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DIN ADÎNCUL INIMILOR- 
ÎNALTĂ CINSTIRE REPUBLICII
A

stăzi, aproape de cumpă
na dintre ani, sărbătorim 
pentru a 36-a oară Ziua 
Republicii, ziua în care, ia 
30 Decembrie 1947, încă o năzuință 

venind din adîncuri de istorie se în
scria in hronicul timpurilor ca un fapt 
împlinit : năzuința poporului român 
de a fi singur stăpîn pe soarta sa, 
de a se cirmui potrivit vrerilor și le
gitimelor sale interese, de a trăi li
ber și demn într-o țară liberă și 
demnă.

Din perspectiva anilor care au tre
cut de la acel sfîrșit de decembrie 
al lui 1947, cînd poporul român a 
instaurat în țară cea mai democra
tică formă de guvernămînt din înde
lungata sa istorie, apare limpede că 
țara a pășit atunci pe un făgaș nou 
ai devenirii sale, în cursul acestui 
răstimp fiind, pentru întîia oară, des
cătușate și puse pe deplin în valoare 
marile , energii creatoare ale tuturor 
oamenilor muncii, uriașul lor poten
țial constructiv.

Pe această bază s-a asigurat în 
toți acești ani o creștere economică 
de o amploare fără precedent, s-au 
dezvoltat în ritmuri înalte forțele de 
producție, toate zonele țării au fost 
angrenate in circuitul unei vieți in
dustriale dinamice, s-a înnoit profund 
înfățișarea tuturor așezărilor patriei. 
Apare limpede, deopotrivă, că pro
clamarea Republicii a fost piatra de 
lomelie, de început, a vastului pro
ces pe care l-a cunoscut societatea 
românească în acești ani - întărirea 
continuă a democratismului prîndui- 
rli noastre, făurirea cadrului propice 
de participare largă, nemijlocită a 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, la conducerea 
vieții economice, sociale și politice a 
țării, la soluționarea treburilor ob
ștești. Proâes care își vădește însem
nătatea istorică prin puternica afir
mare a inițiativei cetățenești, a apti
tudinilor creatoare ale tuturor fiilor 
țării, acestea fiind importante pirghii 
ale accelerării progresului econo- 
mico-social, ale perfecționării neîn
trerupte a societății noastre. Și 
apare iarăși deosebit de limpe
de faptul că anii care au tre
cut de la proclamarea Republicii 
au fost anii rodnici în care s-au în
făptuit consolidarea continuă a 
coeziunii societății noastre socialiste, 
cimentarea frăției oamenilor muncii 
din țara noastră, în care s-au adăugat 
vechilor și puternicelor temeiuri ale 
unității noastre altele noi, durabile 
și profunde : egalitatea deplină în 
drepturi a tuturor fiilor țârii, fără 
deosebire de naționalitate, comunita
tea lor de interese și aspirații, forța 
în continuă creștere a economiei so
cialiste unitare.

Privind cu’ firească mîndrie drumul 
străbătut în anii Republicii, poporul 
român este adînc pătruns de adevă
rul că dacă acest drum este jalonat 
de istorice izbinzi, că dacă, în ciuda 
multor obstacole ce au trebuit să 
fie depășite, drumul nostru a urcat 
mereu, aceasta se datorează faptului 
că la cîrma destinelor noastre s-a 
aflat Partidul Comunist Român. In 
toți acești ani, dînd o nouă strălu
cire bogatelor sale tradiții de luptă 
revoluționară, de slujire neabătută a 
cauzei poporului, partidul nostru co
munist a fost forța care, cu o exem
plară statornicie, a gîndit și elaborat, 
împreună cu poporul, cutezătoare 
programe de dezvoltare a țării, a mo
bilizat puterile creatoare ale națiunii, 
a unit intr-un unic și mare șuvoi ener
giile salp, orientîndu-le înspre edifi
carea unei economii puternice, ar- 
monips dezvoltate — ca temelie solidă

(Continuare in pag. a II-a)

Desen de Gheorghe CALARAȘU

C ÎN TARE ROMÂNIEI

INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘEȘCU
acordat ziarului iugoslav

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, l-a primit, în ziua de 22 decembrie a.c., pe Bogdan Decermici, 
șeful rubricii de politică externă a ziarului iugoslav „Borba", căruia i-a
acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE: România a săr
bătorit cea de-a 65-a aniver
sare a făuririi statului național 
unitar, moment de seamă in 
istoria națională. Dacă ați bi
nevoi, tovarășe președinte, să 
ne 'înfățișați, pe scurt, princi
palele caracteristici ale drumu
lui parcurs de România in rea
lizarea independenței naționale 
a statului modern român. In 
acest context, v-am ruga să 
subliniați care sint principalele 
realizări ale României socialis
te, îndeosebi după Congresul al 
IX-lea al partidului, și cu ce 
obiective intră- ea in anul celei 
de-a 40-a aniversări a eliberă
rii sale?

RĂSPUNS : Am sărbătorit nu de 
mult a 65-a aniversare a făuririi 
statului național unitar român. 
Aceasta a prilejuit o trecere în re
vistă a luptelor purtate de poporul 
român împotriva dominației străine, 
pentru păstrarea și dezvoltarea en
tității poporului român Și formarea 
națiunii române, apoi a statului na
țional unitar.

O caracteristică generală a dezvol
tării poporului român o constituie 
faptul că întotdeauna, din vremurile 
îndepărtate pînă în epoca modernă, 
populația de pe aceste meleaguri și, 
apoi, poporul român au acționat 
pentru a-și păstra ființa proprie, au 
dus lupte hotărîte împotriva domi
nației străine — îndeosebi împo
triva imperiului otoman, precum și 
a imperiului austro-ungar.

Chiar în cele mai grele timpuri, 
țările românești și-au păstrat o 
anumită autonomie și au constituit 
— după cum este, dealtfel, bine 
cunoscut — un sprijin puternic pen
tru popoarele din Balcani in lupta 
împotriva imperiului otoman. Aș 
menționa numai faptul că lupta de 
eliberare a Greciei a pornit de pe 
teritoriul românesc, cit și faptul că 
organizațiile de eliberare ale Bulga
riei. inclusiv formațiunile ei de 
luptă, s-au organizat și au pornit 
de pe teritoriul românesc, că în 
războiul pentru cucerirea indepen
denței naționale România a partici

pat activ și la eliberarea Bulgariei. 
Sint, de asemenea, multe momente 
comune în lupta poporului român și 
poporului sirb și altor popoare ale 
Iugoslaviei.

Doresc insă să subliniez în mod 
deosebit faptul că numai revoluția 
de eliberare socială și națională, tre
cerea la construcția socialismului 
au asigurat deplina independentă a 
României, lichidarea definitivă a 
oricărui fel . de dominație imneria- 
listă și au permis poporului nostru să 
treacă lâ dezvoltarea în forme noi 
a națiunii române, la consolidarea 
și dezvoltarea independenței și 
suveranității țării.

în acest context, un rol deosebit 
de important îl are puternica dez
voltare economico-socială a Româ
niei în anii construcției socialiste. 
Aș menționa, in acest sens, numai 
citeva date. Astăzi, industria româ
nească produce de peste 50 de ori 
mai mult decit înainte de ce! de-al 
doilea război mondial. Am dezvoltat 
puternic noi ramuri ale industriei 
în sectoarele hotăritoare ale asigură
rii progresului multilateral al econo
miei naționale și întăririi indepen
denței țării. Numai în ultimii 20 de 
ani industria românească a înregistrat 
o dezvoltare într-un ritm anual de 
circa 12 la sută. Practic, peste două 
treimi din fondurile fixe ale Româ
niei sint realizate in acești ani.

Pe această bază am obținut și o 
creștere puternică a verfitulul na
țional — de circa 15 ori — am asi
gurat atît mijloacele necesare dez
voltării tării, cît și ridicării conti
nue a nivelului de trai, material și 
spiritual, al întregului popor.

Am desfășurat o largă activitate 
de construcții social-culturale. în 
ultimii 10 ani realizăm anual circa 
150 000 de apartamente. Dealtfel, 
oricine poate constata activitatea de 
construcții industriale, agricole, so
cial-culturale care se desfășoară în 
toate zonele țării. Se poate afirma 

■că una dintre marile realizări ale 
României socialiste este .și aceea că 
a acționat pentru amplasarea terito
rială cit mai judicioasă a forțelor de 
producție și pentru dezvoltarea in-

„Borba"
dustrială a tuturor zonelor țării. Am 
pornit de la faptul că dezvoltarea in 
mod echilibrat a forțelor de pro
ducție în toate județele și în toate 
zonele țării constituie factorul 
h’otărîtor pentru crearea condițiilor 
necesare ridicării nivelului de trai 
și de civilizație al maselor popu
lare. pentru asigurarea adevăratei 
egalități în drepturi intre toți oa
menii muncii, intre toți cetățenii 
tării, fără deosebire de naționali
tate.

Am putea deci spune că acum, 
cind ne pregătim’să sărbătorim cea 
de-a 40-a aniversare a victoriei re
voluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperia- 
listă. facem un bilanț măreț. Po
porul nostru se prezintă cu realizări 
remarcabile în toate domeniile, ceea 
ce demonstrează atit capacitatea sa 
creatoare, dar, mai cu seamă, forța 
socialismului, faptul că un popor 
devenit stăpîn pe destinele sale 
poate să-și făurească, intr-un timp 
scurt, o viață nouă, liberă, să-și asi
gure bunăstarea, fericirea și indepen
dența.

ÎNTREBARE: In cele mai
înalte foruri de partid, in anul 
1982, dumneavoastră, tovarășe 
președinte, ați expus problema 
renunțării la teza dictaturii pro
letariatului in etapa actuală de 
dezvoltare și v-ați pronunțat 
pentru adoptarea tezei statului 
democrației muncitorești, revo
luționare. Am dori 3ă cunoaș
tem, in primul rind, conținutul 
tezei privind statul democra
ției muncitorești, revoluționare 
și, in al doilea rind. se face 
in prezent și ce se vă face in 
viitor in România pentru ca 
această teză să prindă viață ?

RĂSPUNS : România a parcurs. 
In anii socialismului, o cale lungă 
pe drumul dezvoltării sale materiale 
și spirituale, dar și al înfăptuirii 
unor profunde transformări sociale 
și politice. Analizind toate aceste 
mărețe realizări și transformări re
voluționare, am ajuns la concluzia 
că ele sint rezultatul aplicării crea
toare a adevărurilor generale la 
condițiile concrete ale României, al 
aplicării principiilor socialismului 
științific, ale materialismului dia
lectic și istoric, nu după anumite
(Continuare în pag. a Vil-a)

0 remarcabilă realizare a constructorilor Canalului Dunăre-Marea Neagră:

AU FOST ÎNCHEIATE [UCRÂRILE DE BAZĂ Șl AII ÎNCEPUT PREGĂTIRILE 

PENTRU DESCHIDEREA, IN TERMEN SCURT, A NAVIGAȚIEI

TELEGRAMA
ADRESATĂ COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘEȘCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român

Ți-aduc cîntare, azi, iubită țară,
Fiii ce-n muncă iți slăvesc tăria,
Aduc pe timpla ta o zi de primăvară 
Și-un gînd de pace pentru ROMÂNIA.

Cu CEAUȘESCU-n frunte, porni-vom inainte 
Spre a deschide căi ce neumblate sint; 
Acesta ne e gindul cutezător, fierbinte 
Să ducem faima noastră pe tot acest pămînt.

Pe stema ta noi vrem mereu să dăinuiască 
Pădurile de brazi, de sonde și furnale, 
Cimpiile mănoase cu plinea strămoșească, 
Cu vinu-aprins ce curge din marile-ți pocale.

Să fie cerul tău senin ca primăvara
Și porumbeii albi să-ți poarte gindul păcii, 
Stindardul tău să fie mereu aprins ca para 
Și să te-nalți de-a pururi, ca țară-a libertățiil

Emilian CORICI 
muncitor, Gura Motrului

EPOPEEA CONSTRUCȚIEI
Ideea s-a Ivit într-o că

lătorie. Mă aflam la Port 
Said și priveam Suezul, cu 
apa lui cafenie în care se 
reflectau siluetele vapoare
lor intr-o dulce amorțeală 
de vară. Trecusem prin 
delta Nilului ei mă suiseră 
niște egipten pe cocoașa 
unei cămile dresate care o 
făcea pe transatlanticul a- 
flat sub tangaj. In față am 
văzut piramidele roșcate, 
cu scările lor improvizate 
din uriași calupi de piatră 
pe care timpul nu-i rănise 
prea mult. Mă gindeam. 
cum se gindiseră atiția 
pină atunci, cum căraseră 
oamenii aceste trepte de 
granit pină in deșert, cu ce ' 
mijloace materiale și mai 

i ales cu Ce istețime ingine- 
K__________________________

rească ? Imaginea mi-a re
venit anul trecut privind 
șirul nesfirșit de camioane 
de la Canalul Dunăre — 
Marea Neagră care aduceau 
de undeva pămint și-l de
puneau pe un taluz. Era 
ca pe o bandă rulantă ; tre
buie să fi fost citeva mii, 
nu se opreau parcă, descăr
catul dura citeva minute și 
pe urmă porneau cu viteză 
spre locul de unde venise
ră. Siluetele citorva poduri, 
încă in construcție, văzute 
la Jurnalul de seară al Te
leviziunii, niște flori date 
muncitorilor ; felicitările 
reciproce, pe urmă, alte i- 
magini. din alte locuri, în 
sfirșit, primul tronson în 
care apa pătrunsese. Eclu
ze. ce exotic e acest cuvint.

și iar chipuri de oameni, 
veniți de cine știe unde, ță
rani. studenți și muncitori, 
cabane, un . catațg cu un 
drapel,, brigăzi ; ce-mi a-

Eugen BAR3U

minteau mie careurile cu 
oameni puternici, asudați, 
alergînd de colo-colo ? Pri
mele brigăzi’ de la Agnita- 
Botorca, cjntecele acelui 
timp ; Bicazul în batardoul 
căruia coborisem cind incă 
se lucra pe fundul de 
beton, periat cu sîrma 
ca și cind ar fi tre
buit ca toată acea pardo
seală de ciment să fie

depilată contra infiltrărilor, 
și cabine zburătoare tre
ceau șuierind pe deasupra 
capetelor noastre, strigăte, 
explozii, undeva in dreapta 
și stingă ; fețe asudate, iar 
căștile acelea 1 ca ale solda- 
ților pe front care păreau 
fragile ca niște'foi de cea
pă, parcă negarantind secu
ritatea celor ce le purtau. 
Valea Jiului, vagoanele cu 
cărbuni, adincul in care co- 
borai pe niște platforme 
deschise, fețele negre ; o- 
chii atit de albi prin con
trast, și totuși surisuri, 
seara aceiași oameni cîn- 
tînd cu glasuri răgușite in
tr-o cantină nu prea ară
toasă... Epopeea construc
ției...

De atunci am văzut mul

te șantiere ; m-am cățărat 
în virful munților, am co- 
borit in cimpii, am vizitat 
citeva porturi. Ceva se 
schimbase. Nu mai semăna. 
Lopata deyenise o piesă a- 
nacronică, aproape, deși și 
ea e bună mai totdeauna ; 
apăruseră mașini construite 
în fabricile noastre. Plugul 
ancestral ajunsese la mu
zeu. fabrica de tractoare de 
la Brașov arunca pe piață 
mii de tractoare ; pe șan
tierele României apăruseră 
uriașe macarale care înlo
cuiau efortul comun de al
tădată ; camioane de mare 
tonaj ; la Galați și la Con
stanța siluetele vapoarelor 
date la apă îmi vorbeau
(Continuare in pag. a Il-a)

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în numele tuturor constructorilor Canalului Du

năre — Marea Neagră vă raportăm, cu satisfacție 
și mîndrie, că, drept rezultat al eforturilor depuse, 
pe șantierele noului drum de apă care străbate Do- 
brogea au fost încheiate lucrările de bază și au 
început pregătirile pentru deschiderea, în termen 
scurt, a navigației.

La marea bucurie pe care o încercăm, gîndurile 
noastre se îndreaptă pline de aleasă dragoste și 
nețărmurită recunoștință către dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, emi
nent revoluționar, care de aproape două decenii 
conduceți cu neasemuită înțelepciune și clarviziune 
partidul și statul nostru, poporul român spre îm
plinirea celor mai înalte idealuri ale sale de pace și 
progres.

Epoca Ceaușescu în care avem fericirea să trăim, 
inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, a 
dăltuit în istoria milenară a României pagini de 
nepieritoare glorii și împliniri fără precedent.

Noua cale de navigație dintre Dunăre și Marea 
Neagră se înscrie printre cele mai de seamă ctitorii 
ale dumneavoastră, dăruite istoriei și țării, și va 
dăinui peste veacuri ca o grăitoare mărturie a hăr
niciei și talentului poporului român. Realizată în
tr-o perioadă cind în întreaga lume s-au făcut pu
ternic resimțite efectele recesiunii economice, ale 
crizei energetice și de materii prime, cînd nesăbuita 
cursă a înarmărilor înghite sume fabuloase, această 
monumentală operă de artă inginerească este o 
nouă și concludentă dovadă a marilor resurse și 
posibilități ale orînduirii noastre socialiste, a voca
ției poporului român de pace și colaborare inter
națională în slujba civilizației și binelui omului.

La construcția canalului, alături de unități spe
cializate ale Ministerului Transporturilor și Tele
comunicațiilor, de brigadieri ai Șantierului națio
nal al tineretului și de militari ai forțelor noastre 
armate, a participat practic întreaga tară. Concep
ția și execuția noului drum de apă de 64,2 km și 
a instalațiilor sale, însumînd peste 300 milioane mc 
excavații și dragaje, peste 4,2 milioane mc betoane, 
36 de poduri, dintre care 11 poduri de cale ferată

și rutiere mari, cu" deschideri pînă la 160 metri, 
2 ecluze cu echipamentele lor complexe, noile por
turi, între care portul Constanța-Sud, sînt rodul 
gîndirii inginerești a aproape 40 institute de pro
iectare și cercetare, al producției de înaltă precizie 
a peste 100 de fabrici și uzine și al muncii eroice 
a zeci de mii de excavatoriști, betoniști și alți con
structori.

în înfăptuirea acestui grandios obiectiv, inima și 
conștiința noastră înscriu la loc de frunte numele 
dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu. Cunoscînd ca 
nimeni altul talentul și hărnicia poporului nostru, 
capacitatea sa creatoare, ați apreciat că stadiul de 
dezvoltare la care a ajuns industria românească, 
întreaga economie a țării, face pe deplin posibilă 
realizarea acestei lucrări de mari proporții. înce- 
pînd cu proiectul general și terminînd cu cele de 
detaliu, soluțiile adoptate și fiecare etapă în parte 
a construcției s-au realizat sub directa dumnea
voastră conducere și îndrumare. în tot timpul exe
cuției, toți cei ce am participat la realizarea canalu
lui v-am simțit alături de noi, ajutîndu-ne cu în
demnurile și sfaturile dumneavoastră, îmbărbătîn- 
du-ne să biruim greutățile. Ca în toate marile rea
lizări ale poporului român din ultimele două dece
nii, humele dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii, este astfel încrustat pe fron
tispiciul de onoare și în realizarea celei mai mari 
lucrări de investiții cunoscută pînă acum în 
România.

Considerăm drept o înaltă datorie a noastră ca, 
odată cu cele mai alese sentimente de dragoste și 
recunoștință, să vă exnrimăm hotărîrea noa'tră 
fermă rie a nu precupeți nici un efort, de a ne face 
pe deolin datoria și în cele mai bune condiții și la 
ce’elalte lucrări pe care ni le-ati încredințat : Cana
lul Poarta Albă — Midia-Năvodari și Canalul 
București — Dunăre. Vă asigurăm că, asemenea în
tregului ponor, vom lupta fără nreget nentru în
făptuirea neabătută a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru. întemeiată pe gîndirea 
dumneavoastră revoluționară, de excenție, nentru 
înălțarea României ne cele mai înalte culmi ale 
civilizației și progresului, nentru triumful păcii și 
idealurilor de libertate în întreaga lume.

Ion STOIAN, prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R. ; 
Nicu CEAUȘESCU, prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist ; general-colonel Constantin OLTEANU, ministrul 
aoărății naționale ; Vasile BULUCEA, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor ; general-colonel Vasile IONEL, director general al 

Centralei Canalul Dunăre-Marea Neagră
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Puterea poporului - puterea țării
Se împlinesc, azi, 36 de ani de cînd România a 

devenit Republică. Se împlinesc 36 de ani de 
cind, in țara noastră, poporul este deținătorul de 
drept și de fapt, unic, al puterii politice.

De la Republica populară la Republica socialistă 
de azi. de la realitățile din acei ani de inceput de 
nouă epocă la marile înfăptuiri din anii cei mai 
rodnici ai țării, anii în care la cirma destinelor 
națiunii noastre socialiste se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, poporul român a străbătut un drum

glorios, de profunde înnoiri în toate domeniile 
muncii și vieții noastre, S-a dezvoltat statul so
cialist, au avut loc prefaceri revoluționare in 
esența și baza lui socială, au fost perfecționate 
structurile si mecanismele sale. Pe acest fond, a fost 
edificată economia socialistă unitară, s-au produs 
prefaceri calitative in structura de clasă a socie
tății,. s-a intensificat procesul de omogenizare 
socială ; a fost făurită unitatea social-politică a 
întregului nostru popor în jurul partidului. S-a

instituit un nou sistem de conducere a societății, 
întemeiat pe știință, pe necontenita dezvoltare, 
adincire și perfecționare a democrației socialiste, 
pe afirmarea umanismului revoluționar. Au fost 
înfăptuite prefaceri radicale in toate județele, in 
toate orașele și satele. în prezent, poporul intreg, 
transpunind in viață hotăririle celui de-al XII-lea 
Congres, ale Conferinței Naționale din decembrie 
1982. asigură trecerea României într-o nouă etapă, 
superioară, a dezvoltării sale.

Sint nenumărate acele realități ale tării ce ilus
trează, cu forța de convingere a faptelor, drumul 
glorios pe care România l-a parcurs in 36 de ani 
de Republică. La citeva dintre aceste noi realități 
ne vom referi In rindurile ce urmează, cu inten
ția de a reda, aici, două edificatoare repere : 
de unde am plecat și unde am ajuns. Două repere 
ale unui drum mereu ascendent, de cutezătoare 
proiecte, de remarcabile realizări, dovedind ce 
poate înfăptui un popor stăpîn pe propria soartă.

„STRUCTURA 
DE REZISTEN
ȚĂ" A NOULUI 

EDIFICIU 
SOCIALIST 
AL TĂRII

nească avea în dotare 13 713 tractoa
re și 44 combine autopropulsate ; Ia 
finele anului 1932, numărul acestora 
se ridicase la 163 932 și, respectiv, 
38 345. A crescut, totodată, suprâfa'a 
irigată: 42 500 hectare în 1930: 230 000 
hectare în 1965 ; 2 380 000 hectare in 
1982. Pe această bază, s-au înregis
trat însemnate sporuri de producție, 
în 1932, pentru prima oară in istoria 
tării, s-au produs 1 000 kg cereale 
boabe pe locuitor.

MUNCA - O 
ÎNDATORIRE 
DE ONOARE, 

UN DREPT 
GARANTAT

De unde s-a plecat ? De la 
o țară în care numai cîteva mari 
orașe erau centre industriale. Statis
ticile arată că In momentul naționa
lizării principalelor mijloace de pro
ducție, act istoric înfăptuit la numai 
citeva ,luni după proclamarea Repu
blicii, șase mari centre industriale — 
București, Timișoara, Reșița, Arad, 
Cluj și Hunedoara — cuprindeau 
peste 60 la sută din totalul forței de 
muncă din industrie. Spre aceste 
centre se indreotau, in căutare de 
lucru, oameni din toată tara. Cele 
mai multe județe erau subdezvolta
te și nu aveau posibilități de valo
rificare a resurselor de muncă.

Unde s-a ajuns ? România este 
in prezent o țară socialistă indus- 
trial-agrară în plină dezvoltare. 
Avem în față un tablou cuprinzind 
principalele produse realizate in anul 
1981, comparativ cu anul 1950. Un 
tablou bogat în semnificații.

Mai întii prin diversitatea lui : 
gama produselor arată varietatea ra
murilor industriei noastre socialiste, 
multe dintre ele fiind „de virf". 
Privim tabloul și vedem, în dreptul 
anului 1950, numeroase spații goale. 
Atunci nu se producea oțel aliat și 
superior ; în 1981 s-au realizat 1 262 
mii tone. Nu se produceau aluminiu, 
calculatoare electronice, mașini, uti
laje și instalații tehnologice, excava
toare. autoturisme și alte produse 
industriale ; in 1981 nu numai că ast
fel de produse se realizau în Româ
nia, in cantități mari, dar unele au 
ajuns la ? performanțe superioare, 
comparabile cu ale unor firme din 
țări cu bogate tradiții industriale. 
Semnificative sint și creșterile înre
gistrate in 1981, față de ceea ce se 
realiza în 1950 : la energie electrică 
— de la 2 113 la 70 138 milioane kWh; 
la tractoare — de la 3 469 la 63 093 
bucăți : la rulmenți — de la 217 mii 
la 105 912 mii bucăți ; la îngrășămin
te chimice — de la 0,6 mii la 2 640 
mii tone.

Un rol fundamental în dezvoltarea 
Industriei l-a avut faptul că. după 
cel de-al IX-lea Congres, partidul, 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au promovat o 
politică realistă și judicioasă privind 
acumulările. Cote tot mai mari din 
venitul național au revenit fondului 
de dezvoltare. Pe această bază, an 
de an a sporit volumul investițiilor. 
Dacă în primele trei cincinale inves
tițiile medii anuale nu au fost mai 
mari de 24 miliarde lei. în următoa
rele trei dineinale ele au crescut de 
peste cinci ori, ajungindu-se la o 
medie anuală de 121 miliarde lei. 
Numai volumul investițiilor din pri
mii doi ani ai actualului cincinal 
este de 1.2 ori mai mare decît tota
lul investițiilor din perioada 1951— 
1965.

în 1943, primul an de existență al 
Republicii, cind economia socialistă 
era la inceput de drum, forța de 
muncă ocupată în industrie avea, in 
totalul populației active, o pondere 
de numai 12,1 la sută. Agricultura 
înregistra atunci un record absolut : 
73,5 la sută. Firește, în aceste con
diții gama profesiilor era restrînsâ. 
Noua Constituție, adoptată in acel 
an, prevedea că statul asigură drep
tul Ia muncă pe măsura dezvoltării 
economiei socialiste.

Dar odată cu intensificarea indus
trializării socialiste s-au lărgit posi
bilitățile în privința diversificării 
profesiilor și a creșterii numărului 
personalului muncitor. Numai în doi 
ani, din 1948 și pină în 1950, numă
rul locurilor de muncă s-a dublat. A 
sporit, treptat, cererea de forță de 
muncă în industrie și construcții. 
Aceste noi realități s-au reflectat in 
Constituția din 1952 ; pentru prima 
oară în istoria României ii era ga
rantat dreptul Ia muncă fiecărui ce
tățean al țării.

Congresul al IX-lea a determinat 
o puternică dezvoltare a industriei 
socialiste ; progresul și civilizația so
cialistă au pătruns în toate județele, 
în toate localitățile. Au fost asigu
rate, astfel, condiții pentru utilizarea 
optimă a forței de muncă și se ofe
rea șansa unei înalte calificări. Pe 
această bază, Constituția României 
socialiste, adoptată in 1965, a legife
rat garantarea dreptului Ia muncă 
absolut tuturor cetățenilor țării, fără 
deosebire de naționalitate, în ranort 
cu cerințele dezvoltării economico- 
sociale, dar și de calitatea pregătirii, 
de aptitudini, de ontiuni. Se deschi
deau. astfel, fiecărui om ăl muncii 
largi posibilități de afirmare profe
sională și socială.

Dacă în 1950 personalul muncitor 
era de 2,4 milioane oameni, în 1980 
ultimul an al cincinalului precedent, 
a ajuns la 7.3 milioane. Numărul 
locurilor de muncă sporește an de 
an. Chiar și în 1982, intr-un an în 
care, în condițiile unei puternice 
crize economice mond'ale. șomaiul a 
atins cele mai ridicate cote în țările 
capitaliste dezvoltate, in România 
numărul personalului muncitor a 
sporit cu încă 120 de mii de oameni.

PARTICIPARE 
ACTIVĂ LA 

CONDUCEREA 
SOCIETĂȚII

în condițiile dezvoltării unei In
dustrii puternice, a apărut posibili
tatea de a se trece și Ia moderniza
rea agriculturii în consens cu cele 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii contemoorane. Noua revoluție 
agrară, pornită din Inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu, are ca scop 
asigurarea unui important salt cali
tativ in agricultura românească. 
Creșterile sint mari si în acest do
meniu. în 1930 agricultura româ-

în anii Republicii, Partidul Comu
nist Român a militat neîncetat pen
tru a asigura tuturor cetățenilor pa
triei un alt drept fundamental — 
acela de a participa plenar, activ, 
constant Ia viața politică a țării, Ia 
conducerea tuturor sectoarelor de 
activitate.

în stilul de muncă al partidului 
nostru s-a încetățenit, cu deosebire 
în perioada - de duoă Congresul al 
IX-leo al partidului, practica unei 
consultări sistematice, a dialogului de

lucru cu făuritorii bunurilor materia
le și spirituale, cu toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalitate. 
Promotorul acestui stil de muncă a 
fost și este secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al că
rui birou de lucru este țara întreagă. 
Iată numai citeva argumente. De la 
Congresul al IX-lea al partidului 
tovarășul . Nicolae Ceaușescu a parti
cipat la 207 congrese, conferințe, 
consfătuiri, întilniri de lucru la ni
vel național ; a efectuat 581 vizite în 
Capitală și în toate județele tării ; 
au fost efectuate 2 013 vizite in în
treprinderi industriale, unități agri
cole, șantiere de construcții etc., 
dezbătindu-se la fața locului și solu- 
ționindu-se problemele concrete ale 
dezvoltării noastre, indicindu-se căi 
și mijloace pentru accelerarea pro
gresului multilateral al țării.

Sub impulsul gindirii și acțiunii 
revoluționare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu s-a făurit In acești ani un 
cadru democratic unic in felul său. 
care asigură participarea largă, 
nemijlocită a tuturor cetățenilor 
țării la conducerea treburilor ob
ștești. Să ne reamintim. în acești ani 
au fost instituționalizate adunările 
generale ale oamenilor muncii ca 
for suprem de conducere în unitățile 
economice, consiliile oamenilor mun
cii, ca organe de conducere colec
tivă, consiliile de control muncito
resc și comisiile pe probleme in în
treprinderi etc.

Au fost create și investite cu largi 
atribuții organisme cu caracter per
manent, care asigură în diverse do
menii de activitate participarea largă 
a oamenilor muncii la elaborarea și 
adoptarea deciziilor. (Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale — adevărat parlament eco
nomic al țării. Consiliul Național al 
Oamenilor Muncii, Consiliul Națio
nal al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor etc.). Au fost instituționali
zate largi forumuri democratice cu 
atribuții de decizie in domenii fun
damentale ale vieții economico-so- 
ciale și politico-ideologice a țării — 
Congresul consiliilor oamenilor 
muncii din industrie, construcții, 
transporturi, circulația mărfurilor și 
finanțe, Congresul consiliilor de con
ducere ale unităților agricole socia
liste, al întregii țărănimi, al consilii
lor oamenilor muncii din industria 
alimentară, silvicultură și gospodări- ; 
rea' apelor. Congresul . consiliilor . 
populare județene Si 81 președinților 
consiliilor populare municipale, oră
șenești și comunale. Congresul edu
cației politice și culturii socialiste. 
Congresul educației și învățămîn- 
tului.

Din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceausescu a fost creat Frontul De
mocrației și Unității Socialiste, cel 
mai larg cuprinzător organism de
mocratic al societății noastre, in care 
sint reprezentate toate forțele poli
tice, clasele și păturile sociale ce al
cătuiesc națiunea noastră socialistă, 
precum si Organizația Democrației 
și Unității Socialiste, care asigură în 
mod organizat participarea cetățeni
lor care nu sint membri ai partidului 
Ia conducerea treburilor obștești.

O expresie concludentă a largului 
democratism al societății noastre o 
constituie compoziția organelor cen
trale și locale ale puterii de stat. 
Astfel, din totalul celor 369 de depu- 
tați in Marea Adunare Națională. 130 
lucrează nemijlocit In' producție. 
Consiliile populare cuprind peste 
62 900 de denutați — muncitori, 
țărani, intelectuali, alte categorii de 
oameni ai muncii. Corespunzător 
sint reorezentati oamenii muncii din 
rîndul naționalităților conlocuitoare.

ACCES LARG 
LA

ÎNVĂȚĂTURĂ
Reforma invățămîntului. legiferată 

în primul an al Republicii, făcea

| DE CÎND
ț De cînd mă știu țăran al țării mele 
ț am domolit cu plugul și cu munca 

acest pămint cutreierat de stele 
și mi-am iubit pădurile și lunca ; 
de cind mă știu cu fapta-mi țin 

cuvintul 
și cred in visul meu ca-ntr-o 

poruncă 
căci inima mă leagă de pămintul 
udat cu lacrimi, dragoste și muncă; 
de cind mă știu, aici imi este 

vatra

MĂ ȘTIU I
cu toți ai mei de-a pururi o j

iubesc J 
și voi ara de-o trebui și piatra ț
căci piatra are suflet românesc I 
De cind mă știu țăran al 

țării mele 
m-am înfrățit cu munca și 

ogorul 
pe-acest pămint cutreierat de 

stele 
in care, COMUNIST ni-i Viitorul I

Anton STANCIU 
muncitor. Galați

UN FERICIT DESTIN
Un fericit destin durăm în Țara 
De muncitori și de țărani zidită 
Cu bucurii de rod bogat in vara 
Eliberării-n pace împlinită.

In glorioase vremuri de lumină 
Ni-i plaiul românesc etern renume; 
Republica ne este rădăcină 
Independentă, suverană-n .ne.

In patrie un rost avem și-o soartă
Și grîul ni se coace din iubire, )
Cu pîine caldă și cu sare-n poartă 
Ni-i sufletul un prag spre nemurire.

Această Românie-n veșnicie <
Sub Tricolor ni-i unică cetate. /
Partidul este flacăra ei vie ; ’
Republica trăiască-n libertate I )( 

George COANDA \

In mijlocul oamenilor muncii — unul din momentele dialogului neîntrerupt cu fara, cu poporul

primul mare pas către cuprinderea 
in instituțiile de învătămint a tutu
ror copiilor de vîrstă școlară. Tot
odată, au fost organizate ample ac
țiuni pentru lichidarea analfabetis
mului. Seară de seară, după ce co
piii plecau acasă, alte serii de ,.elevi“ 
luau loc in băncile școlilor : cei care 
deveniseră adulți fără să fi avut 
posibilitatea să învețe să scrie și să 
citească.

Anii de după cel de-al IX-lea 
Congres au fost și anii unei profun
de revoluții în domeniul învătămin- 
tului. Școala a devenit factor de 
cultură si civilizație pentru întregul 
popor. Treptat, s-a trecut la gene
ralizarea invătămintului de opt ani : 
apoi a celui de zece ani.

Datorită atenției deosebite a parti
dului. a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, prin 
grija tovarășeix academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, care răs
punde. din partea conducerii de 
partid și de stat, de învătămint, 
Stiintă și cultură, sînt asigurate toate 
condițiile pentru ca în fiecare scoa
lă. în flecare facultate conținutul 
procesului de Învătămint să fie la 
nivelul progresului economico-social 
al tării, la nivelul cuceririlor știin
ței și . tehnicii contemporane, pentru 
asigurarea unui sistem integrat de 
educare și pregătire in,școală, care 
să cuprindă toate formele specifice, 
de la grădinițe pină la instituțiile de 
învătămint superior. ,

De unde s-a pornit 7 Pentru a da 
un răspuns elocvent la această în
trebare. să deschidem ..Enciclopedia 
României**,  lucrare apărută în anul 
1939. Cităm de aici: „Dacă am face 
o confruntare atentă a structurii so-

cietății românești cu structura sis- 
temului său școlar, am ajunge la 
constatarea că acesta este in dez
acord cu structura societății și, deci, 
cu posibilitățile ei de dezvoltare".

Unde s-a ajuns ? La un sistem de 
învătămint deschis tuturor fiilor tă
rii. fără deosebire de naționalitate. 
La un sistem de învătămint care 
asigură un raport direct intre cifrele 
de școlarizare și numărul me: 'u în 
creștere al locurilor de muncă : intre 
structura rețelei de gimnazii, licee 
și facultăți și dinamica profesiilor ; 
intre calitatea activității economico- 
sociale și continutuț procesului in- 
structiv-educativ. pregătirea în școa
lă fiind raportată la realitățile pre
zentului și cerințele viitorului pa
triei. Si încă un fapt, deosebit de 
semnificativ : azi, in Republica So
cialistă România, nu există profesie, 
nu există domeniu de activitate 
pentru care școala românească să nu 
poată forma cadre cu o înaltă pre
gătire.

POPORUL - 
CREATOR Șl 
BENEFICIAR 
AL ACTULUI 
DE CULTURĂ

în toți anii Republicii s-a desfă
șurat o vastă bătălie pentru înzes
trarea tării cu o bază materială, cu 
instituții cultural-artistice. apte să

rfnuManos tus aîț . . ,ț ;tO — 
asigure nu numai înflorirea artei și 
culturii, ci și accesul nemijlocit al 
oamenilor la creația de artă, răspin- 
direa largă a luminii culturii. Dis
punem astăzi de o vastă rețea de 
teatre, edituri, muzee, cluburi, cine
matografe, case de cultură, cămine 
culturale, săli de expoziții, in mă
sură să implinească setea de cultură 
a întregului popor.

Dar mai mult decît atît, in anii de 
după Congresul al IX-Jea s-a năs
cut o nouă concepție privitoare Ia 
raportul creator — beneficiar al ac
tului de cultură, concepție al cărei 
strălucit promotor este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Re
publicii. în lumina acestei concepții 
de inalt umanism, de mare frumu
sețe. poporul trebuie să fie nu nu
mai beneficiar deplin al actului de 
cultură, ci și participant activ la 
actul de creație cultural-artistică. în 
această concepție și-a avut izvorul 
Festivalul național al muncii și hăr
niciei. al creației libere „Cintarea 
României", înțeles ca o vastă tribună 
de afirmare a aptitudinilor și voca
ției creatoare ale poporului nostru. 
Acum la încheierea celei de-a IV-a 
ediții și la începutul alteia noi se 
poate afirma fără teamă de a greși 
că Festivalul național „Cintarea 
României" a devenit vastul creuzet 
în care- se plămădesc noi și noi 
creații cultural-artistice de valoare, 
un uriaș cimp in care se afirmă ta
lentul și vocația creatoare a milioa
ne și milioane de oameni ai muncii.

Iată numai citeva cifre nrivitoare 
la ultima ediție a Festivalului națio
nal „Cintarea României". Au luat 
parte 142 342 formații artistice cu-

usveire nu sjaejzoj iroi:- 1
prinzind 3 341 908 membri și 49 201 
cercuri artistice cuprinzind 1150 168 
membri. Ceea ce se cuvine semna
lat. este faptul că in spiritul politi
cii generale a partidului și statului 
nostru 9197 formații artistice cu 
203 263 membri șl 3 045 cercuri ar
tistice cu 53 555 membri au prezen
tat spectacole ori și-au desfășurat 
activitatea jn limbile naționalităților 
conlocuitoare. Alte 2 930 formații 
artistice cu 58 799 membri și 1 000 
de cercuri artistice cu 16 999 membri 
au prezentat spectacole sau și-au 
desfășurat activitatea în limba ro
mână și în limbi ale naționalităților 
conlocuitoare.

Dreptul la muncă, la Învățătură, 
Ia cultură, largi posibilități de parti
cipare Ia conducerea vieții social- 
economice și politice — iată numai 
cîteva dintre drepturile fundamen
tale ale cetățeanului României so
cialiste. Drepturi garantate de Con
stituția tării, exemplar aplicate in 
viată, Poporul întreg răspunde grijii 
partidului ca in permanentă aceste 
drepturi să aibă un conținut real, 
prin necurmata strădanie de a munci 
mereu mai bine, de a învesti în în
treaga sa activitate mereu mai multă 
pasiune, gindire creatoare și ener
gie, de a valorifica atent, judicios, 
gospodărește resursele noastre ma
teriale. pentru ca mărețele obiective 
ale celui de-al XII-lea Congres, ale 
Conferinței Naționale, să devină 
realitate, pentru ca Republica noas
tră socialistă să înainteze cu pași 
mari spre viitorul său comunist.

Adrian VASILESCU 
Silviu ACI1IM

înaltă cinstire Republicii Epopeea construcției
(Urmare din pag. I)
a propășirii țârii, a prosperității pa
triei. Acest mare adevăr al anilor Re
publicii explică o altă realitate defi
nitorie pentru societatea noastră de 
azi - unitatea strînsă a poporului în 
jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
profunda încredere cu care întreaga 
națiune se străduiește să îndepli
nească în cit mai bune condiții mo
bilizatoarele obiective stabilite de 
conducătorul partidului și statului, 
convingerea adincă a tuturor cetățe
nilor patriei, fără deosebire de na
ționalitate, că politica partidului nos
tru nu are țel mai înalt decît bună
starea poporului, demnitatea țării șl a 
fiecăruia dintre fiii săi.

Privind cu firească mîndrie istoria 
nouă a patriei, inaugurată de actul 
proclamării Republicii, poporul român 
este, deopotrivă, pătruns de un alt 
adevăr; anii cei mai rodnici ai aces
tei epoci - ca, dealtfel, ai întregii is
torii a țării - sint anii care au trecut 
de la Congresul al IX-lea al partidu
lui. Pentru că ei du însemnat anii ce
lor mai ample progrese în dezvolta
rea forțelor de producție, anii în care, 
cu o exemplară consecvență, s-a în
făptuit o largă deschidere spre nou, 
spre ramurile de virf ale tehnicii, in 
măsură să asigure o superioară valo
rificare a resurselor noastre materia
le, a puterii noastre de creație.

Acești 18 ani sint martorii unei*  
vaste și sus.inute ofensive a perfec
ționării raporturilor sociale, a pîrghii- 
lor de conducere profund democratică 
a societății, sub semnul asigurării ac
cesului larg al cetățenilor patriei la 
dezbaterea, elaborarea și înfăptuirea 
programelor de dezvoltare econo- 
mico-socială, a legilor țării. O sus
ținută activitate pentru formarea omu
lui nou a avut ca rezultat o puternică 
întărire a conștiinței de sine a națiu
nii noastre, care se exprimă prin asu
marea conștientă de către imensa 
majoritate a cetățenilor a unor înalte 
răspunderi față de prezentul și vii- 
toruT patriei. O intensă activitate in
ternațională, aflată statornic sub sem
nul preocupării pentru împlinirea as
pirațiilor vitale ale popoareldr, nu
meroase inițiative și contribuții cu 
larg ecou în viața Internațională !n 
vederea soluționării problemelor lu
mii contemporane in consens cu ma
rile deziderate ale popoarelor au 
adus României socialiste in acești ani 
un larg prestigiu internațional, nenu- 
mărați prieteni pe toate meridianele 
globului.

Toate aceste împliniri sint legate în 
conștiința poporului de numele, ds 
gindirea și activitatea secretarului ge
neral al partidului, președintele Repu
blicii noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Acești 18 ani, de cînd to

varășul Nicolae Ceaușescu se află în 
fruntea partidului și statului nostru - 
ani ce se așază firesc în continuita
tea unei vieți de autentic revoluționar 
patriot — au pus cu putere în relief 
virtuțile sale de profund gîndltor re
voluționar — deschis noului, capabil 
să pătrundă esența fenomenelor, să 
descifreze cu înaltă rigoare științifică 
sensurile evenimentelor —, de strălu
cit conducător popular care, adînc în
crezător în puterile poporului său, în 
capacitatea lui de a asigura neabătut 
progresul țării, desfășoară o nepre
cupețită muncă de mobilizare și or
ganizare a energiilor națiunii în lup
ta pentru împlinirea mărețelor obiec
tive propuse, lată de ce în inima și 
conștiința poporului epoca ce o 
străbatem este indisolubil legată de 
numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
expresia simțămintelor sale celor mai 
adinei constituind-o îngemănarea ce
lor trei cuvinte-simbol ale acestui 
timp: „Partidul - Ceaușescu - Româ
nia".

Sărbătorim astăzi pentru a 36-a 
oară Ziua Republicii noastre, mîndri 
de a fi urcat tot atîtea trepte spre 
viitorul patriei, în pofida a nu puține 
greutăți și obstacole, încrezători in 
puterile noastre, în capacitatea noas
tră de a sui mai departe, neabătut, 
spre noi piscuri, spre culmile civiliza
ției socialiste șl comuniste.

(Urmare din pag; I)
despre o nouă eră. Am mers 
la hidrocentralele de pe Du
năre, am văzut Bistrița um- 
plind un lac de acumulare ; lin
gă Argeș, undeva, la mare înăl
țime, o statuie de aluminiu ne 
anunța că acolo se produce e- 
lectricitate. Mai încoace, pe va
lea Oltului, pe care altădată 
mă plimbam pașnic cu mașină, 
am văzut cum se mută șoselele 
mai bus. Să ridici drumurile, 
iată Piramidele noastre ! Să 
scobești stincile, să construiești 
un bulevard alpin în Făgăraș, 
la 2 000 și ceva de metri, printre 
stinci alunecătoare, să asculți in 
fiecare zi simfonia teribilă a 
muncii, iată Piramidele noastre !

Sub pămintul Bucureștilor, e- 
chipe de mineri, că altceva nu 
cred că sunt, sapă galeriile me
troului ; trec citeva luni și aflăm 
că mai avem o stație, numai 
marmură și stîlpi, cu vagoane 
construite pe la Arad, dacă știu 
bine. Iată Piramidele noastre ! 
Privesc presa vremii : cocioabe
le Teiului, ale gropilor margi
nale in Care am trăit și eu, ma
gistralele care le-au luat locul, 
semețele buildinguri, cu nu știu 
cite etaje, grădinile cu alei pe 
care aleargă copiii 1 Dar școlile, 
dar teatrele, dar sanatoriile, 
noile cinematografe, piețele în 
care nu mai trec mașini, cu fln- 
tînile care ar mai trebui să mai 
și funcționeze, cu acele pardo
seli de piatră în care sunt în
castrate simboluri Istorice sau, 
pur și simplu, desene suprarea
liste, iată Piramidele noastre 1 
în aer zboară avioane românești, 
fabrica e la doi pași de casa

mea, undeva lingă Băneasa, 
unde a mai răsărit un cartier, 
ridicat mai cu gust, mai șic, cu 
acoperișuri de olane : Cartierul 
aviatorilor 1 La fiecare intrare 
în București te întîmpină sche
lele noilor cartiere, e o frenezie 
neîncetată ; nu rareori, noaptea 
văd reflectoare măturînd peisa
jul nocturn. Nu există odihnă : 
pe pămint, sub pămint, in mine, 
pe ape, pe șosele, energia acestui 
veac trepidează ; trenuri lungi 
duc undeva noi mașini ; satele 
s-au electrificat de mult, imagi
nile nțicului ecran au intrat in 
toate casele. Mai sunt încă mul
te de făcut ; e mal greu, cu cri
za mondială ; mai avem de tras, 
dar ceva mă face optimist ; nu 
se poate ca această lecție aspră 
și roditoare, efortul de fiecare 
ceas să nu ducă la un sfirșit fe
ricit. Piramidele noastre își ara
tă pretutindeni siluetele mindre. 
Si atunci o altă imagine, de de
mult, îmi revine în minte ; mă 
aflam în piața Republicii cind se 
schimba garda de la Pa'atul re
gal. Plecase Maiestatea Sa si 
poporul adusese la cîrmă un gu
vern al muncitorilor și țăranilor. 
Erau în acel balcon cîțiva băr
bați, cam stingaci, fără sereni- 
tatea vechilor suverani, salutînd 
mulțimea. învinseseră comuniș
tii și se instaurase Republica. 
Citeva domnișoare de neam și 
cîțiva rătăciți politici cîriiau pe'' 
la colțuri. Ei nu înțelegeau ce 
avea să urmeze, au priceput-o 
tîrziu sau foarte tirziu. Secera și 
ciocanul nu era numai o emble
mă, era punctul de foc care de
clanșase energiile neostoite ale 
Revoluției românești...
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MEMORIA ANILOR,

MEMORIA FAPTELOR,

MEMORIA OAMENILOR
Se spune că patria începe cu locul 

natal al fiecăruia dintre noi. E un adevăr 
de-o simplitate și trăinicie tulburătoare. 
Oricîți ani s-ar așeza în vîrsta noastră, 
oriunde ne-am afla, trăiește viguros în 
noi imaginea casei părintești. Strada 
sau ulița copilăriei. Copacul care ne-a 
ajutat să fim mai aproape un pic 
de cerul tuturor anotimpurilor. Mires
mele inconfundabile ale văzduhului. Ori
zonturile dragi, care au măsurat dintot- 
deauna, cu răsăritul și apusul soarelui,

lungimea de undă a aspirației noastre, 
lată, s-au strîns în cununa Republicii 

36 de ani. Jubileu aflat sub semnul tine
reții fără bătrînețe a patriei socialiste, 
intrată cu adevărat intr-o nouă tinerețe 
mai ales după Congresul al IX-lea al 
partidului. Timp de mari energii crea
toare, timpul unor împliniri fără egal, 
strîns legat în conștiința națiunii de nu
mele și neobosita activitate desfășurată, 
în fruntea partidului și a țării, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cum se înfățișează, în această clipă 
de sărbătoare, locul natal din care, pen
tru cei aproape douăzeci și trei de 
milioane de cetățeni, începe țara lor de 
cîntec și dor, Republica Socialistă 
România ? Care sînt înnoirile demne de 
cronica nouă ce o scriem in drumul nos
tru „spre comunism în zbor?”. Memoria 
anilor, memoria faptelor și, deopotrivă, 
memoria oamenilor au adunat, în timp, 
aceste răspunsuri. Să facem publice 
cîteva dintre ele.

Privim cu mindrie
la chipul de azi al patriei

pece era 
1947 ?

Furnalul 4. din vatra siderurgiei 
gălățene, are — ca toate furnalele 
țării — evenimentele lui consem
nate riguros in jurnalul de funcțio
nare. După ce cîțiva ani buni a 
dat patriei nuri de fontă, i-a venit 
rindul la o cură de geriatrie indus
trială : reparația capitală. In acest 
sfirșit de decembrie și de an. echi
pa lui Traian Voicu zorea din 
urmă, aici, ziua unui nou eveni
ment : reaprinderea flăcării.' Clipă 
echivalentă cu startul spre alte 
riuri de fontă.

— Traian Voicu, știți 
locul acestui furnal, în

— Cimp gol, ce altceva ?
Intr-o altă rostire, cuvîntul „gol" 

ar putea probabil să treacă neob
servat. Acum insă e încărcat de 
sensuri. Muchia asta de deal n-a 
fost în urmă cu aproape patru de
cenii cituși de puțin generoasă cu 
recoltele agreste. Degeaba au aflat 
oamenii pe aici, pe undeva, in pă
mint, chipul zeiței Ceres. Lanurile 
tot sărace rămăseseră in destinul 
lor ce părea de neclintit.

— Unde erați la 30 Decembrie 
1947, tovarășe Voicu ?

— Eram de gardă, la uzinele 
„Malaxa"... Republica avea nevoie 
de brațul nostru, muncitoresc, să o 
apere.

Traian Voicu rostește un adevăr 
care a intrat în istorie. îl rostește, 
numai ? Nu, cei din generația Iui 
au și făurit acest adevăr pe măsura 
istoriei. Cu ei a început anul unu 
al Republicii. Fapt demn și funda
mental pentru biografia acestei 
generații.

— Ce ați făcut în acești 36 de 
ani, tovarășe Voicu ?

— Am construit.
Dacă s-ar întocmi un top al ver

belor conjugate in acest spațiu de 
timp, probabil că verbul a construi 
ar ieși pe primul loc. Simbolurile 
din stema țării nu ne-au venit de-a 
gata. Ele au acoperire în munca 
eroică, tenace a poporului liber și 
stăpin pe soarta sa, hotărît să 
transpună pe harta țării, la scara 
unu pe unu, strategia cutezătoare 
a Partidului Comunist Român pri
vind înflorirea patriei. Anul unu al 
Republicii a început pe schele și, 
pe măsură ce opera s-a desăvirșit, 
alte schele s-au ridicat și se ridică, 
potrivit aspirației noastre spre pro
gres continuu.

— Unde ați început munca de 
constructor, tovarășe Voicu ?

— La Hunedoara.
Hunedoara anilor de reconstrucție 

— dragostea statornică a oamenilor

O existență cu fruntea
sus, in demnitate

„Pe-un picior de plai", la Năruja
— notează in carnetul de reporter 
corespondentul nostru. Dan Drăgu- 
lescu. In comună se intră pe sub 
„poarta Vrancei11 : un fel de arc de 
triumf, cioplit în lemn, potrivit 
tradiției împămîntenite aici. Și nu 
numai aici. Intrăm pe sub poarta 
de lemn cu gindul la cele consem
nate într-o monografie tipărită cu 
trei ani înaintea proclamării Re
publicii : „La Năruja și. de la Ne- 
reju pină la Odobești sau Vidra, 
drumurile sint aproape impractica
bile o bună parte din an (circa 7 
luni)...11.

Acum, în decembrie ori în plină 
vară, asfaltul șoselei cunoaște un 
freamăt neîntrerupt. Pe asfaltul lin 
ajungem și noi la primărie. Aici 
dăm ochii cu o mai veche cunoș
tință : Toader Popescu, pensionar 
C.A.P., om la 72 de ani.

— Cu ce treburi ? — îl întrebăm.
— Treburile obștii.
Și Toader Popescu arată spre un 

loc anume, dincolo de apa Puțnei :
— Pe rîpile ce se văd de aici, de 

pe prispa primăriei, zic să se plan
teze. Am cercetat locul palmă cu 
palmă. Merg sigur prunul, bradul 
și molidul. Pămintul nu trebuie lă
sat să lenevească, chiar și acela 
care la prima vedere pare rău. Eu 
zic că nu există pămint rău. Mii 
ales de cind a intrat in stăpinirea 
noastră, a tuturor. Acest adevăr 
ni-1 reamintește cu fiece prilej se
cretarul general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

— Pentru că tot ne aflăm pe 
prispa primăriei, spuneți-ne cum 
arătau aceste locuri in anul procla
mării Republicii.

— De mult nu am mai fost în
trebat așa ceva. Cum să arate Nă
ruja, atunci ? Tot așa ca oricare alt 
sat românesc. Trei sferturi din noi
— analfabeti. Ori bolnavi. Și nicio
dată nu ne ajungea de-ale gurii 

aflați acum între cincizeci și șaizeci 
de ani ! Traian Voicu a început 
acolo cu seria furnalelor. I-au venit 
in ajutor și foștii brigadieri de la 
Saiva-Vișeu ori de pe șantierul na
țional din Lunca Prutului. Hune
doara va da și ea brigadieri pen
tru Bicaz. pentru Argeș, apoi pen
tru Porțile de Fier, pentru Rîul 
Mare, pentru vatra de foc a Gaia- 
țiului. De la furnale, Traian Voicu 
a trecut să construiască aglomeră
rile. Apoi oțelăriile. Cetatea de me
tal fierbinte, atît de necesar Re
publicii, metal intrat în structura 
de rezistentă a tuturor planurilor 
de dezvoltare a patriei, s-a născut 
și din mîinile lui Traian Voicu.

— La Galati cind ați venit, tova-' 
rășe Voicu ?

— în ziua cind a început să se 
toarne temelia furnalului 1.

Se strînsese ultima recoltă de po
rumb pe aceste locuri. Se pregătea 
prima recoltă de fontă pe aceste 
locuri... Recoltă pregătită în cele 
mai mari furnale ale tării, a căror 
șarjă de debut 9 avut Ioc în pre
zenta tovarășului Nicolae Ceaușescu.

— Ați construit continuu, pînă la 
furnalul 6 ?

— Continuu. Și după fiecare fur
nal construit imi dădeam seama cit 
mi-au mai crescut copiii.

— Cum privește un constructor 
la ceea ce lasă în urmă, tovarășe 
Voicu ?

— Cu mindrie. Asta pentru că, în 
primul rînd, construiește pentru 
țară. în al doilea rînd, pentru că 
își leagă viața de ceea ce face.

Cuprins de mindria celui care 
construiește pentru țară, Traian 
Voicu, în fiecare concediu îi urcă 
pe toți ai lui în „Dacia11 și-i duce 
la Hunedoara, să le arate cum și-a 
petrecut el tinerețea. Acolo stră
zile au început să aibă amintiri și 
pentru întreaga lui familie, nu nu
mai pentru el.

— Dar aici, la Galați, unde se 
produce de circa 25 de ori mai mult 
oțel fată de cit elabora întreaga 
Românie în 1938 i-ați adus vreo
dată pe ai dumneavoastră ?

— Soția lucrează și ea în 
binat, așa că nu mai e cazul 
aduc eu. Cel mare a lucrat 
aici, înainte de a-și începe viața de 
student. Iar pe cel mic îl aduc dese
ori. Cu atit mai mult cu cit învață 
la un liceu cu profil industrial și-i 
prinde bine.

Patria începe de la ceea ce durezi 
pentru patrie. începe de la ceea ce 
lași moștenire urmașilor.

com- 
să o 
și el

pînă-n primăvară. Oameni nevoiași, 
necăjiți, așa ne-a găsit Republica.

— Țineți bine minte ziua aceea 
de decembrie 1947 ?

— Mai bine chiar decît se poate 
închipui. Pentru că în acel decem
brie eu, Toader A. Popescu, țăran 
cu gospodărie mică din Năruja, 
m-am înscris în partidul comuniș
tilor. Adică, în partidul care a adus 
Republica, cu noi rosturi pentru 
oamenii țării.

Toader A. Popescu leagă ca pe un 
fapt firesc noul Iui destin și al 
tării de Partidul Comunist Român. 
Și este normal să fie așa. Și este 
in spiritul realității trăite să gin- 
dească așa. Partidul Comunist Ro
mân a condus lupta poporului pen
tru o Românie nouă, pentru noile 
temelii ale satului românesc. Eta
pele de răscruce ale acestei bătălii ? 
Reforma agrară, cooperativizarea, 
făurirea unei agriculturi moderne, 
bazată pe mecanizare, chimizare, 
știință. Cu bunul simț al omului de 
la țară, Toader A. Popescu a între
zărit acest drum de fundamentale 
transformări și a ales nu postura de 
martor, ci pe aceea de om de ac
țiune, făuritor de istorie.

— Dar azi, ce ați putea spune 
despre felul cum arată Năruja ?

— Nu altceva decît se vede.
Și Toader A. Popescu trece mai 

lntil in revistă casele reintinerite 
ale așezării. Nu una, nu două, ci 
toate, cite se pot cuprinde dintr-o 
privire. Apoi se oprește la cele 6 
blocuri de locuit de peste drum. Nu 
uită să adauge că la parter se află 
supermagazinul, alte magazine și 
ateliere pentru servicii. „Că au 
crescut mult pretențiile de la viață 
ale țăranului de azi. Pe măsură ce 
muncește și produce mai mult. Știți 
care sint mărfurile cele mai căutate 
Ia supermagazin ? Mobila și televi
zoarele cu diagonala cea mai mare". 
In această ordine de idei trece la 

„ce se vede" și noua brutărie. Apoi, 
căminul cultural. Și școlile — pen
tru că sint acum la Năruja șase 
școli cu treapta intîi de liceu agro
industrial.

— Să privim și acolo, în spatele 
primăriei, ne îndeamnă. După ce 
trecem de spital, ajungem pe coas
ta aceea de deal, la secția de pre
lucrare a lemnului. Lingă ea, sec
ția de covoare. Lucrează la covoare 
și mîini iscusite de la Paltin, Nis- 
torești ori Vrâncioaia, localități a- 
propiate de Năruja. Fac treabă 
bună de vreme ce covoarele de Nă
ruja „merg" nu numai în țară, ci și 
la export. Aș mai putea continua 
călătoria asta, că-mi place, dar zic 
că mult mai important e să vedem 
cum s-au ivit toate acestea, în anii 
Republicii.

— Cum s-au ivit ?
— Printr-o muncă făcută cu tra

gere de inimă. Munceam noi și îna
inte. dar nu eram în stare să ago
nisim nici măcar ciurul de mălai 
de care duceam lipsă. Acum, tct 
poporul muncește pentru țara lui și 
traiul lui mai bun, și este la mintea 
oricui că asta se vede de cum pă
trunzi într-un sat ori oraș, într-o 
casă de om.

Cu tragere de inimă a muncit și 
Toader A. Popescu la C.A.P. pină 
la vremea pensionării. Tragere de 
inimă spre muncă are și acum, la 
cei 72 de ani ai săi. Toamna îl vezi

Viața — apărată 
clipă de clipă

loan Laza, corespondentul nostru 
pentru județul Bihor, și-a ales 
drept interlocutor pe Gavril Curtea- 
nu, medic, șef de sșcție la Spi
talul unificat de copii. Zidurile 
acestui edificiu impunător — cea 
mai mare unitate spitalicească de 
acest fel din țară — pe care patina 
vremii n-a apucat să-și pună am
prenta, incită la prima întrebare :

— Ce era aici, în decembrie 1947, 
tovarășe doctor ?

— Margine de oraș, grădini de 
zarzavat...

Răsfoim carnetul de reporter : 
margine de oraș și grădini de zar
zavat și pină acum 18 ani. Apoi, 
a început ofensiva construcției și 
aici. între primele edificii — spi
talul de copii. De jur imprejur s-a 
închegat unul dintre cele mai ele
gante cartiere de locuit ale Oradei. 
Un oraș în oraș, care adăpostește 
in apartamentele sale mai bine de 
50 000 de locuitori. Totul s-a împli
nit in mai puțin de două decenii 
ale Republicii. Ultimele două de
cenii. cele mai dinamice din istoria 
țării.

— Ce amintire păstrați zilei de 30 
Decembrie 1947 ?

— Eram student la Facultatea de 
medicină din Cluj-Napoca. Venisem 
acasă, în vacanță. La Marghita. O 
comună modestă pe atunci. Acolo 
am aflat de marea bucurie a țării, 
proclamarea Republicii. Și de cite 
ori sărbătorim ziua Republicii, gin
dul mă duce automat la imaginea 
de atunci a locului natal...

Imaginea de atunci a locului na
tal ? Cum bine s-a spus : o co
mună modestă. Ca atitea așezări ale 
României, încremenite in înapoiere, 
într-un timp ostil omului. Ima
ginea de azi a Marghitei ? Aceea 
a orașului înfloritor. Oraș care dă 
țării mașini-unelte, confecții, mo
bilă, încălțăminte, subansamble pen
tru mijloace auto. Nu-i un deștin 
singular. Balșul ori Slobozia, Reghi
nul sau Bâileștiul, Pașcaniul sau 
Măcinul, Sâcele ori Titu, ca să luăm 
la întîmplare citeva așezări cam de 
aceeași talie, au cunoscut aceeași 
frumoasă înflorire in anii Republi
cii. Potrivit strategiei dezvoltării 
aflate în centrul politicii partidu
lui, țața s-a împlinit armonios 
tot cuprinsul ei.

— Cum a început munca dv. 
medic ?

— Confruntîndu-ne cu multe 
plăgile sociale ale vechiului regim.

Nu-i deloc o figură de stil „me
dicală". Să ne amintim : Republica

pe
de

din

Republica cetățenilor
egali in

Republicii ii socotesc

Ballai Arpâd, de la Combinatul 
chimic Tîrnăveni, județul Mureș, ii 
declară corespondentului nostru, 
Gheorghe Giurgiu, chiar acolo,< pe 
platforma industrială a orașului :

— Anii 
drept cei mai frumoși ani ai vieții 
mele.

— Ce anume le-a dat această 
frumusețe ?

— Ceea ce s-a întimplat și cu 
locul meu natal, și cu viața mea. 

mereu prezent la strânsul finului, 
cu brigada. Copiii lui sînt și ei oa
meni așezați pe la casele lor : Vic
tor, tehnician la Borzești, Aneta, 
operatoare chimistă la Mărășești, 
Toma, lăcătuș mecanic la Combi
natul de prelucrare a lemnului din 
Focșani, Costică, primar la Nisto- 
rești.

— Intr-o carte apărută acum 40 
de ani, se prezicea că „Vrancea va 
deveni în puține decenii un cimitir 
etnografic".

îi explicăm termenul lui Toa
der A. Popescu.

— Iată că nu s-a adeverit, replică 
el. Teatrul în aer liber ori căminul 
cultural nu le-am ridicat de frumu
sețe, ci ca să ducem tradițiile mai 
departe, să le îmbogățim pe măsura 
timpurilor noi. în fiecare an Năruja 
găzduiește un festival al instrumen
tiștilor și rapsozilor populari din 
Vrancea. Consătenii noștri au venit 
cu 17 premii de la ultima fază pe 
țară a Festivalului național „Cin- 
tarea României". Viața noastră, de 
azi, o viață cu fruntea sus, pentru 
tot omul muncii, se însoțește cu 
tradițiile frumoase de cîntec și joc, 
de obiceiuri trecute peste veac. 
Pentru că țara începe pentru noi 
cu locurile acestea, cu oamenii de 
aici, cu frumoasele tradiții lăsate 
nouă moștenire de către înaintași, 
cu vremurile de azi, prietene omu
lui.

a fost nevoită să preia și greaua 
moștenire din domeniul sănătății 
publice. Tuberculoza, pelagra, ma
laria și multe altele secerau încă 
numeroase vieți.

— Ce spun colegii mai tineri des
pre un asemehea debut profesional?

— Că o bună parte din aceste 
boli mai pot fi întîlnite doar în 
tratatele de medicină.

— Ori in cele peste 2 000 de pa
gini tipărite sub semnătura dv.

— Munca în acest modern spital 
oferă intr-adevăr bune condiții 
pentru oricine are pasiunea cerce
tării, a perfecționării profesionale. 
Aș adăuga că sint obligații de me
dic, și, deopotrivă, obligații morale.

— Un cuvint despre dotarea teh
nică a spitalului în care lucrați.

— Ca unitate etalon pe țară, 
se-nțelege că are și o dotare cores
punzătoare. Nu întîmplător aici la 
noi se țin multe cursuri de perfec
ționare, cursuri pe teme de medi
cină socială cu participare interna^ 
țională etc.

Din nou. apel la memoria carne
tului de reporter : față de 1948, po
trivit statisticilor, mortalitatea In
fantilă în această parte a țării a 
scăzut de peste 5 ori. Și încă un 
fapt : dacă in primii ani ai Repu
blicii, serviciile de pediatrie din 
Oradea erau încadrate cu doar 7 
medici și 40 cadre medii sanitare, 
azi rețeaua de pediatrie a munici
piului cuprinde 116 medici și 405 
cadre medii. Iar după cum bine se 
știe, nici această realitate nu este 

, un fapt singular. Ea face parte in
tegrantă din viața fiecărei localități, 
a întregii țări.

— Cum ați caracteriza ceea ce au 
adus anii Republicii în domeniul 
dv. de activitate ? ,

— Aș zice că au fost anii maxi
mei griji pentru sănătatea poporu
lui. Boli dintre cele mai grele au 
fost eradicate. împotriva altora se 
duce o ofensivă neîntreruptă. Re
zultat firesc: au crescut media de 
viață, starea de sănătate generală. 
Sint cuceriri ale acestor ani. Sînt 
izbinzi la care și noi, oamenii in 
alb, ne-am adus contribuția și ne 
mindrim pe drept cuvint cu ele.

în „palatul de sănătate11 de la 
Oradea, activitate febrilă, 24 de ore 
din 24. De strajă vieții, clipă de 
clipă. Dincolo de zidurile trădînd 
încă tinerețea mortarului, viața 
bătrînului oraș. La fel de trepidan
tă, de plină acum, cind țara s-a 
inveșmîntat de ziua ei în faldurile 
tricolorului.

drepturi

Uneori oamenii reușesc să cu
prindă în puține cuvinte un destin 
întreg. Ca Ballai Arpâd. Fiu de 
muncitor, îl urmează pe tatăl său 
și începe munca in anii războiului, 
ca necalificat. Viață grea, pentru 
toti cei ca el, indiferent că te nu
meai Ion, Arpâd ori Johann.

— Descrieți Tîrnăveniul din de
cembrie 1947.

— O localitate in care toate stră
zile erau înguste, înghesuite. Cu

Ilustrație de Sandu CRISTIAN și Tudor ISPAS

sărăcăcioase case de muncitori 
trăind in mari lipsuri. Apartamente 
precum cele din blocurile de azi ? 
Un vis prea îndepărtat...

— Dar aici, pe această platformă 
Industrială, ce se afla în anul pro
clamării Republicii ?

— Oricum, nu... o platformă in
dustrială. Tot Tîrnăveniul număra 
atunci mai puțini muncitori decît 
lucrează azi în modernul nostru 
combinat. Acum? Priviți!

Privim peisajul industrial din o- 
rașul chimiștilor. Coloane argintii 
sfidînd înălțimile. Uzina de carbo
nat de bariu, uzina de carbonat de 
sodiu... Cuptoarele pentru carbid... 
Fabrica de acid formic și oxalic, 
instalația de criolită — aflate la 

« startul productiv. Da, s-a înnoit din 
temelii și locul natal al lui Ballai 
Arpâd. Nu numai ca peisaj indus
trial.

—’ Priviți orașul. Cu noile lui car
tiere : „Nicolae Bălcescu", „Victor 
Babeș", „Seuca11... Ridicate cu mîi
nile noastre de muncitori — români 
și maghiari. Personal țin foarte 
mult să se știe acest lucru.

— De ce ?
— Pentru că este un adevăr al 

acestor ani. Noi, cei care muncim, 
ne-am înțeles întotdeauna în limba 
muncii — așa cum a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — de-am fost 
români, maghiari, germani. Și știți 
ce ne-a legat pe toți, de la începu
tul începutului, de cind trăim și 
muncim aici, in locul nostru natal ?

— Ce anume ?
— Dragostea pentru România. Si 

munca pentru România. Pe munca 
asta unită se bizuie egalitatea în 
drepturi a tuturor cetățenilor pa
triei.

Amintea interlocutorul nostru 
cum a înflorit locul lui natal in 
anii Republicii. Dezvoltarea armo
nioasă a tuturor zonelor tării, cu 
deosebire după Congresul al IX- 
lea al partidului — iată unui din 
stilpii de rezistentă ai acestei ega
lități. Argument : județe cum sint 
Covasna. Harghita. Sălaj, Mureș, 
Bihor, Satu Mare, Alba, Bistrița- 
Năsăud, in care trăiesc si muncesc 
români, maghiari, germani, județe 
care au împărțit soarta de înapo
iere in trecut cu alte locuri ale 
României, s-au dezvoltat in ulti
mele două decenii in ritmuri tre
pidante.

O privire in biografia acestui om 
ni se pare extrem de semnificati
vă pentru o largă categorie de oa
meni ai muncii cuprinși în acest 
vast proces de dezvoltare. Debutul 
său în cimpul muncii se produce 
ca muncitor necalificat. învață, do- 
bîndește o calificare. Ca mii si mili
oane de muncitori — fără deose
bire de naționalitate — vrea să în
vețe mai mult, să se perfecționeze. 
Face liceul la seral, după orele de 
muncă. Nu s-a oprit aici, cum nu 
s-au oprit mii și mii ca el : a ter
minat Facultatea de științe econo
mice.

— Intr-un cuvint, m-am ' ‘lzat 
cum am socotit că mă țin t 'ne 
puterile, fără vreo opreliște.-

— Copii aveți, tovarășe Arp
— Am o fată. Abia ce-a ten. 

nat liceul de chimie.
— Unde locuiți ?

— Am aici. în Tîrnăveni. un a- 
partament la care nici nu visam în 
decembrie 1947. Mă rog. atunci ni 
se părea peste puteri să străbatem 
drumul pînă la împlinirile de azi.

— Pentru că tot ati pomenit de 
drumuri : ce-și dorește un om ca 
dv„ aflat la capătul unui drum de 
muncă ?

Lecția despre locul natal
— lecție despre România

învățătoarea emerită Lili Iliufă, 
de la Școala generală nr. 9 din 
Craiova, se află in ultimul ei an 
de învătămînt.

— Cind ati urcat întîia dată la 
catedră? — ii adresează întrebarea 
corespondentul nostru pentru ju
dețul Dolj. Nicolae Băbălău.

— Exact in urmă cu 36 de ani. 
In anul proclamării Republicii.

Timpul se poate măsura in fel si 
chip. învățătoarea Lili Iliută îl 
măsoară în felul el : cu cele 9 pro
moții pe care le-a învățat alfabe
tul cărții, al vieții, al dragostei de 
patrie, partid și popor. Drept re
cunoaștere a meritelor sale a fost 
distinsă cu Medalia jubiliară ..A 
XXV-a aniversare a proclamării 
Republicii* 1, „Medalia Muncii11 și 
titlul de „învățător emerit11.

— Cum arăta școala în care, in 
1947, v-ati pregătit pentru nobila 
profesie de învățător ?

— Școala normală de fete de a- 
tunci se afla la periferia Craiovei. 
Intr-un cartier care-și merita nu
mele : Valea Gangului...

— Ce s-a întimplat cu Valea 
Gangului ?

— A devenit unul din cele mal 
frumoase cartiere. „Brazda lui No
vac11 se cheamă. Foștii analfabet! 
de atunci — se știe doar că ap 
moștenit cîteva milioane de neștiu
tori de carte de la vechiul regim 
— locuiesc in blocuri moderne, co
piii, nepoții si strănepoții lor au 
acces nestingherit la învățătură.

— Dar în jurul acestei școli ce 
era 1

— Tot zonă mărginașă a Craio
vei. Maghernițe și iar maghernițe. 
Mai toți elevii erau fii de căru
țași, de hamali — gara era pe a- 
proape. Copii de oameni nevoiași, 
multi dintre ei fără bucuria știin
ței de carte.

— Rememorați din cind în cind.
De ziua țării - și-n fiecare zi a anului este ziua țării - 

oamenii încununează cu faptele lor chipul Republicii dragi. 
Iubirea de glie, iubirea pentru trecutul statorniciei noastre, 
pentru prez ntul vredniciei socialiste, pentru lumina viito
rului comuni.; duc patria română mai departe, spre nemu
ritoarea glorie a României socialiste.

Pagină realizată de Iile TANASACHE 
și corespondenții „Scinteii"

— Să fie pace, să ne ducem la 
capăt lucrurile începute. Să mun
cim cu toții, după puteri, pentru 
continua înflorire a României. Re
publica cetățenilor egali în drep
turi care, umăr la umăr, pun teme
lia vieții mai bune de azi si de 
miine.

cu întreaga clasă, aceste realități?
— Deseori.
— Și care este reacția elevilor 

de azi ?
— La orele de geografie ori de 

educație moral-cetățenească, cind 
deschid geamul clasei și fac lecția 
pe viu, evocînd ce era odinioară pe 
bulevardul cutare ori in locul blo
cului cutare, cite un școlar nu-și 
poate stăpîni mirarea : ..Chiar 
așa ? !“. „Da, chiar așa, le spun. 
Am trăit intr-un asemenea oraș 
care nu mai e cum a fost, și-i bine 
că nu mai e cu mizeria și tristețea 
lui de atunci. Mirarea lor este, to
tuși, îndreptățită. Cum să-și ima
gineze copilul de opt sau nouă ani. 
prin fereastra deschisă a clasei, 
vechile maghernițe, cind lui i se 
înfățișează blocurile din Piața Gă
rii. Rovine. Dezrobirii, Calea Bucu
rești. cartiere înălțate in Craiova, 
în anii Republicii ? Cum să-si ima
gineze elevul de șapte-opt ani că 
au existat cindva analfabeti, cind 
azi tot poporul este știutor de car
te. cind azi. in anul 36 al Republi
cii. fiecare al patrulea cetățean al 
tării învață ?“

Și astfel, lecția despre primeni
rea locului natal devine, de fieca
re dată, lecția despre uriașa și 
fundamentala înnoire a patriei so
cialiste.

Cineva spunea inspirat că „Pă- 
mintul nu l-am moștenit de la pă
rinți. ci îl avem împrumutat de la 
copiii noștri11. Parafrazînd. putem 
spune că patria o avem împrumu
tată de la copiii noștri. Și sîntem 
datori să o facem mai frumoasă, să 
Ie-o înapoiem urmașilor mai boga
tă și mai înfloritoare. Așa cum în
vățătoarea din Craiova in cei 36 
de ani. zi de zi. Ia catedră — și 
atîția alții ca ea — a știut să a- 
prindă și să țină mereu vie flacăra 
acestei aspirații de înălțător 
patriotism.
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Unitatea și coeziunea întregului popor în jurul 
partidului, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu - factor fundamental al făuririi 

societății socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră )

Cinstind Unirea și Întreaga istorie 
care a zămislit-o, se cuvine să adu
cem omagiul nostru cel mai adine 
Partidului Comunist Român, moște
nitorul și continuatorul acestei opere, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii — omul de Înaltă 
conștiință, spiritualitate și omenie 
care, incunumnd in decursul a 18 ani 
o jumătate de veac de activitate re
voluționară neîntreruptă a restabilit, 
cu înțelepciune și curaj, în miezul 
prezentului nostru socialist, continui
tatea intre faptele și năzuințele tre
cutului șl viitorului nostru, a dat, ca 
niciodată, poporului nostru imitate și 
coeziune în jurul unor mărețe sar
cini istorice.

Restabilit pe deplin în demnitatea 
și recunoașterea valorilor sale, po
porul și-a unit ca niciodată rîndurile 
în jurul partidului, pentru că acesta 
— prin programele sale de dezvoltare 
economică, politică și social-cultu- 
rală — i-a propus, pentru prima oară 
in întreaga noastră istorie modernă, 
un ansamblu de țeluri clare, pozitive, 
concrete și programatice, generatoare 
de adeziune profundă, entuziasm și 
încredere în progres.

Cu deosebire după Congresul al 
IX-lea al partidului, programele de 
dezvoltare economico-socială, efortul 
de investiții întemeiat pe asumarea 
curajoasă și înțeleaptă a unei im
portante rate a acumulării din veni
tul național au lansat țara in prima 
ei epocă de autentică creștere econo
mică, cu țelul limpede afirmat dfe a 
lichida moștenirea înapoierii, de a re
duce in ritm alert decalajele ce ne 
separau de țările cu economie dez
voltată. Consecvent valorilor inde
pendenței ca premisă a particioării 
noastre efective la interdependenta 
în creștere a națiunilor lumii, parti
dul a clădit efortul nostru construc
tiv In cea mai mare parte pe resur
sele și forțele proprii, urmărind în 
permanență dezvoltarea capacității 
noastre de a contribui plenar și mul
tilateral la diviziunea internațională 
a muncii, la un schimb de valori a- 
vantajos tuturor. în această concep
ție, toți cei ce puteau da tării prino
sul lor de inteligență și forță, toți 
cei care, cu vigoarea minții, căldura 
inimilor sau lucrarea miinilor lor 
aveau ceva de oferit uriașului, eroi
cului efort comun și-au găsit locul și 
rostul firesc, fără deosebire de națio
nalitate sau virstă, în respectul de
plin al chemării, profesiunii și cali
ficării fiecăruia. Munca, eliberată de 
exploatare, a devenit astfel o valoare 
supremă a vieții noastre sociale, cîm- 
pul de afirmare democratică a 
energiilor nâțiuiiii,’’ a personalității 
umane. •' * »'■■>■ * v \ ■

Prin grija și sub îndrumarea ne
mijlocită a secretarului general al 
partidului, țara șl-a reorganizat din 
temelii, în acești ani, structurile cer
cetării științifice, dezvoltării tehnolo
gice și introducerii progresului teh
nic. care au fost dotate cu o bază 
materială și de personal competitivă 
și au fost integrate, împreună cu jn-

vățămîntul, permanentului efort de 
înnoire a producției, au fost și sint 
creditate ca o forță de producție de 
maximă influență și eficiență, ca 
sursă majoră de avuție națională. 
Sub conducerea tovarășei acade
mician doctor inginer ELENA 
CEAUȘESCU, eminentă personalitate 
a vieții științifice și politice de largă 
recunoaștere și prețuire internațio
nală, cercetarea științifică și tehnolo
gică din țara noastră este ;n prezent 
puternic ângajată in transpunerea in 
viată a primelor programe-directivă 
de reală și cuprinzătoare perspectivă 
pe care le-a cunoscut vreodată — a- 
probate de Congresul al XII-lea și 
Conferința Națională ale partidului.

Asigurînd națiunii superioara coe
ziune în jurul centrului ei vital — 
partidul — programele epocii noastre 
s-au înscris consecvent in orbita ace
leiași idei strategice fundamentale — 
rod al unei profunde si clarvăzătoare

nomică, politica de dezvoltare armo
nioasă a forțelor de producție pe în
treg teritoriul țării și efortul edilitar 
fără precedent ce constituie o ima
gine atit de caracteristică a Româ
niei socialiste din ultimii 18 ani au, 
astfel, o profundă semnificație și în- 
rîurire socială și moral-politică : ele 
implică și angajează fiecare așezare, 
fiecare cetățean al țării, fiecare con
știință și simțire omenească. Prin 
tradiție, poporul nostru i-a ținut în
totdeauna in cea mai mare cinste pe 
ctitori, pe marii făuritori de țară: un 
pom sau o fîntină, un drum sau o 
cetate se cheamă și azi, după secole, 
al lui Ștefan sau a lui Manole, al 
lui Traian sau a lui Negru Vodă. Pă
duri reinvlate pe locuri pustii și sis
teme de irigație, nesfirșite drumuri 
pe uscat, pe apă sau in văzduh, cetăți 
ale industriei, ale științei, lăcașuri 
de cultură sau, pur și simplu, case 
pentru cei ce muncesc au umplut țara

Ion URSU
membru supleant al Comitetului Politie Executiv al C.C. al P.C.R., 

prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie

•) Comunicare la Sesiunea 
științifică de la Ateneul Român 
consacrată aniversării făuririi 
statului național unitar român.

reflecții asupra evoluției, stadiului 
și perspectivelor societății româ
nești T- datorată secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, idee Ce definește drept 
prientare și țel al nostru făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre co
munism. Asumipdu-și cu realism și 
simț de răspundere condiția de țară 
socialistă în curs de dezvoltare, 
România a demonstrat, șl prin aceas
ta, o înțelegere profundă a fenome
nului contemporan al dezvoltării, ce 
nu poate fi calificat pe deplin, in 
concepția noastră, prin simpla invo
care a produsului social pe cap de 
locuitor sau a volumului fondurilor 
fixe ; ponderea relativă a sectoare
lor economiei, distribuția lor în teri
toriu. împreună cu efectele sociale pe 
care le generează, capacitatea' lor de 
a răspunde flexibil și adecvat cerin
țelor interne și externe in continuă 
mișcare, evoluția ratelor de acumu
lare, costurile materiale și energetice 
ale producției, și cu deosebire pro
ductivitatea și eficiența muncii so
ciale. toate acestea — in legăturile lor 
complexe cu nivelul de trai material 
și spiritual al oamenilor, cu calitatea 
vieții — sint, deopotrivă, parametri 
ai conducerii procesului social spre o 
dezvoltare socialistă multilaterală pe 
care partidul nostru îi urmărește 
consecvent, păstrind vie în cpftștiinia 

^poporului prioritatea absolută acor
dată de orînduirea noastră omului, 
bunăstării, demnității și fericirii sale.

Poporul s-a unit în jurul partidu
lui, al secretarului său general pen
tru Că ceea ce i s-a cerut răspundea 
chemării șl dorinței sale dintotdea- 
una : să construiască, să creeze in
tens, in folosul său, în pace, bună în
țelegere și conlucrare cu întreaga 
lume. Ca in toate epocile de mare 
coeziune, făuritoare ale unor civili
zații de referință, a construi, mereu 
și pretutindeni, este ideea-forță a 
istoriei prezente a poporului nostru. 
Dincolo de uriașa lor influență eco-

in ultimul deceniu și jumătate, în rit
muri ce nouă ne inspiră mindrie, iar 
altora — admirație, dind cea mai 
bună folosință roadelor muncii noas
tre, și rodind ele însele, îh folosul 
nostru șl al celor ce vor veni spre 
a ne continua opera. Ce altă, mărea
ță și mai trainică ctitorie putea fi 
visată pe aceste încercate păminturi, 
in care vreme de două mii de ani 
am durat mai cu seamă in lemn, 
spre a putea reface ziua ceea ce 
noaptea dărîmau alții ? Ce altă che
mare putea aduce laolaltă cu atîta 
vigoare pe cei mulți, din multele 
locuri in care, de atita amar de vre
me, nu se mai întimpla nimic, cum 
spunea un clasic al literaturii noas
tre ?

Mai mult decît atit: ctitorul a fost și 
este, ca niciodată, in mijlocul nostru, 
cu prezența sa vie, însuflețitoare. în 
această epocă pe care o numim, cu 
recunoștință, profund respect și min
drie, „Epoca Nicolae Ceaușescu". s-a 
instituit o nouă modalitate de comu
nicare intre popor și conducerea pe 
care acesta și-a ales-o: o comunica
re și conlucrare amplificate de meca
nismele noi, cuprinzătoare ale de
mocrației socialiste, de instituțiile și 
practica acesteia, pe care partidul 
nostru le consideră germenii orindui- 
rii noastre de miine. a deplinei auto- 
conduceri a poporului, liber și inde
pendent, stăpîn pe propriul său 
dusting !

întemeiate pe instaurarea în drep
turile firești a valorilor noastre fun
damentale ; edificate prin adeziunea 
deplină a maselor celor mai largi la 
mărețele proiecte de construcție isto
rică. economică și socială, dorite și 
așteptate ; dezvoltate necontenit prin 
implicarea și angajarea directă și 
conștientă a tuturor cetățenilor ță
rii. fără deosebire de naționalitate, in 
opera de ctitorire a unei țări noi, 
unitatea și coeziunea poporului în 
jurul partidului nostru comunist, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se nutresc, tot

odată, din dialectica exemplară, in
staurată in tara noastră, sub influen
ta directă a conducătorului iubit al 
partidului și statului nostru, între 
puterea politică și adevărul istoric.

Dintr-o îndelungată experiență, 
poporul nostru cunoaște copleșitoarea 
inriurire pe care această balanță o 
are asupra stării de sănătate morală, 
politică și, in cele din urmă, fizică a 
unei națiuni, asupra capacității ei de 
a-și exprima plenar virtuțile. Cuce
rirea .. categorică a acestui echilibru 
între cele două valori cardinale ale 
vieții sociale in cei 18 ani de cind 
la conducerea partidului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu constituie 
una din cele mai importante înfăp
tuiri ale epocii noastre, chezășia în
săși a dezvoltării in continuare a 
coeziunii și unității națiunii in jurul 
Partidului Comunist Român. De- 
terminind profunde transformări în 
conștiința și comportamentul social 
al oamenilor, potențarea reciprocă în
tre puterea — cucerită pentru popor 
in virtutea năzuințelor sale și trans
misă poporului — și adevărul pentru 
triumful căruia poporul a dorit pu
terea, face ca întreaga țară să nu
trească astăzi cea mai deplină încre
dere în partid, în secretarul său ge
neral. in care recunoaște cu profun
dă stimă, admirație și recunoștință, 
un om de omenie, un Om între oa
meni, pe cel mai iubit fiu al ei.

Justei imagini despre noi înșine — 
cu marile noastre realizări, dar și eu 
contradicțiile pe care munca și viața 
le nasc mereu spre a rodi, din ele, 
noul — imagine dobîndită în lumina 
cugetului lucid, clarvăzător al secre
tarului general al partidului, îi da
torăm astăzi și forța de a face față 
adversităților create de starea eco
nomică și politică a lumii și încre
derea nestrămutată că vom învihge 
orice greutăți, că, uniți in jurul parti
dului nostru, vom transpune neabă
tut jn viață mărețul Program de fău
rire a societății, socialiste multilate
ral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

Puterii și adevărului pe care le-am 
cucerit și le-am îngemănat le da
torăm, in definitiv, starea noastră 
fundamentală de cuget și simțire : 
deplinul acord cu noi înșine, senti
mentul patriei — ca unică familie și 
casă. Aceste convingeri și trăiri sint 
însăși garanția dăinuirii și înfloririi 
noastre.

Cu gindul la scumpa noastră patrie, 
care, în cinstea și prețuirea tuturor 
oamenilor de bună credință din lume, 
și-a sărbătorit Marea Unire, cu tot ce 
avem mai bun in noi închinat pro
pășirii ei libere și independente in
tr-o lume a păcii și dreptății, să ne 
angajăm de a face totul spre a fi 
demni de măreața epocă pe care o 
trăim.

' într-un gînd cu întregul popor, 
strins uniți in jurul partidului nos
tru comunist, al secretarului său ge
neral, dorim din toată inima celui 
mai iubit fiu al țării, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, multă sănătate și 
fericire, nesfirșită putere de muncă 
spre a desăvirși măreața operă isto
rică pe care o înfăptuiește cu stră
lucire, in fruntea partidului și statu
lui nostru, conducind România spre 
culmile civilizației socialiste și co
muniste.

REPUBLICA
Republică, tu, chip al libertății. 
Poporul te-a voit I, învingător 
Steag roșu-n vînt la porțile Cetății 
Alături de sublimul tricolor I

Veacuri de luptă, veacuri de durere 
Istoria, în cartea sa, a scris,
Dar am rămas de taină și putere 
Călăuziți de al dreptății vis ;

Și am doinit aici, hrănind speranța 
Către un timp al tuturor — viteaz, 
Urcușul nostru mistuind distanța 
La înălțimea vremilor de azi.

Zidire nouă-n strămoșești hotare, 
Cu zămisliri și frumuseți din plin, 
Republică, superbă-ntruchipare 
A marelui socialist destin I

Stă-n măiestria brațelor și-a minții, 
A gîndului în toți arzînd frumos, 
Spre a-mplini ce și-au dorit părinții : 
O țară demnă-n drumu-i majestos,

O țară-a păcii ; Dunărea e trează, 
Carpații nalță glas în zări de zăți 
Cind nația la soarta sa veghează — 
Sus, vulturii de neam, biruitori I...

Radu CÂRNECI

******
**

**
*

„DE LA STRĂBUNII MEI 
PINĂ LA

Rog să vă întrebați, 
pentru o clipă măcar, 
ipotetic, desigur, ce am 
fi noi fără de părinți, 
fără de patrie, fără de 
limba română, fără isto
ria neamului ? Identitatea 
noastră ca popor, ca ce
tate și colectivitate se re
găsește , deopotrivă în 
toate acestea, statornică, 
deplină și inconfundabi- 
lă. Vasul păstrător al a- 
verilor noastre nemăsu
rate — patrie, limbă, geo
grafie, istorie, cetate — 
este Republica, croită pe 
măsura valorilor pe care 
le adăpostește și care se 
înnoiește, la rîndu-i, pe 
măsura valorilor umane 
pe care le legitimează in 
fata lumii și a propriei 
conștiințe. Conceptul su
blim și abstract al sine
lui românesc îmbracă 
concretețe și corp prin 
Republică, realitatea ma
terială. morală, socială, 
economică, juridică, ști
ințifică, cultural-artisticâ 
a celor aproape douăzeci 
și trei de milioane de oa
meni care vorbesc, gîn- 
desc, munceșc, simt și cu
tează pe românește. Pro
pria iggntitate a fiecăruia 
dirftre' jpqi devine o hi
meră în afara identității 
noastre majore, națio
nale. Republica Socia
listă România este, de 
aceea, expresia deve
nirii și autodevenirii 
noastre, semănată de 
jertfe, munci, măreție de 
gind, martiriu. istorie 
trăită, idealuri atinse 
prin osirdia unui lung șir 
de generații. Republica 
Socialistă România o for- 

\ mează eu, tu. el, dar și

înaintașii. De la străbunii 
mei pină Ia tine, / Prin 
ripi și gropi adinei, / sui
te de bătrinii mei pe 
brînci... cu saricile pli
ne / de osemintele văr- 
sate-n mine... cum o 
afirmă Poetul vizionar.

Lumea nu începe cu 
noi. Secunda numită pre
zent ori. mai exact. 30 
decembrie 1983, este cu 
atit mai strălucitoare, 
mai relevantă pentru cei 
de azi și viitorime, deci 
în viziune temporal-spa-

CU ADEVĂRAT 
ACASĂ

COLIND ROMÂNESC

HAJDU Gyozo

Luîndu-mi rămas 
bun de la vechiul an 
și intimpinindu-1 pe 
cel nou, ce poate ura 
un om al condeiului ca 
mine nouă, tuturor, ce 
pot să-ți urez eu — 
ca să folosesc memora
bilele cuvinte ale lui 
Eminescu — ție. dulce 
Românie, patrie dragă. 
Republica mea ? Cu 
urarea tradițională, 
belșug și bucurie, și 
înainte de toate pace, 
pace tării și lu- 
mii-ntregi, pentru ca 
in noul an omenirea să 
scape de sub obsesia 
războiului atomic. Aș 
dori să exprim și Cu 
acest prilej gindul pe 
care nenumărați oa
meni ai muncii l-ar 
putea rosti azi în a- 
ceastă țară : mi s-au 
întipărit pentru tot
deauna in memorie a- 
ceste cuvinte de neui
tat ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : 
„Să creăm toate, con
dițiile ca oamenii mun
cii de altă naționalita
te să se simtă cu ade
vărat la ei acasă !“. 
Cel mai important lu
cru pe care-1 putem 
rosti, la această ani
versare a Republicii, in 
prag de An nou, in 
fața întregii lumi este 
că noi, maghiarii din 
România, sintem aici 
cu adevărat acasă, 
aici, in această vatră a 
egalității în drepturi și 
a frăției, aici, in pa
tria noastră comună. 
La noi acasă, ca oa
meni ai muncii liberi, 
cu drepturi egale și în
datoriri liber consim
țite, acasă, oe pămîn- 
tul străbunilor noștri, 
in minunata șl unica 
noastră patrie natală. 
România socialistă, a- 
casă. mai ales de la is
toricul Congres al IX- 
lea al partidului. Toate 
acestea le datorăm 
bărbatului de stat, 
promotor neînfricat al 
libertății, independen

tei naționale. înțele
gerii și apropierii in
tre popoare, luptăto
rului înflăcărat pen
tru pace, ale cărui fap
te de rezonanță istori
că sint cunoscute pre
tutindeni în lume, ca 
fiind închinate propă
șirii neamului său și a 
omenirii. Unitatea și 
solidaritatea noastră 
frățească din epoca 
Ceaușescu sint mai 
tari ca orice, fiindcă 
ele s-au născut în ini
mile milioanelor de 
oameni, fiindcă ele ex
primă forța invincibi
lă a unei țări, a în
tregului nostru popor, 
strins unit în jurul 
partidului nostru revo
luționar, Partidul Co

munist Român, in ju
rul mult iubitului tova
răș Nicolae Ceaușescu, 
in a cărui persoană și 
noi, suflarea maghiară 
din România, vedem 
garanția unui viitor si
gur, fericit.

La marea sărbătoare 
a Republicii și cu pri
lejul Anului nou, ase
menea întregului nos
tru popor, urez și eu 
din toată inima un cald 
„La mulți ani" iubitu
lui nostru conducător, 
tovarășul Nicolae
Ceaușescu. dorindu-i 
să ne conducă încă 
mulți ani de acum în
colo pe drumul nostru 
spre culmile socialis
mului și comunismu
lui. 1

Tot păstrind din veac în veac, 
Pe pămîntul nostru dac,

Obiceiuri vechi și sfinte, 
Purtătoare de fierbinte

Dragoste de om și glie, 
De dreptate și frăție,

Aii, prin voi, ÎNTREAGA ȚARA 
STRĂMOȘEASCĂ, milenară, 

O colind sâ-mpart iubire, 
Și in veci de veci UNIRE 

la sunați din zurgălăi, 
Și la casa asta, măil

Hooo, ahooo, prieteni stați, 
Și din bice nu mai dați,

Pe spinarea timpului,
C-a venit și vremea lui, 

Să se-oprească-un pic in loc, 
După datini, la soroc

Ca trăgîndu-și iar suflarea, 
Să colinde-ntreagă zarea 

Noastră veche românească, 
Cu urarea : să trăiască,

Mai întîi, și-ntîi, și-ntîi, 
Țara strămoșească, măi I

Hooo, ahooo, oameni buni, stați 
Și cuvintul mi-ascultați,

Chiar dacă nu este greu,
Să simțiți că nu-i al meu, 

Ci-i cules dintre cununi 
De cuvinte din străbuni,

Care, Anul Nou, în prag
II intimpinau cu drag, 

Știind de la Decebal, 
Că și anul este-un val ;

Sunați iar — din zurgălăi, 
Peste timp și spațiu, măi I

Și că deci, chiar timpul trece, 
Cu furtuni de cald și rece,

Pe cind noi toți, cei „de-o seamă, 
De-o făptură și de-o mamă", 

Avînd rădăcini în glia 
Noastră sfîntă ROMANIA,

Vom rămîns-un monolit,
Peste timpul infinit, 

Căci românu-i apă vie, 
Fără moarte-n veșnicie ;

Țara și pămintul, noi I 
Și hora rotundă, măi I

Cu credință-n viitor, 
Sub străbunul tricolor, 

Proclamînd că fiecare 
Popor mic sau popor mare,

Are dreptul să trăiască 
Pe planeta omenească,

NOI, să stăm cit munții-nalți, 
Și să nu-i lăsăm deloc, 
Globul să-l arunce-n foc ;

Tu, române, lumii fâ-i
Cugetul mai curat, mâi I 

Azi, cind lumea ia aminte : 
CEAUȘESCU - PREȘEDINTE

Are gindul rupt din soare,
Vorba — apă de izvoare,

Vrerea — munte de granit 
Cu dreptatea contopit,

Și cind tot mereu mai multe 
Țări stau glasul să-j asculte, 

Urcind slava României
Pe cărarea veșniciei,

Tu, mâi frate, de drag, sâ-i
Fii ostaș in luptă, mâi I 

Hooo, ahooo, surori și frați, 
Mame bune și dragi tați,

Venerabili, scumpi bunici, 
Și voi nestemate mici, 

Neastimpârate, vii, 
Cu ochi ageri de copii,

Inima-mi v-o dau drept floare, 
Tuturor din zare-n zare, 

Căci, voi toți, UNIȚI, veți face 
Peste-ntreg pămintul, PACE ;

Mindre fete și flăcăi,
Prindeți lumea-n horă, măi I

Iară sufletul meu plin 
De încredere-n senin,

Oameni buni, pe toți v-așteaptâ, 
Pe a patruzecea treaptă,

A lui AUGUST 23, 
Să muncim mai cu temei

Pentru noul ideal, 
Ce-I va stabili cel de-al 

TREISPREZECELEA CONGRES : 
PACE-n lume și PROGRES ;

Dragostei de viață, dă-i
Tot ce ai mai nobil, măil

Toma ISTRATI
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minația indică exact e- 
sența acestei realități 
devenite copleșitoare in 
timpii moderni. De la 
beneficele izvoare ale o- 
riginii și pină azi, con
ceptului de Republică 
„mii de ani i-au trebuit 
luminii (să ne ajungă", 
am spune privind emi
nescian această evoluție 
devenită, prin succesive 
ciștiguri de calitate, re
voluție. Esența revoluțio
nară a Republicii noas
tre o găsim in faptele

POP Simion

țială, cu cit se sprijină pe 
acel trainic piedestal care 
este piramida timpului 
revolut, cunoscut drept 
trecut, devenit Istorie. Un 
asemenea virf de pira
midă este ziua de azi. 
ziua Republicii. In a- 
ceastă viziune, ea nu-i 
doar o filă roșie din ca
lendar. sărbătoarea me
reu reluată, cum s-ar pu
tea crede la o repede pri
vire. Ziua Republicii este 
tulburătoarea poveste a 
Revenirii și autodevenirii 
"noastre că Cetate, Vatră 
statornicită in granițele 
geografiei și istoriei sale, 
Așezămint al duratei, Co
lectivitate structurată și 
unită-n „cuget și-n sim
țiri", Popor întemeiat in 
destinul viețuirii sale 
libere și independente.

Ca și alte valori de 
prim rang. Republica iși 
găsește sorgintea în ro
manitatea antică, in la
tinescul Res-publica — 
domnia poporului. Deno

care le tezaurizează, în 
oamenii implicați in ope
ră, in carta moral-politi
că ce guvernează cetatea, 
înaltul democratism al o- 
rîndulrii este expresia co
tidiană a acestei esențe 
revoluționare. Republica
nismul românesc își află 
în spiritul și litera Re
publicii noastre cota va
lorică cea mai înaltă, spi
ritul civic, justițiar, de
venit realitate curentă, 
democratismul ca exerci
țiu al mașelor creatoare 
de tară, ,âg Isțoție. T ' “ "

Aș asemui ~ Republica 
noastră cu o casă în ne
ostoită lucrare si desăvîr- 
șire, iar pe meșterii lu
crători, pe republicani, 
pe autorii acestei ctitorii 
i-aș asemui cu împătima- 
tii care se cheltuie deopo
trivă întru Operă și lu
crarea asupra sinelui, in
tru autodesăvirșire. Ce 
fac meșterii maramure
șeni. bunăoară, cind edi
ficiul nou șl mindru și

dalb asupra căruia au 
muncit cu osirdie ajunge 
la ceasul desăvîrșirii lui ? 
îl „sfințesc", arborind în 
șaua acoperișului un po- 
muț verde, cu ștergar, cu 
bănuț de argint si azvir- 
ie boabe de griușor pes
te așezămint, ca acesta să 
dureze. Pomul vieții dă 
„suflete construcției, via
tă din viațiț lui- Datina 
și șemnele care o înso
țesc pe aceasta ca o tre
nă de lumină din- timpi 
imemoriali se află în noi, 
nu se cer explicate. Mu
rea in luptă un voievod 
și se tăia cel mai falnic 
arbore (al vieții lui) : fe
meia naște un „cocon" și 
tatăl sădește imediat un 
pom ; mortul tinăr e pe
trecut cu brăduț împodo
bit in năfrămi și poame 
dulci, care se înfige la 
căpătii : țăranii își me
nesc primăvara recolte 
frumoase, aducînd un 
brad in mijlocul satului ; 
poarta miresei trebuie să 
aibă pomuț gătit, la fel 
fîntina nouă, izvorul, răs
crucea de drum, pășunea 
care se umple de iarbă 
tiriără. ogorul de semănă
tură ; cum ,șă nu pui pe 
acdperiș pomuț de casă 
nouă? !

Datori sintem să pro
cedăm astfel și cu casa 
nouă a tării. Republica, 
arborind de ziua ei po- 
muțul verde al credinței 
tuturor fiilor patriei in 
trăinicia operei pe care 
au infăptuit-o, legămin- 
tul nostru suprem de a 
o sluji cu brațul, cu min
tea. cu inima și verbul.

Republică, măreață va
tră...

LA STEMA 
REPUBLICII

Cuvîntul mpștenit de 
la romani, respublica, 
adică totalitatea tre
burilor obștești, păs
trat in tezaurul limbii 
românești de-a lungul 
a două milenii, a fost 
tălmăcit acum un veac 
de creierul și sufletul 
revoluției de la 1848, 
Nicolae Bălcescu, ca 
o necesitate firească, 
legitimă cum spune el. 
ca românii să ajungă să 
se cirmuiască intr-o a- 
dunare obștească a ță
rii. prin reprezentanții 
aleși de popor.

în istoria noastră se 
cunosc — din scrisul 
lui Dimitrie Cantemir 
— acele zone în care 
românii s-au condus 
în obști, zone pe care 
el le numește repu
blici, dovedind astfel 
că ideea de republică 
n-a fost niciodată ui
tată de poporul nostru. 
Domnia poporului prin 
popor a fost visul ge
nerației de la 1848, iar 
consecințele luptei pe 
care a dus-o împreu
nă cu întregul popor 
au generat toate acte
le" istorice importante 
de atunci pină azi.

încheiem anul cu 
marea sărbătoare a a- 
niversării Republicii 
Socialiste România și 
orice sărbătoare este 
prilej de bilanț și me
ditație pentru toți cei 
Ce au contribuit in 
vreun fel lă fericita 
naștere și la progresul 
unei forme de stat în 
care colectivitatea în
treagă beneficiază de 
bunurile materiale și 
spirituale create de ea 
însăși. Vremea supu
nerii unor monarhi — 
adesea bicisnici — cu 
grele coroane de aur 
pe cap trecuse demult. 
Personalitățile cele 
mai proeminente ale 
primei jumătăți a 
veacului al XIX-lea 
au simțit forța uriașă 
a maselor. Vorbele și 
acțiunile lor au aprins 
focuri vii in sufletele 
celor multi și apăsați, 
care întrevedeau acum 
căderea cătușelor. Me

seriașii. tabacii din 
mahalalele Bucureș- 
tiului și țărănimea din 
satele apropiate au 
trăit scui-t. dar intens, 
bucuria luptei și a iz- 
bmzii. în acest strat 
de ginduri și senti
mente colective a pu
tut incolți ideologia 
socialistă care a dus la 
ziua de 30 Decembrie 
1947, cind de pe ume
rii țârii a căzut man
tia înghețată și rigidă 
a monarhiei. Și cit de 
ușor ne-am obișnuit 
— din ziua aceea — 
cu o viață nouă, atit

Prof. univ. dr. 
Emilia St 

MILICESCU

de îndelung visată ! 
Am învățat repede să 
fim ■ stăpîni. fiecare in 
parte și toți laolaltă ; 
să muncim pentru noi 
și să ne încordăm pu
terile minții și ale su
fletului ca să contri
buim la urcușul trep
telor ce ne așteptau in 
drumul de lumină al 
unei ere noi.

Virtuțile unui popor 
înzestrat pentru toate 
îndeletnicirile manu
ale și spirituale s-au 
simțit descătușate și 
de-a lungul celor a- 
proape patru decenii 
de cind trăim în Re
publica noastră n-a 
fost zi în care să nu 
se semnaleze o izbin- 
dă in munca noastră. 
Invențiile și inovațiile 
în tehnică și tehnolo
gie, premiile naționale 
și internaționale în 
toate ramurile științe
lor și artelor ne um
plu sufletele de min- 
dria că sintem români. 
Tineretul din amfitea
trele universităților 
urcă pe podiumul ce
lor aleși. Femeile își 
dovedesc pretutindeni 
capacitățile intelectu
ale, îndeminarea și ți
nuta etică. Copiii vor
besc. scriu, cîntă la 
cele mai grele instru
mente muzicale așa

cum puțini favorizați 
de soartă au reușit in 
trecut. Știința româ
nească a urcat treote 
uluitoare și specialiștii 
noștri se află în zeci 
de țări pentru rezolva
rea celor mai dificile 
probleme tehnice. Pro
dusele noastre de toa
te felurile sint rivnlte 
pe piața internaționa
lă. iar glasul Români
ei. prin președintele ei 
și prin nenumărate 
manifestări de masă, 
se aude puternic și 
convingător in lume, 
dovedind vocația po
porului român pentru 
pace, neîntrerupt ma
nifestată de-a lungul 
veacurilor.

Trăim laolaltă cu 
maghiari, germani, 
sirbi și alte naționali
tăți viața frățească, 
prielnică tuturor. Am 
construit și construim 
cartiere cit orașele de 
altădată, orașe noi ră
sar ca prin farmec, 
semănăm termocentra
le și hidrocentrale pe 
tot cuprinsul țării, am 
construit — in cele 
mai grele condiții de 
sol — metroul bucu- 
reștean, și Canalul 
Dunăre — Marea Nea
gră uimește lumea ca 
un impunător unicat 
al științei și tehnicii 
românești, fără pere
che. Și toate realizări
le noastre în numai 
treizeci și șase de ani 
se datoresc faptului că 
tot de atiția ani trăim 
in Republica Socialistă 
România, pe care o a- 
niversâm în adieri de 
steaguri tricolore și 
roșii flamuri ale mun
cii răsplătite, ale jert
felor ce și-au găsit 
împlinirea.

Zorii erei noi ne în
văluie în faldurile 
transformării și ale 
speranței de mereu în 
mai bine și visul unui 
„miine" în care ple
nitudinea realizărilor 
să dea imbolduri de 
noi înfăptuiri.

Republică, pămînt al 
păcii și-al dreptății, 
slăvită fii !
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din anii Republicii URARE

unde s-au efectuat ample lucrări de combatere

soluției

I
*

*

î
*

REPUBLICĂ,1983-un an de mari înfăptuiri
măreață vatră

CUVÎNTUL PARTIDULUI

DECEMBRIE

Convingătoare demonstrație a voinței de largă cooperare a României socialiste cu toate țările lumii, Tirgul internațional București, ajuns anul acesta la a Xl-a ediție, reprezintă, totodată, o eloc
ventă expresie a potențialului creator al industriei românești, ilustrînd grăitor, prin marele număr de acorduri, contracte șl alte înțelegeri comerciale convenite în fiecare an, capacitatea de ex- 

ramuriport a țârii noastre în cele mal diverse și moderne

***

R
epublica, vatra noastră de aspirații și 
rodnice împliniri, sărbătorește astăzi 36 
de ani de existență, constituiți durabil în 
tot atîtea trepte de zidire neîntreruptă a 

socialismului și comunismului pe pămîntul 
României.

Privim cu mîndrie chipul de azi și cu în
credere pe cel de mîine al patriei, din vîrful 
acestui an intrat definitiv pe poarta mare a 
istoriei. Moment de amplă și emoționantă sin
teză și, în același timp, de prospectare lucidă, 
științifică și temerară a viitorului. Strîns uniți 
în jurul partidului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și în cursul 
anului pe care-l lăsăm peste puțin timp în 
urmă am înfăptuit adînci prefaceri revolu
ționare,, menite să schimbe radical înfă
țișarea țării și viața oamenilor. Acum, la 
cumpăna dintre ani, vom consemna laconic : 
producția industrială și agricolă a sporit con
siderabil, noi și moderne întreprinderi au in
trat în circuitul productiv, în timp ce zeci de 
mii de apartamente și-au primit benefi
ciarii ; au fost create zeci și zeci de mii 
de noi locuri de muncă, a sporit venitul na
țional și a crescut avuția noastră națională, 
am dat patriei noi izvoare de forță. Republica 
se înalță mîndră și înfloritoare prin munca 
neostenită a fiilor ei.

Un an, deci, în care semnele bune ce-l

anunțau s-au dovedit pline de roade, pentru 
ca noul an - 1984 - pe care-l întîmpinâm 
acum sâ arate semne și mai bune pe calea ri
dicării bunăstării întregului popor. Știm bine 
că stă în puterile noastre să realizăm cu suc
ces mărețele obiective pe care ni le-am pro
pus : să făurim o economie modernă, de înalt 
nivel tehnic, de mare productivitate și efi
ciență și vom face totul pentru ca Republica 
să fie tot mai prosperă, tot mai înfloritoare, iar 
viața noastră tot mai bună.

Avem certitudinea acestor împliniri pentru 
că de noi depind. Exigențele acestei ascen
siuni în viitorul comunist al națiunii ne cer să 
muncim și să conducem mai bine, să ne unim 
și mai puternic în jurul partidului, să unim 
intr-un singur șuvoi toate forțele noastre, pen
tru a urca noi trepte pe calea progresului eco
nomic și social..-., al Republicii Socialiste 
România.

Sînt numeroase realizările obținute de oa
menii muncii din industrie, de pe șantiere și 
ogoare în acest an și în primii trei ani ai cin
cinalului. Din marele raport al țării, acum, la 
ora bilanțului, vă propunem un succint tur de 
orizont, demonstrînd convingător ceea ce 
poate să realizeze un popor harnic, strîns unit 
în jurul partidului, liber și stăpîn deplin pe 
destinele sale, producător, proprietar și bene
ficiar a tot ce înfăptuiește.

Să trăiești, 
Să vecuiești 
Cit oamenii din povești, 
Neam al meu, cu doina-n glas 
Și cu doru-n suflet ars, 
Cu-omenia in pridvor, 
Cu inima dor din dor, 
Dăruită tuturor
Cînd îți vin cu gînduri bune 
Din oricare colț de lume.
Să trăiești, 
Să vecuiești 
în cuvinte românești 
Ca-n cetatea munților, 
Fără grija porților, 
Străjuite și păzite 
De coloane infinite, 
Legănate-n rapsodii 
Toamna la cules de vii, 
Ferecate an de an 
în verb eminescian.

Neam al meu din vremi bătrine 
Cu balade de la stîne, 
Prinse-n bunde și-n cojoc, 
înfrățit cu alții-n joc, 
în muncă și-n hărnicie, 
In frumoasa Românie,

Să trăiești, 
Să vecuiești, 
Tot mereu să-ntinerești 
Și să fii stăpîn pe țară 
în eternă primăvară. 
Legea-ți fie omenia 
Și durata : veșnicia I

Ion Dodu BĂLAN

• ;.. . " '

Cuvîntul spus voință ni-i și faptă, 
Partid, erou ce crești din trunchiul țării, 
Cind glasul tău spre comunism ne-ndreaptâ 
Sub steagul libertății și-nălțării I

Voința ta chezașă-i de victorii 
Spre noi succese-n muncă biruind, 
Cînd drumul ne arăți spre înalte glorii 
Cu tricoloru-n frunte și în gind I

Și-n glas de pace lumii cînd vorbești 
Chemînd la fericire și-armonie,
Tu cel mai drept partid te dovedești 
Născut din cinste și din omenie !

Ion C. ȘTEFAN

VICTORIA REPUBLICII
Fiorul stirpei noastre din vaduri milenare, 
Ne-nvăluie asemeni unui străbun vestmint. 
Cu vrednicia muncii cuprindem larga zare, 
Indătinind prin vreme supremul legămînt.

Am dăruit elanuri din dragoste de țară 
— Columne ca mărețul, voltaic curcubeu — 
Improspătînd în fapte pe cei care luptară, 
Și-n amintiri și-n doine șoptite tot mereu, 

înflăcărări suite, spirale, in baladă 
Și izbucniri cum frunza în vajnicii stejari. 
Călăuziți de-a pururi de-un dor fără tăgadă, 
Noi cronici scriu-embleme-victoriile mari.

Și toate printr-o trudă de OMUL dăruit 
Destinului acestui popor legat de glie, 
Aureolind cu focul virtuților sporit, 
Aici lingă Danubiu, o nouă ROMÂNIE I

Octav SARGEȚIU

MULTI ANI, TARĂ!

Programul de folosire rațională, cu înalt randament, a pămintului, de irigații, desecări și combatere a eroziunii solului 
se înscrie, prin prevederile sale și prin realizările obținute, in ansamblul măsurilor inițiate de partid pentru continua 
dezvoltare și modernizare a agriculturii. Experiența bună de la Stațiunea experimentală din Perieni, județul Vaslui, 

a eroziunii solului, s-a extins în 35 de județe

Fie Tirgu Mureș, Bacău, Vaslui, Pitești sau Rîmnicu Vîlcea, 
aceste impunătoare ansambluri arhitectonice exprimă 
aceeași bogată realitate : creșterea necontenită a ci
vilizației materiale și spirituale a întregului nostru po
por. Sîntem datori cu o precizare : imaginea pe care 
o admirați a fost surprinsă pe bd. Nicolae Titulescu 

din Capitală. (Fotografia de jos - stingă)

Dată complet în funcțiune in cursul acestui an, ma
gistrala I a celei mai rapide și încăpătoare artere de 
transport în comun - metroul bucureștean - măsoară 
in prezent 25,1 km, avînd 16 stații in zonele de ab
sorbție a unor intense fluxuri pietonale. La extremitățile 
sale, două mari platforme industriale : „23 August" și 

„IREMOAS". (Fotografia de jos - dreapta}

Remarcabilă efigie a unei epoci de intense șl cutezătoare construcții, „arcul 
rutier de la Agigea in lungime de 269 metri, unul din cele 7 poduri care 
leagă intre ele nordul și sudul Dobrogei, străbătută de capodopera hidro
tehnicii românești, Canalul Dunăre-Marea Neagră, se distinge prin eleganța 

și soliditatea execuției
Fotografiile paginii : Sandu CRISTIAN

La mulți ani, Țară, la mulți ani, Lumină, 
Ctitorită de dragostea muncitorească I 
Cu strămoșii venim, și cu urmașii 
Să-ți colindăm cerul, să ne trăiască !

La mulți ani, Țară, la mulți ani, Libertate I 
Pentru doinele noastre, ceteră haiducească. 
Dintre oameni venim, cei mai mîndri, 
Să-ți colipdăm timpul, să ne-nflorească I

La mulți ani, Țară, la mulți ani, Hărnicie, 
In zidul lumii-flacără românească.
Cu credința venim, a mai binelui, 
Să-ți colindăm visul, să ne domnească I

Victoria MIHĂILEANU

Jgg!
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CONSACRATE ANIVERSĂRII

REPUBLICII
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DOLJ. La Teatrul Național din 
Craiova a avut loc ieri un spectacol 
omagial sub genericul „Republică, 
măreață vatră". Cei peste 500 de ar
tiști profesioniști și amatori de la 
aproape toate instituțiile de profil 
din Craiova, printre care Teatrul 
Național, Filarmonica „Oltenia", 
Teatrul liric și ansamblul artistic 
„Nicolae Bălcescu", au slăvit prin 
vers și cînt mărețele realizări obți
nute de harnicul nostru popor în 
cei 36 de ani ai Republicii, au înăl
țat imn de bucurie și aleasă cinstire 
pentru partidul nostru și secretarul 
său general, pentru președintele 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La Casa de cultură a tineretu
lui din Craiova a avut loc simpo
zionul cu tema „Proclamarea Re
publicii — act de importantă majo
ră în construcția socialistă", unde 
au prezentat comunicări științifice 
muzeografi și cadre didactice din 
Craiova. Aceluiași eveniment i-a 
fost consacrată și șezătoarea literar- 
artistică organizată de Comitetul 
județean Dolj al U.T.C. sub gene
ricul „Republica în haine de săr
bătoare". Au citit versuri patriotice 
dedicate patriei și partidului mem
brii asociației „Doljul literar și ar
tistic" al Centrului de îndrumare a 
creației populare și mișcării artis
tice de masă din Craiova. (Nicolae 
Băbălău).

BRAȘOV. în cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României" la 
Galeriile de artă „Victoria" din 
Brașov s-a deschis o expoziție ju
dețeană de artă plastică. 50 de ar
tiști plasțici profesioniști din toate 
generațiile expun un număr de 86 
lucrări de pictură, sculptură și 
grafică.

La cluburile întreprinderii de 
autocamioane. întreprinderilor de 
tractoare, „Rulmentul", la combi
natele chimice din Orașul Victoria 
și Făgăraș s-au desfășurat montaje 
Jiterar-muzicale sub genericul „Re
publică, măreață vatră". La casele 
de cultură din Brașov, Făgăraș, 
Codlea, Săcele au avut loc expu
neri, urmate de spectacole intitu
late „Slavă ție. Republică iubită". 
Asociația artiștilor plastici amatori 
a deschis la sediu o expoziție a lau- 
reaților ediției 1981—1983 a Festiva
lului național „Cîntarea României". 
(Nicolae Mocanu).

CONSTANȚA. Sub genericul 
„Baladă acestui pămînt", la Casa 
armatei din Constanta a fost pre
zentat un recital de muzică și poe
zie la care au participat oameni al 
muncii din întreprinderi ale muni
cipiului, elevi, ostași și cadre 
militare. Au recitat din creațiile 
lor dedicate Republicii membri ai 
cenaclurilor literare „Mihail Sado- 
vearra" si !;-,Ovidius“f■■'îisktw i ’

Membrii "grupului de ■ prrtpagan- 
diștl al consiliului politic al ma
rinei militare au organizat în uni
tăți simpozioane și mese rotunde, 
au prezentat expuneri și confe
rințe prin intermediul cărora a 
fost înfățișat drumul parcurs de 
România în anii Republicii.

fn diferite țări ale lumii sint 
organizate manifestări dedicate ma
relui eveniment din istoria poporu
lui român — proclamarea Repu
blicii.

La întreprinderea de construcții 
și reparații navale din KIEV, mem
bru colectiv al Asociației de priete
nie sovieto-română, a avut loc o 
adunare festivă. în orașul VELIKO- 
T1RNOVO din R.P. Bulgaria și la 
ISTANBUL au fost organizate seri 
culturale românești. între manifes
tările care au avut loc, cu acest 
prilej, a figurat și inaugurarea unor

GIURGIU. La Casa armatei din 
Giurgiu a avut loc spectacolul 
„Omagiu Republicii mele".

VASLUL în municipiile Vaslui și 
Bîrlad au avut loc sub genericele 
„Dragoste supremă România" și 
„Poporul — Ceaușescu — Româ
nia". spectacole artistice la care 
și-au adus contribuția formații mu- 
zical-coregrafice laureate ale Festi
valului național „Cintarea Româ
niei". La bibliotecile județeană și 
orășenești Huși și Negrești au fost 
organizate expoziții de carte, mai 
multe intilniri cu scriitori și repre
zentanți ai unor edituri din Capi

tală și Iași, recitaluri de poezie pa
triotică și revoluționară. „Culorile 
patriei" se intitulează expoziția 
omagială de artă plastică ce reuneș
te lucrări ale copiilor din județ și 
deschisă sub egida Consiliului ju
dețean al Organizației Pionierilor.

Sub genericul „Fii ai meleagu
rilor vasluiene", la Birlad a fost 
vernisată o bogată expoziție de 
pictură, grafică și sculptură or
ganizată de U.A.P. si comitetul ju
dețean de cultură și educație so
cialistă. Cei peste 30 de expozanți, 
membri ai cenaclurilor artistice 
din tară si ai cenaclului județean 
Vaslui al U.A.P.. aduc în cele peste 
120 de lucrări un cald omagiu zilei 
de 30 Decembrie. (Petru Necula).

BIHOR. „Ideea de republică în 
istoriografia românească". sub 
acest generic la casele de cultură 
din Marghita, Salonta. Beiuș si 
Vașcău au avut loc expuneri si 
simpozioane Ia care au participat 
muzeografi, cadre didactice si nu
meroși oameni ai muncii din aces
te înfloritoare așezări bihorene. 
(loan Laza).

BOTOȘANI. în lntlmpinafcea zi
lei Republicii, la Botoșani au avut 
loc simpozioanele „Republica — 
năzuință de veacuri a poporului 
român" si „Democrația muncito
rească. revoluționară — atribut 
fundamental dobîndit în anii re
publicii", desfășurate Ia Biblioteca 
județeană „Mihai Eminescu". pre

PESTE HOTARE
expoziții de carte, cuprinzind la 
loc de frunte opere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în capitala R.S. 
VIETNAM, ca și la SOFIA și 
PHENIAN au avut loc gale ale fil
mului românesc, fiind prezentate 
filmul „România — Ceaușescu — 
Pace", documentare și scurt-metra- 
je. La HANOI și LAGOS s-au des
fășurat conferințe de presă.

Cu prilejul acestor manifestări, 
au fost scoase in relief semnifica
țiile profunde ale actului istoric de 
la 30 Decembrie 1947, precum și 
realizările de seamă obținute de 
poporul român în anii socialismu

cum si spectacolul omagial „Repu
blica ni-i patria străbună", desfă
șurat la Casa științei si tehnicii 
pentru tineret. De asemenea. în
treprinderea cinematografică locală 
a prezentat la cinematografele din 
județ gale de filme. (Silvestri Ai- 
lenei).

BACĂU. La cluburile petroliști
lor din Moinești si Zemeș. al mi
nerilor din Comănești. la casele de 
cultură din Bacău. Tîrgu Ocna. 
Buhuși si municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, la căminele cul
turale din Sascut. Răcăciuni. Podu 
Turcului. Filipești au avut loc ex
puneri. simpozioane, șezători lite
rare urmate de recitaluri de poezie 
patriotică și programe artistice 
susținute de formații laureate ale 
Festivalului national „Cîntarea 
României". La galeriile Muzeului 
de istorie si artă din Bacău s-a 
deschis o expoziție de pictură care 
oglindește înfăptuirile anilor repu
blicii pe meleagurile cuprinse între 
Șiret. Trotuș și Bistrița ; la bi
blioteca județeană a avut loc o în- 
tilnire a cititorilor cu scriitori, iar 
la sala de audiții muzicale „Ate
neu" a fost prezentat un spectacol 
omagial. (Gheorghe Baltă).

CARAȘ-SEVERIN. Oamenii mun
cii din Reșița, pe lingă realizările 
economico-sociale remarcabile în 
cinstea aniversării proclamării Re
publicii, dedică acestui important e- 
veniment din viața țării numeroase 
manifestări politice și cultural-edu
cative. La combinatul siderurgic din 
localitate și la întreprinderea de 
construcții de mașini au avut loc 
dezbateri cu tema „30 Decembrie — 
moment de răscruce în istoria po
porului român". De asemenea, for
mațiile artistice din municipiu au 
prezentat joi după-amiază la casa 
de cultură a sindicatelor un specta
col care a cuprins poezie patriotică, 
cîntece dedicate Republicii, dansuri 
populare. (Nicolae Cătană).

BUZĂU. în cinstea celei de-a 
36-a aniversări a proclamării Repu
blicii, a avut loc la Măgura, 
județul Buzău,1 inaugurarea unui 
modem cămin cultural, construcție 
multifuncțională, care sporește zes
trea edilitară a comunei Măgura, 
Realizat prin contribuția cetățeni
lor, noul edificiu cultural dispune 
de o sală de spectacole cu 500 de 
locuri, cu o scenă care poate găzdui 
și spectacole de operă, cinemato
graf pe bandă normală, bibliotecă, 
club pentru tineret, cabinet de do
cumentare politico-ideologică. Tot 
cu acest prilej publicul a participat 
la vernisajul unei expoziții oma
giale organizate de filiala Buzău a 
Uniunii artiștilor plastici. (Stelian 
Chipcr).

.CĂLĂRAȘI. „Republică, măreață 
vatră", s-a intitulat spectacolul de 
la Casa de cultură a municipiului 
Călărași in cinstea zilei de 30 De
cembrie. Manifestarea a reunit în 
cintec și joc soliștii și dansatorii 
ansamblului „Balada Dunării", pre
miat în concursurile Festivalului 
„Cîntarea Români eiu. (Rodica Si- 
mionescu).

lui, în special în perioada de cînd 
la cîrma destinelor României se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. De 
asemenea, au fost evidențiate prin
cipiile politicii externe românești, 
pozițiile ferme, constructive ale 
României în marile probleme ce 
preocupă lumea contemporană, bo
gata activitate internațională des
fășurată de țara noastră, personal 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
dedicată în mod constant interese
lor supreme ale poporului român, 
păcii, dezarmării, înțelegerii și coo
perării internaționale.

(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării proclamării Republicii îmi este foarte plăcut să 
adresez Excelentei Voastre cordiale felicitări. Cu acest prilej doresc să 
reafirm aprecierea noastră deosebită față de contribuția dumneavoastră 
pozitivă, constructivă la accelerarea eforturilor de pace în Orientul Mij
lociu, în interesul popoarelor din această zonă de importanță vitală.

îmi este totodată deosebit de plăcut să exprim Excelenței Voastre sen
timentele noastre de satisfacție și mîndrie pentru relațiile strînse existente 
între țările noastre prietene, relații pe care le vom promova și dezvolta în 
continuare, in interesul reciproc, al consolidării păcii și securității inter
naționale.

Primiți, vă rog, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de progres și prosperitate continuă poporului român prieten.

Cu cea mai înaltă stimă și considerație,
MOHAMED HOSNI MUBARAK

Președintele 
Republicii Arabe Egipt

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia și al 
meu personal vă mulțumesc în modul cel mai cordial pentru felicitările 
și bunele urări adresate cu prilejul Zilei Republicii.

Amintindu-mi cu satisfacție de recenta noastră întîlnire de la Bucu
rești, folosesc acest prilej pentru a sublinia convingerea că relațiile priete
nești româno-iugoslave și colaborarea multilaterală dintre cele două țări 
socialiste vecine ale noastre se vor dezvolta și în continuare cu succes, 
ceea ce este în interesul trainic reciproc al popoarelor noastre și servește 
înțelegerii și colaborării egale în drepturi în Europa și pe plan mai larg 
in lume. •

MIKA ȘPILIAK
Președintele Prezidiului Republicii 

Socialiste Federative Iugoslavia

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 14-a ani

versări a creării Partidului Congolez 
al Muncii și al proclamării Republicii 
Populare Congo, însărcinatul cu afa
ceri a.i. al acestei țări la București, 
Jean Franțois Gokouba Moke, a ofe
rit, joi la amiază, un cocteil.

Au participat tovarășii Miu 
Dobrescu, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Marin Capisizu, mi
nistru secretar de stat Ia Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare,

cinema
• Dragostea și revoluția : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17; 19,30, 
FAVORIT (45 31 70) — 12; 14; 16;
18; 20.
• Povestea călătoriilor : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 
16; 18; 20, FAVORIT — 8.
• De dragul tău, Anca : VICTORIA
(16 28 79) — 10; 12; 14; 16; 18; 20, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 8,30; 10,15; 14;
16; 18; 20. CULTURAL (83 50 13) — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Inimă sinceră : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18; 19,30.
• O lebădă iarna : GRIVIȚA (17 08 58)
— 8,45; 12,30: 14,15; 16; 18; 20, COTRO-,
CENI (49 48 48) — 15; 17.15; 19,30, MIO
RIȚA (14 27 14) — 12,15; 14,15; 16,15;
18,15; 20,15.
• Alarmă în deltă : TIMPURI NOI
(15 6110) — 9; 11,15; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Trandafirul galben : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Serbările galante : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30, FLACĂ
RA (20 33 40) — 15; 17; 19.
• Fructe de pădure: PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,-30.
• Lovind o pasăre de pradă îsVIITO
RUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Păcală; AURORA (35 04 66) — 9;
12; 16; 19.
• Căruța cu mere î MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
• Misterele Bucureștilor : ARTA
(213186) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
19,30.
• Facerea lumii : CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Vrăjitorul din Oz : SALA MICA A 
PALATULUI — 16,30; 18,30.
• Program de desene animate —• 9,30; 
13,30; 17.30, Micul, mare hocheist — 
15,30; 19,30: DOINA (16 35 38).
• Doamna cu cățelul: UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 17,45; 18; 20.
• Nu vreau să devin adult : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Capturați-i la barieră : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Dragostea și regina : POPULAR 
(35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.
• S-a oprit un tren : TOMIS (21 49 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• O afacere murdară : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9,15; 11,15; 13,15; 15,45; 18; 
20, MELODIA (12 06 38) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, MODERN (23 71 01)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Călărețul cu calul de aur : LUCEA

președintele părții române în comisia 
mixtă guvernamentală româno-con- 
goleză de cooperare economică și teh
nică, Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, mem
bri ai conducerii altor ministere, re
prezentanți ai unor instituții cen
trale.

Au luat parte, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București și membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Toate mi se întimplă numai mie : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
S Un american Ia Paris : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 14; 16,30; 19.
• Elvis : DACIA (50 35 94) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19.
• Atenție la gafe ! s LIRA (31 71 71)
— 15,30; 17,30; 19,30, COSMOS (27 54 95)
— 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Lanțul amintirilor : VOLGA
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19,15.
• Capcană neobișnuită : GLORIA
(47 46 75) — 8,45; 10; 14,15; 16; 18; 20, 
FLAMURA (85 77 12) — 12; 14; 16;
18; 20.
• Program de vacanță ; MIORIȚA — 
10.15, GIULEȘTI — 9, COSMOS — 9,30, 
FLAMURA — 8,15.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică): Despot Vodă — 14,30; Ploșnița
— 19,30; (sala Atelier) : Intre patru 
ochi (B) — 19; (sala Batiștei) : Ino
centul — 20.
• Opera Română (13 18 57) : Noaptea 
cea mai lungă, Interogatoriul dip 
zori — 19.
• Teatrul de operetă? (14^011) : Lă- 
sați-mă să cînt — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19.30; (sala Grădina Icoa
nei, 12 44 16) : Cabala bigoților — 19.30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani 
—' 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 19.
• Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala 
Magheru) : Jocul vieții și al morții
— 19,30; (sala Studio) : Calandria
— 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19; 
(sala Giulești, 18 04 85) : Cocoșelul 
neascultător — 10.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase44 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română* *4 
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec

• Noi lapte în zona capitalei 
libaneze

BEIRUT 29 (Agerpres). — După si
tuația de calm, înregistrată in pri
mele ore ale zilei de joi in zona 
Beirutului, noi lupte au izbucnit in 
seara aceleiași zile pe înălțimile din 
împrejurimile capitalei libaneze’ — 

s transmite postul de radio Beirul. ci
tat de agențiile internaționale de pre
să. Pozițiile armatei libaneze din ju
rul localității Souk El Gharb au fost 
ținta unor tiruri declanșate de pe 
înălțimile orașului Aley, controlat de 
milițiile druze. Totodată, în zonele 
sudice ale Beirutului s-au produs noi 
ciocniri între forțele libaneze și 
combatanți ai mișcării șiite a „Mal".

*
în sudul Libanului, — zonă afla

tă în prezent, sub ocupația Israe
lului — a fost declarată joi o grevă 
generală în semn de protest față de 
arestările operate de forțele israe- 
liene de ocupație, precum și față de 
alte măsuri represive ale acestora 
împotriva populației. Agenția Reuter 
relatează că in orașul Saida magazi
nele și instituțiile publice au rămas 
închise, iar traficul urban a înce
tat. Acțiunea de protest a fost ur
mată pe larg și în alte localități 
din sudul țării.— 19.

• Teatrul „Ion Vasilescu44 (12 27 45) : 
Paradis de ocazie — 20.
• Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Visul de aur — 10; Albă ca zăpada și 
cei 7 pitici — 17.

Tovarășului AHMED SEKOU TOURE
Secretar general al Partidului Democrat din Guineea, 

Președintele Republicii Populare Revoluționare Guineea
CONAKRY

Aflînd cu tristețe despre puternicul cutremur de pămînt care a lovit țara 
dumneavoastră, provocind mari pierderi de vieți omenești și materiale, vă 
adresez sincere condoleanțe, iar familiilor îndoliate sentimente de com
pasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAME EXTERNE

Sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și-a încheiat lucrările

MOSCOVA 29 (Agerpres). —, Tri
misul Agerpres, Mihai Fabian, trans
mite : La Moscova au luat sfîrșit lu
crările sesiunii Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Deputății au dezbătut și a- 
probat proiectele planului de stat de 
dezvoltare economică și socială a 
Uniunii Sovietice și bugetului de stat 
pe anul 1984. ■

în cursul lucrărilor a fost adoptată 
o hotărire cu privire Ia situația in
ternațională și la politica externă a 
statului sovietic. în document se a- 
firmă voința de pace a Uniunii So
vietice, dorința sa de a trăi in pace 
cu toate popoarele și de a transpune 
în viață principiul coexistenței paș

R. P. UNGARĂ

Prevederi ale planului 
pe 1984

BUDAPESTA 29 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția M.T.I., 
la Budapesta a fost dat publicității 
planul economiei naționale a R. P. 
Ungare pe anul 1984.

Potrivit prevederilor acestuia, ve
nitul național va crește anul viitor, 
cu 1,5—2 la sută, iar volumul produc
ției industriale — cu 1,5—2 la sută. Se 
subliniază că industria va trebui 
să-și sporească aportul la îmbunătă
țirea balanței comerciale a țării, prin 
ridicarea mai substanțială a volu
mului de mărfuri la export. Extrac
ția de cărbune va atinge nivelul 
anual de 25 milioane tone, cea de ți
ței — 2 milioane tone, de gaze natu
rale — 7 miliarde metri cubi.

în ce privește sectorul agricol, se 
preconizează obținerea unei producții 
similare cu cea realizată în anul re
cord 1982. Cantitatea de cereale se 
prevede a fi de 15 milioane tone.

ORIENTUL MIJLOCIU

r
AGENȚIILE DE PRESA 

pe scurt

nice a statelor cu sisteme sociale.-di
feri te. Hotărirea exprimă serioasa 
îngrijorare în legătură cu înăsprirea 
situației în lume și cheamă Congre
sul S.U.A. și parlamentele celorlalte 
țări ale N.A.T.O. să folosească -toate 
posibilitățile pentru ca guvernele ..ță
rilor lor să renunțe la promovarea 
unei politici de pe poziții de forță. 
Dacă S.U.A. și celelalte țări 'ale 
N.A.T.O., se arată in document sint 
gata să revină la situația exirteshtă 
înaintea amplasării de rachete nu
cleare americane în Europa, U.R.S.S. 
este gata, la rindul său, să facă a- 
ceasta. ,a

Pentru „decolonizarea 
economiei Africii"

— declarațiile secretarului 
executiv al C.E.A.

ADDIS ABEBA 29 (Agerpres). — 
Statele continentului african au cu
noscut, în anul 1983, o situație eXtfem 
de dificilă, caracterizată printf-un 
ritm global al creșterii economice de 
numai 0,2 la sută, o gravă criză ali
mentară și o reducere a volumului 
produselor alimentare pe locuitor- cu 
2 la sută, în comparație cu 1932 — a 
declarat secretarul executiv al Comi
siei Economice a O.N.U. pentru Afri
ca (C.E.A.), Adebayo Adedeji, in ca
drul unei conferințe de presă desfă
șurate la Addis Abeba. El a subli
niat că, pentru depășirea acestei si
tuații — determinată in mare măsu
ră de dependența economică a unor 
state africane față de țările occiden
tale industrializate — este urgent 
necesar să se acționeze în vederea 
„decolonizării economiei Africii", 
pentru instaurarea unor raport 
internaționale echitabile și democ 
tice, apte să sprijine în mod tea. 
eforturile de progres și dezvoltare 
independentă ale statelor continen-

Val de frig 
în S.U.A. și Mexic

Cel de-al doilea val de frig arctic 
abătut în ultimele zile asupra unor 
zone întinse ale teritoriului Ș<U.A. 
continuă să provoace victime in rin
dul. populației» precum și serioase 
dereglări ale activităților ''&6ft8fflice 
și mari pagube . materiale. Potrivit 
statisticilor oficiale, numărul persoa
nelor care au decedat după 24 -de
cembrie din cauza gerului, acciden
telor de trafic și incendiilor se ridi
că la peste 300.

în Florida și Texas, cultivatorii? de 
citrice apreciază pierderile de recol
tă ca urmare a frigului la mai miilte 
zeci de milioane de dolari.

Cel puțin 80 de persoane și-au 
pierdut viața, ca urmare a valts-jui 
de frig care s-a abătut în ultimele 
zile asupra părții de nord a Mexicu
lui — se arată intr-un bilanț provi
zoriu dat publicității de autoritățile 
locale. Temperaturile scăzute au 
provocat în special in sectorul agri
col pierderi, evaluate la peste 28 mi
lioane dolari. Valul de frig se*-  află, 
de asemenea, la originea a aproape 
700 accidente de circulație.

PROfiRAMUl UNOR UNIIĂII DE SERVIRI A POPULAȚIEI DIN CAPITALĂ IN PERIOADA 30 DECEMBRIE 1983 -2 IANUARIE 1984
« •

Unități comerciale
în ziua de 30 decembrie, toate uni

tățile comerciale alimentare, neali
mentare și piețele agroalimentare 
vor funcționa cu un program prelun
git de 1 pină la 2 ore. Unitățile de 
alimentație publică vor lucra după 
programul normal al zilelor respec
tive.

Simbătă, 31 decembrie, toate uni
tățile comerciale alimentare, neali
mentare și piețele agroalimentare 
vor funcționa pină îa ora 18, cu ex
cepția magazinelor de pîine. ape mi
nerale și sifoneriilor care vor fi des
chise pină la ora 19. Unitățile de ali
mentație publică în care nu se or
ganizează revelionul vor funcționa 
pină la ora 20, iar cele care organi
zează revelionul vor începe progra
mul la ora 18 și vor fi deschise pină 
la ora 6 dimineața.

Duminică, 1 ianuarie, toate unită
țile comerciale alimentare și neali
mentare și piețele agroalimentare 
vor fi închise. Unitățile de alimen
tație publică în care nu s-a organi
zat revelionul vor funcționa după 
programul normal al unei zile de 
duminică, iar cele care au organi
zat revelionul vor relua activitatea 
începînd cu ora 18 și vor funcționa 
pină la 2 noaptea.

Luni, 2 ianuarie, toate unitățile 
comerciale alimentare și nealimenta
re vor fi închise, cu excepția maga
zinelor de piine, lapte, a piețelor 
agroalimentare și magazinelor de le- 
gume-fructe din zona acestora, a uni
tăților de desfacere a presei, a sifo- 
năriilor și florăriilor care vor func
ționa intre orele 7 și 11. Unitățile de 
alimentație publică vor funcționa 
după programul unei zile de dumi
nică.

Asistența sanitară
Serviciile de gardă ale spitalelor de 

adulți și copii vor funcționa în pe
rioada 31 decembrie—2 ianuarie cu 
program permanent, ziua și noaptea, 
și vor rezolva toate solicitările de 

asistentă de specialitate ambulatorie 
ale populației.

Policlinicile teritoriale principale 
de sector, adulți și copii, vor asigura 
în tot cursul zilei și nopții, gardă 
pentru consultații pe profil de boli 
interne și, respectiv, pediatrie.

Serviciile de asistență la domiciliu 
pentru adulți și copii de la nivelul 
fiecărui sector vor funcționa in a- 
ceastă perioadă permanent, atît ziua 
cit și noaptea.

Erogramul spitalelor, policlinicilor, 
dispensarelor și cabinetelor medicale 
din întreprinderi, de pe șantiere și 
din transporturi va fi axat pe pro
gramul de lucru 'al unității respec
tive.

Stația de salvare a municipiului 
București asigură în toată această 
perioadă pentru necesitățile de asis
tență 60—65 de mașini pe fiecare tură 
de lucru, in afara autovehiculelor, 
pentru diferite acțiuni și puncte de 
lucru.

Serviciul de gardă de oftalmologie 
pentru adulți și copii va funcționa 
la nivelul Spitalului clinic de oftal
mologie din Piața Cosmonauților 1, 
sector 1 tel. 16 65 60 ; 59 42 10 și 
59 43 65.

Urgentele O.R.L. pentru adulți din 
sectoarele 1. 2 și 3 și Sectorul agricol 
Ilfov vor fi rezolvate de clinica 
O.R.L. Colțea, iar cele din sectoarele
4. 5 și 6 prin Centrul de fonoaudio- 
logie Panduri. Urgențele O.R.L. cen
tru copii vor fi rezolvate de secția 
O.R.L. a Spitalului clinic central de 
copii.

Urgențele stomatologice apărute in 
această perioadă, atit ziua cit si 
noaptea, se vor rezolva în policlini
cile din Calea Victoriei 1—5 tel. 
15 40 60, pentru sectoarele 1 și 5 ; str. 
Ardeleni 2 tel. 12 87 47. pentru secto
rul 2 ; Calea Dudești 124 tel. 22 14 61. 
pentru sectoarele 3 și 4 : Aleea Pra- 
văț 12 tel. 45 21 69, pentru sectorul 6.

Programul asigurării asistenței de 
urgență va fi afișat în toate unită
țile sanitare la loc vizibil, indicîn- 
du-se adresele și numerele de telefon 
la care poate apela populația.

Farmaciile
în zilele de 1 și 2 ianuarie vor fi 

deschise in permanență, ziua și noap
tea, farmaciile din : bd. Leontin Să- 
lăjan Complex comercial A 14; bd. 
General Magheru 18; șos. Ștefan cel 
Mare 1—7; Calea Șerban Vodă 43; 
șos. Colentina 1. bloc 34; șos. Pante- 
limon 253 bloc 44; str. Băiceni 1 (Dru
mul Taberei); bd. 1 Mai 343; șos. 
Alexandriei bloc PC 10 L 24 ; șos. 
Giulești 123 și Punctul farmaceutic 
de pe peronul Gării de Nord.

Vor mai lucra, de asemenea, în 
aceste zile, între orele 8 și 18 un nu
măr de 20 și, respectiv, 32 de far
macii din toate sectoarele Capitalei.

Cooperația 
meșteșugărească

Reparații televizoare. In zilele de 
30—31 decembrie toate unitățile vor 
lucra cu program prelungit. între o- 
rele 8 și 21. Duminică. 1 ianuarie, vor 
lucra intre orele 12 și 18 unitățile din 
bd. I. G. Duca 15 tel. 18 08 85 și 
18 28 89 ; str. Avrig 63 tel. 35 30 10 ; 
str. 30 Decembrie 16 tel. 15 75 23 și 
14 24 95 ; șos. Giurgiului 129 tei. 
29 36 89 ; Complex Humulești-Sălaj 
tel. 80 34 30 și bd. Păcii 9 A tel. 
69 40 30. Luni. 2 ianuarie, vor fi 
deschise între orele 10 și 18 unitățile 
din bd. 1 Mai 170 tel. 65 37 85 ; șos. 
Ștefan cel Mare 15 tel. 12 25 51 ; str. 
Dristorului 97 tel. 47 24 15 ; șos. Ol
teniței 51 tel. 83 69 75 și 83 60 75 ; 
Calea Plevnei 11 tel. 15 04 47 și 
14 24 90 ; bd. Moghioroș 27 tel. 
46 52 25.

Reparații radioreceptoare, caseto- 
foane, magnetofoane și picupuri. în 
zilele de 30 și 31 decembrie toate uni
tățile vor lucra cu program prelun
git, între orele 8 și 21. Luni. 2 ianua
rie. vor fi deșchise între orele 9 și 
17 unitățile din bd. Titulescu bloc 14 
tei. 18 51 22 ; șos. Colentina bloc 
ABC tel. 88 56 15 ; str. Avrig 63—65 

tel. 35 15 68 ; str. Smîrdan 30 tel.
15 93 41; Calea Plevnei 13 tel. 15 30 37.

întreținere și reparații auto. în zi
lele de 30—31 decembrie unitățile vor 
lucra cu program normal. între orele 
9 și 17,30. Fac excepție doar unită
țile din șos. Giurgiului 178 tel. 
85 45 25 ; bd. Aerogării 38 tel. 
33 19 51 ; str. Nicolae Apostol 2—4 
tel. 55 20 35 și 55 24 40 ; str. Nicolae 
Sebe 29—31 tel. 43 35 96, care vor 
funcționa între orele 8 și 21. Dumini
că, 1 ianuarie, vor fi deschise între 
orele 8 și 13 unitățile din str. Nicolae 
Sebe 29—31 tel. 43 35 96 și Intrarea 
Filioarei 3—5 tel. 12 28 02. Luni, 2 ia
nuarie, vor funcționa între orele 8 și 
13 unitățile din bd. Aerogării 38 tel. 
33 16 21 și str. Nicolae Apostol 2—4 
tel. 55 24 40 și 55 20 35.

Intervenții Ia instalații sanitare, 
electrice și de încălzire centrală. Dis
peceratul cooperativei „Instalatorul" 
va funcționa in toată această pe
rioadă între orele 8 si 21. Se vor 
primi comenzi la tel. 16 74 02 și
16 73 29.

Intervenții și reparații Ia aragaze 
și deblocări de uși. în zilele de 
30—31 decembrie și 1—2 ianuarie vor 
funcționa între orele 8 și 21 unită
țile din str. Cuza Vodă 152 (repara
ții aragaze, deblocări de uși) tel. 
75 28 35 și 75 70 85 ; str. Smîrdan

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 30 

decembrie 1983, ora 20 — 2 ianuarie 1984, 
ora 20. tn țară : In prima parte a in
tervalului vremea va fi caldă, cu cerul 
variabil, favorabil ploilor slabe. Apoi 
vremea se va răci mal ales in regiu
nile din nordul și estul țării, unde 
cerul va fi mai mult noros și va ninge. 
In rest, precipitații locale îndeosebi 
sub formă de ninsoare. Vlntul va su
fla moderat cu intensificări în Mol- 

30 (reparații aragaze si deblocări de 
uși) tel. 14 65 47.

Programul 
transportului în comun

Simbătă, 31 decembrie se va cir
cula pe tot parcursul zilei cu parc 
majorat pe toate liniile de transport 
in comun, iar pe cele dare converg 
spre principalele gări ale Capitalei 
(Gara de Nord, Gara Obor, Gara Ba- 
sarab) se va circula cu parcul unei 
ore de vîrf. Seara, toate vehiculele 
de transport în comun vor efectua 
cite o cursă în plus, retragerea înce- 
pind după ora zero.

în noaptea de revelion vor funcțio
na, de asemenea, liniile 501, 502, 503, 
504, 505, 506, 507, 503, 511. 512, 513, 
514, 515, 516, 517, 519 de maxitaxi și 
liniile 403, 405, 412, 413, 419 și 422 de 
noapte.

Duminică, 1 ianuarie, parcul de 
transport în comun, liniile de maxi
taxi și taximetreie vor ieși în circu
lație după program de zi de sărbă
toare. Taxifurgonetele și taxicamio- 
netele vor circula numai conform co
menzilor anticipate.

Luni, 2 ianuarie, se va circula după 
program de zi de sărbătoare. După 
amiaza vor fi suplimentate toate li
niile care converg spre principalele 
gări (Gara de Nord, Gara Basarab, 
Gara Obor) și va fi suplimentat co
respunzător parcul de taximetre.

dova și zona de munte unde, pe 
alocuri, va viscoli zăpada. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între minus 
6 și plus 4 grade, mai coborîte în ulti
mele nopți, maximele vor oscila între 
minus 3 și plus 7 grade, mai ridicate 
în prima zl. Izolat, condiții de polei. 
In București : Vremea va fl caldă la 
început, apoi se va răci. Cerul va ti 
mai mult noros în a doua parte a in
tervalului. cind vor cădea precipitații 
slabe, mai ales sub formă de ninsoare. 
Vînt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 4 grade șl 
minus un grad, cele maxime vor oscila 
între 2 și 5 grade. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu). 

î LA CONAKRY s-au încheiat lu- 
I crările sesiunii Consiliului Națio

nal al Revoluției al Partidului De- 
Imocrat din Guineea, consacrată 

problemelor curente ale dezvoltării 
economice a țării. în cuvîntarea 
rostită cu acest prilej, secretarul 

I general al P.D.G., președintele Re- 
I publicii Populare Revoluționare 

Guineea, Ahmed Sekou Toure, a 
I subliniat că progresul economic re

prezintă un factor hotărîtor al pro
cesului revoluționar de consolidare 
a independenței naționale. Cea mai 
importantă sarcină o constituie asi-

I gurarea, în următorii ani, a auto- 
aprovizionării depline a Guineei cu

I
 produse alimentare, a menționat 

Ahmed Sekou Toure.

. CONGRES. Delegații la cel de-al 
77-lea Congres al Partidului Con-

1 greșul Național Indian (I) de gu- 
vernămînt, care se desfășoară la

I Calcutta, au adoptat, în ședința de 
I joi, o serie de rezoluții cu privire 

la politica externă, situația internă
I și stadiul actual al economiei țării. 

Documentul de politică externă 
evidențiază atașamentul C.N.I. (I)

I
față de lupta pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare și 
pace, pentru promovarea cooperării 
interstatale pe baze echitabile și 
| reciproc avantajoase. Rezoluțiile 

I referitoare la situația internă re
afirmă hotărirea C.N.I. (I) de a 

. apăra suveranitatea și unitatea na
țională, precum și de a continua 
eforturile in vederea dezvoltării 
economice independente.

tv
15,00 Telex
15,05 Din. marea carte a patriei. Monu

mente pentru totdeauna
15,20 Ecran de vacanță : Desene ani

mate
15,35 Viața culturală. Patria în inimi. 

Mărturii și reportaje de scriitor, 
versuri inedite în lectura autorilor, 
creații muzicale dedicate Repu
blicii

15,50 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

CONDAMNAREA ACTELOR A- 
GRESIVE SĂVÎRȘITE DE R.S.A. 
într-o declarație dată publicității 
de Ministerul de Externe al Etio
piei este condamnat noul act de I 
agresiune al R.S.A. împotriva An- 
golei. Aceste acțiuni ale rasiștilor I 
de la Pretoria fac parte din cam- | 
pania de agresiuni, provocări, sâ- 
botaj economic și șantaj pe care . 
R.S.A. o promovează împotriva sta
telor din „prima linie", se sublinia- 
ză in document.

SITUAȚIA DIN SALVADOR. 
Consiliul de Miniștri salvadorian 
a hotărit prelungirea pentru o nouă 
perioadă de 30 de zile a stării de ■ 
asediu, în vigoare în Ură din mar
tie 1980. Pe de altă parte. Aduna
rea Legislativă nu s-a putut întruni 
în urma disensiunilor apărute în 
cadrul forului legislativ suprem al- I 
cătuit din reprezentanți ai partide
lor de dreapta și extremă dreapta. I

PARLAMENTUL SPANIOL —
Cortes — și-a încheiat sesiunea de , 
iarnă, lucrările urmind să fie re- I 
luate în februarie anul viitor. Fo- ' 
rul legislativ a adoptat o serie de 
proiecte de lege menite, în intenția I 
guvernului, să ducă la moderniza- | 
rea unor sectoare industriale, în 
special a siderurgiei, șantierelor na- > 
vale, textilelor, pescuitului, precum 
și a agriculturii. Au fost aprobate, 
de asemenea, documente privind 
alte aspecte ale vieții social-econo- ! 
mice a Spaniei, inițiate de guvernul I 
condus de Felipe Gonzalez.
. _ ---- _ ---- ---- 

16,00 Emisiune în limba gerrhănă
• Ziua Republicii. Comerităriu 
O Te slăvim Republică. Program 
festiv realizat cu participarea for
mațiilor laureate ale Festivalului 
național „Cîntarea României*' ’din 
județele Sibiu șl Timiș

16.30 închiderea programului 
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.30 Anii marilor împliniri. Columne 

ale istoriei
20.50 Republică biruitoare. 30 Decem

brie 1947—1983. Spectacol literar- 
muzical-coregrafic (color)

21.30 Telejurnal (parțial color)
21.50 E țara în sărbătoare — program 

muzical
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

acordat ziarului iugoslav ,zBorba z
(Urmare din pag. I)
șabloane, d după realitățile și felul 
de a fi al poporului nostru.

Doresc să subliniez că am avut tot
deauna, și avem și acum, in vedere 
că, indiferent de condițiile dintr-o 
țară sau alta, principiile generale 
ale socialismului științific, adevăru
rile generale trebuie să călăuzească 
permanent un partid revoluționar ; 
dar, călăuzindu-se după ele, nil tre
buie să nesocotească nici un mo
ment condițiile concrete, realitatea 
istorioo-socială, felul de a fi al unui 
popor sau altul. Numai îmbinînd 
armonios principiile generale cu 
condițiile concrete din fiecare țară 
se pot realiza cu succes dezvol
tarea socialistă, înaintarea spre co
munism.

In acest sens am privit noi și for
mele de conducere și de organizare 
a statului nostru. Făurind societa
tea socialistă și trecînd la edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, România a parcurs mai multe 
etape istorice. De fapt, proletariatul 
a incetat să mai existe ca atare din 
însuși momentul in care a cucerit 
puterea politică și a devenit clasa 
conducătoare a societății românești. 
El, proletariatul, s-a transformat in
tr-o clasă nouă, stăpină pe mijloa
cele de producție, a devenit o clasă 
muncitoare cu caracteristici cu totul 
noi și deosebite de ale proletariatu
lui. Deci, chiar numai din acest punct 
de. vedere, teza dictaturii proletaria
tului in România — ca, dealtfel, in 
orice țară care a construit socialis
mul — nu mai poate fi considerată 
ca valabilă.

Am avut insă in vedere și faptul 
că, intre cele două războaie mondiale, 
in multe țări s-a instaurat dictatura 
fascistă, că insăși noțiunea de dicta
tură a devenit pentru multe ponoare 
expresia lipsei de drepturi, a politicii 
de dominație și asuorire a altor po
poare. De aceea, ținînd seama de 
transformările din România, dar și 
de condițiile internaționale, am con
siderat că este necesar să tragem 
concluziile corespunzătoare și să re
nunțăm la o teză care a avut la un 
moment dat rolul său, dar care — 
ca să o spunem deschis — pe parcurs, 
a fost deformată față de ceea ce au 
gindit clasicii, de ceea ce au gindit 
M»rx și Engels și chiâr de ceea ce 
a gindit Lenin.

Noi construim socialismul în condi
țiile cind clasa muncitoare este clasa 
conducătoare a societății ; dar ea nu 
acționează singură, ci în alianță și 
în strinsă unitate cu țărănimea, cu 
intelectualitatea, pracțic cu toate ca
tegoriile sociale ale societății. Con
struim socialismul nu în condițiile 
limitării, ci ale dezvoltării continue 
a formelor democratice de partici
pare a maselor populare la conduce
rea tuturor sectoarelor de activitate.

Dacă m-aș referi la noile forme de- 
mocfațice de conducere, in România, 

>a.r trebui să subliniez mai întii faptul 
că am realizat un cadru larg de 
participare a clasei muncitoare, a 
tuturor claselor și categoriilor sociale 
la conducerea tuturor sectoarelor de 
activitate. Avem, in toate unitățile, 
consilii muncitorești — ca organe de
mocratice de conducere. Adunările 
generale ale oamenilor muncii au 
devenit organele supreme de hotă- 
rire in care oamenii muncii din toate 
ectoarele dezbat și hotărăsc asupra 

tuturor problemelor privind dezvol
tarea economico-socială a țării.

Am creat un sistem larg, pe plan 
național, de participare la conduce
rea societății — mă refer la Congre
sul oamenilor muncii, la Congresul 
agriculturii, care se țin din cinci in 
cinci ani și reunesc fiecare cite 11 000 
de oameni. Mă refer, de asemenea, 
la Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii, ales in congres — care cu
prinde peste 1 500 de oameni Ia 
Consiliul Național al Agriculturii — 
de asemenea, cu 1100 de oameni 
ca organe ce hotărăsc asupra activi
tății și dezbat toate problemele poli
ticii interne și externe a statului 
nostru- Avem un Congres al consi
liilor populare, care alege, de aseme
nea, o Cameră a consiliilor popu
lare, ca organ legislativ care hotă
răște asupra tuturor problemelor pri
vind dezvoltarea teritorială a țării. 
Avem un Consiliu al Culturii și Edu
cației Socialiste, un Congres al cul
turii, un Congres al invățămîntului 
și alte forme prin care, realmente, 
toate categoriile de oameni ai muncii 
participă activ la adoptarea decizii
lor privind dezvoltarea țării, politica 
internă și externă a statului nostru.

Desigur, s-au dezvoltat și formele 
democratice ale statului, atit în ce 
privește Marea Adunare Națională, 
cit și organele locale. Toate acestea 
au dus la o transformare largă, de
mocratică a statului nostru — și dau 
și conținutul tezei privind statul de
mocrației muncitorești, revoluționare.

ÎNTREBARE : Criza econo
mică mondială a afectat majori
tatea țărilor și nu a ocolit nici 
tara dumneavoastră. Care sint 
consecințele acestei crize și ce 
măsuri întreprinde România 
pentru diminuarea influenței 
ei?

RĂSPUNS : într-adevăr, criza eco
nomică mondială a lovit — aș putea 
spune — toate țările lumii ; este ade
vărat, unele intr-o măsură mai mare, 
altele intr-o măsură mai mică. Mai 
Cu seamă, ea a afectat mult situația 
țărilor in curs de dezvoltare, a dus la 
mărirea decalajelor dintre țările bo
gate și sărace. .Aș adăuga insă la a- 
ceăsta și politica financiară și, în
deosebi, politica dobinzilor excesiv 
de înalte, care au avut și continuă să 
aibă un rol deosebit in accentuarea 
crizei economice și in înrăutățirea si
tuației țărilor in curs de dezvoltare.

Este adevărat că și în România 
criza economică a avut o serie de in
fluențe negative ; dar, așa cum am 
menționat la Conferința Națională a 
partidului, la aceasta trebuie adău
gate și unele contradicții — cum 

le-am denumit noi — ce au apărut 
în societatea românească, unele dis
proporții in dezvoltarea unor ramuri 
ale economiei naționale. Am înaintat 
larg, pe un front intins — și am îna
intat mult în această înaintare s-a 
produs o anumită dereglare intre 
unele sectoare de activitate, dar nu 
ca un rezultat al unei lipse de pre
vedere, al unor planificări necores
punzătoare, ci, îndeosebi, ca rezultat 
al nerealizării in bune condiții a 
prevederilor și a planurilor stabilite. 
Am in vedere, mai cu seamă, o anu
mită răminere in urmă in ce privește 
problemele energiei și ale dezvoltării 
bazei proprii de materii prime, care 
ne-au creat anumite greutăți, cit și 
faptul că, în unele sectoare, am de
pins prea mult de importurile din 
străinătate.

Toate acestea ne-au determinat să 
adoptăm o serie de măsuri pentru a 
diminua influențele crizei economice 
și a înlătura disproporțiile, contra
dicțiile care s-au creat în societatea 
noastră. încă din 1979, la Congresul 
al XII-lea al partidului, am stabilit 
să acționăm pentru a asigura, intr-o 
perioadă cit mai scurtă, realizarea in
dependenței energetice și dezvoltarea 
mai puternică a bazei de materii pri
me, precum și pentru reducerea și 
în alte sectoare a dependentei față de 
străinătate.

La Conferința Națională am accen
tuat și am stabilit noi măsuri pen
tru realizarea acestor orientări. 
Ne-am propus să acționăm in direc
ția imbunătățirii calității, a ridicării 
nivelului tehnic, a realizării — cum 
am denumit-o noi — a unei noi cali
tăți a muncii și vieții poporului nos
tru.

Am obținut o serie de realizări. Pe 
ansamblu, in primii doi ani ai cinci
nalului, 1981—1982, am realizat un 
ritm mal redus de dezvoltare a nro- 
ducției Industriale, de circa 2—2,5 la 
sută anual. în acest an avem un 
ritm de dezvoltare de aoroaoe 5 la 
sută — ceea ce considerăm că, în ac
tualele împrejurări internaționale, 
este un ritm bun și demonstrează că 
am depășit multe din greutățile cu 
care ne-am confruntat in primii doi 
ani. Pentru anul 1984 și pentru 1985 
am stabilit noi măsuri care să asi
gure o dezvoltare mai intensă a in
dustriei, intr-un ritm de 6—7 la sută, 
și o creștere mai puternică a venitu
lui național. Considerăm că, în con
diții internaționale normale, vom pu
tea să realizăm cu succes aceste pre
vederi.

în domeniul energetic, anul viitor 
vom asigura, în proporție de 94 la 
sută, necesarul din resurse proprii — 
ceea, ce înseamnă, de asemenea, că 
avem rezultate importante în reali
zarea obiectivelor pe care ni le-am 
propus. Am realizat, totodată, unele 
progrese în asigurarea mai bună a 
unor materii prime și materiale din 
resursele proprii.

Dezvoltăm puternic agricultura, 
care a crescut în anii socialismului 
de circa 3.5 ori. Am adoptat un pro
gram special pentru irigații și alte 
lucrări de îmbunătățiri funciare, 
care va trebui să asigure ca, pînă 
în 1990, circa 60 la sută din supra
fața arabilă a țării să fie complet 
irigată. Dar trebuie să menționez că, 
pină acum, am înfăptuit irigarea a 
peste 25 la sută din suprafața ara
bilă a țării. După suprafața procen
tuală irigată. România se află acum 
printre primele țări din Europa. Am 
făcut eforturi mari și ^intern hotă- 
riți să realizăm tot ceea ce ne-am 
propus în acest domeniu, avînd in 
vedere că, in fiecare an. România 
are un deficit de precipitații. Anul 
acesta, de exemplu, cind am avut 
o secetă foarte prelungită, fără exis
tența irigațiilor nu am fi putut să 
ne asigurăm cerealele și produsele 
agricole de care avem nevoie.

Pe lingă aceste măsuri — vreau 
să subliniez din nou că am stabilit 
o serie de programe privind calita
tea, nivelul tehnic, creșterea produc
tivității muncii și sporirea mai ac
centuată a rentabilității și eficienței 
economice în toate sectoarele. ■

Doresc, de asemenea, să mențio
nez că am luat măsuri ferme pentru 
reducerea importurilor, pentru solu
ționarea unor probleme cu forțe 
proprii. Ne-am propus să nu mai 
admitem nici' un fel de credite ex
terne și să reducem, într-o perioadă 
cît mal scurtă, toată datoria exter
nă. Am realizat anumite rezultate 
în această privință și sperăm ca, in 
cițiva ani, să lichidăm complet da
toria externă.

Considerăm că România dispune 
astăzi de posibilități pentru a se 
baza numai pe forțele sale in dez
voltarea economico-socială, că, mai 
cu seamă în condițiile dobinzilor ex
cesiv de mari, creditele nu repre
zintă nici un fel de avantaj; dim
potrivă, ele devin o povară foarte 
grea și o frînă în dezvoltarea eco
nomico-socială a popoarelor și deci 
și a țării noastre.

ÎNTREBARE: Urmărind de
clarațiile dumneavoastră in le
gătură cu situația din lume, ob
servăm că dumneavoastră, ca 
și alți oameni de stat, apreciați 
situația internațională ca fiind 
foarte gravă. Rachetele in Eu
ropa, din păcate, devin o reali
tate. Urmează un nou ciclu al 
cursei înarmărilor nucleare, 
spirala evoluează către o fazi 
superioară. Cum apreciați ulti
mele evoluții și ce se poate 
face pentru încetinirea sau 
chiar pentru oprirea acestei 
curse?

RĂSPUNS: Situația internațională 
a cunoscut o agravare deosebită. 
S-a intensificat cursa înarmărilor, 
au avut loc o serie de acțiuni de 
forță, de amenințare cu forța, de 
amestec în treburile altor state.

în mod deosebit, considerăm că 
trecerea la amplasarea rachetelor 
nucleare americane cu rază medie 
de acțiune în unele țări din Europa 
și, ca urmare, retragerea Uniunii 

Sovietice de la tratativele de la Ge
neva și anunțarea de contramăsuri 
nucleare au creat o situație nouă, 
extrem de gravă. De aceea, noi con
siderăm că acum este necesar să 
facem totul pentru a opri cursul 
spre catastrofă, spre distrugerea 
lumii.

După părerea noastră, este nece
sar să se oprească amplasarea ra
chetelor americane in Europa, să se 
oprească realizarea contramăsurilor 
anunțate de Uniunea Sovietică, să 
fie reluate tratativele de la Geneva, 
în vederea realizării unui acord in
tre cele două părți. Un asemenea 
acord trebuie să ducă la eliminarea 
rachetelor cu rază medie de acțiu
ne și să deschidă calea eliminării 
complete a armelor nucleare din 
Europa și din întreaga lume.

Avînd în vedere că armele nu
cleare se amplasează în țări euro
pene, că ele privesc întreaga Euro
pă, considerăm că este necesar ca 
toate țările continentului să partici
pe activ la realizarea unui acord in
tre cele două puteri. Țările europene 
nu pot sta deoparte și nu pot lăsa 
numai cele două mari puteri nu
cleare să hotărască soarta Europei. 
Noi considerăm că '• Europa trebuie 
să-și asume direct răspunderea pen
tru existența, pentru pacea șl viața 
popoarelor ei.

Ținind seama de existența blocu
rilor militare, avem în vedere ca ță
rile din cadrul lor să aibă un rol 
mai activ, să participe mai direct la 
negocieri, ajutînd in acest fel cele 
două mari puteri nucleare să ajun
gă la un acord corespunzător. în 
propunerile pe care România le-a 
formulat in ultimul timp am sub
liniat și faptul că țările europene 
pot să albă, de fapt, un rol hotări- 
tor, pentru că, renunțind să pri
mească rachetele cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul lor, vor deter
mina pină la urmă un acord.

Din acest punct de vedere, noi 
considerăm că perioada următoare 
are un rol hotărîtor in ce privește 
cursul evenimentelor pentru o lun
gă perioadă de vreme, pentru trece
rea reală la dezarmare, și in primul 
rînd la dezarmare nucleară. Urmă
toarea perioadă este deci hotărîtoa- 
re pentru asigurarea păcii, pentru 
înlăturarea pericolului distrugerii ci
vilizației și a întregii lumi.

De aceea considerăm că sint ne
cesare întărirea conlucrării între toa
te statele europene și ale întregii 
lumi, intensificarea activității mișcă
rilor pentru pace de pretutindeni. 
Dar — repet — este necesar ca înșiși 
oamenii politici, conducătorii de state 
și de guverne să acționeze în spiri
tul răspunderii pentru viața proprii
lor popoare și a întregii omeniri — 
și să contribuie la înlăturarea pe
ricolului deosebit de grav care sra 
creat.

1 ÎNTREBARE: Rămln In Vi
goare hotărîrile României pri
vind înghețarea cheltuielilor mi
litare pină în anul 1985, la ni
velul anului 1982?

RĂSPUNS : în bugetul pe care 
l-am adoptat pentru anul 1984 am 
prevăzut menținerea cheltuielilor mi
litare la nivelul anului 1982, Consi
derăm că înghețarea cheltuielilor mi
litare de către toate statele și apoi 
trecerea la reducerea lor au o mare 
însemnătate in ce privește limitarea 
cursei înarmărilor, trecerea la dezar
mare. In același timp, aceste măsuri 
ar avea și o mare importanță econo
mică, avind în vedere cheltuielile 
uriașe — de peste 600 de miliarde 
dolari — care se fac pe plan mon
dial și care impun tuturor statelor 
să aloce din buget sume tot mai 
mari, unele în vederea înarmării, al
tele in scopul apărării. Deci se im
pune ca și în acest domeniu să se 
desfășoare o acțiune hotărîtă din par
tea tuturor popoarelor și statelor, în 
vederea realizării unor măsuri de 
oprire a cheltuielilor militare și de 
trecere la reducerea lor.

Avînd în vedere situația creată, 
vom analiza, cu prilejul bugetului pe 
1985, dacă situația ne va permite să 
alocăm și în 1985 aceeași sumă sau 
dacă va trebui să mărim cu ceva 
cheltuielile militare. Totul Va depinde 
însă nu de voința României, pentru 
că voința noastră de a reduce chel
tuielile militare este fermă, ci de 
evoluția situației în Europa și in 
lume, de rezultatele ce se vor ob
ține în oprirea cursei înarmărilor 
nucleare, a înarmărilor în general. 
Sperăm să avem condițiile necesare 
de a nu crește nici în 1985 cheltuie
lile militare și, în general, să se 
ajungă la situația de a se trece la 
reducerea lor.

ÎNTREBARE : Sint cunoscute 
eforturile și propunerile dum
neavoastră pentru realizarea 
unor noi relații în Balcani. Vă 
pronunțați pentru o colaborare 
multilaterală în acest spațiu, în 
spiritul documentului de la Hel
sinki, pentru identificarea de noi 
căi și forme pentru înțelegere 
în Balcani și, pe plan mai larg, 
in Mediterana, astfel ca ele să 
devină zone ale păcii și înțele
gerii, lipsite de arme nucleare. 
Care sint rezultatele acestor 
eforturi și care sint perspective
le, in acest sens !

RĂSPUNS : într-adevăr, România 
a acționat și acționează cu toată ho- 
tărirea in direcția îmbunătățirii rela
țiilor cu toate țările din Balcani. Do
resc să menționez, cu multă satisfac
ție, că relațiile României cu toate 
aceste țări sint bune, cu unele — în
tre care și Iugoslavia — chiar foarte 
bune.

S-au obținut o serie de rezultate 
pozitive în direcția dezvoltării unei 
colaborări multilaterale între țările 
din Balcani. Au avut loc o serie de 
întilniri multilaterale — este adevă
rat, la nivel de experți — pe brobie- 
me economice, probleme energetice, 
ale transporturilor si altele. Urmea
ză, in curînd, la începutul anului vii

tor, să aibă loc, la Ateha, reuniunea 
la nivelul experților pe problemele 
dezvoltării colaborării și activității 
pentru transformarea Balcanilor in
tr-o zonă fără arme nucleare și baze 
militare străine. Noi am hotărât să 
participăm la această reuniune cu 
dorința de a se realiza înțelegeri co
respunzătoare care să permită orga
nizarea unei reuniuni la nivel înalt 
a șefilor de state și guverne din Bal
cani, pentru discutarea problemelor 
colaborării multilaterale, a acțiunilor 
ce trebuie întreprinse în vederea 
transformării Balcanilor intr-o zonă 
fără arme nucleare. După părerea 
noastră, ar fi deosebit de important 
dacă in 1984 am reuși să organizăm 
o asemenea intilnire. Am discutat 
aceste probleme cu mai multi șefi de 
state și guverne și am ajuns la con
cluzia că există asemenea posibilități 
și că trebuie să trecem la pregătirea 
unei astfel de reuniuni.

Desigur, am subliniat, nu o dată, 
că înscriem activitatea de îmbunătă
țire a colaborării in Balcani și de 
transformare a acestei regiuni într-o 
zonă fără arme nucleare, in contextul 
acțiunilor generale pentru securitate 
și colaborare în Europa, pentru eli
minarea totală a armelor nucleare de 
pe continent, pentru o Eurobă unită, 
a păcii și colaborării pașnice intre 
toate statele, fără deosebire de orân
duire socială.

In acest context, noi acordăm o 
mare însemnătate reuniunii de la 
Stockholm, care va începe in ia
nuarie, anul viitor. Considerăm că — 
in actualele împrejurări internațio
nale și în situația care s-a creat in 
Europa — această reuniune poate 
avea un rol foarte important în 
adoptarea de măsuri concrete în di
recția diminuării încordării, a întări
rii încrederii, a înfăptuirii dezarmă
rii, ceea ce va putea exercita o in
fluență puternică asupra evoluției 
generale. Sîntem hotăriți să partici
păm la această reuniune și să ne 
aducem contribuția la realizarea unor 
asemenea obiective.

ÎNTREBARE : Tovarășe pre
ședinte, prietenia exemplară și 
buna vecinătate intre România 
și Iugoslavia reprezintă elemen
te deja verificate in practică. 
Ambele părți însă au subliniat 
permanent că există posibilități 
pentru a se face mai mult în 
ceea ce privește schimburile re
ciproce, in special in colaborarea 
economică și in cooperare, tn si
tuația cind și una, și alta din 
cele două țări fac eforturi pen
tru învingerea unor dificultăți 
economice, pentru rezolvarea 
unor probleme, se au in vedere 
unele proiecte comune mai 
mari ?

RĂSPUNS : Relațiile și colaborarea 
dintre România și Iugoslavia ...sint,; 
într-adevăr, foarte bune. Am subli
niat, nu o dată, că ele constituie un 
exemplu de relații între două țări 
socialiste vecine. Această colaborare 
își are originea în trecutul îndepăr
tat, in tradițiile de secole ale conlu
crării și luptei popoarelor noastre 
pentru independență, pentru înlătu
rarea dominației, pentru dezvoltarea 
economico-socială independentă.

Ele, intr-adevăr, s-au ridicat la un 
nivel superior in anii socialismului. 
Aș dori să menționez, în acest sens, 
rolul important pe care l-au avut in- 
tilnirile cu tovarășul Tițo, faptul că 
totdeauna tovarășul Tito a acordat 
atenția corespunzătoare, s-a pre
ocupat și ■ a insistat pentru ca rela
țiile dintre țările noastre să se poată 
ridica la un nivel cît mai înalt, in 
toate domeniile.^

Doresc, de asemenea, să subliniez 
că și in intilnirile ulterioare cu con
ducătorii de partid și de stat iugoslavi 
am ajuns la concluzii comune să 
continuăm și să dezvoltăm permanent 
colaborarea româno-iugoslavă.

Este adevărat că — poate și din 
cauza situației economice mondiale 
— nu am reușit să realizăm tot ceea 
ce ne-am propus în legătură cu dez
voltarea schimburilor economice și a 
cooperării in producție. Am însă con
vingerea că pe baza măsurilor luate, 
atit de România, cit și de Iugoslavia, 
a celor stabilite la ultima intilnire cu 
tovarășul Șpiliak, vom putea să ob
ținem, încă in anul 1984, progrese mai 
importante și să trecem la o dezvol
tare mai intensă a relațiilor econo
mice, a colaborării tehnico-ștllnțifice, 
culturale și în alte domenii. Sint 
multe probleme in care țările noas
tre sint deopotrivă interesate — și 
dispun de posibilități să facă acest 
lucru.

în ce privește colaborarea genera
lă. am menționat, cind am răspuns la 
întrebarea anterioară, că țările noas
tre au, .asupra celor mai multe pro
bleme internaționale, poziții comune 
sau foarte apropiate. Există o bună 
conlucrare între partidele și țările 
noastre, între reprezentanții celor 
două state in diferite organisme in
ternaționale. Considerăm că va tre
bui să intensificăm și mai mult 
această conlucrare, pentru a ne adu
ce o contribuție cit mai activă la de
pășirea problemelor grele cară s-au 
creat in Europa și în lume, Ia afir
marea unei politici noi, democratice, 
bazată pe principiile egalității, res
pectului independenței și suveranită
ții, neamestecului in treburile inter
ne și avantajului reciproc. Sint prin
cipii pe care țările noastre le promo
vează activ și avem convingerea că 
țările noastre, împreună cu alte po
poare, pot să aibă un rol mai impor
tant în asigurarea unei păci trainice, 
a dreptului fiecărui popor la 
dezvoltarea economico-socială inde
pendentă.

în încheiere, aș dori ca, acum, în 
ajunul Noului An, să adresez citito
rilor ziarului dumneavoastră, tuturor 
popoarelor Iugoslaviei socialiste cele 
mai bune urări de succes in întrea
ga activitate, multă prosperitate și 
fericire. La mulți ani 1

Glasul ferm al popoarelor împotriva 
înarmărilor rachete - nucleare, pentru 

dezarmare și pace
Demonstrație de masă la Lisabona Greve de protest

LISABONA. Mii de persoane au demonstrat în capitala Portugaliei pen
tru pace, împotriva continuării absurdei curse a înarmărilor

Acțiuni energice pentru oprirea 
instalării rachetelor nucleare

Intensificarea mișcării 
pentru pace in Belgia. Tre' 
cerea la amplasarea noilor ra
chete americane cu rază medie 
de acțiune „Pershing-H“ și „Crui
se" a determinat o intensificare a 
acțiunilor mișcărilor pentru pace 
din Belgia. Paralel cu organizarea 
unor manifestații de stradă, se des
fășoară si alte forme de protest 
împotriva înarmărilor racheto-nu- 
cleare.Astfel. sint organizate tabere 
de veghe, colocvii, seminarli, în 
cadrul cărora reprezentanții a zeci 
de mișcări pentru pace și dezar
mare își stabilesc programul viitoa
relor acțiuni.

în urma unor asemenea pregă
tiri a avut loc o mare demonstra
ție cu peste 300 000 participanți. 
Acțiunea a declanșat un ecou 
profund pe plan național, impunind 
conducătorilor de partide convoca
rea unei sesiuni parlamentare pen
tru a discuta problema amplasării 
rachetelor nucleare pe teritoriul 
belgjan. Această problemă atit de 
controversată â dus la o polarizare 
a forțelor în forul legislativ : 
•partidele HberpT’.și social-&&tin, 
care alcătuiesc' Coaliția guverna
mentală, pe de-o parte — și parti
dele socialist (flamand și valon) 
și comunist — pe de altă parte. 
Socialiștii flamanzi au propus în 
parlament o rezoluție de aminare a 
amplasării rachetelor cu sase luni 
„pentru a da o șansă suplimentară 
păcii".

Florennes — tabără a pă
cii Așa cum se știe, potrivit hotă- 
ririi N.A.T.O., din decembrie 1979, 
un număr de 48 de rachete de croa
zieră ar urma să fie desfășurate pe 
pămintul Belgiei. Această hotărîre 
a stîrnit împotrivirea hotărîtă a 
unor largi pături ale populației. 
Dealtfel, formațiile politice care 
s-au succedat la guvern de atunci 
s-au ferit să se angajeze în spri

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ „WASHINGTON POST":

s.u.A, În perspectiva adîncirii unor probleme 
complexe ale dezvoltării economico-sociale

Recent, ziarul „WASHINGTON POST", sub titlul „O agendă ur
gentă și impresionantă pentru cei ce vor fi aleși in 1984", a publicat 
un comentariu in care, pornind de la situația actuală a economiei 
americane, de la agravarea deficitului bugetar, evidențiază dificultă
țile ce vor trebui surmontate in anii următori.

După cum este cunoscut, dezvoltarea economiei S.U.A. este pu
ternic marcată de povara imenselor cheltuieli militare — numai in 
1983 cheltuielile pentru înarmări ridicindu-se la uriașa sumă de 230 
miliarde dolari, pentru anii următori fiind prevăzute noi creșteri și mai 
accentuate.

Aceste cheltuieli, legate de extinderea înarmărilor racheto-nucleare, 
reprezintă principala sursă a creării unor gigantice deficite — anul 
acesta de aproape 200 miliarde dolari - care afectează sub multiple 
forme economia americană. Relevînd persistența acestora, precum și 
implicațiile lor sociale, în articol se spune :

Chiar dacă redresarea va continua, 
administrația va fi confruntată în 
acest deceniu cu un deficit ce va 
pune în umbră pe toate celelalte din 
istoria postbelică a țării. Deficitul 
anual al bugetului federal se va si
tua chiar de la început intre 100 și 
200 miliarde dolari.

Referindu-se la raportul direct între 
sporițea cheltuielilor militare și creș
terea deficitului, cotidianul american 
subliniază că redresarea situației va 
impune opțiuni politice dureroase. 
Se arată că acestea vor implica 
reducerea programelor sociale, de 
ocrotire a sănătății și a altor pro
grame interne, sporirea impozitelor.

Chiar și fără aceste decizii dure
roase, sint șanse ca țara să fie con
fruntată cu rate ale dobinzilor atit 
de mari, incit vor prejudicia acele 
sectoare ale economiei care au ne
voie de credite, afectind și sfera co
mercială. Aceasta va prejudicia capa
citatea de export și va impulsiona, 
de fapt, importurile, ceea ce va re
duce numărul locurilor de muncă și 
va face să scadă profiturile.

Aceasta va face parte dintr-o im
portantă campanie in politica comer
cială. Va veni curînd timpul cind gu
vernul va trebui să facă o opțiune 
hotăritoare : oare Statele Unite tre

jinirea amplasării rachetelor. După 
lungi tatonări, actualul cabinet de 
centru-dreapta a anunțat că, in 
eventualitatea instalării rachetelor, 
Florennes, pină nu de mult un 
liniștit și pașnic orășel, va deveni 
zona poligonului racheto-nuclear. 
Știrea a fost primită cu stupoare 
și neliniște de locuitorii regiunii, 
care și-au exprimat in cadrul unor 
manifestații împotrivirea fermă față 
de o asemenea decizie. Totodată, 
din toate colțurile Belgiei sosesc 
mesaje de simpatie și sprijinire a 
acțiunilor și inițiativelor care au 
loc Ia Florennes și care vor cu
noaște în viitorul apropiat o și mai 
puternică participare.

Iată și opinia lui Gustav Ma- 
teis, primarul orașului Lommel : 
„Noile rachete nu consolidează 
securitatea Belgiei, ci, dimpotrivă, 
ar spori pericolul transformării ei, 
in cazul unui conflict nuclear, 
într-o uriașă țintă. Nu putem sta 
pasivi, la nesfirșit, in fața escala
dării înarmărilor. Securitatea po
poarelor din Est și Vest nu trebuie 
să se bazeze pe curea înarmări
lor !“.

Olandezii refuză trans
formarea țării intr-un poli
gon nuclear. La Amsterdam, la 
intrarea in oraș, între indicatoarele 
de circulație, recent a fost plasată o 
placardă inedită cu inscripția „Zonă 
denuclearizată". In apropierea pe
rimetrului de la Woensdrecht, ales 
de autoritățile olandeze pentru 
amplasarea celor 48 de rachete 
americane „Cruise", mișcarea di a 
Olanda împotriva noii escalade a 
cursei înarmărilor a hotârit să 
tnalțe un monument al păcii...

Sint doar două acțiuni din șirul 
lung al luărilor de poziție expri
mate de exponenți cu cele mai di
ferite convingeri politice, animați 
de grija pentru soarta țării, a con
tinentului. Nu este zi in care să nu 
6e consemneze declarații ostile 

buie să continue să-și exercite in
fluenta în lupta anevoioasă pentru un 
sistem comercial internațional mai 
deschis, sau vor trebui să se alăture 
majorității partenerilor lor comer
ciali și să restrângă accesul pe pie
țele interne, sprijinind totodată ex
porturile ?

Strips legate de problema comer
țului sint problemele politicii indus
triale și agricole. Are guvernul de 
jucat vreun rol in menținerea indus
triilor tradiționale și a locurilor de 
muncă in aceste industrii ? Trebuie 
el oare să canalizeze capitalul spre 
industriile bazate pe tehnologiile 
moderne ale viitorului ? își pot per
mite americanii să-și riște viitorul în 
competiția dintre companiile ameri
cane particulare și consorțiile forma
te de guverne și cercuri de afaceri 
străine ?

Politica agrară comportă dileme 
asemănătoare. De ani de zile, Sta
tele Unite au oscilat între o politică 
a marilor producții, dependentă de 
piețele externe, și o politică de con
trol al producției și de sprijinire a 
prețurilor, adaptată nevoilor econo
miei interne și nevoilor politice. A- 
ceastă inconsecventă a fost costisitoa
re și alegerea unei orientări defini
tive nu mai poate fi aminată. »•

In anii ’80 vor mai fi cel puțin încă 
alte cinci probleme economice care 
vor necesita să li se acorde atenție.

ROMA. — în orașul italian 
Pistoia (regiunea Toscana) a avut 
loc o nouă acțiune de protest îm
potriva amplasării pe teritoriul ță
rii, in Sicilia, a celor 112 rachete 
nucleare americane. Timp de cinci 
minute oamenii muncii din între
prinderile și instituțiile din oraș au 
întrerupt lucrul, circulația a fost 
total oprită, semafoarele indicînd 
culoarea roșie.

„Sporirea arsenalelor ato
mice agravează pericolul 

de război"
BERNA. — Potrivit datelor obți

nute in cadrul sondajului de opinie 
realizat de un grup de sociologi 
elvețieni, majoritatea populației ță
rii consideră că cea mai importan
tă problemă contemporană este în
cetarea cursei înarmărilor și asigu
rarea păcii. Din datele publicate in 
legătură cu acest sondaj rezultă că 
o îngrijorare deosebită este pro
vocată de escaladarea cursei înar
mărilor ce determină creșterea pe
ricolului unei conflagrații cu conse
cințe incalculabile pentru întreaga 
omenire.

proiectelor de a se instala pe pă
mântul olandez unele din ce'.e mai 
perfecționate mijloace de distru
gere. Partidul Muncii. Partidul Co
munist, socialiștii, radicalii au cri
ticat cu vehemență în forul legis
lativ decizia guvernamentală, in 
timp ce mii de demonstranți erau 
prezenți în afara clădirii parla
mentului. Reprezentanți ai munici
palităților din 267 localități — în
tre care Haga și Amsterdam — 
6-au reunit pentru a elabora un 
program național împotriva rache
telor, a cunsei înarmărilor, pentru 
dezarmare.

Organizații pacifiste precum 
„Primarii Olandei împotriva am
plasării pe teritoriul țării a rache
telor de croazieră americane", Co
mitetul unit „Opriți cursa înarmă
rilor nucleare !“, „Consiliul inter- 
bisericesc pentru pace" se bucură 
de o audiență tot mai largă, rele
vată dealtfel de marea demonstra
ție desfășurată la 29 octombrie și 
la care au participat peste 500 000 
de persoane. Crearea consiliului 
național al mișcării antirăzboinice 
—■ organism de coordonare a acțiu
nilor organizate-la diferite niveluri 
pentru-promovarea păcii, - exprimă 
dorința de conjugare a tuturor for
țelor componente ale luptei împo
triva primejdiei nucleare, pentru a 
cuprinde in rândurile sale pe toți 
cei cărora le este scumpă cauza 
păcii și se opun sporirii arsenale
lor militare.

Ca urmare a unor ample acțiuni 
populare antirăzboinice, guvernul 
olandez s-a abținut să adopte oină 
în prezent o hotărîre definitivă în 
privința celor 48 de rachete desti
nate Olandei de către ' N.A.T.O. 
Premierul olandez. Rund Lubbers, 
a declarat că, in situația in care 
parlamentul va hotărî organizarea 
unui referendum în prob’ema ra
chetelor americane „guvernul nu 
se va opune".

I. TIMOFTE
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Țara este martora unui transfer ac
celerat de. oameni, locuri de muncă, 
resurse și capital de la stat la stat 
și de la regiune la regiune, creind 
grave probleme de creștere și de
clin. Nu există o politică națională 
instituită cu scopul de a orienta a- 
ceastă dinamică astfel înăit să se re
ducă costurile pe plan uman și in 
sfera guvernamentală.

Fără a menționa explicit cauza a- 
nomaliilor și perturbațiilor — respec
tiv alocarea de fonduri gigantice 
pentru înarmări, in detrimentul sec
toarelor productive și cerințelor so
ciale — în articol se spune: De 
două decenii, tara a amînat im
portante investiții naționale in in
frastructură. Nota de plată pentru 
îmbunătățirile necesare in transpor
turi, ameliorații in sistemul sanitar 
și in combaterea/poluării este aproa
pe la fel de mare ca datoria națio
nală, dar este mai urgentă. La fel de 
importante sint necesitățile din do
meniul educației, care nu au fost sa
tisfăcute. Din fericire, dezbaterea 
privind educația a început. Dar ea 
nu a abordat incă asemenea proble
me de fond cum sint nevoia de edu
cație, de pregătire și de opțiuni se
rioase într-o perioadă de rapide 
schimbări pe piața forței de muncă. 
Problema — cum să se asigure ca
litatea educației, în condiții de echi
tate, și cărui sector guvernamental îi 
revine rolul decisiv pentru aceasta — 
nu a fost încă rezolvată.

La această listă trebuie adăugată 
politica în problema imigrării, de
oarece are un impact major asupra 
viitorului pieței forței de muncă.

In sfirșit. este problema celor să
raci, problemă al cărei caracter ur
gent a fost subliniat de recenta creș
tere a acestei populații după aoroape 
două decenii in care s-au făcut pro
grese in reducerea numărului ei.
S.U.A. sint aoroaoe singura dintre 
țările înaintate care nu au un pro
gram național de sprijinire a veni
turilor. Mai pot ele oare aștepta un 
deceniu ?
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o politică de Inalt prestigiu și unanimă prețuire, 
STRĂLUCIT PROMOVATĂ DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU,
In slujba idealurilor supreme de pace, libertate, progres

Pe plan mondial, România desfășoară o activitate con
secventă și activă pentru pace, independență națională și 
colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială. Datorită acestei politici, care corespunde pe 
deplin intereselor supreme ale patriei, țara noastră se bucură 
de un binemeritat prestigiu internațional, are prieteni pe 
toate meridianele planetei".

NICOLAE CEAUȘESCU

de la actulCei 36 de ani care au trecut 
istoric al proclamării Republicii sînt anii 
în care poporul român și-a afirmat plenar 
virtuțile creatoare, prin munca sa liberă, 
plină de abnegație, edificînd o patrie mai 
presus de tot ce au visat generațiile de 
înaintași. Astăzi, România ocupă în con
știința lumii un loc de cinste datorită, deo
potrivă, prefacerilor revoluționare pe plan 
intern, care au dus la transformări radi
cale în viața economică, socială și politică, 
la ridicarea țării pe trepte de civilizație 
socialistă mereu mai înalte, ca și dimen
siunilor istorice ale demersurilor între
prinse în domeniul vieții internaționale

pentru apărarea păcii și întărirea secu
rității popoarelor, pentru asigurarea drep
tului imprescriptibil al fiecărei națiuni la 
dezvoltare suverană, liberă și indepen
dentă.

Acest salt istoric, care a dus la sporirea 
fără precedent a prestigiului țării pe plan 
mondial, este nemijlocit legat de strălu
cita activitate a secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ctitor și promo
tor al întregii politici interne și externe 
a României socialiste, prodigioasă perso
nalitate politică a lumii contemporane,

care se bucură de o înaltă prețuire și stimă 
pe toate meridianele.

în prezent, cînd situația internațională 
a devenit mai gravă ca oricînd, Republica 
Socialistă România, prin glasul președin
telui ei, își reafirmă cu putere voința de 
a face totul pentru a contribui la înlătu
rarea primejdiei nucleare ce planează asu
pra omenirii, pentru diminuarea încordă
rii, pentru edificarea unei lumi a păcii 
și securității, în care fiecare popor să-și 
poată consacra eforturile dezvoltării de 
sine stătătoare pe calea progresului și 
bunăstării.

AMPLU DIALOG INTERNAȚIONAL
A devenit o constantă, un element caracteristic al vteții politice internaționale dia

logul permanent pe care România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu l-a dezvoltat 
in toți acești ani și il dezvoltă continuu cu toate celelalte țări. Un rol hotăritor in im
pulsionarea relațiilor externe ale țării noastre, in promovarea înțelegerii și colaborării 
dintre state l-au avut vizitele istorice întreprinse de-a lungul anildr de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in țări de diferite orânduiri sociale 
și de pe toate continentele, convorbirile purtate și înțelegerile realizate la cel mai inalt 
nivel deschizând perspective tot mai rodnice dezvoltării ansamblului relațiilor 
ționale ale țării noastre.

• Președintele României a întreprins peste
190 de vizite oficiale în țări din Europa, Africa,
Asia, America Latină și America de Nard.

• Cu acest prilej sau cu prilejul vizitelor 
întreprinse în România de șefi de stat și de
1 ■■ ■■HI Hi* ...... ■■—UI»............................ I II I || |

interna-

21 de 
asistență 

peste

guvern din,alte țări au fost încheiate 
tratate de prietenie, colaborare și 
mutuală sau de prietenie și cooperare, 
100 declarații solemne și declarații comune și 
au fost semnate sau adoptate 254 comunicate 
comune.

Pentru înlăturarea primejdiei 
rachete-nucleare, pentru 
apărarea păcii, a vieții

Apărarea păcii, salvgardarea vieții pe 
nucleare, apărarea dreptului suprem al _____
viață, la existență liberă și demnă ■ constituie ideea de frontispiciu, 
obiectivul fundamental al politicii externe a României socialiste, pro
movate cu neslăbită energie de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
• Pornind de la situația deosebit de gravă creată în prezent, 

abordind cu înaltă răspundere cea mai acută problemă a actualității, 
România, președintele Nicolae Ceaușescu au prezentat un ansamblu de 
propuneri concrete, realiste pentru eliberarea continentului nostru și a 
lumii întregi de primejdia unei conflagrații nucleare pustiitoare:
— oprirea amplasării noilor rachete americane în Europa occidentală și a

realizării măsurilor de răspuns anunțate, de Uniunea Sovietică ;
— reluarea cit mai curînd a tratativelor de la Geneva, in scopul realizării 

unui acord de natură să ducă la stabilirea unui echilibru al forțelor 
militare la un nivel cit mai scăzut ;

— organizarea unei întilniri consultative a miniștrilor afacerilor externe ai 
țărilor membre ale N.A.T.O. și ai statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia ;
— paralel cu tratativele de la Geneva, să-și desfășoare lucrările o comisie 

consultativă a țărilor membre ale celor două blocuri militare, eventual 
cu participarea tuturor țărilor europene ;

— organizarea unei întilniri la nivel inalt sovieto-americane.
• Ca urmare a unei inițiative a României, Adunarea Generală a 

O.N.U. a proclamat „Deceniul dezarmării al Națiunilor Unite
® Raportul O.N.U. privind „Consecințele economice și 

Cursei înarmărilor” a avut ca bază o inițiativă românească.
• Un larg ecou a avut prezentarea la Națiunile Unite a 

Iui intitulat „Poziția României in problemele dezarmârii, in

glob, eliminarea primejdiei 
oamenilor și popoarelor la

1970-1980”. 
sociale ale

documentu- 
primul rînd 

ale dezarmării nucleare, și in instaurarea unei păci trainice in lume” 
(1975).

• Cu prilejul primei sesiuni speciale a O.N.U. consacrate dezarmării 
(1978) a fost elaborat și publicat documentul „Hotărîrea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român privind poziția României in problemele 
dezarmării, și in primul rind ale dezarmării nucleare", iar la cea de-a 
doua sesiune specială a O.N.U. (1982) a fost prezentat documentul „Po
ziția și propunerile României cu privire la problemele dezarmârii”,

• imbinind vorba cu fapta, România a redus consecutiv timp de trei 
ani, in mod • unilateral, cheltuielile militare și 
aceste cheltuieli să rămînă la același nivel.

• La actuala sesiune a O.N.U., Adunarea 
iectul de rezoluție inițiat de România privind 
bugetelor militare.

• România atribuie o mare însemnătate creării de zone 
în diferite regiuni ale lumii, militează pentru transformarea Peninsulei 
Balcanice într-o zonă a prieteniei, colaborării, bunei vecinătăți șl a con
viețuirii pașnice, fără arme nucleare.

• Participantă activă la reuniunea de la Madrid, țara noastră a pro
pus convocarea unei conferințe pentru măsuri de încredere și de secu
ritate și pentru dezarmare în Europa, propunere care constituie tema vii
toarei reuniuni ce va avea loc in ianuarie 1984 la Stockholm.

a hotărît ca pină in 1985

Generală a
înghețarea și reducerea

adoptat pro-

denuclearizate

• Expresie a unei largi deschideri internațio
nale, România socialistă întreține in prezent 
relații diplomatice cu 139 de state, față de 
numai 67 în 1965 și 25 în anul proclamării 
Republicii (graficul de mai jos). Totodată, țara 
noastră realizează schimburi economice și co
merciale cu 150 de țări de pe toate conti
nentele.

• Partidul Comunist Român întreține raporturi 
de colaborare cu 89 de partide comuniste și 
muncitorești, cu 53 de partide socialiste și 
social-democrate și 66 de partide și, forțe 
politice de guvernămînt, organizații și mișcări 
de eliberare națională.

ÎNALTĂ STIMĂ Șl CONSIDERAȚIE 

PE TOATE MERIDIANELE LUMII
Activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru promovarea cauzei păcii, independenței și 

colaborării internaționale se bucură pretutindeni in lume de înaltă apreciere, de profundă stimă și consi
derație. Cele peste 100 de ordine, medalii, titluri și alte distincții acordate șefului statului român, precum și 
înaltele aprecieri formulate cu prilejul ceremoniilor de inminare a acestor distincții sau cu alte prilejuri, ca 
și cele peste 130 titluri de volume consacrate vieții și operei șefului statului, român, apărute peste hotare. — 
se constituie intr-un strălucit omagiu adus contribuției de însemnătate excepțională a țării noastre, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu la făurirea unei lumi a păcii, dreptății și progresului.

Atitudinea exemplară și admirabilă 
a președintelui României"

„Ca unul care ați cunoscut ororile războiului și ne
dreptății, ați putut aprecia valoarea imensă pe care 
umanitatea trebuie să o acorde păcii și, totodată, 
faptul că nu se poate vorbi despre pace dacă nu se 
întreprind gesturi concrete pentru edificarea sau 
salvgardarea ei. Devenind profund conștient de acest 
imperativ, n-ați încetat o clipă să adresați apeluri 
opiniei publice pentru construirea etapelor păcii in 
Balcani, în Europa și în lumea întreagă. Această ati
tudine este intr-adevăr exemplară

Emile van Huynegem, 
președintele Institutului de 
din Bruxelles, cu prilejul 
de onoare" și „Premiului internațional al rela
țiilor diplomatice" conferite de institut

„Militant de seama pentru pacea lumii"
„Tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminent conducător 

al poporului român, militant de seamă al mișcării co
muniste și muncitorești internaționale, desfășoară o 
amplă activitate internațională ca miîitant pentru pacea 
lumii".

Kim Ir Sen,
secretar general al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Coreene

și admirabilă".

relații diplomatice 
inmînării „Diplomei

Una din cele mai importante 
personalități ale epocii noastre"

„Importanta contribuție a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la lupta pentru destindere, pentru pace, 
pentru reducerea înarmărilor și în primul rînd a înar
mărilor nucleare, lupta dumneavoastră pe toate meri
dianele lumii, pentru o nouă ordine economică — 
ceqstă luptă v-a consacrat drept 
importante personalități ale epocii

Andreas Papandreu,
primul ministru al Republicii

„Rolul președintelui Nicolae Ceaușescu 
în promovarea dialogului contemporan"

„Un rol important și semnificativ în promovarea păcii 
în lumea contemporană l-a constituit faptul că dum
neavoastră v-ați pronunțat cu consecvență pentru o 
politică a dialogului in lichidarea focarelor de tensiune 
internațională, pentru eliminarea folosirii forței sau 
amenințării cu forța in reglementarea diferendelor in
ternaționale, pentru respectarea suveranității și integri
tății teritoriale ă tuturor statelor, pentru neamestec în 
treburile lor interne, pentru promovarea cooperării in- 

unei păci durabile și

a- 
una din cele mai 
noastre".

Elene

ternaționale, căutind realizarea 
drepte între națiuni".

S. A. Moid, 
ambasadorul Pakistanului 
lejul conferirii Medaliei 
„Quaid-I-Azam"

la București, cu prl- 
jubiliare pakistaneze

Pentru soluționarea diferendelor 
pe cale pașnică, prin tratative

Una din Ideile fundamentale, stăruitor promovată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de România socialistă, este aceea a soluționării 
litigiilor dintre state pe cale pașnică, prin tratative, incomparabil de 
preferat distrugerilor și suferințelor generate de confruntări armate.

• Președintele Nicolae Ceaușescu a formulat multiple inițiative și a 
avansat numeroase propuneri concrete pentru reglementarea conflictelor 
din diverse părți • ale lumii - din Asia de sud-est și sud-vest pină în 
Orientul Mijlociu și Apropiat, și din Africa pînă in America Centrală.

• La inițiativa României, Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat in 
1982 „Declarația privind reglementarea pașnică a diferendelor interna
ționale".

• In scopul creșterii rolului O.N.U. în soluționarea problemelor inter
naționale, România a propus crearea unei comisii permanente pentru 
bune oficii, mediere și conciliere, pentru reglementarea diferendelor și 
prevenirea conflictelor intre state. La actuala sesiune a O.N.U., Adunarea 
Generală a adoptat rezoluția prezentată de România, împreună cu alte 
32 de țări, în această problemă.

• România sprijină încheierea unui Tratat universal de nerecurgere 
Ia forță in relațiile internaționale și a propus încheierea unei înțelegeri 
europene pentru nerecurgerea la forță.

„Contribuție remarcabilă la instaurarea 
unei păci drepte pe Pămînt"

„Slntem mîndri de onoarea ce ni se face de a con
feri uneia dintre cele mai mari personalități ale lumii, 
președintele Nicolae Ceaușescu, personalitate ale cărei 
aspirații se confundă cu aspirațiile de pace și progres 
ale întregii omeniri progresiste, distincția organizației 
noastre. Ea constituie un simbol și un omagiu adus 
contribuției președintelui Nicolae Ceaușescu la 
rarea unei păci drepte pe Pămînt și a unei 
echitabile în lume".

Maulana Syed Asrarul Haque,
deputat, președintele Comitetului pentru
Națională pe întreaga Indie, cu prilejul conferirii 
distincției „Om al anului 1981"

instau- 
ordini

Unitate

In sprijinul dreptului fiecărui popor la dezvoltare independentă
Președintele Nicolae Ceaușescu, anallzind cauzele crizei economice care afectează 

toate statele lumii, ale decalajelor dintre țările in curs de dezvoltare și cele dezvoltate 
care generează consecințe atit de dramatice asupra vieții a două treimi din populația 
planetei, a elaborat o concepție unitară, științifică, pentru soluționarea gravelor probleme 
economtco-sociale care confruntă omenirea, pentru instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale.

• La sesiunea extraordinară a Adunării Ge
nerale a O.N.U. din septembrie 1975, țara 
noastră a avansat documentul intitulat „Pozi
ția României cu privire la instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale”.

• Ca o expresie a largului ecou al propune
rilor românești la Națiunile Unite, a fost creat,

la propunerea României, împreună cu alte state 
in curs de dezvoltare, Comitetul plenar al O.N.U. 
pentru noua ordine economică internațională.

• In numele președintelui României, la a Vl-a 
sesiune a U.N.C.T.A.D., desfășurată la Belgrad în 
1983, a fost prezentat un amplu program concret 
de măsuri - de la eradicarea oricăror bariere

din calea comerțului pină la reglementarea pro
blemelor financiare ș; de credit internațional, de 
la necesitatea stabilirii unor raporturi juste in
tre prețurile materiilor prime și cele ale pro
duselor industriale la accesul larg al tuturor sta
telor la cuceririle științei și tehnicii moderne - 
toate vizind asigurarea lichidării subdezvoltării, 
progresul tuturor națiunilor lumii.

• Țara noastră a propus reducerea cu 10-15 
la sută a bugetelor militare, sumele astfel eli
berate urmînd a fi utilizate în proporție de 
30-50 la sută pentru concretizarea unor progra
me economico-sociale în statele in curs de dez
voltare.

„0 concepție științifică, 
o înțelepciune vizionară"

„Concepția dumneavoastră, elaborată pe baze știin
țifice, in ceea ce privește politica in domeniul ajutoru
lui pentru dezvoltare are la bază o Înțelepciune vi
zionară, întrucît dumneavoastră sînteți convins că pacea 
în această lume poate fi asigurată numai dacă deca
lajele economice și sociale între țările în curs de dez
voltare și lumea industrializată sînt eliminate".

Dr. Peter Landesmann,
vicepreședinte al Confederației generale a in
dustriilor din Austria, cu prilejul conferirii 
Medaliei de aur a Institutului pentru proble
mele unei noi ordini economice internaționale ,
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„Pentru triumful rațiunii"
„Pacea în locul războiului, rațiunea în locul violenței, 

consensul în locul constringerii, binele tuturor in locul 
egoismului fiecăruia, conviețuirea în armonie cu noile 
popoare eliberate de exploatare și care se ridică 
pentru eliberarea totală de orice dominație. Aceasta 
este în esență gîndirea, viața șl acțiunea unui om, a 
lui Nicolae Ceaușescu, președintele poporului român".

Prof. dr. Giovanni Battista Bonelli,
președintele Institutului de relații internaționale 
din Roma, la conferirea Medaliei de aur și jubi
liare a institutului

„Prezență activă în toate sferele 
de acțiune ale O.N.U."

„Avînd posibilitatea să vorbesc cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, am constatat în cît de mare mă
sură Domnia Sa personal, guvernul român sint atașați 
Națiunilor Unite. Este o satisfacție pentru mine să 
aduc mulțumiri unei personalități ca președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru contribuția atît de activă, 
constructivă și energică adusă în toate sferele de ac
tivitate ale O.N.U.".

Javier Perez de Cuellar,
secretar general al Organizației Națiunilor Unite

„Dovada unei înalte competențe"
„In perioada în care am lucrat în guvernul american 

m-am convins nemijlocit că toate acțiunile internațio
nale ale României și ale președintelui ei au făcut 
dovada unei înalte ținute politice și a unei înalte 
competențe in problemele internaționale, a unei acti
vități ireproșabile pe care puține țări și puțini oameni 
politici din lume pot să le realizeze".

Helmut Sonnenfeldt,
fost asistent al secretarului de stat al S.U.A.

„îndemnuri de o puternică forță 
constructivă"

„în aceste momente de tensiune, cînd angrenajul 
înarmărilor este puternic pornit și atit de amenințător, 
atitudinea președintelui Nicolae Ceaușescu este impre
sionantă. Concepția sa, unitară și cuprinzătoare, are 
o mare forță constructivă. Apreciez in mod 
la președintele Ceaușescu poziția sa fermă, 
dentă, intransigentă și consecventă cu care 
cauză fundamentală. Președintele Ceaușescu
dește a fi un om de stat care se simte răspunzător 
de soarta poporului său și a lumii. Chemările sale 
pun în gardă întreaga lume 
o amenință și o îndeamnă 
toare".

Jean Peuch,
președintele grupului 
România din Senatul francez
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