilor, 
sporirii mijloacelor de distrugere în 
masă, a armelor nucleare. In actuala 
situație de încordare, ea își pune 
speranța în mobilizarea și victoria 
forțelor progresiste, favorabile păcii, 
din’ întreaga lume.

PRAG A. — în MesajiiI de Anul 
nou, Gustav Husak, secretar ge
neral al C.C. ah P.C. din Ceho
slovacia, președintele R.S. Ceho
slovace, și-a exprimat convingerea 
că perioada dificilă existentă în re
lațiile internaționale poate fi depă
șită, deoarece, in prezent, împotriva 
pericolului de război acționează un 
front larg al forțelor iubitoare de 
pace. „La baza relațiilor dintre state 
trebuie să se afle respectarea neabă
tută a principiilor egalității în drep
turi, suveranității, independenței și 
neamestecului în treburile interne" 
— se arată în mesaj.

BERLIN. — Anul ce s-a încheiat 
ne oferă destule motive să privim cu 
încredere viitorul — a arătat Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, în Mesa
jul de Anul nou. în context se fac 
referiri la dezvoltarea economică a f 
R.D.G. în 1983, la progresele țărilor 
socialiste, la faptul că voința de pace 
a popoarelor se manifestă prin ac
țiuni tot mai ample. „Considerăm 
foarte pozitiv faptul că Helmut Kohl, 
cancelarul federal, și guvernul vest- 
german au subliniat în repetate rîn- 
duri continuitatea politicii R.F.G. în 
favoarea păcii și relațiilor de bună- 
vecinătate intre cele două state ger
mane", se spune in mesaj.

VARȘOVIA. — Adresînd felicitări 
poporului polonez cu prilejul Anului 
nou, Henryk Jablonski, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Polone, 
a subliniat că de la începutul nou
lui an Polonia intră într-o nouă eta
pă a procesului de normalizare a 
vieții țării. „Avem dreptul la opti
mism — arăta președintele Consiliu
lui de Stat — întrucit posibilitățile 
noastre sint mari. Prin eforturi co
mune putem realiza cauza înnoirii 
socialiste, să accelerăm ieșirea din 
criză, să rezolvăm mai bine proble
mele sociale".

WASHINGTON. — într-o declara
ție făcută cu ocazia Anului nou, 
președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
și-a exprimat speranța că in 1983 vor 
fi asigurate locuri de muncă pentru 
toți americanii și că pacea va fi 
instaurată pe plan mondial. „Sper, 
de asemenea, să realizăm progrese 
în cadrul tratativelor de la Geneva 
cu sovieticii privind controlul arma
mentelor și că, în sfîrșit, va începe 
acțiunea de reducere a uriașelor ar
senale de arme nucleare ce ne ame
nință pe toți" — a spus președintele 
american.

HARARE. — în Mesajul adresat 
țării de Anul nou, primul ministru 
al Republicii Zimbabwe, Robert 
Mugabe, a exprimat atașamentul gu
vernului față de cauza edificării ba
zelor societății socialiste. El a arătat 
că o sarcină primordială o consti
tuie crearea bazei economice a noii 
societăți — obiectiv la înfăptuirea 
căruia va contribui planul trienal de 
tranziție de dezvoltare națională. 
Premierul Mugabe a chemat poporul 
la consolidarea unității naționale și 
sporirea vigilenței față de uneltirile 
regimului de la Pretoria șl a con
damnat ferm tentativele Republicii 
Sud-Africane de a stinjeni înainta
rea Republicii Zimbabwe pe calea 
prefacerilor progresiste.

CETATEA VATICANULUI. — în 
Mesajul de Anul nou, papa loan 
Paul al II-lea a arătat că menține
rea păcii și oprirea cursei inarmări- 
lor constituie principalele probleme 
pe care omenirea va trebui să le re
zolve in 1983. Cel mai bun mijloc de 
a promova pacea este dialogul, a 
afirmat suveranul pontif.

ANUL NOU
BEIJING. — Intr-un editorial pu

blicat cu ocazia Anului nou, „Ziarul 
poporului" din R. P. Chineză evi
dențiază că 1983 este primul an în 
care obiectivul modernizării socialis
te a țării se situează pe un nou plan 
și în care intră în vigoare noua 
Constituție a țării — transmite agen
ția China Nouă. Activitatea depusă 
anul acesta va influența direct pe 
cea din următorii cîțiva ani și va fi 
determinantă în apropierea de obiec
tivul modernizării, subliniază edito
rialul. In anul care a trecut, se arată 
in continuare, au fost înregistrate un 
progres economic constant și noi 
transformări în ce privește democra
ția socialistă, a fost îmbunătățit ni
velul de trai al poporului. Aceste 
realizări oferă baza materială, poli
tică și ideologică pentru obținerea 
de noi succese în 1983.

SOFIA. — în Mesajul de Anul 
nou, Todor Jivkov, secretar general 
al C.C. al P. C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, 
a evidențiat realizările obținute în 
dezvoltarea industriei și agriculturii, 
în domeniile științei, invățămintului 
și culturii, în creșterea nivelului de 
trai material și spiritual al poporu
lui, transmite agenția B.T.A. Expri- 
mînd atașamentul Bulgariei față de 
politica de destindere, el a dat glas 
poziției țârii sale față de intensifi
carea cursei înarmărilor și, in spe
cial, față de planul N.A.T.O. de in
stalare a noi rachete nucleare în 
Europa. Vom continua să luptăm 
neabătut pentru pace, cu toate mij
loacele de care dispunem, a declarat 
Todor Jivkov. în context, el a subli
niat că țara sa își va continua efor
turile in vederea transformării Bal
canilor într-o zonă fără arme nu
cleare, o zonă model de cooperare 
internațională.

BELGRAD. — In Mesajul de Anul 
nou al Prezidiului R.S.F. Iugoslavia
— relatat de agenția Taniug — se 
arată, intre altele : „Dorim să asigu
răm participarea, pe baza egalității 
in drepturi, a economiei iugoslave 
la diviziunea internațională a mun
cii. Sîntem hotărîți să dezvoltăm o 
agricultură mai productivă, să acce
lerăm procesul de edificare a rela
țiilor social-economice socialiste de 
autoconducere la sate. Vrem ca re
zultatele muncii să determine pozi
ția fiecărui individ și a fiecărui co
lectiv de muncă, iar munca și clasa 
muncitoare să aibă o influență ho- 
tărîtoare în societate". Pe planul po
liticii externe — subliniază mesajul
— Iugoslavia va continua să mili
teze cu consecvență pentru țelurile 
mișcării de nealiniere și principiile 
Cartei O.N.U., ceea ce constituie ga
ranția menținerii poziției și rolului 
pe care le are în cadrul comunității 
internaționale.

NAȚIUNILE UNITE. — în Mesa
jul său de Anul nou, secretarul ge
neral al Organizației Națiunilor Uni
te, Javier Perez de Cuellar, subli
niază necesitatea de a se găsi „căi și 
mijloace pentru a îndrepta organiza
ția spre obiectivele sale originare — 
prevenirea și reglementarea conflic
telor și dezarmarea". „Cînd criza 
economică mondială, scăderea prețu
rilor materiilor prime, stagnarea dez
voltării, creșterea masivă a datorii
lor și spectrul reînvierii protecțio- 
nismului ne invăluie, trebuie să fa
cem o cotitură in politica economică 
internațională și în structurile desti
nate să impulsioneze, printr-un efort 
colectiv, dezvoltarea economică, re
facerea și reorganizarea economiei 
mondiale", se spune in mesaj. „Tre
buie să întărim rolul specific al 
O.N.U„ într-o lume de state suve
rane", arătă secretarul general al 
O.N.U.

ROMA. — In Mesajul de Anul 
nou, președintele Italiei, Sandro 
Pertini, și-a exprimat preocuparea 
față de situația internațională actu
ală, menționind, între aitele, numă
rul mare de oameni care mor de 
foame în lume. Referindu-se la si
tuația economică grea a țării și în
deosebi la utilizarea forței de mun
că, președintele a subliniat necesi
tatea ca guvernul să colaboreze cu 
forțele de opoziție pentru soluționa
rea problemelor respective.

LONDRA. — în Mesajul de Anul 
nou, primul ministru al Marii Bri
tanii, Margaret Thatcher, a reafir
mat hotărîrea guvernului său de a 
continua politica economică moneta- 
ristă. După cum menționează agenția 
Reuter, primul ministru a oferit 
slabe speranțe, pentru anul 1983, 
celor aproximativ 3,5 milioane șo
meri. „Nu există soluție rapidă, și 
remediul pentru șomaj nu poate fi 
decit lent și anevoios", a spus pre
mierul.

BEIRUT. — în Mesajul de Anul 
nou adresat poporului libanez, pre
ședintele Amin Gemayel a arătat că 
tratativele cu Israelul privind retra
gerea forțelor israeliene de pe te
ritoriul libanez vizează restabilirea 
suveranității Libanului și a demni
tății cetățenilor săi. Reafirmînd că 
nu va fi abandonată nici o parte a 
teritoriului libanez, șeful statului a 
adresat compatrioților săi apelul de 
a sprijini noua armată libaneză. EI 
și-a exprimat convingerea că, în 
pofida uriașelor pierderi suferite, 
Libanul va depăși in cele din urmă 
problemele financiare și de altă na
tură, trecînd la reconstrucția țării.

„ZIUA REVOLUȚIEI PALESTINIENE"

Tovarășului YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

„Ziua revoluției palestiniene" imi oferă prilejul să transmit poporului pa
lestinian, conducerii Organizației pentru Eliberarea Palestinei, dumneavoastră 
personal un cordial salut și cele mai bune urări.

Pornind de la sentimentele de solidaritate și simpatie nutrite față de 
cauza justă a poporului palestinian, Partidul Comunist Român, Republica 
Socialistă România, poporul român vor acționa și în viitor pentru rezolvarea 
pe cale politică a conflictului arabo-israelian, a cărui latură esențială o con
stituie problema palestiniană, pentru instaurarea unei păci globale, drepte 
și trainice în Orientul Mijlociu, bazată pe retragerea Israelului din toate te
ritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, pe recunoașterea dreptu
rilor inalienabile ale poporului palestinian, inclusiv a dreptului la auto
determinare și la crearea statului său propriu, independent, pe respectarea 
independenței, suveranității și integrității teritoriale a tuturor statelor din re
giunea Orientului Mijlociu.

Evenimentele din ultimele luni au demonstrat cu putere că există o sin
gură cale pentru o pace justă și trainică în Orientul Mijlociu, calea negocie
rilor politice, a tratativelor. In acest spirit, consider că, în situația nouă exis
tentă, este necesar să se intensifice activitatea politico-diplomatică în direc
ția convocării unei conferințe internaționale cu participarea tuturor statelor 
și părților interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei.

îmi exprim deplina convingere că, in spiritul convorbirilor purtate recent 
împreună la București, relațiile de colaborare prietenească și solidaritate mi
litantă stabilite între Partidul Comunist Român și Republica Socialistă Româ
nia și Organizația pentru Eliberarea Palestinei se vor dezvolta continuu, in 
interesul reciproc al popoarelor român și palestinian prietene, al păcii și 
securității în Orientul Mijlociu și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Alături de cauza dreaptă a poporului 
palestinian

Opinia publică pro
gresistă de pretutin
deni a marcat la 1 ia
nuarie „Ziua revolu
ției palestiniene". Cu 
18 ani in urmă, orga
nizația „Al Fatah", 
principala componentă 
a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, 
declanșa primele ac
țiuni armate pentru 
afirmarea drepturilor 
legitime ale poporului 
palestinian. De atunci, 
O.E.P. și-a ciștigat o 
tot mai amplă recu
noaștere internaționa
lă, forțe tot mai largi 
din întreaga lume ma- 
nifestîndu-și sprijinul 
față de aspirațiile le
gitime ale poporului 
palestinian, față de 
realizarea dreptului 
său sacru de a avea 
un stat propriu inde
pendent ca element 
hotărîtor al unei re
glementări globale, 
juste și durabile în 
Orientul Mijlociu.

Animat de profunde 
sentimente de solida
ritate cu lupta și nă
zuințele poporului pa
lestinian, situindu-se 
în permanență de par
tea cauzei sale drepte, 
România socialistă i-a 
acordat un sprijin 
multilateral — politic, 
diplomatic și material 
— tara noastră numă- 
rîndu-se, în același 
timp, printre primele 
care au recunoscut 
O.E.P. și au stabilit

relații cu această or
ganizație. Solidaritatea 
poporului român cu 
poporul palestinian 
și-a găsit o strălucită 
expresie în multiplele 
întilniri și convorbiri 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președin
tele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P., Yasser 
Arafat.

In Raportul prezentat 
la recenta Conferință 
Națională a P.C.R., 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a reafir
mat poziția statornică 
a țării noastre privind 
problema poporului 
palestinian . și căile 
unei soluționări a si
tuației din Orientul 
Mijlociu. „România 
s-a pronunțat întot
deauna și sc pronunță 
pentru retragerea Is
raelului din teritoriile 
ocupate în 1967, pen
tru soluționarea pro
blemei palestiniene pe 
baza dreptului la au
todeterminare și crea
rea unui stat pa
lestinian indepen
dent — a subliniat 
secretarul general al 
partidului. Evenimen
tele din ultimele luni 
au demonstrat cu pu
tere că există o singu
ră cale pentru o pace 
justă și dreaptă în 
Orientul Mijlociu, ca
lea negocierilor și tra
tativelor. Considerăm 
că în situația nouă 
care s-a creat este ne

cesar să se acționeze 
cu toată fermitatea in 
direcția convocării 
unei conferințe inter
naționale cu partici
parea tuturor statelor 
interesate, inclusiv a 
Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei".

Această poziție con
secventă, principială 
se bucură de o înaltă 
apreciere în rîndurile 
poporului palestinian, 
ale tuturor popoarelor 
arabe. „Exprimăm — 
declara în acest sens 
YASSER ARAFAT — 
cele mai calde mul
țumiri președintelui 
Ceaușescu, cel mai 
apropiat prieten al na
țiunii arabe și, iii-^od 
special, cel mai ’*♦ 
piat prieten al po
porului palestinian. Nu 
vom uita niciodată po
ziția pe care a avu
t-o Excelența Sa. 
președintele Nicolae 
Ceaușescu. poporul 
său. in toate situațiile 
grele prin care a tre
cut poporul nostru".

Cu prilejul „Zilei 
revoluției palestinie
ne", România socialis
tă își reafirmă senti
mentele de caldă pri
etenie față de poporul 
palestinian, exprimîn- 
du-și hotărîrea de a-i 
acorda in continuare 
întregul sprijin în 
lupta justă pentru 
afirmarea drepturilor 
sale naționale.

ZIUA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII DEMOCRATICE SUDAN

FYpplpntpi Snip
' Domnului GAAFAR MOHAMED NIMEIRI

Președintele Republicii Democratice Sudan

KHARTUM

Cea de-a XXVII-a aniversare a proclamării independenței țării dumnea
voastră îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului român 
și al meu personal, felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și prosperitate poporului sudanez prieten.

Sînt ferm convins că acționînd pe baza înțelegerilor convenite in timpul 
recentei dumneavoastră vizite in România, bunele raporturi de prietenie și 
conlucrare dintre țările noastre se vor extinde și aprofunda în continuare, in 
interesul popoarelor român și sudanez, al păcii, independenței naționale, în
țelegerii și colaborării in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Sudanul, țara de la confluența Ni
lului Alb cu Nilul Albastru, a săr
bătorit la 1 ianuarie împlinirea a 27 
de ani de la memorabilul act al pro
clamării independentei naționale, 
care a pus capăt dominației străine 
și a deschis in fața poporului suda
nez perspectiva unei dezvoltări li
bere, de sine stătătoare.

în cele aproape trei decenii care 
au trecut de atunci, și mai cu sea
mă în perioada ce a urmat revolu
ției din 25 mai 1969, încheiată cu 
preluarea puterii de către actualul 
regim condus de președintele Gaa- 
far Mohamed Nimeiri, Sudanul a 
înregistrat însemnate progrese pe 
calea valorificării resurselor sale 
materiale și umane, a făuririi unei 
vieți noi. Pe cuprinsul acestei’ imen
se țări (suprafața — 2 505 813 kmp; 
populația — 18 milioane locuitori) 
au apărut sute de întreprinderi in
dustriale, majoritatea concentrate 
Ia Khartum și Port Sudan, au fost 
înălțate noi edificii social-culturale 
și a fost declanșată o vastă acțiu
ne de valorificare a păminturilor 
aride prin construirea de baraje și 
canale de irigații.

Atenția acotdată agriculturii, sec
tor în care lucrează 80 la sută din 
populație, se explică prin aceea că 
ea asigură 40 la sută din produsul 
național brut și 96 la sută din ex
porturi. Principala cultură o consti
tuie bumbacul, cultura sa fiind con
centrată in renumita zonă Gezira, 
din apropierea Nilului Albastru.

în cadrul planului pe șase ani

1977—1983, volumul investițiilor se 
ridică la 1,2 miliarde dolari, față de 
180 milioane in perioada 1971—1976. 
Se .au in vedere extinderea supra
fețelor irigate, realizarea unor mari 
proiecte agroindustriale, dezvolta
rea industriei, a rețelei de comuni
cații. Eforturi deosebite se depun 
pentru realizarea vastului proiect 
de hidroameliorații Gongoli, care 
va furniza apă pentru irigarea unei; 
suprafețe de peste 4 milioane hec
tare în zona, de sud a țării.

Animat de sentimente de caldă 
prietenie și solidaritate față de po
poarele Africii, față de toate po
poarele care au pășit pe calea dez
voltării de sine stătătoare, poporul 
român urmărește cu interes și sim
patie realizările obținute de tînărul 
stat african. Intre Republica Socia
listă România și Republica Demo
cratică Sudan s-au statornicit rela
ții de prietenie și colaborare, care 
cunosc un curs mereu ascendent. O 
contribuție hotărîtoare la realizarea 
acestei evoluții pozitive au adus-o 
întîlnirile dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gaafar Mohamed 
Nimeiri. de la Khartum și Bucu
rești, cea mai recentă dintre ele 
avînd loc în august 1982, cu prile
jul vizitei in țara noastră a șefu
lui statului sudanez. Acordurile și 
înțelegerile realizate la cel mai înalt 
nivel au creat premise dintre cele 
mai favorabile pentru amplificarea 
conlucrării dintre cele două țări, în 
interesul reciproc, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

Sărbătoarea națională a Cubei
socialiste

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 

Președintele Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba

Sărbătoarea națională a Republicii Cuba — cea de-a 
XXIV-a aniversare a Zilei eliberării — ne oferă plăcutul 
prilej de a adresa, in numele Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român, sincere felicitări 
și salutări cordiale Partidului Comunist din Cuba, Consi
liului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Cuba, precum și poporului cubanez prieten.

Exprimind satisfacția pentru cursul ascendent al rela
țiilor româno-cubaneze, avem convingerea că, acționînd in 
spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul intîlnirilor la

HAVANA 
nivel Înalt, prietenia, solidaritatea și colaborarea multi'*1’ 
terală dintre partidele și țările noastre vor continua să'se 
adinceasca permanent, în toate domeniile, spre binele po
poarelor român și cubanez, în interesul cauzei socialis
mului și păcii, al respectului independenței naționale al 
instaurării unei noi ordini economice în lume.

De ziua sărbătorii dumneavoastră naționale, vă adresăm 
urări de succese tot mai mari în edificarea noii societăți 
de progres contnuu Cubei socialiste, de bunăstare și fe
ricire poporului cubanez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Pirtidului Comunist Român, 

Președintele Reputlicii Socialiste România

CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministm il Guvernului 
Republicii Socialiste România

In prima zi a noului an, poporul 
cubanez a aniversat memoraotlul 
eveniment de la 1 ianuarie 1959, cînd 
detașamentele armate revoluționare 
conduse de Fidel Castro au intrat 
in Havana, inlăturind de la putere 
regimul antipopular al generatului 
Batista. Încununare a îndelungatei 
lupte purtate de poporul cubanez 
pentru eliberare națională și so
cială, victoria revoluției și cucerirea 
puterii de către forțele populare au 
deschis largi perspective pentru în
făptuirea unor adinei transformări 
politice, economice și sociale în 
viața întregii țări, marcind, totoda
tă, apariția primului stat socialist 
pe continentul american.

Poporul cubanez a intirnpinat și 
In acest an sărbătoarea sa națională 
angajat în munca pentru consoli
darea cuceririlor revoluționare, pen
tru transpunerea în viață t hotărî- 
rilor celui de-al doilea Congres al 
Partidului Comunist din Cuba, pen
tru noi realizări in construcția so
cialistă și ridicarea in continuare 
a bunăstării materiale și spirituale 
a întregului popor.

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

O importanță deosebită 
continua adincire a legătur 
mâno-cubaneze au raporta 
prietenie și solidaritate 
Partidul Comunist Român ș 
dul Comunist din Cuba, ir 
dintre tovarășul Nicolae Ce 
și tovarășul Fidel Castro, 
impulsionat puternic colabo 
prietenia româno-cubaneză, 
terenul ambelor popoare, ai 
socialismului și păcii în lur

Sărbătoarea națională a 
socialiste constituie pentru 
român prilejul de a adresa 
lui cubanez prieten calde j 
Și urări de noi izbînzi in ej 
peițtru înflorirea continuă c 
sale.

Roadele
Coloana de fum alb de deasupra 

coșului înalt al fabricii „5 Septem
brie", din Cienfuegos, este un indiciu 
că această nouă și modernă între
prindere de prelucrare a zahărului 
din trestie funcționează din plin. Mai 
puțin cunoscut este faptul că, spre 
deosebire de fabricile similare din 
țară, cea din Cienfuegos funcționează 
fără să consume... nici o picătură de 
combustibil tradițional. Noua tehno
logie, realizată pe baza unui proiect 
cubanez, permite folosirea unei surse 
energetice renovabile — reziduuri de 
trestie de zahăr, existente din abun
dență în această țară. Este unul din 
numeroasele aspecte ale preocupări
lor actuale din Cuba în ce privește 
reducerea consumului de combustibili 
tradiționali —. deficitari și scumpi — 
de utilizare a unor surse energetice 
noi.

Atenția, acordată acestei probleme 
este demonstrată de mijloacele finan
ciare alocate în ultimii ani sectoru
lui energetic — sector prioritar al 
economiei cubaneze — de > sporul 
substanțial al producției de energie, 
în această privință este revelator 
faptul că dacă, înainte de revoluție, 
puterea totală a centralelor electrice 
cubaneze era doar de 397 000 kW, în 
prezent depășește 2,6 milioane kW. 
Instalarea unor noi grupuri energeti
ce în centralele existente, construirea 
lingă Havana a unei centrale termo
electrice cu capacitate de 1 milion 
kW și a prime! centrale atomoelec- 
trice în provincia Cienfuegos urmea
ză să dubleze producția de energie a 
țării. Nu de mult. într-o zonă mun
toasă din provincia Santa Clara a in
trat în funcțiune o hidrocentrală mo
dernă, primul mare obiectiv hidro-

Agențiile de presa
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1 CONVORBIRI CHINO-GABO- I
NEZE. Primul ministru al Gabonu- 
lui, Leon Mobiame, a avut sîmbătă I

I convorbiri cu premierul Consiliului | 
de Stat al R. P. Chineze, Zhao

I Ziyang, care efectuează o vizită i 
| oficială la Libreville, in cadrul I 

unui turneu prin mai multe țări 1 
. africane. Au fost examinate, in 

principal, probleme bilaterale.
O MAJORARE GENERALIZATA

I A IMPOZITELOR a fost hotărită I
I de guvernul italian in cadrul pro- | 
gramului de austeritate, pentru a

I se incerca atenuarea crizei econo- i 
| mice prin care trece țara în pre- I 

zent. Prin programul de austeri-
. tate, guvernul italian încearcă, in

tre altele, reducerea ratei inflației I
1 de la 17 la sută, in 1982, la 13 la I 

sută in 1983 și menținerea deficitu-
| lui public la același nivel din 1982, I 

adică 70 000 miliarde lire.
INCipENT DE FRONTIERA. Un . 

grup de contrarevoluționari somo-
I ziști au pătruns pe teritoriul Repu- ■ 

blicii Nicaragua venind din Hon-
I duras și au sechestrat 12 țărani din I 
| regiunea Jalapa. Grupul a atacat | 
postul de frontieră Las Pampas de

| pe teritoriul nicaraguan și a încer- | 
j cat să pătrundă spre interiorul ță- | 

rii. dar forțele sandiniste i-au obli
gat pe somoziști să se retragă din- , 
colo de frontieră — anunță agenția I

I E.F.E. I
I CIOCNIRI ÎN LIBAN. Televiziu- I 
I nea libaneză a informat că în ora- | 
șui Tripoli, din nordul țării, 35 de

• persoane au fost ucise și alte 20 . 
rănite, in cursul unor violente |

' ciocniri între fracțiunile rivale. 1
I CAPRICIILE VREMII. Asupra I 
I unor zone întinse din nordul Indiei | 

s-au abătut viscole puternice și va-
I luri de frig. In regiunea de la poa- . 

lele Munților Himalaya a nins și
' numeroase așezări au fost izolate ' 

de restul țării, iar în orașul Srina- 
gar grosimea stratului de zăpadă a I

' ajuns la 40 de centimetri. La Delhi'
au fost înregistrate geruri fără pre
cedent in zonă in ultimele două 
decenii. Valul de frig a provocat

| moartea a peste 80 de locuitori^___ j

eforturilor constructive
energetic al Cubei. în genere Insă, 
relieful insulei nu beneficiază de 
mari cursuri de apă și de aceea 
specialiștii și-au îndreptat atenția 
spre valorificarea cursurilor de apă 
mici cu ajutorul microhidrocentrale- 
lor. S-a elaborat de acum un proiect 
in acest sens, ca și pentru folosirea 
potențialului energetic al întinsei re
țele de lacuri artificiale de care dis
pune țara.

Direcțiile menționate nu epuizează 
preocupările energeticienilor cuba
nezi. Astfel, de curind, rezultatele 
cercetărilor lor s-au materializat în 
apariția primelor fabrici cu instalații 
producătoare de biogaz. La toate a- 
cestea se adaugă pașii făcuți in pri
vința valorificării energiei solare și 
a celei eoliene.

Pe scurt, este vorba despre înfăp
tuirea unui complex <je măsuri me
nite să asigure Cubei o bază energe
tică pe măsura necesităților in creș
tere ale diverselor ramuri economice, 
și în primul rînd ale industriei. Au 
apus timpurile cînd economia cuba
neză depindea aproape exclusiv de 
trei articole de export : zahărul, tu
tunul și romul. Deși aceste produse 
tradiționale înseamnă foarte mult și 
astăzi — în primul rînd zahărul — 
industrializarea socialistă a adăugat 
noi elemente de referință pentru 
economia țării, care produce în același 
timp nichel și ciment, mașini pentru 
recoltarea trestiei de zahăr, autobuze, 
vagoane, cazane cu aburi, televizoare 
și ordinatoare. Au apărut sectoare 
industriale cu pondere însemnată, 
cum sînt chimia și petrochimia, side
rurgia și construcțiile de mașini, in
dustria de echipamente radio și al
tele.

Ii anul care s-a încheie 
sit lucrările la peste 60 de 
tve economice, care urm 
tȚninate pînă la sfîrșitu 
cheinaL Intre ele se num 
Pidtăți de producție la 
silerurgic „Josă Marti", i 
cdfctrucții metalice, alta 
agicole, un combinat de 
falrici de plăci prefabric; 
cdstrucția de locuințe e 
pt ecte se află in curs c 
și i agricultură, unde av 
cr lie hidrotehnice men 
gr irigarea unor întins 
de eren. ca și acțiunile 
an iorării soiurilor de p 
va și a mecanizării mu: 
co in special în ce priv 
de shăr.

fit doar ci te Va din faț< 
zeniive ale economiei ct 
•ef mirii or constructive al 
țăriprietene din Antile.

V

TELEGRA
c is::_ 

put iii Cuba — cea 
anii sare a eliberării 
tele larii Adunări Nație 
rășt U: ' —
legr )ă __ _______
Plat Bravo Pardo, preș 
duni 1 Naționale a Putei 
a R ublicii Cuba.

Ai nai trimis telegram 
pganizații de masă 

centra

prilejul Zilei națio 
— — „a de

Nicolae Giosan, a a 
,i de felicitare

tare
și ui e instituții 
noasț, organizațiilor și 
simile.

Femeile britanice spun (NU" ampia 
de rachete nucleare pt teritoriul ț

LONDRA (Agerpres). - Prima 
acțiune de protest împotriva cursei 
înarmărilor din Marea Britonie a 
coincis cu începutul anului : la 1 ia
nuarie, un grup de membre ale orga
nizației „Femeile pentru poce“ au 
pătruns în incinta bazei militare de la 
Newbury, unde urmează să fie am
plasate rachete „Cruise". O purtă-

toare de cuvint o organizați' 
declșgt ziariștilor că această acți 
din plina zi a anului simboliza, 
doriițo femeilor de a opri amplasai 
acețjr noi arme în Marea Britar 

’ Tot o un gest simbolic, peste 30 i 
fmei, ținîndu-se de mîini, aU ' 

un adevărat lanț viu în j 
lui amplasament al rachete

de 
mat 
viitoîli

LA ÎNCEPUT DE AN

Prognoze pesimiste pentru eonomia americană
WASHINGTON (Agerpres). - 

Intr-un raport privind perspectivele 
anului 1983, citat de agenția Răuter, 
specialiștii de la Departamentul 
American al Comerțului apreciază că 
cea mai mare parte din unitățile 
economice din Statele Unite vor 
funcționa sub capacitățile lor. Dome
niile asupra cărora planează cele mai 
multe incertitudini sînt cel financiar

și cej legate de tehnologia aero- 
spațuă.

Diflultățile se vor menține șl In 
indusia siderurgică. în 1982, livră
rile q oțel s-au situat la cel mai 
scăzulnivel din ultimii 24 de ani. iar 
număil celor ce și-au pierdut locu
rile d| muncă în această importantă 
ramul! s-a ridicat la 130 000, la care 
trebuii adăugați alți 23 000 de șomeri 
parțial.

Practicile protectionism subminează 
dezvoltarea economică a kmericii Latine

CARACAS (Agerpres). — Pen
tru a contracara consecințele crizei 
economice mondiale este necesar ca 
statele latino-americane să-și extin
dă raporturile de cooperare reciproc 
avantajoase, a declarat, la Caracas, 
președintele Institutului de comerț 
exterior din Venezuela (I.C.E.), Se
bastian Alegrett. Pe de altă parte, 
el a condamnat practicile unor state 
occidentale care, afectate de receslu-

ne, rearg la măsuri protecționiște în 
comerțl internațional. Președintele 
I.C.E. i subliniat, în context, că re- 
centeldamenințări ale S.U.A. și ale 
Pieței nmune privind aplicarea unor 
măsuri: vamale complementare îm
potriva Venezuelei și a altor țări 
latino-âneficane demonstrează 
vitateapoliticli protecționiște pro
movatele statele occidentale.

țări 
gra-

PORTUGALIA : Consultări în vedeea desemnării unui 
nou premier

LISABONA (Agerpres). — La 
încheierea unei reuniuni care a durat 
12 ore, conducerea Centrului Demo
cratic și Social, partid ce tace parte 
din Alianța Democratică, a acceptat 
desemnarea lui Vitor Crespo, social
democrat, ca succesor la conducetea 
guvernului al premierului demisionar, 
Francisco Pinto Balsemao, anunță

agențiile Reuter și France Presse. 
Deșemn^ea acestuia, apreciază ob- 
servatorii politici din Lisabona, re
prezintă un ultim efort de a evita 
destrămaiea Alianței Democratice —- 
din care mai' fac parte P.S.D. șt 
Partidul popular Monarhist — și, Ița 
felul aceia, înlăturarea perspectivei 
alegerilor generale anticipate.
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