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Dragi tovarăși și prieteni,
Dragii mei prieteni tineri, uteciști, 

pionieri, șoimi ai patriei.
Dragi copii,Aș dori, acum, în ajunul Noului An, cînd încheiem un an de muncă, de împliniri, care au făcut ca patria noastră să parcurgă un nou drum important pe calea înfăptuirii Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism, cînd am reușit, prin munca întregului nostru popor, sub conducerea gloriosului partid comunist, să învingem o serie de greutăți și să obținem rezultate importante în dezvoltarea econo- mico-socială, în creșterea bunăstării materiale și spirituale a poporului nostru, să adresez minunatei noastre clase muncitoare cele mai calde felicitări, mulțumiri pentru activitatea depusă și urarea de a acționa în așa fel încît 1984 să marcheze o îmbunătățire a întregii activități, îndeplinirea în bune condiții a planului și programelor adoptate de Marea Adunare Națională, de celelalte organisme democratice ale societății noastre, adoptate în unanimitate în adunările generale ale oamenilor muncii — ceea ce constituie chezășia că întreaga noastră clasă muncitoare, întregul popor vor face totul pentru ca industria noastră și celelalte ramuri ale economiei naționale să se ridice la un nivel mai înalt de dezvoltare, în anul viitor. (Aplauze și 

urale puternice, îndelungate ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Deși am avut un an nu prea bun, datorită secetei foarte îndelungate, totuși, prin munca țărănimii, a cooperatorilor și a tuturor oamenilor muncii din 

agricultură, am înfrînt multe greutăți și am reușit să obținem o recoltă care asigură aprovizionarea în bune condiții a întregului popor și satisfacerea unor cerințe ale economiei naționale. Am discutat mult problemele agriculturii. Am stabilit un program și măsuri ferme pentru ca, în anul viitor, să obținem recolte record. Iată de ce doresc, acum, la sfîrșitul anului 1983, să adresez harnicei și minunatei noastre țărănimi muncitoare felicitări pentru activitatea depusă, pentru rezultatele obținute și urarea de a acționa în așa fel încît anul 1984 să marcheze o dezvoltare puternică a agriculturii noastre socialiste, să asigure înfăptuirea neabătută a noii revoluții agrare — care înseamnă o agricultură înaintată, cu recolte sigure, care să satisfacă pe deplin necesitățile întregii țări. Am ferma convingere că țărănimea noastră, toți oamenii muncii din agricultură vor acționa cu întreaga răspundere — și le urez succes deplin în anul viitor ! (Aplauze și urale îndelungate ; 
se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Și în știință, în învățămînt, în cultură au fost obținute, de asemenea, rezultate importante. La tot ceea ce s-a înfăptuit în toate domeniile, știința a fost prezentă și a adus o contribuție Importantă la ridicarea calității produselor, a nivelului tehnic, la realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea privind o nouă calitate a muncii și vieții întregului popor. Aș dori ca acum, la sfîrșitul acestui an și la începutul noului an, să adresez intelectualității noastre, oamenilor de știință, din învățămînt, din cultură, intelectualității tehnice, felicitări pentru rezultatele obținute și urarea de a acționa cu mai multă hotărîre, de a uni forțele tuturor celor care lucrează 

în aceste sectoare importante pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare și mai puternică a științei, a învățămîntu- lui și culturii, de legare strînsă a cercetării științifice cu producția, de a face astfel încît știința românească să constituie o forță puternică pentru făurirea comunismului în România, să-și aducă o contribuție tot mai importantă la progresul științei universale. (Aplau
ze și urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).Să perfecționăm învățămîntul, să ridicăm nivelul de cunoștințe al clasei muncitoare, al țărănimii, al întregului nostru popor! Comunismul nu se poate construi decît pe baza celor mai înalte cunoștințe profesionale, tehnico-științi- fice ! Pentru a fi revoluționari, pentru a fi comuniști, trebuie să stăpînim știința, cultura, tot ce este nou — și să acționăm în toate împrejurările pentru promovarea în viață a celor mai înaintate cuceriri ale științei șî cunoașterii umanei Să dezvoltăm cultura noastră socialistă — care are bogate și minunate tradiții, — să adăugăm mereu noi și noi elemente importante activității de dezvoltare a culturii, de ridicare a nivelului general al întregului nostru popor 1 Arta, cultura, teatrul, creația literar-artistică trebuie să-și facă și mai mult cunoscute operele închinate poporului, fericirii, comunismului și păcii, să aibă un rol important în ridicarea generală a nivelului de cultură și civilizație al întregii națiuni. (Urale și aplauze înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R. !“).Urez tuturor oamenilor de știință, din învățămînt șl cultură să obțină, în anul viitor, rezultate mărețe, astfel încît să
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Tradiționala sărbătoare a 
„Plugușorului" — transmisă 
peste vremi din generație in 
generație -j a reunit. la 
acest sfirșii de an, atit de 
bogat in nealizâri, mii de 
copii și tineri de pe întreg 
cuprinsul patriei, care au 
venit in fata sediului. Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român să ureze, 
cu toată căldura inimilor lor, 
conducătorului iubit al 
partidului și statului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
strămoșescul „La multi 
ani !“, multă sănătate, feri
cire și viață lungă, nesecată 
putere de muncă pentru bi
nele întregului popor, pentru 
înflorirea patriei socialiste, 
pentru viitorul ei luminos.

Această entuziastă și emo
ționantă manifestare, ce a 
avut loc vineri, 30 decem
brie, perpetuează peste ani 
străbune datini inspirate din 
munca și viața harnicului 
nostru popor, din aspirațiile 
sale spre o viață mai bună. 
Și in acest an, ea s-a consti
tuit într-o nouă și puternică 
expresie a dragostei fier
binți, a recunoștinței pro
funde pe care milioanele de 
copii și tineri din patria 
noastră le nutresc față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
față de tovarășa Elena 
Ceaușescu. față de condu

cerea de partid si de stat 
pentru condițiile minunate de 
viată și învățătură create ti
nerei generații, pentru griia 
sratornică cu care veghează la 
formarea lor ca destoinici 
constructori at socialismului 
si comunismului in patria 
noastră.

La momentul de intensă 
bucurie al întâlnirii repre
zentanților tinerei generații 
cu secretarul general al 
partidului, președintele Re
publicii, au luat parte mii 
de bucureșteni, care au ți
nut să exprime, la rindul 
lor. in numele tuturor lo
cuitorilor Capitalei, senti
mentele de profundă dra
goste și recunoștință față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru exemplara sa activi
tate. consacrată binelui și 
propășirii patriei, fericirii 
întregului popor, făcind le- 
gămint de a se uni tot mai 
strin.s in jurul partidului, al 
secretarului său general.

Marea piață din fața se
diului Comitetului Central, 
care a găzduit pe colindă
tori, avea o ținută sărbăto
rească. Drapele roșii și tri
colore fluturau pe clădirile 
și edificiile din jur. Pe mari 
pancarte — urări închinate 
partidului nostru comunist, 
secretarului său general. Re
publicii. ajunsă la a XXXVl-a 
aniversare.

Este ora 10, Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu sosesc în fața sediului 
Comitetului Central al partidului, în aplauzele și 
uralele celor prezenți.

împreună cu conducătorul partidului și statu
lui, se află tovarășii Constantin Dăscălescu, losif 
Banc, Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion Coman, 
Nicolae Constantin, Ion Dincă, Ludovic Fazekas, 
Alexandrina Găinușe, Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Radulescu, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, 
Ștefan Bîrlea, Miu Dobrescu, Marin Enache, 
Petru Enache, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Suzana Gâdea, Ștefan Mocuța, Ana Mureșan, 
Elena Nae, loan Totu, Ion Ursu, Richard Winter, 
Gheorghe Stoica.

Erau de față tovarășul Nicu Ceaușescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., ceilalți membri ai 
Secretariatului C.C. al U.T.C., cadre de condu
cere ale U.A.S.C.R. și Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor.

începerea „Plugușorului" 
este marcată de copiii co
lindători din zonele bogate 
în tradiții folclorice ale 
țării — din Maramureș și 
Moldova, din Oltenia și 
Dobrogea, din Muntenia și 
Banat — fiecare purtind 
costume populare specifice 
locurilor natale. Toți aceș
tia aduc, acum. întreaga 
splendoare a obiceiurilor ro

mânești Integrate armonios 
in bogata spiritualitate a sa
telor. a tuturor așezărilor 
țării.

Marea piață este inundată, 
apoi, de cunoscutele și în
drăgitele acorduri ale colin
dului „Din an în an“ al 
marelui nostru compozitor 
Ciprian Porumbescu.

(Continuare în pag. a ll-a)

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

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, vineri, 30 decem
brie, pe șefii misiunilor diplomatice, pe reprezen
tanți ai unor organizații acreditați în țara noastră, 
care au prezentat felicitări cu prilejul celei de-a 
36-a aniversări a proclamării Republicii și al Anului 
Nou 1984.

La primire au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Constantin Dăscălescu, 
Ion Dincă, Manea Mănescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Rădulescu, Ștefan Andrei, Miu Dobrescu,
Petru Enache, Nicolae

Pentru a prezenta felicitări 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
au venit ambasadorii : Republi
cii Turcia, Nahit Ozgiir, R.D. 
Germane — Siegfried Bock, 
R.F. a Braziliei — Carlos Dos 
Santos Veras, Republicii Argen
tina — Federico Carlos Bart- 
tfeld. Portugaliei — Sergio Sa-. 
cadura Cabrai, R.P.S. Albania 
— Jordan Pani. Thailandei — 
Seth Herabat. R.S. Vietnam — 
Tan Phong, Olandei — Adrien 
Mansvelt, Republicii Filipine — 
Mario C. Belisario, Indiei —

Giosan.
Kanwar Gajendra Singh. Dane
marcei — Lorenz Petersen, Ita
liei — Benedetto Santarelli, Re
publicii Islamice Pakistan — 
Iqbal Hosain. Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste — 
Abdulhamid S. Zintani. secretar 
al Comitetului Popular al Bi
roului Popular, Republicii Fe
derale Nigeria — Abdulkadir 
D. Gadau, S.U.A. — David B. 
Funderburk, Statelor Unite Me
xicane — Luis Wybo Alfaro, 
R.P. Mongole — Namsrain Luv-

(Continuare în pag. a V-a)

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule vicedecan al corpului 
diplomatic,

Domnilor și tovarăși, șefi ai misiu
nilor diplomatice in România,Doresc să vă exprim cele mal vil mulțumiri pentru felicitările și urările ce ați adresat poporului român, ce mi le-ați adresat mie, Guvernului României, cu prilejul Noului An și al Zilei Republicii Socialiste România.Sîntem la sfîrșitul unui an și la începutul unui nou an. Există obiceiul — la toate popoarele — să se facă, cu acest prilej, și bilanțul înfăptuirilor, dar să se și privească spre viitor.Ați trăit și trăiți în țara noastră ; cunoașteți munca, strădaniile poporului nostru pentru înfăptuirea programelor

sale de dezvoltare economico-socială, de ridicare a bunăstării materiale și spirituale. Am avut și împliniri, am depășit unele greutăți ; mai avem și minusuri — și ne-am propus, după cum cunoașteți, ca în 1984 să parcurgem un nou drum spre ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație, spre asigurarea unor condiții de viață și de muncă tot mai bune pentru întregul popor.Avem convingerea fermă că — în condiții de pace și de dezvoltare continuă a colaborării internaționale cu toate statele lumii, fără deosebire de sisteme, de orînduiri sociale — putem realiza obiectivele pe care ni le-am propus. Așa cum avem convingerea că, în condiții de pace, fiecare popor poate obține realizări importante în dezvoltarea sa.

Pornind de la aceasta, România a acordat și acordă o atenție deosebită problemelor internaționale. într-adevăr, anul 1983 nu a răspuns pe deplin așteptărilor și speranțelor pe care popoarele și le-au pus, atît din punct de vedere politic, cit și din punct de vedere economic. S-au agravat unele din conflictele existente, au apărut chiar altele noi. Au avut loc noi încălcări ale independenței și libertății popoarelor, ale dreptului națiunilor de a trăi libere, de a se dezvolta corespunzător dorințelor lor, fără amestec din afară. în mod deosebit aș menționa, și cu acest prilej, înrăutățirea situației din Orientul Mijlociu.Pe plan economic, cu mici excepții,
(Continuare în pag. a Il-a)
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Felicitările adresate președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

La mulți ani, pentru prosperitatea 
patriei, pentru fericirea poporului, 

pentru pacea lumii!
de șefii misiunilor diplomatice

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I) situația, de fapt, s-a înrăutățit. Mai cu seamă s-a agravat situația economică a țărilor în curs de dezvoltare. A crescut decalajul între țările bogate și sărace.Toți ne-am pus mari speranțe în realizarea în 1983 a unor pași în direcția reducerii cursei înarmărilor. După cum este însă bine cunoscut, am asistat și asistăm la noi măsuri de intensificare ă înarmărilor și, îndeosebi, a înarmărilor nucleare.Este adevărat că au fost și unele evenimente care au demonstrat că este posibil ca, atunci cînd se pornește de la interesele popoarelor, ale păcii, de la asigurarea condițiilor necesare activității fiecărui popor, să se obțină anumite înțelegeri pozitive. în acest sens poate fi menționată, pe drept cuvînt, ca un succes, încheierea cu rezultate pozitive a Conferinței de la Madrid pentru securitate și cooperare în Europa. Mai mult chiar, această conferință a adoptat și o serie de hotărîri privind continuarea contactelor și a eforturilor în direcția îmbunătățirii situației din Europa, printre care Conferința de la Stockholm pentru încredere, securitate și dezarmare.Trebuie să spunem însă deschis că și aceste rezultate au fost umbrite de evenimentele din ultimele două luni, de trecerea la amplasarea rachetelor cu rază medie de acțiune ale Statelor Unite ale Americii în unele țări din vestul Europei și, ca urmare, a anunțării de contramăsuri nucleare de către Uniunea Sovietică și întreruperii negocierilor de la Geneva.Nu este acum momentul și nu doresc să mă refer de ce a fost posibil să se ajungă, la această situație. Noi avem ferma convingere că, dacă s-ar fi acționat cu toată răspunderea pentru viața popoarelor, pentru pace, se putea evita situația deosebit de gravă care s-a creat. Nu este pentru nimeni un secret — și institute de specialitate din toate țările, atît din Vest, cît și din Est. inclusiv din Statele Unite ale Americii, au declarat de cîteva ori, în acest an, că războiul nuclear va duce la lichidarea a înseși vieții pe planeta noastră. Sîntem în drept și popoarele au tot dreptul să-și pună întrebarea, de ce nu sînt luați în seamă oamenii de știință — care cunosc bine ce înseamnă arma nucleară — cînd avertizează pe conducătorii politici, pe șefii de state, guvernele asupra acestui pericol, ci, dimpotrivă, se acționează contrar acestor avertismente, ceea ce face să crească pericolul războiului mondial, care inevitabil va fi un război nuclear, cu toate consecințele cunoscute;Nici o justificare nu poate fi invocată pentru aceste acțiuni. Nu se poate pune, în nici un fel, în discuție raportul de forțe intre cele două părți, inclusiv între cele două mari puteri nucleare, atunci cînd ele dispun de mijloace nucleare în stare să distrugă, fiecare, de cîteva ori, întreaga lume. Mai are oare 

importanță dacă va mal crește posibilitatea să distrugă de încă o dată sau de două ori lumea ? Se mai poate vorbi, în asemenea împrejurări, că nu există un echilibru al forțelor ? Fără nici o îndoială că orice analiză realistă relevă că nu poate fi vorba de așa ceva. Dealtfel, în această privință institute de prestigiu din Est și din Vest, din Statele Unite, oameni politici, inclusiv foști președinți ai S.U.A. — au declarat că nu se poate invoca, in nici un fel, problema unui dezechilibru în raportul de forțe.Menționez toate acestea acum, la sfîrșitul anului și începutul noului an, pentru că este necesar să privim cu toată răspunderea și seriozitatea situația care s-a creat. Noi considerăm că mai este încă timp să oprim aplicarea în viață a măsurilor întreprinse, și de o parte, și de alta, să se revină la negocieri la Geneva și să se acționeze pentru realizarea unui acord corespunzător între cele două părți — acord care să ducă la eliminarea rachetelor cu rază medie de acțiune din Europa, să deschidă calea înlăturării tuturor armelor nucleare de pe continentul european, trecerii la dezarmare nucleară și la reducerea și a armamentelor clasice. Aceasta este astăzi voința și dorința popoarelor europene și din întreaga lume !Cunoașteți bine mișcările și manifestările de pace din Europa. Se vorbește, în unele părți, că s-ar fi „liniștit" aceste mișcări. Cred că se înșală foarte mult acei care cred acest lucru. Eu am ferma convingere că popoarele vor da noi dimensiuni luptei împotriva pericolului de distrugere a civilizației europene și-și vor impune voința. Știți că, în ultimii ani, poporul român s-a alăturat eu întreaga sa forță luptei pentru pace, sprijinind politica guvernului român, a României socialiste, dar întărind solidaritatea și colaborarea cu toate forțele și popoarele din Europa, de pe alte continente, care se pronunță pentru pace.Consider că această mișcare nu și-a spus încă cuvîntul, că ea dispune de forțe și poate să se facă ascultată de toți care au o răspundere față de cauza păcii, față de asigurarea dreptului vital al oamenilor Ia existență, la viață, la libertate și Ia independență.Noi dorim și urăm ca Noul An să ducă la depășirea situației care s-a creat în Europa, să ajute la realizarea unor acorduri șî înțelegeri corespunzătoare pentru soluționarea, pe calea tratativelor, a problemelor din Europa — mă refer la problemele rachetelor — dar și a altor conflicte din lume, să marcheze revenirea la o politică rațională, de colaborare, de destindere.Există anumite perspective de înviorare a activității economice ; dar aceste perspective sînt nemijlocit legate de ceea ce se va intim- pla în domeniul înarmărilor. Dacă nu se va opri cursa înarmărilor, atunci și perspectivele economice sînt puse sub semnul întrebării. Despre aceasta vorbesc, de aseme

nea, multe institute șl centre de studii din întreaga lume, inclusiv din Statele Unite. Și este de înțeles că, dacă va continua creșterea bugetelor militare în ritmurile din ultimii ani, aceasta va submina măsurile și.semnele unei redresări economice, va duce la o înrăutățire și mai gravă a situației economice generale, și în mod deosebit a țărilor în curs de dezvoltare.Noi am dori ca, în anul viitor, să se ajungă la depășirea unor greutăți economice, la o înviorare a întregii activități ; dar mai cu seamă dorim să se facă totul pentru a se ajunge la o înțelegere corespunzătoare privind un sprijin mai activ pentru țările în curs de dezvoltare, pentru adoptarea de măsuri concrete în direcția dezvoltării mai rapide a țărilor sărace, a realizării noii ordini economice mondiale.Aveți completă dreptate cînd afirmați că nu avem motive să fim prea optimiști în legătură cu situația internațională, așa cum se prezintă ea acum la sfîrșitul anului. Dar nici nu trebuie — și nu avem nici dreptul — să fim prea pesimiști. Este necesar să pornim în noul an avînd convingerea că este posibil și trebuie să acționăm pentru soluționarea acestui complex de probleme pe calea tratativelor, a colaborării multilaterale în direcția asigurării unei păci trainice în lume.In ce o privește, România are ferma convingere că este posibil să obținem anumite rezultate în anul viitor — și va acționa cu hotărîre în această direcție.Aș dori să menționez și acum că dăm o înaltă apreciere colaborării bune — cu unele state, chiar foarte bune — realizate în acest an, în direcția politicii de pace și de dezarmare. Apreciez mult eforturile și anumite progrese realizate în Ral câni și acționăm ca în anul viitor să obținem pași și mai importanți în această direcție — ca o parte a securității și a realizării unei Europe fără arme nucleare.Aș dori să exprim dorința poporului român ca, în anul 1984, să se dezvolte și mai puternic colaborarea României Cu toate statele lumii. Desigur, acordăm o mare importanță relațiilor cu țările socialiste, cu vecinii noștri, așa cum fiecare stat pune pe primul plan relațiile cu vecinii săi, și trebuie să facă acest lucru ! Acordăm în același timp o mare însemnătate relațiilor cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, precum și cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orânduire socială.Considerăm că deosebirile de sisteme, de căi de dezvoltare nu trebuie, în nici un fel, să fie invocate pentru a afecta, într-o măsură sau alta, colaborarea între state. Noi, trăim într-o lume în care conlucrarea între țări cu sisteme sociale diferite, cu concepții despre viață și lume diferite este esențială pentru politica de colaborare șl pace, pentru viitorul lumii. Dealtfel, dacă privim în tie

cut, întotdeauna au fost perioade cînd au existat state cu sisteme diferite. Desigur, astăzi au apărut noi sisteme, ca rezultat al dezvoltării social-istorice — și vor exista și în viitor. Deci problema conviețuirii și. colaborării pașnice între țările cu orînduiri și sisteme sociale diferite constituie o necesitate obiectivă pentru fiecare popor — fie el mare sau mic — pentru o politică de colaborare e- conomică, pentru dezarmare, pentru pace. Și noi dorim ca anul 1984 să marcheze noi progrese în direcția aceasta !Ca și în trecut, vom face în continuare totul pentru ca aceste relații dintre România și celelalte state — dar și între toate statele lumii — să se bazeze pe principiile egalității depline, ale respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și renunțării la forță și la amenințarea cu forța.Vedeți bine că, în diferite zone ale lumii, forța, chiar atunci cînd este folosită de o țară mai mare, duce la reacții destul de violente ; oricum ar fi denumite, ele exprimă hotărârea popoarelor, sau a unor grupuri ale popoarelor respective, de a nu admite dominația străină și intervenția în treburile interne. De aceea, trebuie să înțelegem cu toții — și să acționăm pentru a se renunța cu desăvîrșire la amestecul, sub orice formă, în treburile altor state, de a se lăsa ca fiecare popor să-și rezolve singur problemele interne, să-și aleagă calea dezvoltării pe care o dorește.In acest spirit, România dorește ca anul viitor să colaboreze și mai larg cu toate statele — atît cu qele care sînt acum reprezentate în sală, precum și cu celelalte care nu au reprezentanți aici, dar cu care România întreține relații diplomatice sau comerciale — cu toate națiunile și țările lumii, fără deosebire de orânduire socială.Aș dori să vă rog să transmiteți popoarelor dumneavoastră urarea poporului român, urarea mea de succese cît mai mari în realizarea năzuințelor de dezvoltare economică, de. bunăstare, de fericire, în înfăptuirea aspirațiilor și dorințelor de dezarmare și de pace !Doresc tuturor popoarelor pe care le reprezentați dumneavoastră, șefilor de state și de guverne succese cît mai mari pe această cale și le adresez cele mai bune urări !Vă rog să fiți siguri că poporul român, Guvernul României socialiste vor face totul și în viitor pentru a dezvolta relațiile și colaborarea cu toate statele, pentru pace în întreaga lume.încă o dată, urez popoarelor dumneavoastră împlinirea tuturor năzuințelor de pace, de bunăstare și fericire în noul an !Vă doresc dumneavoastră să obțineți rezultate cît mai bune în dezvoltarea relațiilor dintre țările dumneavoastră și țara mea !Vă urez sănătate și fericire ! „La mulți ani !“. (Aplauze puternice, 
prelungite).

(Urmare din pag. I)

După emoționantul moment susți
nut de fluierași! din Izbiceni, jude
țul Olt. în grai de „Plugușor**. sînt 
exprimate sentimentele de dragoste 
și profundă recunoștință ale întregu
lui popor față de iubitul conducător, 
urarea de viață lungă pentru eroul 
între eroi, care și-a dedicat viața po
porului său, prosperității națiunii și 
care, conducînd cu clarviziune și fer
mitate revoluționară partidul nostru 
comunist și statul socialist, a deschis 
României o eră nouă, fără egal, în 
milenara sa istorie.
Aho, aho, copii ți frați, 
Toți ca brazii din Carpați. 
Venim, din nou, cu bucurie. 
Din întreaga Românie, 
Cu țara-n cuget și-n simțire 
Venim cu toții, in unire, 
Să vă aducem dumneavoastră. 
Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Iubit șt drag conducător, 
Recunoștința-ntregului popor 
Rostită-n grai de Plugușor, 
Că ne conduceți țara cu dreptate 
In pace și in demnitate
De cind partidu-n frunte v-a ales 
La cel de-al IX-lea Congres.
Vă spune România, de An nou : 
Să ne trăiți mulți ani, viteaz erou, 
Cu țara și poporu-n unitate
Spre comunism, spre culmile visate.

Alaiul capiilor, plin de exuberanță 
tinerească, de bucuria momentului 
întîlnirii cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, este înlocuit de un grup 
de tineri muncitori, țărani, intelec
tuali, care în cuvinte de o mare for
ță sugestivă evocă rodnicia muncii 
în anul pe care îl încheiem, realiză
rile remarcabile dobîndite de clasa 
muncitoare, de țărănime, de întregul 
popor, condus de partid, pe drumul 
devenirii noastre socialiste.

Anul ce se încheie, iată, 
Rodnic și bogat se-arată. 
Fericiți și strins uniți, 
De partid călăuziți, 
Am muncit cu dăruire 
Pentru-a țării propășire ; 
Tinerii au dat din nou, 
Faptelor, înalt ecou, 
Pentru-mbelșugarea gliei 
Și prestigiul României .' 
Tineri in țara tinereții, 
A visului și a frumuseții. 
Venim, cu datinele toate, 
In pace și in libertate.

începe momentul datinilor și obi
ceiurilor de iarnă, care prezintă cu
noscute dansuri, colinde și urâturi, 
precum și frumoase alegorii cu 
cerbi, capre și urși, născute din 
marile sensibilități artistice ale po
porului român. Formațiile de dansa
tori din județele Bistrița-Năsăud, 
Botoșani, Dolj, Hunedoara, Suceava, 
Vaslui și Vîlcea evoluează cu exube
ranță in aplauzele celor prezenți. In 
versuri inspirate, colindătorii evocă 
existența noastră milenară pe aceste 
străbune meleaguri, lupta pentru ne- 
atîrnare, pentru libertate și dreptate 
a strămoșilor noștri :

Aho, aho, copii și frați 
Stați puțin și ascultați : 
Așa cum soarele răsare 
Sîntem aici din vremuri milenare: 
Poporul nostru dirz a stat 
Mereu, cu capul neplecat.

Uniți de Burebista-ntiia oară. 
Ne sînt strămoșii ziditori de țară 
Viteji șl iubitori de pace
Veghind peste pămînturi dace.

Noi secvențe din procesul neîn
trerupt al muncii și luptei poporului 
nostru se succed prin intermediul 
versului și dansului. Tinerii se prind 
într-o mare horă, în timp ce se into
nează nemuritoarea melodie a Horei 
Unirii, care a rămas înscrisă cu litere 
de foc in conștiința națiunii. In 
imensa piață răsună versuri ce 
readuc în conștiința întregii țări eve
nimentele de acum 125 de ani, cind 
s-a făurit unirea Moldovei cu Mun
tenia, și cele de acum 65 de ani, cind 
poporul a împlinit visul secular al 
Marii Uniri a Transilvaniei cu țara.

Versuri de o mare încărcătură 
emoțională aduc, pe un fond muzical 
adecvat, un omagiu fierbinte tovară
șului Nicolae Ceaușescu, bărbatul 
născut în anul marii uniri, care și-a 
dedicat, încă din fragedă tinerețe, 
toată energia și puterea de muncă 
fericirii poporului său, luptătorul 
neobosit pentru împlinirea aspira
țiilor de pace, progres și libertate ale 
tuturor popoarelor :

In anul mare al Unirii 
Ca un simbol al înnoirii, 
S-a născut, pe-acest meleag, 
Fiul țării cel mai drag —

Cel ce dă azi strălucire 
larii noastre, cu iubire. 
TOVARĂȘUL NICOLAE

CEAUȘESCU 
Urmaș viteaz al marilor bărbați 
Ce-au stat de veghe in Carpați.

Tinerii muncitori readuc in memo
rie evenimentul hotăritor din viața 
țării ce avea să determine schim
bări structurale in istoria modernă a 
României : nașterea Partidului Co
munist Român, care va mobiliza și 
canaliza, ca un șuvoi, masele popu
lare în lupta pentru libertate și drep
tate, pentru transformări democra
tice, pentru o nouă viață, mai bună 
și maj dreaptă, pentru socialism. In 
primele rânduri ale acestei lupte s-a 
aflat, din fragedă tinerețe, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a crezut cu 
toată tăria în izbînda celor mulți, 
luptînd pentru Împlinirea visului de 
aur al clasei noastre muncitoare : 
construirea societății socialiste și co
muniste pe pămîntul României :
Unind poporul, s-a aflat 
Mereu in luptă ne-ncetat 
Pentru dreptate, 
Pentru Unitate,
Pentru a țării integritate.
Și in primele rinduri, cu ochii de 

văpaie 
Un tinăr : Ceaușescu Nicolae 
Un comunist viteaz, o conștiință, 
Gindind la marea țării biruință.

Urătorii dau expresie recunoștinței 
întregului nostru popor față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, patriot în
flăcărat, care a deschis noi drumuri 
de civilizație milenarei vetre româ
nești :

Aceasta-i țara, mindră ctitorie. 
Și-n frunte-un comunist de omenie 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Demn patriot, erou intre eroi. 
Deschizător de drumuri noi.
Aici, pe vatra milenară
Noi l-am numit cu dragoste de țară 
Uniți prin cugetul său treaz : 
Cel Bun, Cel Drept, Cel Mare, Cel

Viteaz.

Apar apoi, într-o explozie de pu
ritate și gingășie, cei mai mici co
lindători — șoimii patriei — imbră- 
cați în costume albe, ca de nea, 
care au venit să ureze, din sufletele 
lor curate, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, 
celorlalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat multi ani și sănă
tate, să adreseze mulțumirile lor 
fierbinți conducătorului partidului și 
statului pentru grija cu care le ocro
tește copilăria și le asigură un viitor 
luminos și fericit :

Am venit și noi aici 
Șoimii patriei, voinici. 
Să v-aducem, azi, urare 
Din al vieții noastre soare. 
S-aducem cîntec și lumina 
De care țara ne e plină 
Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Copiii țării, liberi, fericiți, 
De brațul dumneavoastră ocrotiți, 
In dulce grai străbun vă mulțumesc 
Pentru viața minunată ce-o trăiesc 
Tovarășă Elena Ceaușescu, 
In ani de glorie și lumină 
Nestinsa grijă vă simțim 
Să creștem tinără grădină, 
Ai țării vrednici fii să fim.
Azi, în zi de sărbătoare, 
Legămint solemn rostim 
Să urcăm spre culmi de soare 
Patriei să-i dăruim
Tot ce-avem in noi mai bun 
Pentru-acest pămint străbun.

La rindul lor, pionierii, care înfă
țișează, prin momente coregrafice 
inspirate, munca și învățătura, ex
primă sentimentele de recunoștință 
ale tuturor purtătorilor cravatelor 
roșii cu tricolor față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, părintele drag al 
tuturor copiilor patriei, pentru con
dițiile minunate de creștere și edu
cație ce le-au fost create :
Sub al țării cer senin
Pionierii astăzi vin 
Cu lumina brazilor 
Din piscul Carpaților, 
Aducmd
Tovarășului Nicolae Ceaușescu,

drag părinte, 
Recunoștință fierbinte 
Că ne crește temerar 
In spirit revoluționar 
Cu dragoste de Tricolor 
De partid și de popor.
Drag ne e conducătorul 
Și-l urmăm cu-ntreg poporul 
Și-l cinstim cu grai de floare 
Pentru dragostea cea mare 
Și-l cinstim cu grai de rouă 
Pentru tot ce ne-a dat nouă. 
Ca să fie țara toată 
Mal frumoasă, mai bogată ! 
Ne angajăm, iubit conducător, 
Să fim, așa cum ne-nvățați, 
Patrioți adevărați.
Urmîndu-vă, făgăduim, 
Din inimă, să devenim 
Partidului și Țării-nflăcărați 
Fii de nădejde, devotați.

Aici, unde ne este temelia
A e-nsorește bucuria : 
Ceaușescu — România 
Ocrotesc copilăria !

Pe marea scenă din fața sediului 
Comitetului Central apar uteciștii — 
constructori, mineri, brigadieri, ță
rani, elevi, studenți și militari. Ei 
transmit, prin dans și vers, angaja
mentul tinerei generații de a în
făptui prin muncă directivele izvo- 
rîte din indicațiile și orientările 
secretarului general al partidului, 
de a-și aduce întreaga lor contri
buție la realizarea hotărârilor Con
gresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului :

Aho, aho, ascultați de Plugușor 
Urarea uteciștilor !
In ajun de Anul nou 
1 enim cu-al faptelor ecou. 
După datina strămoșească 
Ș-aducem urarea tinerească 
Părintelui iubit, erou intre eroi. 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Model de dăruire și avint 
Noi il urmăm cu. legămint, 
Cu-ntreaga tinerețe creatdare. 
Să fie țara liberă sub soare. 
Muncind, cu dăruire exemplar, 
înfăptuim Programul revoluționar 
Știind că numai astfel țara poate 
Spre comunism să urce-n libertate t 
Urmind exemplul dumneavoastră 
Cu toată tinerețea noastră 
Ne legăm prin jurămnt 
Să înflorim acest pămint, 
Partidul, țara, să ne fie 
Suprema noastră chezășie !
Iar de va fi nevoie, cu al vieții preț, 
Urcind spre-al țării viitor măreț, 
Vom apăra ,giniți, ce-avem mai sfînf 
Poporul, comunismul, pacea pe 

pămint”

Evoluează apoi, împreună cu tine
rii români, reprezentanții naționali
tăților conlocuitoare, moment care 
ilustrează unitatea și frăția tinerei 
generații în munca și creația pașnică 
pentru continua înflorire a Româ
niei socialiste :

Toți : români, maghiari, germani, 
Strins uniți și suverani 
Construim o nouă viață. 
Cum Partidul ne învață.

Vocația de pace a poporului ro
mân. dorința lui de a trăi și munci 
în liniște, ferit de spectrul războ
iului, de a colabora cu toate po
poarele lumii, politica de pace, secu
ritate, dezarmare, respect al inde
pendenței națiunilor, de cooperare 
liberă, al cărei promotor este to
varășul Nicolae Ceaușescu, s-au 
regăsit în „Colinda păcii**, desfășu
rată pe acordurile nemuritoarei me
lodii „Oda bucuriei** a lui Beethoven.

Vrem să fie-ntre popoare
Pace și colaborare,
Pace și prietenie, 
Un veac nou, de omenie ! 
Pentru a trăi în pace 
Zid puternic noi vom face 
Pentru-al nostru drag popor 
Pentru-al lumii viitor, 
De-aici din Carpați vom face 
Zid de neinfrint — 
CEAUȘESCU — PACE 
PACE PE PĂMINT.

Cel mai înălțător moment al „Plu- 
gușorului** îl constituie urarea de să
nătate, putere de muncă și viață 
lungă adresată de uteciști, pionieri 
și șoimi ai patriei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Sînt rostite ver
suri de o mare încărcătură emoțio
nală, în timp ce formații de dansa
tori execută momente coregrafice 
de mare varietate și frumusețe.

Tovarășe Nicolae Ceaușescu — 
Exemplu viu de dragoste de țari 
Și dăruire revoluționară — 
Luptînd neobosit, întreaga viață 
Pentru o țară liberă, măreață. 
Ctitor-erou între bărbații 
Care-au vegheat prin veac Carpații 
Vă știm, conducător viteaz, 
Tinăr mereu, cu spirit treaz. 
Stejar veghind in demnitate 
A țării mindră libertate.
Sînt peste optsprezece ani de epopee 
De fapte strălucite, îndrăznețe, 
Dină României glorie, frumusețe 
De grandioasă ctitorie, 
Cu patriotică mindrie
Timpul acesta, drag conducător. 
Noi il numim sub steagul tricolor 
„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU* 
Prin dumneavoastră azi în lume 
Avem o țară de renume, 
O țară liberă și-nfloritoare 
Cum niciodată nu a fost sub soare. 
Cu dumneavoastră azi, iubit părinte, 
Urcăm spre comunism, tot înainte ; 
Cum altădată codrii cu iubire 
Urmau pe voievozi ca o oștire, 
Așa vă vom urma, întreaga țară, 
Noi lintem codrii care vă-nconjoari 
Și stivile în cale de vor fi

(Continuare in pag. a IlI-a)
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LA MULȚI ANI, PENTRU PROSPERITATEA PATRIEI, 
PENTRU FERICIREA POPORULUI, PENTRU PACEA LUMII!

«Pi 
r'îwC ' ' ' '
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare lin pag. I)poată raporta Congresului al XIII- lea al partidului succese importante în toate domeniile de activitate. Am ferma convingere că toți cei care lucrează în aceste sectoare importante își vor face datoria față de partid, față de patrie, față de 
popor ! (Urale și aplauze ; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“).La toate realizările pe care le-am obținut, tineretul nostru a fost prezent și și-a adus o contribuție importantă, în toate sectoarele de activitate. Aș dori, din nou, să menționez marea însemnătate a activității revoluționare în cadrul brigăzilor de muncă patriotică, faptul că, pe aceste șantiere, tineretul — pe lingă înfăptuirea mai rapidă și în condiții mai bune a obiectivelor la care și-a desfășurat activitatea — a parcurs și o minunată școală revoluționară de muncă, de educație, de spirit de abnegație. Aduc cele mai calde felicitări Uniunii Tineretului Comunist, tinerilor comuniști, întregii tinere generații a României socialiste pentru activitatea desfășurată în toate domeniile și urarea ca, în anul viitor, să înscrie noi pagini de eroism în muncă, în luptă, în ridicarea nivelului de cunoștințe în toate domeniile de activitate. (A- 
plauze și urale futernice ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
tinerii !“).Și pionierii și șoimii patriei, copiii țării au contribuit și ei, atît prin muncă, cit'și prin învățătură, la tot ceea ce s-a realizat. Nu pot să nu menționez faptul că pionierii patriei noastre au fost prezenți în multe acțiuni de muncă patriotică, mai cu seamă în domeniul agriculturii, la strinsul recoltei, dar și în alte sectoare de activitate. Desigur, în primul rînd, ei au acționat pentru a-și însuși în cele mai bune condiții, în școală, minunatele cunoștințe din toate domeniile. Doresc să aduc pionierilor, copiilor patriei noastre, mulțumiri și felicitări pentru activitatea pe care au depus-o, participînd, prin aceasta, la realizarea obiectivelor de dezvoltare și înaintare tot mai rapidă a patriei rtoastre pe noi culmi de progres și civilizație.Urez pionierilor ți șoimilor patriei succese tot mai mari în muncă, în învățătură, de a face totul pentru a învăța, a învăța și iar a învăța. Să nu uitați însă niciodată că învățătura are drept scop de 
a pregăti tineretul patriei noastre pentru muncă, pentru viață, că tot ceea ce se învață și se însușește în școli trebuie să servească cunoașterii la perfecție a unei meserii, a dobîndirii de cunoștințe cît mai bogate în diferite domenii de activitate, pentru că numai așa, dragii mei prieteni, pionieri, șoimi ai patriei, veți deveni mîine bum constructori ai socialismului și comunismului, buni cetățeni de nădejde ai României socialiste și co
muniste ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — tinerii !“).întregului nostru popor îi adresez, și cu acest prilej, cele mai calde felicitări pentru tot ceea ce s-a realizat în cursul acestui an. Am avut multe împliniri. Așa cum am mai menționat nu o dată în ultimul timp, am avut și multe greutăți. Avem însă un program minunat de activitate pentru anul viitor și pentru anii următori. Trebuie, dragi prieteni și tovarăși, să facem totul pentru a realiza în cele mai bune condiții aceste programe și planuri, astfel încît anul 1984 să marcheze pași noi în ridicarea patriei pe culmi tot mai Înalte de progres și civilizație, în 

creșterea bunăstării materiale și spirituale a poporului, în întărirea' independenței și suveranității României ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).In anul pe care-1 încheiem, România, partidul nostru au desfășurat o activitate susținută pe plan internațional, pentru o politică de pace, de colaborare cu toate națiunile lumii, cu toate statele. fără deosebire de orînduire socială. Au fost obținute unele progrese în viața internațională. S-a încheiat cu succes reuniunea de la Madrid, s-a convocat o Conferință pentru încredere și dezarmare. Din păcate, în ultimul timp s-au produs unele evenimente care au agravat în mod considerabil viața internațională, au făcut să crească pericolul unui nou război mondial, care se va transforma, inevitabil, într-un război nuclear ce va duce — dacă nu va fi împiedicat — la distrugerea a înseși vieții pe planeta noastră.Cunoașteți propunerile și insistența depusă de România pentru a se opri acest curs periculos, spre catastrofă, al situației din Europa, al vieții internaționale. Considerăm că trebuie să se acționeze, de către toate guvernele, de toate popoarele, cu întreaga răspundere, în vederea opririi amplasării noilor rachete cu rază medie de acțiune ale Statelor Unite în Europa, opririi contramăsurilor nucleare anunțate de Uniunea Sovietică, reluării tratativelor la Geneva și realizării unui acord care să ducă la eliminarea pentru totdeauna a rachetelor nucleare cu rază medie și, în perspectivă, a oricăror arme nucleare din Europa. Sp realizăm o Europă unită. o Europă fără arme nucleare, care să joace în continuare un rol de seamă în dezvoltarea civilizației mondiale, în realizarea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră 1 (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu
— pace !“).Fie ca voința popoarelor — manifestată activ și în 1983 în Europa și în întreaga lume — voința muncitorimii, a țărănimii, a intelectualității, a copiilor, care continuă să se pronunțe ferm împotriva armelor nucleare, să triumfe! Fie ca șefii de state și de guverne, să țină seama de voința popoarelor, să acționeze în concordanță cu această voință, să aibă în vedere că trebuie să servească popoarele, pacea, independența și bunăstarea națiunilor, că trebuie să se renunțe la calea a- supririi altor popoare, la calea războiului ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
— pace !“).Este necesar să întărim solidaritatea cu mișcările de pace din Europa și de pe alte continente. Muncitorimea, țărănimea, intelectualitatea noastră să întărească continuu contactele și solidaritatea cu clasa muncitoare, cu intelectualitatea, cu țărănimea, cu toți oamenii care doresc pacea în Europa! Tineretul, copiii trebuie să se angajeze și mai hotărît în activitatea pentru a-și uni forțele cu tineretul și cu copiii din Europa și din întreaga lume în vederea asigurării păcii. Viitorul copiilor, viitorul omenirii nu se poate asigura decît printr-o politică de pace, de independență, de libertate ! Să facem în așa fel încît anul 1984 să producă o schimbare în viața internațională, a cursului evenimentelor spre o politică democratică, de pace, de dezarmare, care să asigure 

viitorul omenirii, pacea și independența fiecărei națiuni ! (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu — pace !“).După cum vedeți, dragi tovarăși și prieteni, am făcut multe ; dar avem încă multe de făcut, atît pe plan național, cît și pe plan internațional. înfăptuirea programelor noastre de dezvoltare se poște realiza numai în condiții de pace. De aceea, sîntem ferm hotărîți ca, în anul viitor, făcînd totul pentru a realiza planurile și programele noastre de dezvoltare, să întărim solidaritatea cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, cu toate popoarele, pentru că numai în deplină unitate putem asigura o politică de pace, dreptul fiecărui popor la dezvoltare liberă, fără nici un amestec din afară ! (Urale și aplauze puternice; 
se scandează îndelung „Ceaușescu
— pace !“).Aș dori, dragi prieteni tineri, dragi pionieri și șoimi ai patriei, dragi copii, să vă mulțumesc pentru urările ce ni le-ați adresat acum în ajunul Noului An și să asigur întregul nostru popor că partidul nostru comunist, organele noastre de stat vor acționa în așa fel încît să răspundă năzuințelor poporului, să asigure realizarea în cele mai bune condiții a tot ceea ce ne-am propus pentru anul viitor. Puteți fi siguri, dragi tovarăși și prieteni, că partidul nostru comunist nu are și nu va avea niciodată nimic mai scump decît interesele poporului, bunăstarea și fericirea sa ! (Urale puternice, îndelungate ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).Vă mulțumesc pentru urările ce mi le-ați adresat, dragi prieteni, și asigur partidul, întregul nostru popor că și în viitor nu voi precupeți nimic pentru realizarea minunatelor programe de dezvoltare a pa- triei, că îmi voi închina întreaga mea activitate și viață cauzei socialismului, comunismului, păcii, cauzei bunăstării, fericirii poporului nostru, întăririi continue a independenței și suveranității 
României ! (Urale șl aplauze pu
ternice ; ovații îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“ ; 
„Ceaușescu și poporul !“).Vom .face, dragii mei prieteni, totul pentru ca viața voastră, a tineretului, a copiilor să fie tot mai frumoasă, tot mai fericită, pentru a vă asigura un viitor de pace spre a putea să trăiți în liniște și să construiți o societate tot mai înfloritoare, tot mai frumoasă, o Românie demnă, egală în rândul națiunilor lumii. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — pace!").Acum, cînd începem Noul An, vă urez, dragi tovarăși și prieteni tineri, pionieri și șoimi ai patriei, dragi copii, multă fericire, succese tot mai mari la învățătură, în muncă, împlinirea tuturor năzuințelor de mai bine!Urez, încă o dată, întregului nostru popor realizarea în cele mai bune condiții a programelor de dezvoltare și înflorire a patriei, împlinirea tuturor aspirațiilor națiunii noastre de pace, de bunăstare și independență!La mulți ani, dragi tovarăși ! 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung, cu 
entuziasm „Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu — tinerii!", „Ceaușescu
— pace!". Miile de tineri prezenți 
ovaționează cu înflăcărare, minute 
în șir, pentru partid, pentru secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !).

(Urmare din pag. a II-a)
Noi, tineretul țării, le vom birui. 
Avem in noi, de neînvins, tăria : 
PARTIDUL, CEAUȘESCU.

i ROMANIA

Spre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se îndreaptă, apoi, cu justificată 
emoție, un grup de colindători din 
Țara Oașului, aducind cu ei farme
cul portului și colindelor din acest 
minunat colț de țară :

In ajun de sărbătoare 
Am venit cu mic, cu mare, 
Să v-aducem azi urare 
De mulți ani cu bucurie, 
Viața soare să vă fie 
Pentru scumpa Românie. 
Să trăiți, să infloriți, 
Să-nfloriți mereu ca merii, 
în lumina primăverii. 
Pentru țară și popor, 
Pentru-un mare viitor.

Cei prezenți la tradiționala sărbă
toare exprimă, totodată, sentimente
le de adîncă dragoste și aleasă 
prețuire pentru tovarășa Elena 
Ceaușescu, cea care, alături de to
varășul Nicolae Ceaușescu — simbol 
al tinereții revoluționare — militea
ză neobosit pentru prezentul luminos 
și viitorul fericit al României, pen
tru creșterea permanentă a presti
giului științei românești pe toate me
ridianele globului.

Cu aleasă bucurie 
Din întreaga Românie 
Aducem caldă urare 
Tovarășei Elena Ceaușescu, 
Distinsă comunistă, luptătoare 
Pentru a țării'bunăstare, 
Om politic, de renume, 
Savant prețuit in lume.
Tovarășă Elena Ceaușescu 
Vă urează țara de An nou

S s'

Alături de-al țării brav erou 
Ani de soare, ani de fericire.
De măreață împlinire, 
Multă fericire, sănătate, 
Zile-n bucurii bogate !

Sint adresate urări de sănătate și 
viață lungă tovarășilor din condu
cerea de partid și' de stat :
Abo, aho,
Cum e datina-n popor, 
Aducem urare de Plugușor 
Conducerii de partid și de stat — 
La anii țării, minări șț bogați,
Un alt an să adăugați
Plin de fapte mari, alese, 
De-mpliniri și de succese.

Pârtiei panții • își unesc vocile cris
taline pentru a ura tuturor oameni
lor muncii, celor ce lucrează în fa
brici, pe șantiere și ogoare, în insti
tuții de știință și cultură, minuna
tului nostru popor multă sănătate și 
putere de muncă pentru a întîmpi- 
na Congresul al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român cu înfăptuiri 
mărețe, spre binele și fericirea între
gii națiuni. Ei aduc, totodată, oma
giul lor aniversării a 40 de ani de 
la revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperia- 
listă. care a deschis o nouă eră în 
istoria multimilenară a poporului 
nostru — era marilor transformări 
sociale și economice, era construc
ției socialiste și comuniste în 
România.

Un moment semnificativ al „Plugu- 
șorului" îl constituie aducerea plugu
lui cu bradul împodobit, urmat de 
alaiul tradițional al predării ștafetei 
de către anul 1983 anului 1984 :

Eu sint anul care trece
In al anilor fuior
M-a crescut acest popor

Cu iubire, -nțelepciune 
Să se poată astăzi spune 
Că și anul ’83 
A fost an bun cu temei. 
Fiii țării-n unitate 
Mi-au dat aripi avintate 
Stavile de-au fost să fie, 
Le-am învins cu bărbăție ; 
Tării i-am mai pus o treaptă 
Sub conducerea-nțeleaptă 
A viteazului erou, 
Și in lume-am dus solie 
De pace și de frăție 
Cu glas ferm chemând popoare 
Pentru-a lumii dezarmare...

Noul an, întruchipat de un copil 
lnveșmîntat în alb. rostește cu voce 
cristalină versurile :
Bun găsit, iubită țară
Și iubit conducător! .<• . i
Eu sint Noul An
Și v-aduc cu spor 
Cintecul de dor, 
Floarea florilor s . ' . '
Pentru acest popor, ?' '
Pentru viitor, 
Pentru-al său viteaz, 
Drag conducător !
Nu vă uitați că sint mie 
Eu cresc repede voinic 
Că-s părinții făurari
Și sint pus pe fapte mari 
Știu că drumul nu-i ușor 
Dar sub steagul tricolor 
Mie țara-mi dă putere 
Să-i sporesc mindra avere. 
Si voi face să răsune 
Din Carpați cu-ințelepciune 
Glasul păcii, cu iubire 
In întreaga omenire.

Șoimii patriei șl pionierii, purtînd 
sorcove, farfurioare cu griu încolțit, 
trăistuțe, se apropie cu emoție de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de to
varășa Elena Ceaușescu, de ceilalți 

tovarăși din conducerea de partid și 
de stat și, după datina străbună, îi 
sorcovesc, urindu-le viață lungă și 
putere de muncă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu răspund cu 
dragoste și căldură urărilor co
piilor.

în întreaga piață domnește o atmo
sferă de puternică însuflețire și entu
ziasm. de mare sărbătoare.

Marea piață vibrează de acordu
rile .cunoscutei melodii „La mulți ani 
cu sănătate", reluate de participant! 
și de toți cei prezenți la tradiționalul 
plugușor.

în această caldă și vibrantă atmo
sferă a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deo
sebit interes și subliniată cu repeta
te și puternice și îndelungi aplauze 
de cei prezenți. S-a scandat cu pu
tere „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul", „Ceaușescu — tinerii", 
„Ceaușescu și copiii", „Ceaușescu 
— pace", „Ceaușescu la mulți ani". 
Participanții la frumoasa serba
re a „Plugușorului" au dat ast
fel glas voinței tinerei generații, a 
întregului popor de a-și pune între
gul talent, întreaga forță și capaci
tate creatoare la temelia viitoarelor 
înfăptuiri, pentru realizarea marilor 
sarcini ale cincinalului, obiectivelor 
stabilite de Congresul al XII-lea și 
Conferința Națională ale partidului. 

v în încheierea ceremoniei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au fotografiat cu parti- 
cipanții la „Plugușor", urindu-le mul
te succese în viață, spor la muncă și 
învățătură.

Colindătorii au fost invitați In se
diul Comitetului Central al partidu
lui și, după datina strămoșească, li 
s-au oferit daruri de Anul nou.

Fotografii de : 
S. Cristian și „Agerpres"
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1984 - un an nou, de noi și mărețe înfăptuiri
Ne cfespăirțim, azi, de 1983. Ră- 

min însă înfăptuirile din acest an : 
produse noi, modernizate ; cercetări 
științifice noi,, menite să aducă per
fecționări în industrie, agricultură, 
construcții, transporturi, în tot ce re
prezintă activitatea noastră eco
nomică și socială, viața noastră de 
zi cu zi ; noi obiective economice, 
noi locuințe, școli, spitale. Toate a- 
ceste înfăptuiri au determinat creș
terea produsului social și a veni
tului național, progresul simțitor al 
avuției naționale, in toate aceste în
făptuiri ne regăsim, toți cei ce 
muncim și trăim în România so
cialistă, vîrstnici și tineri, femei și 
bărbați, fără deosebire de naționa
litate, cu munca noastră, cu pro
iectele, năzuințele și idealurile 
noastre.

A mai trecut un an. Un an în 
care în fața poporului nostru s-ac 
aflat obiective manete. Au fost și 
greutăți de îțrvins, determinate fie 
de gravele perturbăm ce au loc in 
economia mondială, fie de condi
țiile naturale. Partidul, secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au cerut țării, tuturor 
oamenilor muncii să ridice întrea
ga activitate economico-socială la 
cotele cele mai înalte ale răspun
derii,' să ‘se asigure îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor economice, 
valorificarea rațională a tuturor re
surselor materiale și umane de care 
dispunem. Au cerut să se manifes
te o mai mare încredere în forțe
le proprii, în capacitatea oamenilor 
de știință, a muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor români de a so
luționa în țară cele mai dificile pro
bleme economice, științifice și teh
nice. Poporul român, strîns unit in 
jurul partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a înscris, în 
1983, noi momente de muncă e- 
roică, de creație cutezătoare, de 
gindire lucidă, care s-au materia
lizat în înfăptuiri demne de pre
zentul socialist, de viitorul comu
nist al patriei. Toate aceste înfăp
tuiri întregesc bilanțul general al 
prestigioaselor realizări din anii re
voluției și construcției socialiste, cu 
deosebire din anii de după cel 
de-al IX-lea Congres, perioada cea 
mai rodnică din întreaga istorie a 
României.

lată, de mai multe zile încoace, 
încă înainte de a se fi ajuns la 
ultima filă a calendarului din 1983, 
numeroase județe, ramuri ale eco
nomiei naționale, colective de mun
că raportează că au îndeplinit 
planul anual. Au fost înregistrate__________

importante depășiri la producția- 
marfă, a sporit productivitatea mun
cii, s-a îmbunătățit calitatea produ
selor, s-au redus cheltuielile mate
riale, consumurile energetice și de 
materii prime. Sînt rezultate ce a- 
rată că, în cele mai multe colec
tive, competența profesională a tu
turor oamenilor muncii, spiritul de 
creativitate, resursele de inițiativă, 
înalta răspundere față de îndato
ririle sociale sînt mobilizate pentru 
îndeplinirea exemplară a obiective
lor stabilite de Congresul al 
Xll-lea, de Conferința Națională.

Pășim în 1984 cu încredere în 
viitor. El însuși — acest nou an din 
v.ața României socialiste - consti
tuie o etapă importantă în drumul 
nostru spre viitor, lată de ce, în 
acest moment de solemnă sărbătoa
re, cînd ne facem urări de ferici
re, nu putem să nu ne gîndim și 
la răspunderile ce ne revin în noul 
an. Pentru că într-un an în care, 
așa cum a subliniat secretarul ge
neral al , partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se va produce 
o cotitură radicală în întreaga ac
tivitate economico-socială, în in
dustrie, în agricultură, în cerceta
rea științifică, în pregătirea profe
sională, vom avea răspunderi mai 
mari, îndatoriri mai mari. Urările pe 
care le facem din toată inima pen
tru 1984 se vor împlini numai prin 
munca noastră, prin voința noastră.

Cum va fi noul an ? Realizările 
din 1983 ne îndreptățesc la un răs
puns optimist. încheiem un an in 
care nu numai că au fost obținu
te rezultate economice bune, dar 
a crescut și răspunderea față de 
muncă. S-a înțeles mai bine că 
pentru perfecționarea producției 
este nevoie să fie perfecționată, mai 
întîi, organizarea muncii, să se a- 
sigure ordinea și disciplina, să fie 
urcate cele mai înalte trepte de 
ridicare a calificării. încheiem un 
an în care partidul a adoptat o se- « 
rie de măsuri deosebit de impor
tante pentru creșterea productivi
tății muncii, pentru îmbunătățirea 
calității produselor, pentru asigu
rarea unui raport echitabil între 
muncă și retribuție. Toate aceste 
înfăptuiri, toate aceste măsuri sînt 
de natură să contribuie la obți
nerea, in 1984, a unor rezultate 
superioare în toate domeniile de 
activitate economico-socială.

Anul în care intrăm va fi bogat 
in evenimente de o deosebită im
portanță în viața patriei noastre. 
Se vor împlini, în acest an, patru 
decenii de la înfăptuirea marelui

act de demnitate națională de la 
23 August 1944. Tot în acest an va 
avea loc cel de-al Xlll-lea Congres 
al partidului. Aceste două mari mo
mente ale țării unesc, într-o feri
cită sinteză,1 trecutul, prezentul și 
viitorul. Pentru că vom face bilan
țul marilor noastre înfăptuiri din 
anii noului curs al istoriei patriei. 
Și vom privi spre viitor ; marele 
forum al comuniștilor va programa, 
pentru următoarea perioadă de 
cinci ani, dezvoltarea forțelor de 
producție, avîntul științei, învățămîn- 
tului și culturii, perfecționarea re
lațiilor sociale.

Pentru fiecare dintre fiii patriei 
a privi cu încredere spre anul în 
care pășim incepînd de mîine în
seamnă, în primul rînd, a-și expri
ma hotărîrea de a munci, de a 
crea, de a contribui într-o și mai 
mare măsură la sporirea avuției na
ționale.

Ne-a spus clar secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Dispunem de tot 
ce este necesar ca prevederile pla
nurilor și programelor pe care le-am 
adoptat, ale bugetului de stat și 
alte măsuri privind dezvoltarea so
cietății noastre socialiste să le 
realizăm în bune condiții". Totul, 
deci, depinde acum de fiecare om 
al muncii, de întregul popor, de 
modul în care se va munci, in care 
se va acționa pentru generalizarea 
progresului tehnic, pentru valorifi
carea maximă a tuturor resurselor 
materiale și umane, pentru ridi
carea nivelului general de califica
re și pregătire profesională, pentru 

'realizarea unei noi calități în toate 
domeniile de activitate.

Tot ceea ce poporul nostru a 
înălțat, in România, în acești 40 de 
ani luminoși ai revoluției și con- 
stiucției socialiste, înnoirile produse 
în țară după cel de-al IX-lea Con
gres al partidului au putut fi în
făptuite pentru că a fost pace, lată 
de ce, în acest moment sărbăto
resc, cînd încheiem un an și ne 
pregătim să începem altul, nu pu
tem să nu ne gindim că pentru 
tot ceea ce ne-am propus să fău
rim în 19.84 avem nevoie de pace. 
De aceea, poporul nostru, care s-a 
afirmat puternic in lumea contem
porană, va continua și în 1984, cu 
și mai multă forță, acționind strîns 
unit în jurul partidului, al tovară
șului Nicolae Ceaușescu, lupta sa 
pentru apărarea dreptului funda
mental al omului la viață, la pace, 
la existență liberă ; va participa cu

Desen de GH. CALARAȘU

și mai multă tărie la lupta unită 
a popoarelor pentru ca în lume să 
triumfe cauza destinderii, a liber
tății și independenței naționale, a 
progresului.

Acum, în pragul noului an, să ne 
reamintim îndemnul ce ni l-a a- 
dresat, de la înalta tribună a Adu
nării festive prilejuite de împlinirea 
a 65 de ani de la făurirea statu
lui național unitar român, secreta
rul general al partidului. îndemnul 
de a face legămînt solemn că toți 

fiii patriei, strîns uniți în jurul parti
dului, vom munci cu patriotică dă
ruire, cu înaltă competență pentru 
ca toate resursele creatoare, toate 
forțele constructive ale națiunii să 
contribuie, în anul ce vine, la ridi
carea patriei noastre pe noi trepte 
de, progres și civilizație socialistă.

Adrian VASILESCU

BILANȚUL MUNCII PATRIOTICE

A TINEREI GENERAȚII PE 1983
Tovarășului Nicolae Ceaușescu,

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România
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SPRE-NALTE CULMI
Cu gindul păcii incrustat in fapte, 
Cu inima bătindu-ne fierbinte, 
Clădim prezentul luminat de soare 
Iar visul cald privește înainte.
In anul care-acum ne trece pragul 
Noi căi spre-nalte piscuri vom sui, 
Și țării preaiubite noi cunune 
Din munca noastră îi vom împleti.
Căci PATRUZECI DE TREPTE spre-mplinire 
Pe a istoriei filă va fi scris,
De cind in zi de August luminoasă 
O nouă eră țării s-a deschis.
Pe drumul țării către noi victorii, 
Ce prin voința noastră l-am ales, 
O pagină de aur va înscrie 
Cel de AL TREISPREZECELEA CONGRES.
Un an deplin se-arată, deci, in zare, 
Un an pe care ști-vom să-l cinstim, 
Căci mai presus de tot, in viața țării, 
Un OM ne-a învățat să biruim.
E OMUL - CEAUȘESCU NICOLAE, 
Al păcii strălucit apărător. 
Partidului și țării, El ii este 
înflăcărat și brav conducător.

Viorel COZMA
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COLIND
DE TARĂ NOUĂ

De lumină, înalt, cum ne bate-n fereastră 
Anul cel Nou este datina noastră,
Cu o creangă de brad bate — și cu una

de soare 
Rupte dintr-un cintec spus de ninsoare,

Auziți-I acum, cînd clipa e rară -
Cintecul, vîrsta cu frumuseți de Luceafăr ne-o 

împresoară
Cintecul, trecere și răminere in memoria noastră 
Travestit în An Nou ne bate-n fereastră,

S-o deschidem la cumpăna și în zbaterea orei 
Cînd din veșnicii vin spre noi colindătorii 
Cu urările lor ca izvoarele izvorind
Din tainele cele adinei, din străluminatul nostru 

pămint,

inundă-ne casele glasul pămintului, atotștiutorul, 
El ne aduce piinea și sarea și viitorul, 
Ascultați-I, cu mare luare aminte
El poartă in sine Cuvintul țării cel mai fierbinte...

Florin COSTINESCUI
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Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Acum, Ia cumpăna marilor bilanțuri, cînd toate co
lectivele de oameni ai muncii raportează realizările 
obținute in anul 1983, Uniunea Tineretului Comunist, 
Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști și Organi
zația Pionierilor din România, toți tinerii și copiii pa
triei — români, maghiari, germani și de alte naționa
lități — in deplină unitate de gînd și faptă, vă rapor
tează, cu satisfacție și mindrie patriotică, că acționează 
cu dăruire pentru înfăptuirea hotâririlor Congresului 
al Xll-lea și ale Conferinței Naționale ale Partidului 
Comunist Român, a orientărilor și indicațiilor date de 
dumneavoastră cu privire la creșterea contribuției ti
nerei generații, in întreaga operă de edificare a socie
tății socialiste și comuniste pe pămîntul scumpei noas
te patrii, Republica Socialistă România.

Mobilizați de îndemnurile pe care ni le-ați adresat 
cu diferite prilejuri de a fi în primele rinduri pentru 
Înfăptuirea sarcinilor de plan, vă raportăm, tovarășe 
secretar general, că tinerii din industrie și agricultură, 
construcții, transporturi, sfera serviciilor și din unită
țile de învățămînt, cuprinși în cadrul întrecerii ute- 
ciste. și-au adus o contribuție însemnată la realizarea 
obiectivelor de dezvoltare economico-socială a patriei 
pe anul 1983.

Pe baza Programului de muncă patriotică și de 
participare a tineretului la realizarea unor obiective 
și lucrări de investiții, elaborat din indicația dum
neavoastră, Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști din România, toate 
organizațiile U.T.C. și A.S.C., sub eonducerea organe
lor de partid, au antrenat tinerii la realizarea unor 
importante obiective de investiții, a unor lucrări de 
producție, cercetare și proiectare, la stringerea și de
pozitarea recoltei, la recuperarea materialelor refolo- 
sibile, la efectuarea unor lucrări edilitar-gospodărești, 
îndeplinind astfel planul de muncă patriotică pe acest 
an in proporție de 113 la sută, cu două luni inainte de 
finele anului. Organizația Pionierilor și-a îndeplinit în 
proporție de 103 la sută angajamentul de muncă pa
triotică.

Continuatori demni ai nobilei tradiții a muncii pa
triotice evocate de dumneavoastră și cu prilejul ma
nifestării dedicate celei de-a 35-a aniversări de la 
organizarea primelor șantiere naționale ale tineretu
lui, brigadierii din șantierele naționale ale tineretului 
de la Canalul Dunăre—Marea Neagră, combinatele mi
niere Rovinari și Motru, Sistemul hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier II, centralele termoelectrice 
Anina și Drobeta-Turnu Severin, Combinatul petro
chimic Midia, sistemele de îmbunătățiri funciare 
Viișoara-Nord și București-Nord și-au îndeplinit și 
depășit angajamentele asumate. în acest an au fost 
finalizate lucrările la tronsonul tineretului de la Ca
nalul Dunăre-Marea Neagră și au început lucrările la 
derivația Poarta Albă-Midia, s-au realizat lucrări de 
irigații, desecări și drenaje pe o suprafață de peste 
29 mii ha, in minerit au fost extrase peste 1 milion 
tone cărbune energetic, iar în celelalte șantiere na
ționale ale tineretului au fost efectuate importante vo
lume de lucrări de construcții și montaje.

Pe baza experienței acumulate în șantierele' națio
nale ale tineretului, și-au desfășurat activitatea 236 
șantiere județene și locale ale tineretului la obiective 
economice și social-culturale. unde au fost efectuate 
lucrări în valoare totală de peste 1 miliard lei.

în spiritul indicațiilor date de dumneavoastră pri
vind constituirea șantierelor tineretului în adevărate 
școli de educație prin muncă și pentru muncă, unde 
tinerii să învețe să muncească și să-și conducă pro
pria lor activitate, In anul 1983 au fost cuprinși la 
activitatea șantierelor in medie, zilnic, pesta 31 000 
brigadieri.

Pornind de la necesitatea Îndeplinirii planului pro
ducției fizice, de materii prime, energie, produse a®ro- 
alimentare, precum și a celei destinate exportului. or
ganele și organizațiile U.T.C. au realizat, cu prioritate. 
In unitățile de acest profil, lucrări de producție, cer

cetare și proiectare în valoare de aproape 8 miliade 
lei. De asemenea, peste 3,5 milioane tineri, elevi, si- 
denți și pionieri au contribuit la stringerea și depoi- 
tarea a 5,6 milioane tone produse agricole.

Pe baza sarcinilor stabilite de conducerea partiduul 
și statului nostru cu privire la necesitatea folosirii -a- 
ționale a materiilor prime și materialelor, în acest an 
organizațiile U.T.C., A.S.C. și de pionieri au mobilzat 
tinerii și copiii la recuperarea și reintroducerea în Ar
cuitul economic a peste 222 mii tone materiale refdo- 
sibile și a 96 milioane ambalaje de sticlă. De asemenea, 
tinerii și copiii au strîns 6 700 tone plante medicimle, 
4 000 tone fructe de pădure și semințe forestiere au 
participat la plantarea de arbori, arbuști și pomi Suc
ii feri, la înfrumusețarea localităților, la amenajtrea 
spațiilor verzi și a zonelor de agrement.

Analizîndu-ne activitatea pe care o desfășurăm In 
spiritul exigențelor formulate de dumneavoastră, nult 
iubite și stimate tovarășe secretar general, trebui» să 
arătăm că în munca noastră, a unor organe și orgini- 
zații ale U.T.C., A.S.C. și de pionieri se mențin ncă 
unele neajunsuri legate de dezvoltarea la toți tfcerii 
și copiii a răspunderii pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor, pentru respectarea strictă a principiihr și 
normelor de muncă și viață comunistă.

Pe baza orientărilor și indicațiilor date de dumnea
voastră, în ultima perioadă, cu privire la dezvolarea 
economico-socială a patriei noastre, ne exprimăm Întă
rirea fermă de a ne spori și mai mult contribuia la 
realizarea obiectivelor cuprinse in Planul naționalunic 
de dezvoltare economico-socială a României, in jianul 
de dezvoltare a agriculturii și industriei alimenta® pe 
1984, precum și în celelalte importante programe .ciop
lite în acest an de conducerea partidului și sătulul 
nostru în vederea întimpinării celei de-a 40-a ajiver- 
sări a revoluției de eliberare națională, socială, anti
fascistă și antiimperialistă, precum și a Congresilui al 
Xlll-lea al Partidului Comunist Român cu realitate 
deosebite in muncă și în activitatea educativă.

în anul 1984, Uniunea Tineretului Comunist, Uiiunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști și Organizații Pio
nierilor se angajează să mobilizeze tinerii și c<Diii la 
realizarea unor ample acțiuni de muncă patridică a 
căror valoare să fie cu 15 la sută mai mare dedt cea 
prevăzută în anul 1983. în acest scop vor fi organizate 
noi șantiere ale tineretului la obiectivele de investiții 
prioritare ale economiei naționale, acordindu-se < aten
ție deosebită realizării unor lucrări de irigații dese
cări, drenaje și combatere a eroziunii solului, prevă
zute în Programul național de îmbunătățiri fmciqre.

Totodată, vor fi realizate lucrări de producțfe, cer
cetare și proiectare în valoare de peste 7 miliarde Iei. 
De asemenea, organizațiile U.T.C., A.S.C. și de rionieri 
vor mobiliza tinerii și copiii la ef ectuarea unor lucrări 
în campaniile agricole, la plantarea pomilor fnuctiferi 
și a viței de vie, la amenajarea și întreținerea aășuni- 
lor, precum și la lucrările din silvicultură. Trierii șl 
copiii vor recupera și reintroduce în circuitul economic 
peste 272 mii tone materiale refolosibile și aproape 
100.5 milioane ambalaje de sticlă ; începînd dn anul 
1984, organizațiile U.T.C. vor antrena tineri dir între
prinderi și unități de învățămînt la dezmembrarea fon
durilor fixe casate. Ia recuperarea și recondiționarea 
unor piese și suBiinsamble.

Tînăra generație a României socialiste, asemenea 
întregului popor, îșl reafirmă și cu acest prilei deplina 
adeziune la politica internă și externă a partidului șl 
statului nostru, hotărârea sa nestrămutată de a milita 
neabătut pentru promovarea idealurilor păcii și priete
niei cu toți tinerii de pretutindeni, pentru înfăptuirea 
aspirațiilor de progres și bunăstare al®. întregii .omeniri.

Uimind neabătut Însufleți torul exemplu pe care ni-1 
oferiți ta permanență, mult iubite și stimat» tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă asigurăm că toți tineri și copiii 
patriei vor munci și învăța fără preget pentru a trans
pune în viață chemările și îndemnurile dumneavoas
tră, contribuind astfel la înfăptuirea Programului 
Partidului Comunist Român de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism.

COMITETUL CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
-_____________________ _________________________/

Noi realizări ale constructorilor 
metroului bucurestean

Colectivul de proiectanți și con
structori ai metroului bucureștean 
raportează realizarea, la 27 decem
brie, a sarcinilor aferente anului 
1983, precum și a angajamentului a- 
sumat pe acest an. în același timp, 
a fost depășit planul total de inves
tiții cu 255 milioane lei, din care 185 
milioane lei la activitatea de construc- 

ții-montaj, iar productivitatea muncii 
a fost realizată în proporție de 134,8 
la sută față de valoarea producției 
nete. De asemenea, prin acțiunea de 
recuperare, recondiționare și refolo- 
sire s-au economisit 3.9 milioane lei, 
din care 800 mii lei piese de schimb 
asimilate pentru utilaje din import.

Consumurile au fost reduse cu 210 000 
KWh energie electrică, 380 gigacalo- 
rii energie termică ; 28 tone benzi
nă ; 120 tone motorină. Cheltuielile 
totale la 1 000 lei producție din acti
vitatea de construcții-montaj au fost 
reduse cu 33.95 lei, rea.lizîndu-se 24,8 
milioane lei beneficii peste plan.

Vă raportăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ral, se spune în telegrama adre
sată. cu acest prilej. TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general aii partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, de colectivul de conducere al în
treprinderii „Metroul" București, că

tot ceea ce am îniăptuit reprezintă 
rodul creației și realizării științei 
contemporane românești, așa cum 
ne-ați indicat încă din faza de înce
pere a lucrărilor ia metrou. Pentru 
anul 1984 și întregii cincinal, ne an
gajăm să depunem întreaga energie 
și capacitate de muncă pentru a răs
punde prin fapte îndemnurilor și in
dicațiilor dumneavoastră de a realiza, 
in mod ritmic și in condiții de cali
tate și eficiență sporite, sarcinile ce 
ne revin, întimpinind cu noi realizări 
cea de-a 40-a aniversare a revoluției 
de eliberare sociali și națională, anti
fascistă și antiimperiaiistă și cel 
de-al Xlll-lea Congres al P.C.R.

Selecțiuni din programele de Re
velion

20.45 Teatru TV. ,,O noapte furtunoasă" 
de I.L. Caragiale (color). Premieră 
TV. (Partea I)

22.00 Farmecul muzicii (color)
22.30 Telejurnal (parțial color)
22.45 Dacă doriți să revedeți... (color). 

Selecțiuni din programele de Re
velion

23.15 Melodii îndrăgite

tv
____________________________________l

13.00 Telex
11,05 Arc , peste timp : Focșani. Docu

mentar
13,20 Sudan — coordonatele dezvoltării
13.30 Să cînte copiii
13.40 Ziua națională a poporului pales

tinian
14.00 La sfîrșit de săptămînă (parțial 

color)
16.40 Ritmuri noi în vechea Havană 
17,00 închiderea programului
20.30 Telejurnal (parțial color)
20,45 Muzică populară

PROGRAMUL 1 (color)

31.00 Radiotelevlziunea română împreu
nă cu Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste prezintă :

REVELIONUL TV 1984
Prolog — muzica : Vasile Vese- 
lovschi, versuri : Eugen Rotaru. 
Interpretează : Mirela Voiculescu. 
Mihaela Runceanu, grupul „Ste
reo", Dorin Anastasiu, George 
Enache, George Sava, Lucia Țibu- 
leac, Georgeta Popa. Cornelia An- 
gelescu, Marcel Roșea, Emil Pin- 
ghireac, George Lambrache. an
samblul de balet al Operei Româ
ne ; Clinchet de clopoței, urări ale 
copiilor ; Țara mea cu drag te 
cînt. Interpretează : Maria Stănes- 
cu, Marin Văduva, Elisabeta Tur- 
cu, Elena Stanciu, Ilie Roșu, Nico
lae Vicol, Rodica Manciu și grupul 
de dansatori din ansamblul „Ci- 
prian Porumbescu" : Urări ale oa
menilor muncii pentru patrie, 
partid, pentru conducătorul iubit

21.30 Cîntece populare cu: Anița Tite, 
ansamblul Mara. Polina Manoilă, 
orchestra Petre Pană ; Telerăvașe 
cu: Mihai Stan, Ștefan Mihăilescu- 
Brăila. Rodica Popescu, Ion Mari
nescu. Corado Negreanu. Valeria 
Gagialov; Un dans, un zimbet, un 
cintec. Cîntă Mirabela Dauer : 
Zîmbiți, vă rog ! Serial de anec
dote. Vor interpreta, de-a lungul 
programului : Radu Zaharescu. 
Dumitru Chesa, Rodica Sanda Tu- 
țuianu, Minei Mănescu, Hamdi 
Cerchez. Anca Pandrea, Constan
tin Rășchitor, Candid Stoica, Tra
ian Dănceanu, George Oprina, Titi

Dumitrescu și alții. Cîntă : Dorin 
Anastasiu

21,50 invitație la Revelionul tineretu
lui. „Aventură sub pămînt" de 
ion Băieșu. Scenetă cu : Radu Be- 
ligan, Octavian Cotescu, Catița 
Ispas, Constantin Dinulescu — re
gia : Radu Beligan ; Un dans, un 
cintec, o glumă ; Muzică, momente 
coregrafice, scheciuri ; Dansați 
tango ! — cu ansamblul de balet 
al Operei Române din București ; 
Cîntă : Angela Similea, Marina 
Scupra ; Proba de dactilogrâfie 
cu : Dorel Vișan, Paula Rădulescu. 
Marius Pepino. Regia : Constantin 
Dicu ; Cîntă grupul „Stereo"

22.30 Melodii îndrăgite. Cîntă : Elena 
Zamfira, George Rotaru, Cornel 
Constantiniu ; Antologia umorului 
românesc. „Doi vulpoi" de Gheor
ghe Brăescu. Cu : Dem Rădulescu, 
Marian Hudac, Vasile Muraru. Re
gia : C. Dalu ; Cîntă Corina Chi- 
riac : Dialog între etaje de Valen
tin Silvestru. Cu : Tamara Buciu- 
ceanu, Virgil Ogășanu, Ovidiu 
Schumacher. Regia : Kineses Ele- 
nor : Lie, lie, lie — cuplet satiric 
interpretat de : Rodica Popescu, 
Adina Popescu, Gabriela Popescu ; 
Urare de Anul nou — interpretea
ză grupul „Song" ; Valsul mereu 
tînăr... — cu ansamblul de balet 
al Operei Române din București ; 
Doar o țară am pe lume. Cîntă : 
Maria Ciobanu, Elena Zamfira, 
Maria Butaciu, Ștefania Rareș, 
Toana Cristea, Elisabeta Turcu, 
Elena Merișoreanu, Aneta Stan, 
Mioara Velicu, Elena Pascu, Emma 
Lehrer Ingeborg, Gheorghe Turda, 
Ion Bogza, Simion Pop, Ilie Roșu, 
Dobondi Francisk, Maria Marin, 
Mioara Pitulice, Floarea Calotă, 
Valeria Peter Predescu, Daniela 
Condurache, Margareta Clipa. Ro
dica Manciu, ansamblul „Ciprian 
Porumbescu"

23,20 Revelion, revelion — de Marius 
Țeicu. îșl dau concursul : Cleopa
tra Melidoneanu, Mireille Constan- 
tinescu, Marina Mirea, Adina Iu- 
rașcu. Eugen Fînățeanu, Nicolae 
Constantinescu, grupul vocal Stu
dio B. baletul Operei Române din 
București, orchestra de estradă a 
Radiotelevizi unii ; Urare țării ; 
..Românie, Românie" de Ion Cris- 
tinoiu. Interpretează : Elvira. Cîrje, 
Dorin Teodorescu, grupul „Chora- 
lis“, orchestra de estradă a Radio- 
televizlunll

MESAJUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETAR 
GENERAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMÂN, PREȘEDINTELE 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMA
NIA :

Hora unirii : La mulți ani, iubită 
țară ! de V. Vasil ache jr. Cîntă 
laureați ai anului 1983 : Geor
geta Popa, Lucia Cicoară, Ana 
Maria Funar, Florin Georges
cu, Ștefăniță Lascu, Emil Spă- 
taru, Teodor Cirdea, corul și 
orchestra Radioteleviziunii ; Erou 
al țării, la mulți ani ! — de Ion 
Cristinoiu. Interpretează orchestra 
Filarmonicii „George Enescu", co
rul Radioteleviziunii, solist Marcel 
Roșea ; Pentru tine, Românie ! — 
de Marcel Dragomir. Cîntă : Mi
haela Jarnea, Dumitru Trandafir, 
Lucian Marinescu, Angelică Stoi- 
can, Mina Pîslaru. Elisabeta Tur
cu, Ion Lupu, Elena Roizen, Polina 
Manoilă, Nicolae Rotaru, orches
trele de muzică ușoară și popu
lară ale Radioteleviziunii : Țara 
românească, vatra strămoșească. 
Interpreți : Ion Bogza, Ștefania 
Rareș, Gheorghe Turda, Benone 
Sinulescu. Dobondi Francisk, Ma
ria Butaciu, Elisabeta Turcu, Lau
ra Lavric, Irina Loghin, Aneta 
Stan, Simion Pop, pușa Poenaru, 
Elena Merișoreanu, Gheorghe Ro- 
șoga, Marian Velicu, Emma Lehrer 
Ingeborg, Elena Pascu, Mariana 
Lungu și un grup de dansatori 

0,20 Invitație la vals — cu baletul Ope
rei Române din București. Core
grafia : Doina Andronache ; Melo
dii de neuitat — cu Bianca Iones- 
cu, Gică Petrescu ; Să rîdem cu : 
Radu Beligan, Octavian Cotescu și 
Stela Popescu : „Adevărul despre 
Bodonea" — dramatizare de Mari- 
ca Beligan ; Telerăvașe. Cîntă Co
rina Chiriac, Marina Florea : Ro
manțe interpretate de Elvira Cîrje, 
George Lambrache și un grup 
vocal ; Un cîntec. un dans, o glu
mă ; în ritmul dansului ; Convor
bire cu omul de zăpadă... și cu : 
Aurel Cioranu, Dan Damian. Cris
tian Ștefănescu : Cîntă Marius 
Țeicu

1,00 Speranțe confirmate. Arij din ope
rete. Interpretează : Anca Dămă- 
ceanu, Florin Georgescu. Participă 
baletul Teatrului de operetă Bucu
rești ; Un debut cum nu s-a mai 
văzut. Cuplet de Aurel Felea. In
terpretează : Tamara Buciuceanu, 
Mitică Popescu ; Melodii de neui

tat, interpretate de Mirela Voicu
lescu, Nicolae Nițescu, Florența 
Marinescu : Zîmbiți, vă rog

1.30 Melodii îndrăgite
1.50 Romanțe. La taragot Dumitru Făr- 

caș. Cîntă Dorin Teodorescu. Da
niela Vlădescu și un grup coral ; 
Terente. Scenetă cu : Cornel Vul
pe. Adriana Trandafir, Aneta De
metriad, Horațiu Mălăele : Muzică 
ușoară. Cîntă : Cornel Constanti
niu, Aura Urziceanu ; Vecinul de 
la etajul de sus — de Dan Tăr- 
chilă. Cu : Aurel Cioranu, Rodica 
Sanda Tuțulanu, Mircea Șeptilici ; 
Romanțe. Interpretate de : Cleopa
tra Melidoneanu, Valentin Teodo- 
ri^n

2,25 Revelion cu... recurs —■ de Tudor 
Mușatescu. Leopoldina Bălănuță 
interpretează 4 roluri în compania 
lui Mitică Popescu : Invitație la 
Revelionul tineretului

2.50 Mesaje ale televiziunilor din alte 
țări : Cîntece îndrăgite. Cu : Elena 
Merișoreanu, Ana Piuaru : Pe 
aripile valsului : Ritmuri tinerești. 
Cîntă : Gabriel Dorobanții, Maria 
Nagy, Mihai Constantinescu. Ma
rina Florea. Aurel Moga, Adrian 
Romcescu. Dans modern cu an
samblul de balet din Baia Mare

3.30 Melodii de neuitat. Cu : Corina 
Chiriașe, Florin Georgescu. Carmen 
Rădulescu ; Mesaje ale televiziunî.- 
lor din alte țări

4,00 Să rîdem cu Stela Popescu. Cu
plet de Mihai Maximilian ; Mai zi 
un cîntec I Gică Petrescu, Teodor 
Munteanu, Viorela Filip. Nicolae 
Nițescu : Un cîntec, Un dans, o 
glumă. Cu : Olimpia Panciu, An
gela Similea. Baletul fulgilor de 
nea ; Mărturia — de Dumitru So
lomon. Cu : Aurel Giurumia, Mir
cea Șeptilici

4.30 Muzică ușoară. Interpretează : Mi
haela Runceanu, Eva Kiss. Dan 
Spătaru, Cornel Constantiniu, Ma
rina Volca : Romanțe. Interpretate 
de : Octavian Huianu. Constanța 
Cîmpeanu : Uite zorile se-arată ! 
Cîntă : Florica Bradu, Sofia Vico- 
veanca, Florica Duma, Maria Cio
banu, Ion Bogza, Trina Loghin, 
Ștefania Rareș, Benone Sinulescu, 
Gheorghe Turda, Ion Luican. Lau
ra Lavric, Maria Dragomiroiu : La 
final. Monolog vesel cu Marin Mo- 
raru

5.30 Perinița
PROGRAMUL 2

0,30 Radioteleviziunea română împreu
nă cu Comitetul Central al Uniu

nii Tineretului Comunist prezin
tă : Revelionul tineretului : Pro
log. Participă artiști amatori și 
profesioniști, studenți ai Institutu
lui de artă teatrală și cinemato
grafică „Ion Luca Caragiale", co
rul „Preludiu" al Ansamblului ar
tistic al U.T.C., grupul „Choralis" ; 
Plugușorul tineretului ; Muzica 
vîrstei noastre: cu formația „Sem
nal M" ; Păcală stagiar. Scenetă 
cu Gheorghe Dănilă, Bogdan Sta- 
noevici, Vasile Muraru, Răzvan 
Vasllescu ; Marius Țeicu interpre
tează melodia „Autobiografie" ; 
Formația „5 + 1"

1,10 Lauda celor cu care ne mîndrim. 
Prezentarea celor mai semnificati
ve fapte de muncă din 1.983 ale in- 
vitaților de onoare ai Revelionului 
tineretului : Victor Socaciu inter
pretează „Poemul mîinilor munci
toare"

1,30 Invitații invitaților noștri. Dan Ba- 
cinschi — umor. 3 parodii : „Făt- 
Frumos cel singurel", „Preocupări 
domestice", „Fetele vizirului" ; 
„Roșu și negru" interpretează 
„Fabulă" ; Trio-ton interpretează 
„Grădina de stele" ; Un an de voie 
bună. Scenete cu : Daniela Anen- 
cov, Jorj, Voicu, Gh. Oprina, Cor
nel Vulpe, Gh. Cosma, Constantin 
Băltărețu, Boris Petrof ; Adrian 
Romcescu interpretează melodia 
„Tu, numai tu" ; Mihaela Oancea 
interpretează melodia „Hei, izvor, 
izvor"

1,50 Ocolul pămintului într-o singură 
noapte (I). Rubrică de șlagăre in
ternaționale în prezentarea lui An
drei Partoș ; Surpriza muzicală ; 
Jonglerii cu Gh. Casian : Păcală la 
Revelionul tineretului. Scenete sa
tirice cu Răzvan Vasilescu, Ga
briel Iencec, Valeria Ogășanu, 
Victor Radovici, Magda Catone, 
Cicerone lonescu, Vasile Muraru

2,20 Muzica vîrstei noastre. Melodii în 
primă audiție cu ștefan Hrușcă, 
Valeriu Sterian, Mircea Baniciu, 
Victor Socaciu : Desene animate : 
Muzica vîrstei noastre. Melodii cu 
Mariana Ritz și Cornel Fugarii ; 
Invitații invitaților noștri. Brigăzi
le artistice reunite ale întreprin
derii de confecții și tricotaje și 
întreprinderii de nasturi și mase 
plastice București. Instructor : Ti
ber! u Peka ; Laurențiu Cazan in
terpretează, în primă audiție, me
lodia „Numai muzica"

3,00 Occident ’83. Din lumea lor. „So
cietate de binefacere". Scenetă cu 
Mitică Popescu și Gh. Visu ; Ano

timpurile dragostei. Melodii în pri
mă audiție cu Decebal Gașpar, 
Ileana Popovici, Paula Nicolau, 
Mircea Dumitrescu ; Un an de voie 
bună. Pilule umoristice cu Con
stantin Fugașin, Marian Lepădatu, 
Gelu Colceag ; Invitații invitaților 
noștri. Muzică populară cu Mina 
Pîslaru ; Muzica vîrstei noastre ; 
„Roșu și negru". Două melodii în 
primă audiție

3,30 Invitații invitaților noștri. Ansam
blul folcloric „Mărțișorul" al Ca
sei studenților din Cluj-Napoca ; 
Un an de voie bună. Scenete cu 
Horațiu Mălăele, Tania Filip, Ca- 
trinel Dumitrescu ; Muzica vîrstei 
noastre. Două melodii în primă 
audiție cu formația „Compact".

3.50 Ocolul pămintului într-o singură 
noapte (II). Șlagăre internaționa
le ; Invitații invitaților noștri. Mu
zică populară cu ansamblul de 
fluierași din comuna Paltin, ju
dețul Vrancea : Un an de voie 
bună. Scenete în interpretarea ac
torilor Mariana Buruiană, Dinu 
Manolache, Eugen Cristea : Muzi
ca vîrstei noastre. Două melodii 
în primă audiție în interpretarea 
grupului „Sfinx"

4,25 Desene animate (II) ; Invitații in
vitaților noștri. Muzică populară 
cu Ana Tepei ; Jonglerii cu Gh. 
Casian ; Occident ’83. Din lumea 
lor. „Portretul robot". Scenetă cu 
Dem Rădulescu

4.50 Urări și muzică. Participă invitații 
de onoare ai. Revelionului tinere
tului

5,20 Grupul „Choralis" interpretează 
„La mulți ani" ; Victor Socaciu 
interpretează „Poemul mîinilor 
muncitoare"

DUMINICA, 1 IANUARIE 1984
11.00 Bun venit, 1984 ! • Editorial

• Urări de Anul nou
11,15 La mulți ani, copii !
12,00 Concertul de Anul nou al forma

țiilor muzicale ale Radioteleviziu
nii (color)

13,00 Telejurnal (parțial color)
13.30 Album muzical-distractiv (parțial 

color)
17,00 Dacă doriți să revedeți... (color). 

Selecțiuni din programul Revelio
nului tineretului

18,00 Șapte note de umor. Pagini din 
comedia cinematografică româ
nească

18,50 1001 de seri : Mihaela la săniu? 
19.00 Telejurnal (parțial color)
19.30 Dacă doriți să revedeți... (color).

LUNI, 2 IANUARIE 1984
PROGRAMUL 1

10,00 La mulți ini, frumoasă țară ! (co
lor). Emis.une de muzică populară

11,00 în jurul bradului de Anul nou. 
Emisiune muzical-coregrafică cu 
participarea unor formații pionie
rești și ale șoimilor patriei

11.30 Ecran dă vacanță : „Pinocchio* 
(color). Episodul 5

12,00 Concertul de Anul nou al Filar
monicii din Viena (color)

13.00 Telejurnal (parțial color)
13.30 La înceout de an și de... săptămî

nă (partial color)- Din sumar: Mu
zică ușoară; Miniaturi umoristice: 
Melodii îndrăgite ; Gala desenului 
animat • Telesport. Calificarea. 
Retrospectiva preliminariilor cam
pionatului european de fotbal (II)

18,00 Dacă ioriți să revedeți... (color).
Selecțiuni din programul Revelio
nului tineretului

18.50 1001 d* seri
19,00 Telejurnal (parțial color)
19.15 Dacă doriți să revedeți... (color). 

Selecțiuni din programele da Re
velion

19.45 Teatra TV : „O noapte furtunoa
să" de I.L. Caragiale (color).

20.45 Șlagărele noului an (color). Ediție 
specială a emisiunli-concurs „Șla
găre în devenire"

22,00 Telejurnal (parțial color)
22.15 Cînt și joc pe întinsul țării

PROGRAMUL 2
13.00 Te:ejurnal
13.30 Dacă doriți să revedeți... Selec

țiuni din programul de Revelion
16.30 Teatru TV : „Ultima oră" de 

Mihail Sebastian.
18.05 Desene animate
18.30 Fantezie muzical-coregrafică
19.00 Telejurnal
19.15 Telerama
19.45 Opereta cîntă și dansează
20.50 Din cartea naturii. Pastel de Iarnă
21,20 La hanul veseliei
22,00 Telejurnal
22.15 Tinerețea cîntă. Muzică ușoară
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r felicitările adresate președintelui Republicii
Scialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, MOSCOVA

Convorbiri economice româno-sovietice
ZIUA REVOLUȚIEI PALESTINIENE

de șefii misiunilor diplomatice
(Urnire din pag. I)
sanrșdan. R.P. Bulgaria — Todor 
Stoicv, Japoniei — Takaaki-Hase- 
gavî Republicii Zimbabwe — John 
Gewe Mayowe, Suediei — Per Ber- 
til Ibllberg, Coastei de Fildeș — 
Aidit Manouan, R.P. Ungare — 
Mkos Barity. Israelului — Zvi 
Bcoh, Republicii Islamice Maurita
nia— Yahdih Ould Sid’Ahmed, Re- 
putlcii Cuba — Rodney Lopez Cle- 
mdte, Republicii Zair — Mampuya 
Msungayi Nkuembe, R.P. Bangla- 
deh — Muslehuddin Ahmed. R.P. 
Cineze — Li Zewang, Franței — 
Mchel Rougagnou, R.P. Benin — 
Piui Kpoffon, R.P.R. Guineea — 
yțboubakar Kaba, Libanului — Mau- 
rjce Bassous, R.P. Polone — Bo- 
guslaw Stahura, Republicii Burundi
— Pară Munyembari, Canadei — 
Jacques Simard, Irakului — Badri 
Xerim Kadyem, Austriei — Andreas 
Berlakovich, Belgiei — Jan Frans 
Maes, Marii Britanii — Philip 
McKeamey, R.A. Egipt — Mohamed 
Said El-Sayed. R.F. Germania' — 
Hartmut Schulze Boysen ; însăr- 
cinații cu afaceri ad-interim ai : 
Republidi Liberia — Webster Simp
son, Mahyeziei — Shamsudin Abdul
lah, Republicii Chile — Pablo Ca
brera Gaete. Republicii Orientale a 
Uruguayțlul — Marco Eduardo Ca- 
purro. Rtpublicii Ecuador — Raul 
Mantilla. R.P. Congo — Jean Francois 
Gokouba-Moke. R.P.D. Coreene — 
Mun Ber Sam. Finlandei — Kart 
Jantunen Republicii Islamice Iran — 
Morteza Saffari Natanzi. Perului — 
Frederick Arthur Evans Garland, 
U.R.S.S. — L. I. Boiko, Republicii 
Costa Ri<n — Marco William Que
sada Bernudez. Republicii Indonezia
— Abdullah Basri Aspoor. Regatului 
Hașemit d Iordaniei — Sultan Souod 
Al Kadi, Republicii Algeriene Demo
cratice si Populare — Amar Belani, 
Marocului— Ahmed Bakhat. Spaniei
— Femanlo Arias Gonzalez. Repu
blicii Tunisiene 
Republicii Venezuela 
Xavier Badillo Sposito, 
ei — Eribret Aasen,
— German Ramirez
vețîei — Erich Imm, 
Socialiste Cehoslovace - 
Vaclavik, Republicii ______
Franțois-Lambert Kombe. R.S.F. Iu
goslavia — Milan Marinkovic, Re
publicii Elene — Elie Clis, R.A. Si
riene — Youssef Orfi ; Khaled El- 
Sheikh, reprezentant permanent al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, și Kamwi Bernard, repre
zentant permanent al S.W.A.P.O.

Luînd cuvintul, vicedecanul cor
pului diplomatic, ambasadorul Re
publicii Turcia, Nahit Ozgfir,a spus:

Aș dori să încep prin a sublinia 
că prezenta noastră aici arată exce
lentele relații ce există între țările 
noastre pe de o parte și Republica 
Socialistă România pe de altă parte. 
De asemenea, numărul nostru consi
derabil demonstrează importanța pe 
care o acordă statul român relațiilor 
sale internaționale cu aproape fie
care țară din lume, mare sau mică, 
săracă sau bogată, fără deosebire 
de sisteme economice și sociale, ba
zate pe principiile independenței, 
suveranității, egalității și neameste
cului în treburile interne. Participa
rea. activă a României în cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite și al altor 
forumuri internaționale in vederea 
soluționării problemelor contem
porane ce confruntă omenirea este 
foarte cunoscută și mult apreciată.

La toate acestea se adaugă excep
ționala frumusețe, clima plăcută, 
bogata istorie și cultură a României, 
făcîndu-ne misiunea noastră în 
România foarte interesantă și agrea
bilă. Dar mai mult decît orice ne 
place să trăim în mijlocul acestui 
popor român cu suflet bun, mun
cind aprig și iubitor de pace. Deve
nind familiari cu lunga sa istorie și 
lupta sa pentru libertate, sîntem as
tăzi impresionați de realizările ob
ținute de acest popor în construc
ția patriei sale, transformînd-o 
dintr-o țară agrară în una industria
lă. îi urăm succes și în viitor, dorind 
ca statornica sa dezvoltare să con
tinue către cele mai înalte culmi ale 
prosperității.

Mongi Gharbî, 
— Enrique 
■, Norvegl- 

Columbiei 
Bulla, El- 

Republicil 
— Vladimir 

Gaboneze —-

Stimate domnule președinte,
Am marea onoare și deosebita plă

cere, în calitate de vicedecan, de a 
mă adresa Excelentei Voastre, cu 
ocazia Anului Nou, pentru a repre
zenta pe șefH tuturor misiunilor di
plomatice acreditați în România, cu 
reședința în capitala dumneavoastră.

Domnule președinte.
Acum, la încheierea anului 1983, 

avem motive să fim îngrijorați și 
sîntem îndreptățiți pentru aceasta, 
în decursul acestui an multe din aș
teptările noastre nu s-au realizat. 
Multe din vechile conflicte și pro
bleme internaționale nu și-au găsit 
rezolvarea, mai mult chiar, s-au în
răutățit, agravînd tensiunea inter
națională. în pragul sfîrșitului de 
an, imaginea de ansamblu este mai 
degrabă întunecoasă. Aș putea spu
ne că avem puține motive de sărbă
torire, acum, la începerea Noului An.

Dacă îmi dați voie, aș dori totuși 
să fac unele precizări care ar pu
tea să lumineze puțin acest tablou 
sumbru. In duda multor situații șl 
evenimente tragice din lumea noas
tră, privind optimist, putem găsi to
tuși consolare în faptul că Europa 
se bucură încă de cea mal lungă pe
rioadă de pace din istoria sa recen
tă. Intr-adevăr, o pace destul de 
fragilă, dar este totuși o pace. De
clinul economic al lumii din ultimii 
ani dă semne de îmbunătățire în 
multe țări. S-au obținut multe lu
cruri pozitive în decursul anului 
1983. ceea ce ne dă speranța că cel 
puțin unele dintre cele mai presante 
probleme își vor găsi rezolvarea in 
viitorul apropiat. După doi ani de 
dezbateri, Conferința de la Madrid 
s-a încheiat cu succee, și acum ne 
îndreptăm privirile către Conferința 
consacrată întăririi încrederii, secu-

rității și dezarmării care va începe 
in curînd la Stockholm. Astăzi se 
dă dovadă de mai multă înțelegere 
în lume, în zonele bîntuite de con
flicte.

Cel mai încurajator semn pentru 
viitor este acela că nimeni nu do
rește cu adevărat războiul. Atmosfe
ra politică este înnorată de lipsa 
de încredere ce există intre unele 
națiuni sau grupe de națiuni. Fie ca 
în anul 1984 acești nori întunecați 
să se împrăștie și multe probleme 
cheie să-și găsească rezolvarea. Con
statăm cu satisfacție că România 
joacă un rol important în această 
direcție. Politica sa de pace și co
laborare. angajamentul dumneavoas
tră personal, atit de cuprinzător și 
substanțial, eforturile depuse sub 
competenta dumneavoastră condu
cere. pentru pace, pentru dezarma
re. pentru rezolvarea pe cale paș
nică a problemelor internaționale pe
riculoase sint urmărite cu profund 
interes de toată lumea.

Cu aceste sentimente și gînduri, 
noi. membrii corpului diplomatic, a- 
vem plăcerea de a vă exprima dum
neavoastră. doamnei Elena Ceaușescu, 
statului și Guvernului Republicii So
cialiste România, întregului popor al 
acestei minunate țări calde și since
re simțăminte de prietenie însoțite 
de urările noastre de sănătate, de 
muncă și viață lungă în pace pen
tru a vă continua nobila dum
neavoastră strădanie, atît in folosul 
tării și poporului dumneavoastră, cit 
și al înțelegerii între națiuni în anul 
în care pășim și in cei ce vor veni.

Avind în vedere că astăzi este și 
a 36-a aniversare a proclamării Re
publicii. aș dori să folosesc acest 
prilej pentru a vă exprima felicită
rile noastre cu ocazia acestei im
portante aniversări, transmitîndu-vă 
sincera noastră urare ca poporul' ro
mân prieten să trăiască mereu 
libertate și pace sub 
blican. (Aplauze).

MOSCOVA — Trimisul Agerpres, 
Mihai Fabian, transmite : în peri
oada 29—30 decembrie, Vasile
Pungan, ministrul 
rior și cooperării 
naționale, a avut, 
vorbiri cu N. S.
trul comerțului exterior al U.R.S.S., 
N. D. Komarov, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior, I. P. 
Riabov. președintele Comitetului de 
Stat pentru Relații Economice Ex
terne. și I. S. Silaev, ministrul in
dustriei aeronautice al U.R.S.S. Au

29—30 decembrie,
comerțului exte- 
economice inter- 
la Moscova, con- 
Patolicev, minis-

fost examinate probleme actuale ale 
colaborării economice între cele două 
țări și au fost convenite noi acțiuni 
pentru dezvoltarea în continuare a 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice româno-sovietice.

La 30 decembrie, miniștrii comer
țului exterior ai celor două țări au 
semnat protocolul privind schimbu
rile de mărfuri dintre România și 
U.R.S.S. pe anul 1984, care prevede 
o importantă creștere a livrărilor de 
mărfuri.

BERLIN: Aniversarea a 65 de ani

de la întemeierea P.C. din Germania
BERLIN 30 (Agerpres). — La Ber

lin a avut loc o ședință festivă a 
C.C. al P.S.U.G. consacrată aniver
sării a 65 de ani de la întemeierea 
Partidului Comunist din Germania. 
La ședință au participat Erich 
Honecker, secretar general al C.C.

P.S.U.G., președintele Consiliuluial

de Stat al R.D.G., alți conducători 
de partid și de stat.

Semnificația evenimentului sărbă
torit a fost evocată de Horst 
Sindermann, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Camerei Populare a R.D.G.

varșovia: Ședința Seimului R.P. Polone
VARȘOVIA 30 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc o ședință a Sei
mului R. P. Polone, la lucrările că
reia au participat Wojciech Jaruzel
ski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniștri, 
alți conducători de partid și de stat.

în cadrul ședinței a fost marcată 
aniversarea a 40 de ani de la forma
rea primului parlament al Poloniei 
Populare. Seimul a aprobat, de ase
menea, legea privind bugetul de stat 
pe anul 1984 și alte legi. *

în
steagul repu-

Mulțumind pentru 
urările prezentate, a 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintarea rostită de președintele 
României a fost urmărită cu deo
sebită atenție și interes, fiind viu 
aplaudată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a ciocnit o cupă de șampanie 
cu diplomații prezenți, care i-au a- 
dresat cu prilejul Anului Nou. din 
partea șefilor de state și guverne, 
a conducătorilor organizațiilor pe 
care le reprezintă, călduroase feli
citări, urări de sănătate și fericire, 
de noi succese in bogata și rodnica 
activitate ce o desfășoară în frun
tea României, pentru fericirea și 
prosperitatea poporului român, pen
tru cauza păcii, înțelegerii și 
laborării în lume.

Șeful statului român a urat, 
nou. diplomaților, la încheierea
mirii, multă fericire, sănătate, succe
se in activitatea lor, precum și tra
diționalul „La mulți ani !“.

felicitările și 
luat cuvintul

co-

din 
pri

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Guvernul S.U.A. a notificat Organi
zației Națiunilor Unite pentru Edu
cație, Știință și Cultură (UNESCO), 
la 28 decembrie 1983, că se va retrage 
din organizație, începînd de la 31 
decembrie 1984 — se arată într-o de
clarație a Departamentului de Stat. 
Documentul afirmă că UNESCO ma
nifestă o atitudine ostilă față de con
cepții americane privind societatea, 
între care cele privind „piața liberă" 
și „presa liberă", subliniind că a- 
partenența la această organizație 
n-ar mai servi intereselor S.U.A.

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
Secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a dat publicității 
o declarație în care se menționează

că a luat notă cu „regret și îngrijo
rare1* de hotârîrea Statelor Unite de 
a se retrage din UNESCO — a anun
țat un purtător de cuvînt al Națiu
nilor Unite, citat de agențiile U.P.I. 
și A.P. în declarație se precizează 
că, in cadrul contactelor avute cu 
reprezentantul permanent al S.U.A, 
la O.N.U., Javier Perez de Cuellar 
a subliniat că o retragere a Statelor 
Unite din UNESCO va afecta princi
piul universalității, care are o im
portanță fundamentală pentru siste
mul Națiunilor Unite. Secretarul ge
neral al O.N.U. își exprimă speranța 
că, date fiind semnificația activității 
și obiectivelor UNESCO, va *i găsită 
o cale pentru ca Statele Unite să ră- 
mină membre ale acestei organi
zații.

ORIENTUL MIJLOCIU
VIENA 30 (Agerpres). — „Soluțio

narea conflictului din Orientul Mij
lociu va fi posibilă numai printr-un 
dialog constructiv între toate părțile 
pentru rezolvarea crizei libaneze care 
să aibă loc în cadrul unei comisii in
ternaționale privind Libanul"
declarat, la Salzburg, fostul cancelar 
austriac Bruno Kreisky, la întoarce
rea dintr-o vizită efectuată la Tri
poli, unde a conferit cu conducăto
rul Marii Revoluții de la 1 Septem
brie din Jamahiria Libiană. Moam- 
mer El Geddafi.
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TEL AVIV 30 (Agerpres). — Abba 
Eban, fostul ministru de externe is- 
raelian, deputat în Knesset din par
tea Partidului .Muncii, de opoziție, a 
declarat că este necesară retragerea 
urgentă a trupelor israeliene din Li
ban, fără nici un fel de condiții prea
labile. Intr-un interviu difuzat de 
postul de radio Tel Aviv, citat de 
agenția M.E.N., el a relevat că aceas
tă poziție este împărtășită de toți 
membrii Partidului Muncii, adăugind 
că, dacă formațiunea politică al cărui 
membru este va reveni la putere, „in 
Orientul Mijlociu vor interveni 
schimbări importante".

La 1 ianuarie, poporul palestinian 
aniversează „Ziua revoluției". Cu 19 
ani în urmă, la 1 ianuarie 1965, or
ganizația „Al Fatah", principala 
componentă â Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, a declanșat 
primele acțiuni armate avind 
drept scop aducerea in atenția 
opiniei publice mondiale a situa
ției acestui popor, afirmarea drep
turilor sale legitime, realizarea o- 
biectivului său de a trăi liber în
tr-un stat propriu, independent și 
suveran. în cursul celor aproape 
două decenii ce s-au scurs de a- 
tunci, O.E.P., care grupează for
țele politice ale mișcării pales
tiniene, s-a afirmat ca reprezen
tant unic și legitim al poporului 
palestinian, 
și-a sporit 
ter național. 
Organizația . . ._
alte organizații internaționale, de 
marea majoritate a statelor lumii.

In spiritul' politicii sale consec
vente de solidaritate militantă cu 
popoarele 
rele care 
liber de 
România 
permanență 
drepte a poporului palestinian, că
ruia i-a acordat un sprijin multi
lateral — politic, diplomatic și ma
terial — adueîndu-și, totodată, o 
importantă contribuție la afirmarea 
drepturilor acestuia pe pian inter
național. Așa cum se știe. Româ
nia a fost printre primele țări 
care au recunoscut Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei ca 
unicul reprezentant legitim al po
porului palestinian, la București 
existînd de mai mulți ani o re
prezentanță a O.E.P. Cu aceeași 
consecvență, țara noastră a militat 
și militează pentru realizarea unei 
reglementări globale, juste si du
rabile a conflictului din Orientul 
Mijlociu, care să deschidă calea 
împlinirii aspirațiilor poporului 
palestinian și în primul rînd a 
creării unui stat propriu indepen
dent palestinian. O vie și elocven
tă ilustrare a acestei poziții con
secvente și principiale a partidului 
și statului nostru o constituie repe
tatele întilniri și convorbiri dintre 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P., Ya
sser Arafat.

Solidaritatea poporului român 
cu poporul palestinian și-a găsit 
o strălucită expresie în cuvintările 
și interviurile secretarului general 
al partidului nostru, în documen
tele oficiale ale Partidului Comu
nist Român, ale României socia
liste, care subliniază cu fermitate 
că rezolvarea problemei palesti
niene constituie componenta e- 
sențială, fundamentală a edificării

In același timp, O.E.P, 
prestigiul pe plan in- 

fiind recunoscută de 
Națiunilor Unite și de

arabe, cu toate popoa- 
luptă pentru a dispune 

propriile lor destine, 
socialistă s-a situat in 

de partea cauzei

unei păci durabile în această parte 
a lumii. „România — arată to
varășul NICOLAE CEAUSESCU — 
s-a pronunțat și a acționat întot
deauna pentru soluționarea pe ca
lea tratativelor politice a proble
melor din Orientul Mijlociu. Via
ta, evenimentele au demonstrat că 
nu există o altă cale decît tratati
vele, în vederea unei soluții globa
le și a realizării unei păci juste și 
trainice in Orientul Mijlociu. A- 
ceasta presupune retragerea Israe
lului 
urma războiului din 1967. soluțio
narea problemei 
baza dreptului la autodeterminare 
și la realizarea unui stat palesti
nian independent, asigurarea în 
același timp a unor relații de bună 
vecinătate și garantarea integrită
ții și suveranității fiecărui stat din 
Orientul Mijlociu. Noi am spus, 
nu o dată, că există loc și trebuie 
să coexiste atît Israelul, cit și un 
stat palestinian independent, îm
preună, desigur, cu celelalte state 
arabe din Orientul Mijlociu".

întreaga evoluție a situației din 
zonă confirmă, dealtfel, că pro
blema palestiniană constituie cheia 
de boltă a realizării unei regle
mentări globale, juste și durabile 
în această parte a lumii, că în 
prezent, mai mult ca 
impune intensificarea 
în vederea găsirii unei 
gociate. în acest sens, 
tră consideră că este 
se treacă la organizarea unei con
ferințe internaționale, 
cu participarea activă 
care să ia parte toate 
resate, inclusiv O.E.P., 
vietică și S.U.A., 
state care pot să-și aducă o con
tribuție pozitivă la reglementarea 
tuturor problemelor din zonă și în 
primul rind a problemei poporului 
palestinian.

Ca prieten apropiat și sincer al 
poporului palestinian, poporul ro
mân. reafirmîndu-și solidaritatea 
cu lupta O.E.P. își exprimă spe- 
ranțg 
Iuții 
cerea 
țiune 
întărirea 
rolului său în soluționarea crizei 
din Orientul Mijlociu — în inte
resul tuturor popoarelor acestei 
zone, a păcii mondiale.

Cu prilejul „Zilei revoluției pa
lestiniene", România socialistă își 
reafirmă sentimentele de caldă 
prietenie față de poporul palesti
nian. exprimîndu-și hotârîrea de 
a-i acorda 
sprijin în 
drepturilor

din teritoriile ocupate in

palestiniene pe

oricind. se 
eforturilor 
soluții ne- 
țara noas- 
necesar să

sub egida și 
a O.N.U., la 
părțile inte- 
Uniunea So-

precum și alte

că se vor putea găsi so- 
care să conducă 
și întărirea 
a mișcării

O.E.P.

Ia refa- 
unității de ac- 
palestiniene, la 
și consolidarea

în continuare întregul 
lupta pentru afirmarea 
sa ie naționale.

Nicolae N. LUPU

REPUBLICA POPULARA CONGO
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TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste Româaia, a primit o 
telegramă din partea tovarășei Milka 
Planinț, președintele Consiliului Exe
cutiv Federal al R.SF. Iugoslavia, 
prin care mulțumește în modul cel 
mal cordial pentru felicitările adre-

I

8

sate cu prilejul sărbătorii naționale 
a Iugoslaviei. Se exprimă, totodată, 
convingerea că relațiile prietenești 
și colaborarea multilaterală și de 
bună vecinătate dintre cele două țări 
se vor întări continuu, în interesul 
reciproc, al bunăstării popoarelor 
iugoslave și român, cooperării inter
naționale șl păcii in lume.

DIN PARTEA CONSILIULUI DE STAT

COMUNICAT
in legătură cu foltsirea autoturismelor proprietate personală 

în tilele de 1-2 ianuarie 1984
în zilele de 1—2 ianuarie 1984, 

autoturismele proprietate personală 
pot circula indiferent de numărul de

Înmatriculare, cu soț sau fără soț, al 
autoturismului.

Cronica zilei
Sala „Dalles" din Capitală găzdu

iește Salonul municipal d? pictură, 
sculptură și grafică — 1983, tradițio
nală manifestare expoziționjlă, orga
nizată de Comitetul de cultură și e- 
ducație socialistă București, Uniunea 
artiștilor plastici și Muzeul de artă 
al municipiului. Expoziția reunește o 
reprezentativă selecție de lucrări ce 
încununează activitatea desiășurat.ă 
în acest an a tuturor generațiilor du 
artiști plastici bucureșteni.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins intre 31 decembrie 1983, ora 20 — 
3 ianuarie 1984, ora 20. In țară : Vremea 
se va răci ușor în regiunile din nor
dul șl estul țării, unde șl cerul va fi 
mal mult noros șl vor cădea precipita
ții locale sub formă de ploaie, lapoviță 
și ninsoare. în celelalte zone, vremea 
va fi in general caldă, cu cerul variabil 
și ploi Izolate. Vîntul va sufla moderat 
cu intensificări în zona de munte și 
nordul țării. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse Intre minus 5 și plus 5 
grade, iar maximele între zero și 10 
grade, local mai ridicate.
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TRANSMIT
PLENARA. La Buenos Aires a 

avut loc plenara C.C. al P.C. din 
Argentina, care a analizat situația 
din tară după alegerile generale și 
a elaborat poziția partidului față 
de actualele organe ale puterii de 
stat. în cuvîntul rostit cu acest 
prilej de secretarul general al 
partidului, Athos Fava, se subli
niază că, după 10 decembrie. Ar
gentina a pășit într-o nouă etapă 
a dezvoltării sale, care se caracteri
zează prin revenirea la forme con
stituționale de guvernămint. După 
ce a arătat că această etapă va fi 
dificilă, deoarece țara este con
fruntată cu diferite probleme poli
tice, economice și sociale, secretarul 
general al P.C. din Argentina a a- 
rătat că partidul va adopta față de 
guvernul președintelui Râul Al- 
fonsin o atitudine constructivă.

O.U.A. condamnă raidurile 
trupelor R.S.A. 
asupra Angolei

ADDIS ABEBA 30 (Agerpres). — 
într-o declarație dată publicității la 
Addis Abeba, Organizația Unității 
Africane (O.U.A.) condamnă cu ve
hemență raidurile întreprinse de tru
pele Republicii Sud-Africane în su
dul Angolei — a anunțat postul de 
radio etiopian, reluat de agențiile in
ternaționale de presă. O.U.A. — se 
arată în declarație — condamnă cu 
toată hotârîrea uciderea absurdă a 
femeilor și copiilor, precum și distru
gerea bunurilor populației angoleze 
de către forțele militare ale regimu
lui minoritar rasist sud-african.

Faptele evidențiază cu claritate ca
racterul agresiv și lipsit de scrupule 
al acțiunii trupelor Africii de Sud, 
prin care sînt încălcate flagrant cele 
mai elementare norme de drept in
ternațional. integritatea teritorială a 
R.P. Angola și care 
odată, o amenințare 
în Africa Australă.

reprezintă, tot- 
adresa păciila

O etapă de importante progrese
Poporul congolez aniversează în 

aceste zile două evenimente de 
importanță deosebită ale istoriei 
sale naționale : crearea Partidului 
Congolez al Muncii și proclamarea 
Republicii 
indu-se în 
de tînărul 
solidarea 
și realizarea de .transformări eco- 
nomico-sociale cu caracter progre
sist, cele două acte petrecute în 
ultima parte a lunii decembrie 1969 
au marcat un pas hotărîtor pe ca
lea inaugurată de revoluția popu
lară din august 1963, deschizînd o 
etapă de importante succese 
toate 'domeniile de activitate.

Intr-un răstimp relativ scurt, 
urmare a măsurilor adoptate 
Partidul Congolez al Muncii —■ i 
venit partid de guvernămint — pe 
harta țării au apărut noi obiective 
industriale și agrare, s-a consolidat 
rolul sectorului de stat în econo-

Populare Congo. înscri- 
cadrul luptei desfășurate 
stat african pentru con- 
independenței naționale

și pu- 
resur-

solida-

în

ca 
de 

de-

mie, a crescut nivelul de trai al 
maselor. Planul de dezvoltare eco
nomică a R. P. Congo pe perioada 
1982—1986, primul plan cincinal al 
țării, prevede importante investiții 
avind ca obiectiv modificarea struc
turilor industriale și agrare 
nerea în valoare a tuturor 
selor țării.

Animat de sentimente de
ritate militantă cu lupta tinerelor 
state africane pentru consolidarea 
independenței, poporul român ur
mărește cu viu interes eforturile 
depuse de poporul congolez pe ca
lea făuririi unei vieți noi. între 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Congo, între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Congolez al Muncii s-au sta
tornicit relații de strînsă prietenie 
și colaborare, care se dezvoltă con
tinuu, în interesul celor două țări 
și popoare, al cauzei independenței, 
păcii și înțelegerii internaționale.

Știri sportive
în prima zi a concursului in

ternațional de patinaj viteză de la 
Inzell (R. F. Germania), sportivul 
român —
învingător în probă de 500 m, 
timpul de 39”36/100, fiind urmat 
Thomas Nietsch (R. F. Germania) 
39”53/100, Giorgio Paganin (Italia) 
39”64/100 și Michael Hannig (R. 
Germană) — 39”66/100.

în proba de 1 500 m, cîștigată 
finlandezul Pertti Niitylae - 
60/100. Tiberiu Kopacz s-a 
pe locul doi cu rezultatul 
39/100.

După disputarea a două probe, 
în clasamentul general la poliatlon 
conduce Tiberiu Kopacz, cu 79,156 
puncte, urmat ‘ ~
79,383 puncte 
79,863 puncte.

Tiberiu Kopacz a terminat 
cu 
de

DECLARAȚIE. într-o declarație 
făcută la San Jose, președintele 
costarican, Luis Alberto Monge, a 
reafirmat poziția țării sale în fa
voarea unui dialog politic pentru 
rezolvarea pașnică a divergențelor 
dintre statele centro-americane — 
informează agenția Prensa Latina. 
El a subliniat necesitatea găsirii 
unei soluții politice, în interesul tu

și popoarelor din 
reglementarea con- 
persistă în America

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„Dezvoltarea economică a statelor

D.

de 
1’58” 

clasat 
de 1’59”

de Perrti Niitylae — 
și Michael Hannig —

★
poligonul 
desfășurat- - -

Pe traseul și 
Rișnoavei s-au 
„Cupei Dinamo1 
fond.

Iată cîștigătorii probelor : biatlon : 
15 km seniori : Imre Lestien (A.S.A. 
Brașov) — 54’19’’ ; 15 km juniori : 
Sorin Popa (Dinamo Brașov) — 
56’39” ; schi-fond : 9 km senioare : 
Elena Lagusis-Reit (Lotul olimpic) — 
28’ ; 15 km seniori : Gyula Kiss 
(A.S.A. Brașov) — 42’10” ; 15 km ju
niori : Ion Negrea (Dinamo Brașov) 
— 45’03” ; ștafeta 4X7,5 km seniori : 
Lotul olimpic (Vladimir Todașcă, 
Francisc Fdriko, Imre Lestien, 
Gheorghe Berdar) — lh 46’07”.

din Valea 
întrecerile 

la biatlon și schi-

■ turor statelor 
zonă, pentru

1 flictelor care 
Centrală.

NUMIRE. Potrivit unui decret al 
Comitetului Popular Central al 
R.P.D. Coreene, Kim Yong Nam a 
fost numit vicepremier al Consiliu
lui Administrativ și ministru al 
afacerilor externe al R.P.D. Coree
ne, informează agenția A.C.T.C. 
Potrivit unui alt decret, Hă Dam a 
fost desărcinat din funcția de vice
premier și ministru al afacerilor 
externe, primind alte însărcinări.

ÎMPRUMUT. Fondul Saudit pen- 
tru Dezvoltare a acordat Algeriei 
un împrumut în valoare de 51 mi- I 
lioane dolari pentru construirea 
unui port industrial în partea de I 
est a tării. Proiectul va fi. de ase- | 
menea, finanțat prin împrumuturi 
din partea Băncii Mondiale și a i 
Fondului arab pentru dezvoltare 
economică și socială și este legat de 
complexul siderurgic care se 
struiește în această regiune.

con-

Pu- 
asu- 

distrus

RAVAGIILE CICLONULUI.
I ternicul ciclon care s-a abătut 
pra insulei Mauritius a

1 peste 300 de case, lăsind fără adă- 
Ipost circa 800 de persoane. Liniile 
telefonice și electrice au fost se
rios avariate, astfel incit peste 90 
la sută din populația țării a rămas 

j fără lumină electrică.

este grav afectată de cheltuielile militare"
Creșterea cheltuielilor militare în 

lume se intensifică, scrie publicația 
italiană „RINASCITA", într-un co
mentariu pe marginea ediției din 
1983 a anuarului Institutului inter
național pentru cercetări în dome
niul păcii de 
(S.I.P.R.I.). Este 
alarmă. Ultimii 
dică o rată 
4 la sută anual, față de 2 la sută 
in perioada de patru ani preceden
tă. Cu aceste cuvinte alarmante, 
Franck Blackaby. directorul 
S.I.P.R.I., deschide capitolul 
dedicat cheltuielilor militare din e- 
diția 1983 a lui „Sipri Yearbook". 
Lectura acestei publicații, deve
nită un punct de referință pen
tru oricine se ocupă de proble
mele păcii și ale războiului, este un 
prilej de a controla pulsui militar 
în lume. Fără îndoială că și anul 
acesta rezultatele sint 
îngrijorătoare.

în 1982 cheltuielile 
plan mondial au atins 
depășit 750 miliarde de 
cetătorii de la S.I.P.R.I. ne averti
zează că sporirea, in medie, cu 4 
la sută in termeni reali, în 1982 este 
complet răsturnată. Previziunile in
dică o creștere de 6,9 la sută față 
de 1981.

Aprecierile care urmează în lu
mina datelor furnizate de S.I.P.R.I.

la Stockholm 
un semnal 
patru ani 

de creștere

de 
în
de

deosebit de

militare 
și poate 
dolari. Cer-

pe 
au

sînt elocvente. Cifra cea mai 
alarmantă pare a fi tocmai aceea 
care se referă la S.U.A. Și tot 
S.I.P.R.I. susține că o mare parte 
a creșterii cheltuielilor militare 
înregistrate recent trebuie pusă 
pe seama politicii de înarmare a 
Administrației Reagan. Cauza 
evidentă. S.U.A. sînt țara cu 
mai mare buget militar, care 
prezenta, în 1978, 25,92 la sută 
totalul cheltuielilor militare 
plan mondial și care a ajuns, în 
1982, la 27,42 la sută.

Am citat cifra globală din 1982 
de 750 miliarde de dolari cheltuiți 
pentru înarmare. Am relevat faptul 
că peste două treimi din aceste 
cheltuieli pot fi atribuite celor două 
blocuri militare ; de aici derivă i- 
maginea unui complex militar cu o 
putere extraordinară și cu o capa
citate impresionantă de influență în 
toate sectoarele. Dar trebuie rele
vat modul în care cheltuielile mili
tare reflectă, astăzi, în lume insta
bilitatea internațională crescîndă și 
accentuarea proceselor de inegali
tate.

Potrivit datelor 
„World Military and 
ditures", între anii 
cheltuielile militare 
curs de dezvoltare au înregistrat o 
creștere de 144 la sută. în aceeași

este 
cel 
re- 
din 
pe

furnizate de 
Social Expen- 
1960 și 1980, 
din țările în

perioadă, P.N.B. a crescut de 2,02 
și, respectiv, 1,91 ori. Cu alte cuvin
te, cursa înarmărilor în sudul glo
bului a redus și continuă să reducă 
cheltuielile pentru programele de 
dezvoltare, în timp ce o parte tot 
mai însemnată din venitul național 
se cheltuiește pentru a face război. 
Beneficiari sînt, aproape în exclu
sivitate, din nou aceleași țări din 
nordul globului, care adoptă o ati
tudine omogenă față de Sud cînd 
este vorba despre exportul da 
arme și tehnologie pentru război.

Există problema amortizării șl 
achitării prețurilor tot mai mari ale 
noilor tehnologii militare pentru a 
permite reînnoirea continuă a ar
mamentelor din țările industriale 
la prețuri acceptabile. Prețul care 
trebuie plătit devine an de an mai 
mare. Potrivit celor cuprinse în 
„Sipri Yearbook 1983“, prețul noi
lor sisteme de armament crește cu 
4,5—6 la sută anual, ca urmare di
rectă a îmbunătățirilor tehnologice 
ale produselor și independent de 
variațiile celorlalte prețuri.

în aceste condiții, dacă nu se 
schimbă rapid ceva in relațiile din
tre națiuni, cheltuielile militare vor 
continua să crească în termeni 
reali, an de an, într-un ritm mai 
mare de acel 4 la sută pe care 
Franck Blackaby îl găsește deja 
alarmant.
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VOINȚA FIERBINTE A POPORULUI ROMÂN, ALĂTURI DE TOATE POPOARELE LUMII:?

ÎN NOUL AN
SĂ FIE ÎNLĂTURAT PERICOLUL NUCLEAR,

SĂ FIEASIG URATĂ PACEA!
„Marile manifestări și marșuri ale popoarelor Europei și de pe alte 

continente demonstrează cu toată puterea că masele largi populare I 
nu vor noi arme nucleare, că ele se pronunță pentru dezarmare, 
și în primul rînd dezarmarea nucleară"

NICOLAE CEAUȘESCU

I

ROMÂNIA SOCIALfSTĂ:

Cu fermitate> împotriva

esca[adării racheto-nucleare, 

pentru apărarea păcii, a vieții

tn prag de An nou, gindurile și speranțele de mai 
bine îi apropie pe oamenii de pretutindeni, pe deasu
pra oricăror distante, a oricăror deosebiri. In pragul 
acestui An nou, 1984, năzuința cea mai fierbinte care ii 
apropie mai mult ca oricind pe oameni, popoarele de 
pe intreaga planetă este năzuința de pace.

Cu atit mai îndreptățită este această năzuință, cu cit, 
pe măsura desprinderii ultimelor file din calendarul 
anului ce se încheie, umbra conf runtării, a războiului a 
continuat să se extindă, intunecind orizontul interna
țional. Anul 1983 a înscris începerea amplasării noilor 
rachete nucleare destinate Europei — ceea ce creează 
noi și grave primejdii la adresa păcii, a înseși vieții și 
civilizației pe continent și in întreaga lume.

Popoarele resping însă cu fermitate acest „dar" pen
tru noul an. O dovedesc in chip elocvent uriașele 
manifestații, caravanele păcii, marșurile organizate in 
diferite țări ale lumii.

Iată semnificative secvențe din această policromă 
planetă in mișcare, in pragul unui nou an.

ROMANIA SOCIALISTA. Poporul român s-a alăturai 
cu toate forțele acestei mișcări. Din Maramureș și Bu
covina pină in Cimpia Bărăganului, din Banat și Cri- 
șana la Marea Neagră, sute de mii, milioane de 
bărbați și femei, de cele mai diverse profesii și preo
cupări, sint prezenți la adunări și mitinguri, marșuri ale 
păcii - uniți de același gind și aceeași voință : de a

se opune cu toate forțele escaladării înarmărilor ra
cheto-nucleare, instalării de noi rachete în Europa.

Este răspunsul vibrant la chemările înflăcărate ale 
secretarului general al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, de a-și uni efor
turile cu celelalte popoare pentru oprirea amplasării 
noilor rachete în Europa, pentru retragerea și distru- 
.gerea celor existente, pentru revenirea la masa trata
tivelor in vederea realizării unui acord care să ducă 
la eliminarea definitivă a primejdiei nucleare. Sprijinul 
unanim al poporului față de inițiativele și demersurile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, față de programul su
pus atenției celorlalte state și guverne de forurile de 
partid și de stat ale României socialiste, entuziasta 
adeziune a oamenilor muncii de pe tot cuprinsul țării 
la Apelul Frontului Democrației și Unității Socialiste, 
la Apelul Marii Adunări Naționale izvorăsc din con
știința că înfăptuirea mărețelor obiective de edificare 
a societății socialiste și comuniste, de continuă ridi
care a patriei pe noi trepte de progres și civilizație, 
ca și îndeplinirea năzuințelor de progres și bunăstare 
ale tuturor popoarelor sint în mod vital condiționate 
de înlăturarea pericolului de război, de instaurarea 
unei păci și securități trainice în Europa și în lume.

GRECIA: „Balcanii — fără arme nucleare i"

I
Sint gînduri și năzuințe 
împărtășite pe diferite 
alte meridiane ale glo
bului.

R. F. GERMANIA. 
1983 a fost pentru Repu
blica Federală Germania 
anul celor mai ample ac
țiuni împotriva cursei în
armărilor nucleare, pen
tru pace. Marșurile păcii, 
demonstrațiile, la care au 
luat parte oameni de cele 
mai diferite orientări po
litice și credințe religioa
se, s-au intensificat pe 
măsura apropierii datei 
instalării noilor rachete 
cu rază medie de acțiu
ne... Trei milioane de 
persoane din marile orașe 
vest-germane au blocat 
in mod pașnic accesul 

, spre bazele militare ame
ricane. Un impresionant 
,.lanț viu" a fost format 
de militanții pentru pace 
pe o distanță de 108 km, 

■ între Stuttgart, sediul 
cartierului general al for
țelor S.U.A. din Europa, 
și Neu-Ulm, una din ba
zele destinate amplasării 
celor 108 rachete.

Acțiuni si?n ilare au 
—auut loc și in celelalte 

țări" membre ale N.A.T.O. 
unde s-a trecut la am
plasarea. noilor rachete.

MAREA BRITANIE. La
Greenham Common, baza 
militară unde au fost 
aduse primele din cele 

, 160 rachete de croazieră,
ce urmează a fi instalate 
în Marea Britanie, ten
siunea este in creștere. 
Fără a accepta ca un fapt 
împlinit trecerea la am
plasarea noilor rachete, 
luptătorii pentru dezar
mare și pace își inten
sifică acțiunile. După 
„pichetele de veghe" or
ganizate aproape perma
nent în ultimele luni, au 
devenit tot mai frecvente 
acțiunile urmărind să 
împiedice intrarea în in
cinta bazei a camioane
lor încărcate cu piesele 
componente ale rachete- 

. lor. Au fost create „lan
țuri umane" împrejurul 
bazei, au fost blocate in- 

I trările... Ampl.e manifes
tații antinucleare se des
fășoară și in alte loca
lități britanice, sub sem
nul dezideratului opririi 

■ amplasării de noi rache
te, reluării negocierilor 

p de la Geneva in vede-

rea eliminării definitive 
a primejdiei nucleare.

O atmosferă de puter
nică efervescentă se în
registrează și in sudul 
continentului.

ITALIA. Marșurile an
tinucleare, manifestațiile 
de masă, „taberele păcii", 
organizate în întreaga pe
ninsulă dau expresie eloc
ventă împotrivirii po
porului italian față de in
stalarea de noi rachete 
nucleare în Europa. Cu 
atit mai mult, cu cit un 
număr de 112 rachete nu
cleare cu rază medie de 
acțiune de tip „Cruise" 
urmează să fie instalate 
in Sicilia, la Comiso. Cele 
mai numeroase și mai 
frecvente manifestații de 
protest se înregistrează 
tocmai în jurul bazei mi
litare Comiso. O originală 
formă de protest o con
stituie tărăgănarea lucră
rilor de asamblare și de 
instalare a rachetelor. „Să 
împiedicăm transformarea 
Siciliei într-un port
avion nuclear 1“ — este

una din lozincile ce reu
nește milioane de con
științe ale Italiei.

Mișcarea împotriva în
armărilor nucleare cu
noaște o puternică inten
sificare și in țările 
N.A.T.O. care nu au ac
ceptat instalarea de noi 
rachete pe teritoriul lor.

GRECIA. Pe întreg 
cuprinsul Greciei, popu
lația de la orașe și 
sate a întrerupt, recent, 
lucrul pe timp de zece 
minute pentru a da glas 
„protestului național" îm
potriva trecerii la ampla
sarea de noi rachete cu 
rază medie de acțiune in 
unele țări europene. „Bal
canii — fără arme nu
cleare !“, „Nu, noilor ra
chete in Europa !“, „Sin- 
tem contra războiului nu
clear -limitat-, contra ori
cărui război nuclear !“ — 
iată ideile dominante sub

care se desfășoară mii și 
mii de acțiuni in toate lo- 
calitățile țării.

Nu există și nu pot 
exista „limite" în cazul 
unei conflagrații nuclea
re. Este un dramatic ade
văr ce mobilizează la 
luptă sutele de mii de mi- 
litanți pentru pace din 
„tara lalelelor".

OLANDA. ...Pentru pri
ma oară în istoria Olandei, 
atit de mulți oameni s-au 
adunat la Haga din toate 
colțurile țării intr-o im
presionantă demonstrație 
pentru oprirea amplasării 
rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune. 
Evidențiind semnificația 
acestei manifestații fără 
precedent, publicația o- 
landeză „De Vaarheid" 
nota : „Uriașele de
monstrații din țara noas
tră și din întreaga Eu
ropă vin cu argumente 
incontestabile — ampla
sarea de noi rachete va 
duce Ia escaladarea cursei 
înarmărilor. Orice argu
mente în sprijinul rache
telor sint absurde". Sint 
cuvinte care exprimă con
cis starea de spirit a 
populației.

Ca și a populației din 
Peninsula Scandinavă.

SUEDIA. Țară care n-a 
cunoscut războiul si care 
n-a participat la un con
flict armat din 1815. 
Suedia este profund in
teresată în menținerea si 
apărarea păcii. Poporul 
suedez Înțelege că o e- 
ventuală conflagrație în 
care s-ar folosi armele 
nucleare l-ar afecta în e- 
gală măsură, ca si pe ce
lelalte popoare ale conti
nentului. chiar dacă tara 
sa este o tară neu
tră. neimplicată în cursa 
înarmărilor nucleare. 
Avînd conștiința imensei 
primejdii pe care o re
prezintă intensificarea 
înarmărilor nucleare, miș
cările pentru pace din 
Suedia se pronunță ferm 
pentru dezarmare nuclea
ră. acționează pentru 
crearea unei zone denu- 
clearizate in nordul Eu
ropei.

...Sint doar citeva secvențe din această amplă 
mișcare la scară planetară, care atestă afirma
rea cu o forță fără precedent a voinței de pace 
a popoarelor.

OLANDA: „Să fie ascultat glasul rațiunii!"

denuclearizată !"

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA: „Pentru MAREA BRITANIE: „Să se revină la masa ITALIA: „Sicilia să nu fie transformată

oprirea instalării noilor rachete!" tratativelor!" într-un portavion nuclear!"


