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DE SERI MISIUNILOR DIPLOMATICE

INTERVIUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU 

acordat ziarului italian „Corriere della Sera"
După cum s-o mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste România, a primit, la 22 decembrie a.c., 
pe Antonio Ferrari, trimis special 
Sera", căruia i-a acordat următorul

□I cotidianului italian „Corriere della 
interviu :

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, cu toate că există o 
oarecare speranță timidă, situa
ția internațională, 
fie foarte gravă, 
mărilor continuă. Cum vedeți 
dumneavoastră ieșirea din a- 
ceastă situație ? Ce ar trebui 
întreprins pentru a putea fi de
pășită așa-zisa 
blocurilor" ? Ce se va intimpla 
anul viitor, cind va expira vala
bilitatea Tratatului de la Var
șovia ? Care este poiitia 
României in legătură cu viitorul 
tratat ?

RĂSPUNS : In viața internațio
nală s-a ajuns la o încordare deo
sebit de gravă, ce a dus la creșterea 
pericolului unui nou război mondial, 
care, inevitabil, s-ar transforma în- 
tr-un război nuclear, ce ar duce la 
pierderi uriașe, punînd în pericol 
însăși existența oamenilor, a vieții 
pe planeta noastră. Cauzele acestei 
încordări sînt multiple, S-ar putea 
spune însă că, îndeosebi, această • 
încordare este rezultatul dorinței 
sau al acțiunilor de menținere și 
chiar de întărire a sferelor de in
fluență, al continuării Ia o scară tot 
mai ridicată a cursei înarmărilor, 
in special a înarmărilor nucleare.

După declarațiile oficiale — chiar 
ale celor două părți — se dispune 
de armamente nucleare in stare să 
distrugă de cîteva ori întreaga ome
nire. In aceste împrejurări, pro
blema unui dezechilibru in ra
portul de forțe nu mai poate să fie 
considerată ca o realitate. în fond, 
există un echilibru relativ, dar 
unii nu se mulțumesc cu aceas
ta și ar dori să aibă supre
mația absolută — și aceasta face 
să se intensifice cursa înarmărilor, 
să sporească neîncrederea și să se 
agraveze situația internațională.

In aceste împrejurări, este nece
sar să se pună capăt politicii de 
înarmare, să se renunțe la dorința 
sau la pretenția de supremație mon
dial^ și să se pornească de la ne
cesitatea realizării unui echilibru 
între cele două părți, pe baza redu
cerii armamentelor existente la un 
nivel cit mai scăzut. Orice continua-

continuă să 
Cursa inar-

„politică a

re a înarmărilor, sub pretexul reali
zării unui echilibru, nu va duce, în 
realitate, decit la o situație care 
poate să declanșeze, în orice mo
ment, un război nuclear. în această 
privință, un mare rol 
cele două mari puteri, 
și Uniunea Sovietică, 
in același timp, cele 
militare — N.A.T.O. și 
Varșovia — care sînt 
jate in această cursă a înarmărilor 
și au o răspundere deosebită pen
tru situația gravă internațională.

Menționez aceasta pentru că noi 
considerăm că țările din cele două 
blocuri militare ar trebui să-și 
asume o răspundere mai mare și 
să acționeze în conformitate cu 
interesele popoarelor lor, cu inte
resele Europei și ale întregii lumi, 
de a trăi in pace și colaborare.

România — ca, dealtfel, toate 
țările din Pactul de la Varșovia — 
s-a pronunțat in mai multe rinduri 
pentru desființarea concomitentă a 
celor două blocuri militare. Conside
răm că, în împrejurările grave ac
tuale, depășirea „politicii de blocuri" 
și desființarea lor insăși constituie 
o necesitate pentru Europa, pentru 
o politică de destindere, de dezar
mare și de pace.

înțelegem bine că, pentru aceasta, 
sînt necesare măsuri de încredere, 
dezvoltarea * unei colaborări intre 
țările europene pe principii noi, de 
egalitate, de respect al independen
tei și suveranității naționale, de ne
amestec în treburile interne.

în Europa se află, de fapt, două 
mari grupări de state cu orînduiri 
sociale diferite. Pornind de la prin
cipiile coexistenței pașnice, trebuie 
să facem totul pentru a realiza, în 
Europa, aceste relații noi, de con
lucrare între state cu orînduiri so
ciale diferite. Să demonstrăm în 
practică — așa cum. dealtfel, se și 
intimplă în relațiile dintre multe 
state — că este posibil și că trebuie 
să se realizeze o Europă unită, por
nind de la respectarea orinduirii 
fiecărei țări, a independenței și‘ su
veranității _ sale, de la neamestecul 
în treburile interne.

Așa cum am menționat, trebuie

au, desigur, 
Statele Unite 

Dar există, 
două blocuri 
Pactul de la 
direct anga-

ce privește valabilitatea 
de la Varșovia, intr-ade- 

viitor 
care el a 

în vedere
expiră termenul 

fost constituit, 
însă că nu s-a

să acționăm pentru desființarea con
comitentă a celor două blocuri mi
litare. Cu cit vom face aceasta mai 
repede, cu atit va fi mai bine pen
tru Europa, pentru întreaga politică 
de pace.

In ceea 
Tratatului 
văr, anul 
pentru 
Avind
ajuns la un acord pentru desființa
rea concomitentă a ambelor pacte 
militare, nu este 'posibil să se adop
te o hotărire unilaterală de desfiin
țare a Pactului de la Varșovia. 
Aceasta nu ar fi de natură să con
tribuie la politica de destindere, de 
dezarmare și de pace; ar putea fi in
terpretată, de 
sau ca o măsură 
poate, i-ar putea 
necugetate — ca să spun așa. 
aceea, țările Pactului de la Varșovia 
au in vedere să prelungească vala
bilitatea Tratatului. România con
sideră că o asemenea prelungire 
este necesară în imprejurările actua
le. Dar dorim, cu acest prilej, să se 
afirme din nou, cu toată claritatea, 
hotărîrea țărilor din cadrul Trata
tului de la Varșovia de a face totul 
pentru dezarmare, pentru pace, 
pentru a se ajunge la desființarea 
concomitentă a celor două blocuri 
militare. Și, în activitatea practică, 
vom acționa permanent în această 
direcție.

ÎNTREBARE : Astăzi, în
ajunul intilnirii Gromiko- 
Shultz, ce perspectivă se profi
lează in privinfa echilibrului 
nuclear in Europa ? Ce rol ar 
trebui să aibă, in acest context, 
după părerea dumneavoastră, 
țările europene, printre care și 
Italia ?

RĂSPUNS : După cum se cunoaș
te, întreruperea negocierilor de la 
Geneva dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii a avut 
loc în toamna anului 1983, ca ur
mare a trecerii la amplasarea ra
chetelor americane în unele state 
din Europa Occidentală, printre 
care și in Italia. Aceasta a deter
minat, totodată, și adoptarea de 
contramăsuri nucleare de către 
Uniunea Sovietică și unele țări so
cialiste din Europa. Toate acestea

unii, ca o politică 
de slăbiciune »i, 
îndemna ta acte 

De

(Continuare in pag. a Vll-a)

CINSTIRE REPUBLICII

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, simbâtă, 29 decembrie, pe 
șefii misiunilor diplomatice, pe reprezentanții unor organi
zații acreditați în țara noastră, care au prezentat felicitări 
cu prilejul celei de-a 37-a aniversări a proclamării Repu
blicii și al Anului Nou.

La primire au participat tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Ion Dincă, Manea Mănescu, Gheorghe Oprea, 
Ștefan Andrei, Petru Enache, Nicolae Giosan, Ion Stoian, 
Aurel Duma, ministru secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe.

Pentru a prezenta felicitări pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu au 
venit ambasadorii : Republicii Fi- 
lipine — Mario C. Betisario ; R.A. 
Siriene — Hayssam Barakat ; Spa
niei — Jose Ma A. de Sotomayor 
Y Castro ; Italiei — Benedetto 
Santarelli ; Republicii Tunisiene — 
Mohamed El Mokhtar Zannad ; 
R.P. Bulgaria — Todor Stoicev ; 
Republicii Indonezia — Mohamad 
Isnaeni ; Regatului Hașemit al Ior
daniei — Nasir Batayneh ; Sue
diei — Per Bertil Kollberg ; Re- 
publi-ii Costa Rica — Alexander 
Guerra Alvarado; R. P. Ungare —

Miklos Barity ; Israelului — 
Brosh ; Republicii Cuba — Rodney 
Lopez Clemente ; U.R.S.S. — E. M. 
Tiajelnikov ; Republicii Zair — 
Musungayi Nkuembe Mampuya ; 
R.P. Bangladesh — Muslehuddin 
Ahmad ; Norvegiei — Borre Mer- 
lees Riise ; Franței — Michel Rou- 
gagnou ; R.P. Benin — Paul Kpof- 
fon ; Republicii Liban — Mau
rice Bassous ; R.P. Polone — Bo- 
guslaw Stahura ; Republicii Elene 
— Dimitrios Serbos ; Canadei — 
Jacques Simard ; Republicii Irak
(Co tinuare in pag. a lll-a)

CUVINTAREA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule decan al corpului 
diplomatic,

Domnilor ți tovarăși ambasa
dori ți reprezentanți diplo
matici,

Aș dori să exprim cele mai 
calde mulțumiri pentru urările ce 
ne-ați adresat cu ocazia Noului 
An, pentru urările și cuvintele de 
apreciere rostite la adresa poporu
lui român cu acest prilej.

Doresc, Ia rîndul meu, să vă 
adresez dumneavoastră și, prin 
dumneavoastră, conducătorilor de 
state și guverne, popoarelor dum
neavoastră, cu prilejul Noului An, 
cele mai bune gînduri și urări de 
succese în dezvoltarea economico- 
socială a fiecărei națiuni, de pace, 
pe care o doresc toate popoarele 
lumii !

Anul pe care îl vom încheia 
peste 2 zile a fost, într-adevăr, 
pentru poporul român un an cu 
evenimente importante și cu re
zultate de seamă in dezvoltarea sa 
economico-socială Ați participat la 
aceste evenimente, la a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare 
socială și națională și ați putut 
cunoaște nemijlocit marile reali
zări ale poporului român, devenit 
independent, liber și stăpîn pe des
tinele sale.

Ați putut vedea nemijlocit una 
din marile realizări ale poporului 
nostru, Canalul Dunăre—Marea

Neagră, și ați participat, ca invi
tați, la unele din lucrările celui 
de-al XIII-Iea Congres al partidu
lui nostru. Cunoașteți, deci, ce 
și-a propus poporul român pentru 
cel de-al 8-lea cincinal și, în 
perspectivă, pînă în anii 2000.

Aș dori numai să menționez că 
tot ceea ce am realizat pînă acum 
este rodul muncii unite a poporu
lui român, care a făcut totul — 
învingînd multe greutăți — pen
tru a-și asigura dezvoltarea eco- 
nomico-sbcială, bunăstarea și în
tărirea continuă a independenței 
și suveranității.

Ceea ce ne-am propus pentru 
viitor are drept scop de a ridica 
pe o treaptă superioară dezvol
tarea societății socialiste româ
nești, de a asigura poporului nos
tru un nivel de viață, materială 
și spirituală, tot mai ridicat. Avem 
— și doresc să vă mărturisesc și 
dumneavoastră acest lucru — con
vingerea că dispunem de tot ce 
este necesar pentru realizarea 
acestor obiective. Mai avem nevoie 
de un singur lucru : de pace și 
de o bună colaborare internațio
nală. Sperăm ca, prin lupta tuturor 
popoarelor, să avem și pace, să 
dezvoltăm și colaborarea interna
țională — și, în felul acesta, atît 
poporul nostru, cît și popoarele 
țărilor dumneavoastră, toate po
poarele lumii să-și poată realiza 
dorințele lor de dezvoltare econo
mico-socială, de independență, de 
bunăstare și fericire.

Noi intrăm în 1985 cu hotărîrea 
fermă de a realiza toate preve
derile planurilor pe care le avem 
pentru anul viitor.

în ce privește situația interna
țională, la întîlnirea pe care am 
avut-o cu un an în urmă, tot în 
această sală, eram obligați să con
statăm că, spre sfîrșitul anului 
1983, s-a accentuat încordarea în 
viata internațională. Evenimentele 
au confirmat, din păcate, aceste 
lucruri. Intr-adevăr, anul 1984 s-a 
caracterizat prin accentuarea în
cordării, prin creșterea cursei 
înarmărilor și, îndeosebi, a înar
mărilor nucleare, prin menținerea 
și chiar accentuarea unor conflicte 
militare.

Este adevărat că, în anul pe 
care îl vom încheia în curînd, s-a 
intensificat și lupta popoarelor 
împotriva , înarmărilor, pentru 
dezarmare și pace. S-a amplificat, 
de asemenea, lupta popoarelor 
pentru independență, pentru solu
ționarea într-un mod democratic, 
în interesul fiecărei națiuni, a 
marilor probleme internaționale. 
S-ar putea spune că numai spre 
sfîrșitul anului au apărut unele 
semne ale unei anumite slăbiri 
a încordării internaționale, au 
început de-abia să se ivească ză
rile unui soare care mai are încă 
mult de străbătut pentru a putea 
să radieze lumina, cu adevărat, a 
păcii.

La începutul lui 1985 urmează

să aibă loc întîlnirea miniștrilor 
de externe sovietic și american, 
Gromîko — Shultz. Noi sperăm — 
și știu că și dumneavoastră, și po
poarele dumneavoastră așteaptă
— ca această întîlnire să mar
cheze începutul unei etape de re
luare a politicii de destindere, de 
tratative pentru dezarmare și 
pentru pace. Fără nici o îndoia
lă că nimeni nu așteaptă minuni 
de la această întîlnire. Nimeni nu 
crede că o simplă întîlnire de două 
zile va soluționa problemele com
plexe sau va da posibilitatea să se 
ajungă la o înțelegere între cele 
două mari puteri asupra proble
melor foarte complicate ale vie
ții internaționale. Pentru aceasta 
este nevoie, în continuare, de timp, 
de eforturi susținute din partea 
tuturor popoarelor. Dar — repet
— așteptăm ca această întîlnire să 
pună capăt situației de pînă în 
prezent, să deschidă calea unor 
negocieri reale între cele două 
mari puteri în același timp, am 
dori ca anul 1985 să deschidă ca
lea pentru soluționarea, prin tra
tative, a unora din marile pro
bleme ale vieții internaționale.

în primul rînd, sîntem preocu
pați de problema cursei înarmă
rilor, de pericolul nuclear, care 
poate să distrugă toate popoarele, 
însăși civilizația și existența vie
ții pe planeta noastră. De aceea, 
noi considerăm că trebuie să facem
(Continuare in pag. a III-a)

Sînt în istorie eveni
mente care încu
nunează lupta mul

tor generații, împlinind 
speranțe și idealuri ce-au 
luminat din adîncuri de 
vremuri drumul vieții unui 
popor. Unor asemenea e- 
venimente, trecerea timpu
lui, departe de a le es
tompa strălucirea, le a- 
daugă, dimpotrivă, înțele
suri noi, 
profunde, 
valoarea 
hotar pe făgașul existen
ței popoarelor. Un ase
menea eveniment este, 
pentru poporul român, 
proclamarea Republicii, 
in urmă cu 37 de

Republica fusese, 
tr-adevăr, visarea 
mai înaltă a multor 
nerații de revoluționari, 
gîndul de lumină al celor 
mai buni dintre oamenii 
pămîntului românesc, cei 
cărora ie erau mereu a- 
proape de inimă dorurile 
și vrerile celor mulți, cei 
care aspirau să clădeas
că aici, în vatra Mioriței, 
o lume mai bună 
dreaptă, o țară 
mindră și demnă, 
bună pentru toți 
Idealul republican a în-

sensuri mai 
confirmindu-le 

de borne de

poporul, de forma repu
blicană de guvernare le-

Decembrie
1947, fiindcă la el năzuia

gîndu-și speranțo de mai 
bine, setea de dreptate, 
vrerea de a trăi liberi și 
demni într-o patrie su
verană oamenii muncii 
români, maghiari, ger
mani și de alte naționa
lități din România. Re
publica a învins la 30 
Decembrie 1947, deoarece 
ei, cei mulți, își cunoscu
seră — pe drumul inaugu
rat la 23 August 1944, 
drum arătat de partid - 
uriașa lor putere, înțele- 
seseră că aveau forța, e- 
nergia, capacitatea să-și 
rostuiască prezentul și 
vjitorul așa cum și le do
reau.

îndreptățite s-au dove
dit speranțele din 
au izvorit lacrimile 
bucurie, cîntecele și 
zincile ce-au răsunat 
bolta de lumină a
la 30 Decembrie 1947. De 
la înălțimea celor 37 de 
ani așezați de atunci pe 
firul curgător al vremii, t 
privim cu firească mîndrie 
treptele pe care a suit 
Republica noastră, măre
țele împliniri care au dat 
strălucire aparte fiecăruia

care 
de 
lo- 

sub 
zilei

Z

și mai 
liberă, 
mamă 

fiii săi. (Continuare 
în pag. a lll-a)

STRĂLUCIT BILANȚ Al MUNCII PATRIOTICEA 

A TINERETULUI TĂRII 1N 1984 
TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
MULT IUBITE Șl STIMATE 

TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU,
Pentru tînăra generație a patriei, pentru cei peste 

li,5 milioane membri ai Uniunii Tineretului Comu
nist, Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România și Organizației Pionierilor, coordonată fun
damentală a modului de acțiune, de gind și de faptă 
atît ir. perioada premergătoare, cit și după încheierea 
marelui forum al comuniștilor români, a reprezen- 
tat-c angajarea fermă in muncă, pentru a obține noi 
și importante izbinzi, menite să înfrumusețeze chipul 
țării, să ridice patria noastră socialistă pe noi trepte 
de progres, civilizație și bunăstare

Prin profunzimea analizei drumului parcurs în anii 
construcției socialiste, prin măreția orizonturilor des
chise către viitorul luminos al patriei, Congresul al 
Xlll-lea al partidului se înscrie ca un eveniment 
istoric de o covirșitoarc- importanță în existența po
porului român, a tinerei generații, in modelarea des
tinului său, a devenirii socialiste și comuniste a scum
pei noastre patrii. Hotărârile adoptate, bogăția ideilor 
și orientărilor cuprinse în magistralul Raport pre
zentat de dumneavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, reales prin voința unanimă 
a întregului popor în suprema funcție de secretar 
general al partidului, definesc cu claritate concepția 
de profundă originalitate, de clarvăzătoare deschidere 
ce stă la baza politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru.

Afirmîndu-se permanent ca o puternică forță so
cială, ca însuși viitorul națiunii noastre socialiste, 
tinăra generație a României acționează conștientă de 
faptul că trebuie să fie la înălțimea minunatelor con
diții de muncă, viață și învățătură ce i-au fost create 
prin grija partidului și statului nostru, a dumnea
voastră, personal, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general

Acum, cind țara întreagă trăiește momente de înaltă 
bucurie pentru bilanțurile remarcabile obținute în cel 
de-a) patrulea an al actualului cincinal, tinerii pa
triei, cu mindrie și satisfacție, vă raportează că în ca
drul întrecerii uteciste „Tineretul — factor activ în 
realizarea obiectivelor deceniului .științei, tehnicii, ca
lității și eficienței", au reușit să îndeplinească in mod 
exemplar sarcinile prevăzute in „Programul de parti
cipare a tinerei generații la realizarea unor obiective 
de dezvoltare economico-socială a României", elaborat 
din indicația dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. dovadă a consecventei și fermi
tății in acțiune, a înaltei răspunderi pentru prezentul 
și viitorul patriei.

Rășpunzînd mobilizatoarelor îndemnuri pe care ni 
le-ați adresat, de a ne situa permanent în primele 
rinduri pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor pla
nului de producție, vă raportăm, tovarășe secretar ge
neral, că tinerii din industrie, agricultură, construcții,
(Continuare în pag. a lll-a)
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PAGINA 2 SCÎNTEIA

Avram lancu
din Avram lancu

CLIPE DE VIATA DIN
Din carnetele reporterilor „Scânteii", întâmplări neconsemnate la vremea lor

Ne despărțim, deci, de 1984... An bun, an frumos, pagină de 
lumină în calendarul libertății noastre, scrisă sub semnele înalte 
ale celei de-a 40-a aniversări a Revoluției și ale celui de-al 
Xlll-lea Congres al partidului. Pagină de lumină, împodobită, 
firesc, de mii și milioane de fapte de muncă, de răsunătoare 
izbinzi pe marele front pașnic al luptei pentru progresul și 
prosperitatea patriei. An aniversar glorios, de bilanț șl de 
scrutare îndrăzneață a viitorului.

Din prima zi a lui ianuarie și pînă astăzi, reporterii „Scînteii" 
au fost in mijlocul celor ce muncesc, pe șantiere, în mine, în 
fabrici, pe ogoare, în școli și laboratoare, peste tot acolo unde

se făuresc bunurile materiale și spirituale ale societății noastre, 
in mijlocul oamenilor, impărtășindu-le preocupările, alături de ei 
la bucurii ca și Io necazuri. Mii de file au fost umplute in 
carnetele ziariștilor ; bună parte din cele notate acolo au apărut 
in coloanele ziarului. Și totuși...

Și totuși, atîția oameni întîlniți, atîtea întîmplări știute ou 
rămas intre coperțile carnetelor I lată, ziua de astăzi ne oferă 
prilejul să vorbim și despre întîmplări neconsemnate pînă acum. 
Cu speranța că vor fi bine primite de către cei în mijlocul 
cărora noi, ziariștii, ne petrecem întregul an : cititorii.

Ceea ce și facem !
Iar doamna de lingă mine nu 

era altcineva decît Harlene Ste- 
wense, de cîtiva ani stewardesă 
la compania de transporturi ae-

riene „Delta**, una dintre cele 
mai mari companii de acest fel 
din lume.

Viorel SĂLAgeAN

La noi, în Viișoara...

— Cum te cheamă, puiule 7 
— Avram lancu.
— Și de unde ești 7
— Din Avram lancu, județul 

Alba.
— Și al cui fecior ești 7
— Al lui Avram lancu. Și-s 

strănepot al Iancului.
La cei șapte ani ai săi, își 

știe bine obîrșia. în aceste 
locuri, unde fiecare om se con
sideră, îndreptățit, un urmaș al 
revoluționarului de la 1848, 
„uns11 crai al munților de către 
cei mulți în numele cărora și-a 
ridicat glasul pentru dreptate 
socială și națională, în aceste 
locuri unde, obișnuit, pruncii 
primesc la naștere numele de 
lancu sau de Avram (numai in 
satul ce poartă, el însuși, 
numele eroului sint peste 50 
de-alde Avram), acest copil, 
strănepot de sînge al Iancului, 
răspunde firesc la numele in
trat în legendă. Sau, poate, e 
numai o părere...

„Unicul meu dor este să-mi 
văd națiunea mea fericită, pen
tru ce după puteri am și luptat 
pînă acum1*... Așa își începea 
Avram lancu testamentul. N-a 
avut noroc și timp să-și vadă 
cu ochii dorul împlinit. Și-l 
vede astăzi, prin ochii urma
șilor, prin ochii acestui prunc 
de șapte ani.

Aveam să aflăm că, de Ia 
lancu încoace,, numele, eroului 

! este preluat, generație după ge
nerație, și dus mai departe, 
purtat bunicul, apoi tatăl 
Avrămuț. Acum îl poartă 
Prin ochii lui, Avram lancu 
vede împlinit testamentul : 
vede țara înfloritoare, îi vede 
pe ai lui liberi, fericiți.

— De ce a luptat străbunicul 
meu 7 — preia copilul întreba
rea și, arătînd spre 
șchioapă, care abia 
ia gît cravata roșie

— Pentru ca noi 
să creștem oameni 
Ca el.

Și învață și cresc oameni ade- 
vărati urmașii Iancului. Oame
nii acestor plaiuri, înflorite 
cum nici nu visa, poate, legen
darul erou, așa și-i vor și așa 
și-i cresc. Fiindcă ei sint cei 
ce vor prelua marile obiective 
construite aici în anii socialis
mului : hidrocentralele de la 
Sebeș-Alba, uzine, fabrici noi, 
combinatul de la Roșia Poieni...

Și il văd cu ochii minții pe 
acest urmaș al Iancului, pro
iectat în viitor. E rîndul lui să 
dea prinos de noblețe numelui 
ce-1 poartă și pe care il ros
tește simplu :

— Avram lancu.

colegii de-o 
și-au prins 

cu tricolor : 
să învățăm, 

adevărați.

Anca ANDREI

...Și prînzul se răcise
de-a binelea

Tntr-un anumit fel, satul ro
mânesc de astăzi a devenit și 
un univers al cifrelor. Oriunde 
ai merge, la brigada de trac
toare sau la echipa zootehnică, 
la legumicultori sau la cei de 
la cultura mare, în toate eta
pele — începînd cu aratul și 
însămințatul și terminînd cu re
coltarea și aratul — oamenii 
măsoară și cîntăresc, evaluează 
și compară, descurcîndu-se de 
minune intr-un noian de cifre. 
Grame și tone, număr de fire 
la metrul pătrat și număr de 
boabe in spic sau pe știulete, 
litri și kilograme, adincimi și 
suprafețe, îngrășăminte, soluri 
și performanțe, hectare pe zi și 
hectare pe noapte, carburant pe 
kilometru și carburant pe hec
tar, fonduri fixe la suprafață, 
retribuție in acord global... Oa
menilor de la sate, cifrele le-au 
devenit necesare pentru a cu
noaște, pentru a acționa.

Ne aflam, împreună cu
grup de agronomi de la Direc
ția agricolă a județului Timiș, 
la Belinț. Constatări la fața lo
cului, calcule — iarăși și iarăși 
noian de cifre. Iată că, după 
multe drumuri bătute în lung 
și-n lat pentru a vedea și com
para loturi și parcele, soiuri, 
densități și producții, împreună 
cu ing. Aurel Lăzureanu, doc-

CU

un

tor în științe agricole, șl cu oa
meni din cooperativă, rupți cu 
toții de foame și de oboseală 
după o zi de alergătură, ne așe
zăm în fața unor farfurii
mîncare caldă. Dar nu știm cum 
se face că. pe neașteptate, îna
inte de a ne atinge de tacîmuri, 
izbucnește din nou o adevărată 
furtună a cifrelor : Lovrin 32 a 
produs aici atît, dincolo atît ; 
Fundulea 29 are următoarele re
zultate ; hibridul simplu H 400 
merge la densitatea cutare și cu 
atita fosfat la hectar... Pe ne
simțite, farfuriile sînt împinse, 
luindu-le locul hirtiile cu 
calcule făcute la repezeală, cu 
situații, comparații. Oamenii își 
apără punctele de vedere, se 
îndîrjesc, se confruntă. Aplecați 
asupra calculelor, sînt frumoși 
în împătimirea lor, dobindesc 
proporții de strategi ai bătăliei 
pentru belșug. Cînd, într-un 
tîrziu, contenește potopul de 
cifre, mincarea din farfurii se 
răcise de mult. Dîndu-și seama, 
rid cu toții zdravăn :

— Lasă, foamea-1 cel mai 
bun bucătar — și încep să mă- 
nînce, gata parcă în orice clipă 
s-o ia de la capăt cu calculele 
lor... .

Gh. ATANASIU

Patruzeci de întîlniri
Zice : „Avioanele din care-i 

loveam pe fasciști erau niște 
monoplane-monoloc, cu aripă 
joasă, bimotoare, cu celulă tra- 
pezoidală permițînd vizibilita
tea în față sub un unghi de 45’, 
cu două mitraliere și șase lan
satoare de bombe, postul de pi
lotaj era parțial blindat, dar nu 
ajută prea mult atunci cînd 
toată linia orizontului devine o 
uriașă ambrazură care scuipă 
foc... Am luptat pentru elibera
rea Ardealului, în Ungaria și 
Cehoslovacia, pină pe 10 mai 
1945 inclusiv, cînd ne-am oprit 
la Uherski Brod. Românul este 
suflet pașnic și curat, dar cînd 
i se răpesc glia, libertatea și 
demnitatea nu se lasă umilit, 
merge pînă la capăt, luptă fără 
frică, aș spune că mai curind 
morții i se face frică de el, in
diferent de prețul de singe care 
t se cere. Pentru faptele de 
luptă și pentru unitatea noastră 
sufletească in Corpul Aerian 
Român eram supranumiți «bă
ieții teribili de la asalt», dar 
dintr-o sută, cîțl am fost la 
început, nu ne-am mai întors 
de pe front decît 46, iar acum 
nu mai 
însă să 
că am 
Atunci,

sintem decît 18... Vă rog 
nu le povestiți celorlalți 
discutat despre
imediat după

război, 
ieșirea

din foc, am promis să ne tntîl- 
nim in fiecare an in a doua ju
mătate a lunii octombrie și să 
nu mai discutăm despre ce a 
fost. Ne-am ținut de cuvint11.

— Dar ce vorbiți cînd vă în
tîlniți 7

Fostul aviator Jean Marines
cu privește spre Culmea Postă
varului și tace; Ne plimbam 
în urma celorlalți cincisprezece, 
prin Poiana Brașov. în ultimii 
șapte ani numai aici și-au dat 
întilnire. Toamna închegase 
frumos și răcoros mărgeanul 
singelui de frunze. Un vintuleț 
de înălțime țifnos și tăios ne-a 
obligat să stringem cordoanele 
pardesielor. într-un tîrziu, Jean 
Marinescu răspunde :

— Pînă să ieșim la pensie am 
tot discutat despre meseriile 
noastre. Cel de colo, cel care 
spune glume este fostul sub
locotenent medic Nicolae Co
vrig. După război a lucrat ca 
medic primar la Buzău. Și eu 
și Vasile Păscu, lui îi datorăm 
viața, ambii sintem invalizi de 
război, el ne-a dat primele în
grijiri. Datorită lui m-am putut 
întoarce la Rimnicu Vîlcea, unde 
am lucrat ca economist, iar 
Pascu ca tehnician în comuna 
Dealu Mare, Dîmbovița. Mulți

și-au continuat studiile și au 
devenit ingineri, subinglneri și 
tehnicieni : fostul nostru co
mandant, Lazăr Munteanu, a 
lucrat la Cluj-Napoca ; Alexan
dru Marinică la Brașov ; Vasile 
Anghel, Gheorghe Olaru, Ștefan 
Pucas, Ion Cara și Constantin 
Georgescu la București ; Ion 
Enache la Bușteni, Victor Zam
fir la Oradea. Unii nu s-au lă
sat de aviație — Ion Poenaru, 
Leonid Șotropa, Ștefan Matees- 
cu, Trifan Bulhac — iar alții au 
făcut ceea ce le-a plăcut mai 
mult : Dumitru Marinescu e 
sculptor la București, Victor 
Dumbravă a fost inspector de 
Bancă la Focșani, Ernest Che- 
fueux a lucrat în turism... Dis
cutăm despre meseriile noastre 
de pace. Marea majoritate sînt 
membri de partid, am muncit 
bine, cu spirit de răspundere. 
Acum, mai ales în ultimii ani, 
discutăm despre copii și nepoți, 
despre școlile și meseriile lor

de pace... Asta discutăm, 
nimic despre cum a fost 
război. Deși l-am făcut, nouă, 
românilor, nu ne-a plăcut și nu 
ne place războiul. Vrem să 
trăim și să muncim în pace. Să 
știți că nu văd ce s-ar putea 
scrie despre noi, sîntem niște 
oameni obișnuiți care se întîl- 
nesc între ei în fiecare an, în 
a doua jumătate a lunii octom
brie. Atît.

Atît și transcriu : „Nouă, ro
mânilor, nu ne place războiul, 
deși l-am făcut. Vrem să trăim 
și să muncim in pace**. Și încă : 
„Românul este suflet pașnic și 
curat, dar cind i se răpesc 
glia, libertatea și demnitatea nu 
se Iasă umilit, merge pînă la 
capăt, luptă fără frică1*. Atît. 
Este opinia unui om care par
ticipa la a 40-a întilnire cu foș
tii săi tovarăși de arme. In 
acest an, al 40-lea al libertății 
noastre.

Mircea BUNEA

dar 
in

Seara, cînd fluviul 
nu e lăsat să doarmă
De fapt nu o 

teva minute au
Citeva minute 

simțit, am auzit, 
lîngă mine și sub 
mele, omul — și anume omul 
acestui colț de lume — slujin- 
du-se de forțele mecanice pe 
care tot el le-a creat, operează 
modificări colosale în geografia 
fizică a Terrei.

De departe, fluviul părea 
să-și urmeze netulburat drumul 
început cu milioane și milioane 
de ani înainte. Era atît de calm! 
Era âtît de sigur pe forța sa ! 
Atît de maiestuos și cu un atît 
de somptuos orgoliu ! Incît nici 
o undă din molatica sa ființă 
nu se înfiora. Nu bănuia sau nu 
voia să ia în seamă că o forță 
încă mai grozavă decît a lui — 
și care l-a mai îngenuncheat și 
altădată — pornise un nou asalt.

Plecasem dintr-un capăt al 
uriașului șantier înaintind, cu 
mai scurte ori cu mai lungi po
pasuri. Străbătusem spațiile 
ample, de catedrală tehnică, ale 
uzinei electrice. Discutasem pe 
îndelete cu oameni care, cu o 
calmă stăruință, montau, sudau, 
așezau în lăcașurile lor și îm
binau între ele miile de uriașe 
sau minuscule piese ce aveau să 
alcătuiască șirul de turbine și 
generatoare. Oameni cu biogra
fii tulburătoare, cărora munca 
aceasta le-a dat minți și suflete 
de înțelepți. Coborisem, ca în- 
tr-un submarin, in interiorul 
unei foarte complicate turbine 
bulb... Tot îmbogățindu-mă cu 
imagini și cu minunatele trăiri 
ale oamenilor de aici mersesem, 
deci, fără să-mi dau seama, me
reu mai aproape de fluviu...

pi, dintr-odată, iată-mă în 
centrul unei mișcări teribile. 
Mereu trebuind să alerg dintr-o 
parte într-alta pentru a mă 
feri din calea giganticelor auto
basculante alături de care pă
ream o buburuză înfiorată de 
emoție și uimire. Pămintul de 
sub mine se cutremura, vuietul 
marilor motoare îl simțeam în 
pîntece. Intr-un loc mai ferit am 
stat să pricep ce se întîmplă. 
Coloșii mecanici apăreau intr-un 
șir neîntrerupt, venind din 
noaptea ce tocmai se lăsa ; pe

zi, ci doar cî- 
fost.
în care 

am văzut cum, 
picioarele

am

un rondou cît un arman se ră
suceau prin dese mișcări de 
du-te-vino pentru a ajunge cu 
spatele in buza apei și a-și răs
turna acolo, cu un huruit surd, 
încărcătura. Apa fierbea înghi
țind bolovanii, cuburile din be
ton și stabilopozil de zeci de tone 
fiecare. Un om, îmbrăcat într-o 
șubă cu un guler bogat, supra
veghea totul cu mîinile în bu
zunare. nemișcat (doar privirile 
îi alergau atente de colo-colo) 

„..toată această . dezlănțuire de 
forțe. El, inginerul Ion Cră- 
ciunescu, era doar unul dintre 
constructori, sute și sute, șo
ferii marilor basculante, buldo- 
zeriști, macaragii, betoniști, care 
duceau aici o bătălie înverșu
nată. „Ați pornit 7“ „Da“. „Du
rează mult 7“ „Cîteva săptă- 
mîni“. „Zi și noapte ?**. „Da“.
Și atît.

începuse închiderea Dunării 
prin cel de-al doilea batardou 
de pe brațul principal. Sub ochii 
mei, omul — și anume omul 
acestui frumos colț de lume .— 
pornise atunci asaltul final al 
încă uneia dintre cutezătoarele 
sale lucrări asupra geografiei 
fizice a planetei. Marele fluviu 
era din nou 
într-alt fel, anume 
care energia să să 
but al civilizației 
progresului țării.

Era o seară a sfîrșitului 
octombrie, cu puțin înainte de 
intrarea in funcțiune a ecluzei 
românești, la Porțile de Fier II.

silit să 
în felul 
devină 
umane,

curgă 
prin 
atri

al

de

Acasă, printre ai tăi
Ședința aceea cu președintele 

C.U.A.S.C.-ului îl emoționa vă
dit pe Ion Ciotmonda, șeful 
fermei pomicole Jelna din Bis- 
trița-Năsăud. Se vedea după 
modul cum învîrtește, mîngiin- 
du-1 în căușul palmelor, un măr, 
cum urmărește cu privirile sub
țiate liniile sîngerii de pe tenul 
auriu al fructului. De ce-1 emo
ționa 7 Nu era la prima ședință 
de acest fel cu președintele 
C.U.A.S.C.-ului, iar măsurile 
luate după fiecare din ele- se 
dovediseră cît se poate de la 
locul lor, cît e el Ciotmonda de 
„tată al merilor*1. Și președin
tele C.U.A.S.C.-ului, Ion Moldo
van, avea ceva sfielnic în miș
cări, deși se vedea bine că este 
„om al casei11, cunoaște fiecare 
muncitor de aici, flecare colț 
de livadă. S-a dovedit imediat : 
îi trebuiau doi oameni din fer
mă pentru alte livezi unde încă 
se mai considera că mărul 
crește „așa cum vrea cerul11. 
Unde era nevoie de „oamenii 
lui Ciotmonda1*. Și le-a zis pe 
nume. Cei mai buni poleniza- 
tori, cei mai buni altoitori, cei 
mai buni... După care, în mica 
încăpere nu s-a mai auzit decît 
bîzîitul unei albine atrase de 
aromele din fructiere.

— Bine, dar mă lași fără 
mîini tocmai acum, în etapa de 
sfîrșit a cercetărilor, după ani 
și ani — a zis încet șeful de 
fermă.

— Ai mai rămas fără „mîini** 
și altădată, dar cercetările n-au 
stat pe loc — i-a răspuns pre
ședintele privindu-1 în ochi. IțE 
rămîne ceva suflet, ceva inimă. 
Crești alții.

Apoi, ca o_ justificare față de 
el însuși ; 
ții, dacă 
acasă 7“

Pe doctorița Ivănica Pîrciu, 
din comuna Viișoara, județul 
Vaslui, am cunoscut-o in pri
măvara acestui an, la dispensa
rul comunei. Ne-a vorbit cu căl
dură și o bună cunoaștere a oa
menilor, căutînd să se situeze 
ftiereu în umbră, ca și cînd con
tribuția ei la menținerea 
de sănătate a oamenilor 
minimă, 
despre 
ascunde 
ex tremă 
cabilă

stării 
ar fi 
aflat 

ce se 
de o

„De unde să iau al- 
nu de la mine de

Și nimeni nu s-a mal împotri
vit. Ion Ciotmonda a început 
să mingîie din nou mărul, să-i 
pipăie cu privirea subțiată 
nervurile sîngerii. „Ce să-i 
faci 7 Dacă acasă n-o găsi omul 
înțelegere, apăi unde 7“

După ședință, mi-a spus pe 
scurt cauza emoției lui. Și 
care e aceeași cu a președin
telui. Ion Moldovan e fos
tul adolescent angajat acum 
15 ani la fermă ca săpător, ace
lași care la început nu știa deo
sebirea dintre tăiatul unul co
pac și altoitul unui pom, ace
lași tînăr îndrăgostit de mere, 
apoi seralist la liceu, același 
adjunct al șefului de fermă, a- 
celași absolvent al facultății la 
cursurile fără frecvență, același 
președinte al C.U.A.S.C.-ului. Și 
care, atunci cînd are nevoie, de 
uri ajutor, vihe: ,\aeasă“, la li
vada în care a crescut odată cu 
pomii, la oamenii lui din Jelna. 
Și poți să te pui de-a curme
zișul 7 Hai spune...

De la alții am 
voința de fier 
sub învelișul 

delicatețe și o inexplț- 
timiditate a Ivănicăi. 

Este o fiică a acestui sat care, 
departe fiind de calea ferată, nu 
izbutea să capteze interesul ab
solvenților din facultățile de 
medicină. Tare i-ar fi plăcut să 
fie doctoriță la ea în sat ! Dat 
mijloacele ei erau, în adoles
cență, foarte modeste. S-a mul
țumit, pentru început, cu postul 
de infirmieră la spitalul de copil 
din Bîrlad. Șapte ani i-a îngri
jit și alintat pe micii pacienți, 
învățînd în același timp.

Sutele de zile, miile de ore 
de studiu i-au deschis porțile 
mult visate ale Facultății de 
medicină din Iași. La 33 de ani 
Ivănica devenise studentă. O 
studentă cu o ambiție deosebită, 
cu o teribilă dorință de a acu
mula noi și noi cunoștințe pen
tru atunci cînd se va afla în sa
tul ei, singură cu răspunderea

vieții și sănătății oamenilor în 
mină. Lucrarea ei de diplomă a 
fost notată cu 10. La absolvire, 
in 1974, deși făcuse acest uriaș 
efort ca să ajungă doctoriță în 
satul ei, a fost repartizată in 
altă comună din județ... I-au 
trebuit doi ani de stăruințe pen
tru a ajunge, in fine, la 
Viișoara.

Și această extraordinară forță 
morală stă ascunsă în spatele 
sfielii, al unei gingășii sufle
tești reale, calități atît de pre
țuite de concetățenii ei, obiș- 
nuiți să găsească, la dispensar, 
o vorbă bună de încurajare, un 
sfat medical de o indiscutabilă 
competență. Această forță iese 
la iveală la momentul oportun, 
Cînd este nevoie de ea.

Doctorița Ivănica Pîrciu, în 
modestia-i exagerată, se va su
păra, poate, citind aceste rin- 
duri. Ih concepția ei, toți anii 
de neîntrerupt și greu urcuș nu 
sint altceva decît răspunsul firesc 
unei chemări lăuntrice spre îm
plinirea unei datorii față de oa
menii în mijlocul cărora a cres
cut. Dar dacă, într-o zi, s-ar 
afla că face parte dintr-o expe
diție care și-a propus să esca
ladeze Everestul fără măști de 
oxigen, nu ar fi de mirare. O 
asemenea voință Învinge orice 
obstacol.

Rodlca ȘERBAN

în prima noapte
a anului

Laurentiu DUȚA

99 Adversarii"
Sala de 

Vreo trei 
niseră atrași de marele specta
col pe care îl promitea derbiul 
campionatului de handbal mas
culin dintre Steaua și Dinamo 
(cele mai puternice echipe de 
la noi, care numără în rîndurile 
lor mai mulți internaționali). 
De o parte și de alta a terenu
lui de joc — în tribune separa
te — se instalaseră înfocatele ga
lerii ale celor două formații. Cu 
steaguri, trompete și tot felul 
de instrumente zgomotoase, fie
care își încuraja echipa favo
rită și scanda versuri „înțepă
toare1* la adresa celeilalte echi-

sport era arhiplină, 
mii de spectatori ve- pe sau a celeilalte galerii, Cînd 

să înceapă meciul, crainicul a 
anunțat că jucătorul Cornel Du- 
rău de la Dinamo împlinește în 
acea zi frumoasa vîrstă de 25 
de ani. L-au îmbrățișat coechi
pierii lui dinamoviști, l-au îm
brățișat adversarii stelțști (de 
fapt, și ei coechipieri cu el la 
națională), i s-au înmînat flori, 
în tot acest timp, galeria ste- 
listă a cintat la unison și din 
tot sufletul „Mulți ani trăiască!1* 
Un gest „fair play“ care a miș
cat inima dinamovistului Durău 
și a impresionat întreaga asis
tență.Mihai CARANFIL

Gheorghe MITROI

„Felicitări
aviatorilor români"

Un interviu ratat
Eram în jurul mesei vreo zece 

inși — șapte, opt oameni de la 
„Independența** Sibiu, și doi 
ziariști. In limbajul nostru pro
fesional, o asemenea reuniune 
se numește, cine mai știe de 
ce, „masă rotundă**. Ca în 999 
de cazuri dintr-o mie, masa era, 
bineînțeles, dreptunghiulară ; 
discuția însă se „rotunjea**, își 
rotunjea înțelesurile pe măsură 
ce înaintam în miezul lucruri
lor. Se vorbea despre citeva în
tîmplări deosebite petrecute în 
ultimul an .in perimetrul uzinei, 
mari dificultăți tehnice învinse 
cu bravură de vestitul colectiv 
muncitoresc.

Ca în mai orice discuție în 
care elementele tehnice au un 
rol preponderent, ziaristul îl în
trerupe pe vorbitor, cere lămu
riri, precizări suplimentare, 
roagă să i se explice cu de-a- 
mănuntul un aspect sau altul 
— de cele mai multe ori lucruri 
care nici nu vor apărea în arti
col, dar absolut trebuincioase 
infrastructurii sale. Pentru 
dumneavoastră, cititorii, să 
tiți cu plăcere un articol 
care tehnica are un cuvînt 
spus, chiar dacă articolul 
ocupă de universul interior
celor care mînuiesc utilajele, 
trebuie ca ziaristului să-i fie 
limpezi toate împrejurările — în 
primul rînd, firesc, cele tehnice.

Deci... zece inși vorbeau. Mai 
mult sau mai puțin pe rînd. Cî- 
țiva, cu hîrtie în față, cu creion

ca 
ci-
în 
de 
se 
al

își însemnau o idee, făceau o 
schiță pe care o arătau ziariști
lor, controlau niște cifre. La un 
moment dat, unul dintre ei, un 
inginer, Teodor Hășmășan, în
cepe să-și însemne cu febrilita
te ceva intr-un carnet. Mai trec 
citeva minute, se ridică brusc și 
pleacă din încăpere.

...N-a mai revenit nici după 
trei ore. La terminarea discu
ției, întrebat, secretarul comite
tului de partid a schițat ceva 
ca o scuză. Oricum, nu ne-a pi
cat bine abandonul inginerului 
— cu atît mai mult cu cît din 
zisele celorlalți reieșise că este 
unul dintre cei mai competent! 
specialiști ai uzinei. De ce n-o 
fi vrut 
Ce nu 
nu i-a 
spus 7

Mai 
răspunsul : în biroul său, ingi
nerul calculează și desenează la 
planșetă. „Știți, cînd cineva a 
pronunțat cuvîntul alezat, am 
avut o străfulgerare : îmi bat 
capul cu o problemă de citeva 
luni și, brusc, mi-a venit so
luția. Acum o finalizez...**.

Vorbea Cu noi și ochii i se 
întorceau mereu spre planșetă. 
Firesc, l-am lăsat în pace. Era 
prima oară cînd ne bucuram că 
am ratat un interviu.

Călătoream spre Statele Unite 
ale Americii.

Vocea caldă a crainicei de 
bord se risipește ca o adiere 
printre pasageri. Cei mai mulți, 
turiști americani, destul de in
diferenți Ia momentul decolării. 
„Doamnelor și domnilor, cursa 
TAROM RO 301 va zbura cu 
destinația New York, cu o escală 
la Viena. Comandantul .aerona
vei și întregul echipaj vă urează 
o călătorie plăcută...**.

Avionul rulează liniștit pe 
pista de beton a aeroportu
lui Otopeni. In citeva minute 
motoarele ating turația maxi
mă. Și iată frumoasa pasăre 
de metal, purtind însemnele 
„TAROM“, plutește în aer cu 
dezinvoltura unui oip care se 
plimbă pe bulevard.

„Ooo 1“ se aude deodată, ca o 
descătușare a sufletului, corul 
zecilor de pasageri. Pentru ca 
apoi discuțiile să deslușească 
sensul acestei mirări. Lîngă 
mine, o doamnă blondă, vădit

să participe Ia discuție 7 
i-a convenit 7 Și dacă 

convenit ceva, de ce n-a

tîrziu aveam să aflăm

Georqe-Radu
CHIROVIC1

agitată, ține să-mi spună : „Ex
celent !“, „Minunat !“, „Admira
bil !“, „Bravo !“. Către mine : 
„Călătoresc de cîteva zile cu 
avionul prin Europa, dar nu 
mi-a fost dat să am parte de 
o decolare atît de liniștitoare11.

...„Doamnelor șl domnilor, 
peste citeva minute vom ateriza 
la Viena. Vă rugăm să vă legați 
centurile de siguranță**...

Aceeași voce caldă a crainicei 
de bord aduce liniște în rîndul 
pasagerilor, preocupați acum de 
pregătirile pentru aterizare. Cî
teva manevre sigure, executate 
cu dezinvoltura pe care numai 
marea performanță o poate adu
ce, și aeronava TAROM ateri
zează lin, ca un pescăruș plu
tind deasupra apei.

„Ooo !“, „Excelent !“, „Minu
nat !“... răsună vocile admira
tive ale pasagerilor.

Urmează aceeași decolare 
calmă, iar după un zbor de opt 
ore peste întinderea oceanului, 
ne apropiem de punctul termi
nus al călătoriei.

Și din nou, aceeași aterizare 
lină, ca o întindere leneșă pe 
pista de beton a aeroportului 
„Kennedy*1.

Răsplata pasagerilor nu întîr- 
zie nici o clipă. Cînd roțile 
aeronavei atingeau pămîntul, 
s-au pornit ropote de aplauze. 
După cîteva momente de „mers 
la pas“, avionul s-a oprit. Ma
nifestarea spontană de admira
ție pu a contenit însă, pînă ce 
echipajul nu a ieșit la „rampă11. 
Figurile luminoase ale membri
lor echipajului comandat de 
Dan Sonia au stîrnit și mai mult 
entuziasmul călătorilor. Doamna 
blondă de lingă mine îmi spu
ne : „Am auzit că voi, românii, 
aveți aviatori excelenți dar 
acum m-am convins. Pot spune 
că este cea mai liniștitoare că
lătorie pe care am făcut-o vre
odată cu avionul. Dacă aveți 
ocazia, transmiteți-le calde fe
licitări tuturor aviatorilor ro
mâni1*.

Au zîmbet în priviri. Și mîn- 
drie. Și lumina unui triumf pe 
care încearcă să-l ascundă cu 
modestie greu stăpînită. Dar îi 
înțeleg. Ii înțeleg pe măsură ce 
se derulează povestea lor. Și 
sint atît de tineri. Și sînt atît de nerilor o pretențioasă industrie 
fjiUTmw.iin, .entuziasmul. în, carș textilă în țesătura căreia soțiile
se scaldă, în siguranța cu eare 6i fiicele olarilor și minerilor 
întîmpină viitorul, în gîndul lor 
cu aripi de vultur.

Lucrau în Capitală 
organisme centrale de 
și îndrumare a industriei, alții 
în diverse fabrici de textile. 
Cîți au fost 7 La început... doar 
cinci ! Din acești cinci avem în 
față doar trei. Ceilalți doi sînt 
plecați cu treburi în afara între
prinderii. Dar ei, cei trei, pot 
spune totul, ca și cum ar fi toți 
aici. Pentru că ei, cei cinci, au 
fost primul nucleu, nucleul de 
pornire. Și, apoi, ceilalți două 
sute, care li s-au adăugat aici, 
pe meleagul Horezului. Și un 
nucleu, se știe, este un tot or
ganic, de nedespărțit. Vibrează 
la fel, simt la fel, gîndesc la fel.

— Deci, la început ați fost 
cinci...

— Nu s-a putut altfel — spu
ne inginerul Doru Nicolaescu. 
Era primul pas. Dar, știți, asta 
e principalul, cine face primul 
pas, cine pune piatra de teme
lie. Au vrut să vină aici mai 
mulți, s-au zbătut, au pledat cu 
înflăcărare, au adus argumente. 
Nu, nu-i puteam lua pe toți. 
Atunci mi-a fost greu și mi-a 
părut rău că fusesem numit di
rector al încă inexistentei între
prinderi — un proiect — și nu 
un inginer simplu. Aveau însă 
munca lor, rostul lor, se conta 
pe ei acolo, la postul lor. Ne-au 
invidiat și ne-au urat succes. 
Aveau și de ce. Să pornești și 
să răspunzi de construcția, de 
utilarea și de intrarea în pro-

ducțle a unei fabrici noi, mo
derne, să faci totul cu mintea și 
mîinile tale — iată o șansă ! Să 
începi totul de la zero, aici, în 
dealul Hurezului, întemeindu-i 
acestui meleag al olarilor și mi-

— unii în 
conducere

oltenești — iată o faptă de is
pravă 1

Au fost zile și nopți de griji, 
de muncă asiduă, de speranțe, 
îndoieli, de nereușite și reușite, 
cum se petrec, dealtfel, lucru
rile în viață. Totul s-a uitat 
și privirile sint îndreptate îna
inte. Cîte o amintire le fulgeră 
pe buze : „Iți amintești, Sma- 
randa Vieru 7 Iți amintești, Va
lentin Rîjchin 7 Veniseră 27 de 
vagoane cu utilaje. Le-am des
cărcat — muncitori, tehnicieni, 
ingineri — în noaptea cînd anul 
1983 preda anului 1984 ștafeta!“ 
Clipe de acestea sint aur alb în 
sufletul lor 1 Li s-a încredințat 
lor, tinerilor, realizarea unei in
vestiții de 750 de milioane. 
Iat-o împlinită 1 Cum împlinite 
de către tinerii țării sint inves
tiții de 
lioane, 
Dunăre 
vastele 
termocentrale sau hidrocentrale 
uriașe — izvoare de energie 
pentru înflorirea și mai puter
nică a vieții noastre. „Să faci 
totul cu mintea ta, cu mîinile 
tale — iată o șansă !** — spunea 
unul dintre interlocutorii noștri. 
Da, iată fireasca șansă oferită 
fiecărui tînăr al patriei socialis
te. Tinerețea și vigoarea lor sint 
tinerețea și vigoarea țării care-i 
crește, deschizîndu-le mereu 
noi și noi orizonturi ale răspun
derii bărbătești, revoluționare.

alte sute și sute de mi- 
de miliarde, la Canalul 
— Marea Neagră, pe 
șantiere de irigații, la

Dionisie ȘINCAN

Drumuri către
oameni

Tocmai terminase audiențele. 
Reporterul i-a surprins un zim- 
bet abia schițat pe obraz. Din
colo de el, starea de frămîntare 
firească a omului aflat sub pre
siunea atîtor întrebări. Cu răs
puns exact sau cărora trebuie 
să le afle neapărat cuvenitul 
răspuns.

— Cu ce rămîne un primar 
după o astfel de întilnire cu ce
tățenii 7

Elena Burac, primarul orașu
lui Dorohoi, județul Botoșani, 
pune ordine în gîndurile care 
nu-i dau pace :

— CU dorința concretă de a 
găsi rezolvări concrete la pro
blemele omului.

— Și care sînt problemele ri
dicate la audiențele de azi 7

— Să grăbim lucrările la 
blocurile de pe Bulevardul Vic
toriei. Să construim apartamen
te mai frumoase. Să facem por
țelan, sticlă și porțelină numai 
de calitate ridicată. Să nu uităm 
terenurile de joacă pentru copii, 
grădinița și școala propuse a fi 
finalizate pentru anul 1985. Cel 
puțin cînd e vorba de lucrurile 
care îi privesc pe copii, cererile 
sînt, uneori, imperative, parcă 
noi n-am ști că așa trebuie să 
fie...

tn clipa aceea a sunat telefo
nul. De la prima silabă auzită

acolo, în receptor, o lumină tul
burătoare alungă orice urmă de 
preocupare, de oboseală de pe 
obrazul Elenei Burac:

— Da, mamă, te ascult... Așa... 
Foarte bine că ți-ai pus singur 
de mincare... Ești doar băiat 
mare, în clasa a Vl-a... Cum 
zici că te-ai îmbrăcat ?... Așa, 
foarte bine... Ai repetat lecțiile, 
nu ?... Controlează-ți încă o dată 
ținuta... Da, nu vreau să mă 
faci de rușine... Acum e ora de 
plecare la școală... Să nu întîr- 
zii... Deseară vorbim cum a 
mers... Da... Da... De la tine nu 
aștept decît vești bune... Te să
rut, dragule...

Receptor pus în furcă, mo
mente lungi de pauză...

— Despre ce vorbeam 7 în
treabă Elena Burac.

La capătul de fir al telefonu
lui de adineaori, problemele 
omului de acasă, ale primăriței. 
Aici, la locul ei de răspunderi, 
problemele 
din oraș.

— Despre
Telefonul 

pornit să sune. Reporterul res
pectă această tăcere, își strînge 
bloc-notesul și pleacă și el pe 
drumurile sale către oameni.

tuturor oamenilor

ce vorbeam 7... 
tace — încă nu s-a

Hie TANASACHE

Desene de Gh. CALARAȘU

I
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Strălucit bilanț al muncii 
patriotice a tineretului

Telegrama adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

de către C.C. al U.T.C.

(Urmare din pag. I)
în continuare totul, și să ac
ționăm în așa fel încît anul 1985 
să oprească cel puțin acest curs 
periculos și să deschidă calea spre 
o politică rațională.

Noi, cei din Europa, sîntem în 
mod deosebit preocupați de conti
nuarea amplasării rachetelor ame
ricane pe continentul european și 
realizării contramăsurilor nucleare 
ale Uniunii Sovietice. Pentru noi, 
europenii, aceasta înseamnă nu 
niște teorii abstracte sau niște 
lucruri îndepărtate — înseamnă că 
arma atomică se găsește astăzi în 
Europa, cu posibilitatea ca, prin 
declanșarea acestor arme, Europa 
să dispară de pe planeta noastră, 
șau să dispară ea în primul rînd :■— 
pentru că, făPă nicî'o îndoială, așa 
cum am menționat, aceasta' va 
avea urmări deosebit de grave și 
asupra celorlalte popoare de pe 
alte continente. Iată de ce, pentru 
noi, europenii, problema anului 
1985 este de a face totul pentru a 
determina oprirea amplasării ra
chetelor americane, a contramăsu
rilor sovietice și desfășurarea de 
tratative pentru retragerea rache
telor de pe continentul european și, 
în continuare, a tuturor armelor 
nucleare.

Aș dori să exprim înalta noastră 
satisfacție și apreciere pentru miș
cările uriașe de pace din Europa 
și de pe alte continente. Vorbesc, 
îndeosebi, despre Europa, pentru 
că aici, și în acest an, popoarele 
s-au ridicat cu mai multă forță și 
înțeleg că trebuie să-și apere exis
tența și viața. De aceea, am con
vingerea că este posibil ca, întă
rind lupta popoarelor pentru pace, 
să determinăm realizarea acestui 
obiectiv.

(Urmare din pag. I)
— Bedri Karim Kadim ; Aus
triei — Andreas Berlakovich ; 
Marii Britanii — Philip McKear- 
ney ; Finlandei — Jussi Monto- 
nen ; Republicii Peru — Jaime 
Castro Mendivil ; R.S. Cehoslova
ce — Jan Papp ; R.P.D. Co
reene — Zo lang Guk ; R.P. Con
go — Stanislas Charles Batheas 
Mollomb; Republicii Portugheze — 
Luis Quartin ; R.P. Mongole — To- 
gociin Ghenden ; Indiei — H. D. 
Bhalla ; R.S. Vietnam — Fam Duy 
Toan ; R.P.S. Albania — Zoi Tos
ka ; Republicii Federale Nigeria — 
Philip Binye Koroye ; Republicii 
Algeriene Democratice și Popu
lare — Abdennour Bekka ; țJama- 
hir:ei ziraoe UDlene Populare So
cialiste — Abdel Hamid F. Far- 
hat, secretar al Comitetului popu
lar al Biroului popular ; Olandei
— Charles Simon van Straten ; Da
nemarcei — Mogens Edsberg ; R.D. 
Germane — Herbert Plaschke ; 
Turciei — Sureyya Yiiksel ; Japo
niei — Masanari Ozaki ; Regatu
lui Thailanda — Ukrit Durayapra- 
ma ; Republicii Guineea — Cisse 
Fode ; însărcinați cu afaceri ad-in- 
terim ai : Liberiei — Webster 
Simpson ; Republicii Chile — Pa
blo Cabrera Gaete ; Republicii O- 
rientale a Uruguayului — Marco 
Eduardo Capurro Avellaneda ; Re
publicii Ecuador — Raul Mantilla 
Larrea ; Republicii Islamice Pa
kistan — Sibte Yahya Naqvi ; Re
publicii Islamice Iran — Morteza 
Saffari Natanzi ; Republicii Fede
rative a Braziliei — Edelcio Jose 
Ansarah ; Republicii Democratice 
Sudan — Attalla H. Bashir : R.P. 
Chineze — Kang Jimin ; R.S.F. Iu
goslavia — Milan Marinkovici ; 
Belgiei — Frank Recker : Elveției
— Erich Imm; Republicii Venezue
la — Jesus Alberto Zarraga 
Reyes ; Republicii Columbia — 
German Ramirez Bulla ; Republicii 
Zimbabwe — Nicholas T. Mukan- 
ganga ; R.F. Germania — Gottfried 
Georg Evertz ; Republicii Gaboneze
— Franțois-Lambert Kombe ; Re
publicii Arabe Egipt — Mohamed 
Safwat ; Republicii Burundi — 
Zacharie Madaga ; Republicii Isla
mice Mauritania — Ahmed Ould 
Bekrine ; Marocului — Ahmed 
Bakhat ; Ezzat Abou El-Rob. re-

Ne atrage însă atenția faptul că, 
în unele capitale, se fac declarații 
că nu numai că nu trebuie să se aș
tepte minuni de la întîlnirea Gro- 
mîko—Shultz, dar că nici nu tre
buie să se aștepte că s-ar putea 
trece la sistarea producerii și am
plasării noilor armamente nuclea
re. Doresc să declar deschis că, în 
ce ne privește, considerăm că o 
asemenea abordare nu corespunde 
intereselor Europei, nici ale popoa
relor care au armele nucleare, nu 
corespunde intereselor întregii 
lumi. Noi așteptăm nu tratative la 
adăpostul cărora să se continue 
înarmarea nucleară ; așteptăm tra
tative care să oprească înarmarea 
nucleară și să ducă la reducerea și 
la eliminarea armelor nucleare.

In general, ne pronunțăm pentru 
dezarmare generala, -l- inclusiv 
pentru reducerea armelor clasice 
— pentru stabilirea unui raport de 
forțe între cele două blocuri mi
litare, între cele două părți, la un 
nivel cit mai redus al armamente
lor. Considerăm că popoarele — și 
din nou mă refer la cele din Eu
ropa— țările din cele două blocuri 
militare au o răspundere deosebită 
și trebuie să acționeze, să se întîl- 
nească și să facă totul pentru a se 
ajunge la oprirea cursului pericu
los al evenimentelor, la realizarea 
înțelegerilor necesare pentru de
zarmare, pentru pace.

Fără nici o îndoială, există multe 
deosebiri de păreri asupra proble
melor internaționale. Trăim în țări 
cu orînduiri sociale diferite, cu 
concepții filozofice și religioase 
deosebite ; dar toate acestea nu 
trebuie să constituie nici cel mai 
mic obstacol în calea conlucrării 
între statele și popoarele noastre, 
între toate țările lumii, în direcția 
dezvoltării fiecărui popor, a asigu-

------ PRIMIREA
prezentantul permanent al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
și Bernard Kamwi, reprezentant 
permanent al S.W’.A.P.O.

Diplomații au transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, din partea 
șefilor de state și guverne, a con
ducătorilor organizațiilor pe care 
Ie reprezintă, calde felicitări, urări 
de sănătate și fericire, de noi 
succese în bogata și rodnica activi
tate ce o desfășoară in fruntea sta
tului român, spre fericirea și pros
peritatea poporului, pentru priete
nie. înțelegere și colaborare între 
toate națiunile, pentru securitate 
și pace in lume.

în cuvintul său, decanul ad-inte- 
rim al corpului diplomatic, ambasa
dorul Republicii Filipine — Mario 
C. Belisario, a spus :

Mult stimate domnule președinte,
în calitate de decan ad-interim, 

îmi revine onoarea deosebită de a 
mă adresa dumneavoastră, in nu
mele corpului diplomatic de la 
București.

Noi, cei din comunitatea interna
țională, care sîntem în România de 
mai mult sau mai puțin timp, îm
părtășim experiențe diferite, dar, în 
1984, am fost privilegiați să fim 
martorii a trei evenimente istorice 
majore ale țării dumneavoastră.

Primul a fost sărbătorirea a 40 
de ani de Ia aniversarea eliberării 
României, eveniment prin care s-a 
comemorat lupta eroică a poporului 
dumneavoastră pentru libertate, 
precum și contribuția Iui neprețuită 
la victoria aliaților și la căderea 
imperiilor fasciste. In timpul săr
bătoririi, am putut să luăm cu
noștință nemijlocit de marea și 
profunda prietenie de care Româ
nia se bucură, pe bună dreptate, în 
rîndul tuturor națiunilor, fapt de
monstrat și de numărul mare de 
delegații speciale care au fost pre
zente cu această ocazie.

Aceasta s-a realizat ca urmare a 
politicii clarvăzătoare și novatoare 
pe care dumneavoastră, domnule 
președinte, ați adoptat-o și promo
vat-o cu perseverență.

AI doilea eveniment l-a constituit 
cel de-al XIII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, cu care 
prilej au fost subliniate rezultatele 
remarcabile ale țării dumneavoas-

rării independenței, a dezarmării și 
păcii.

Noi vom face totul, și în viitor, 
pentru respectarea neabătută, în 
relațiile dintre state, a principiilor 
deplinei egalități în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, 
respectului independenței și suve
ranității naționale, ale avantajului 
reciproc. Ne pronunțăm ferm pen
tru renunțarea la forță și la ame
nințarea cu forța. Este necesar să 
se înțeleagă că, în actualele con
diții internaționale, trebuie să se 
respecte neabătut dreptul fiecărui 
popor de a-și avea orînduirea socia
lă pe care o dorește și pe care 
o consideră mai bună pentru el. 
Nimeni nu poate să( considere că 
felul lui de a gîndi șau organiza
rea, dintr-un stat sau. altul tretruie ' 

, neapăraț să fie însușită sau aplica
ta și de alte popoare. Trebuie să 
se renunțe cu desăvîrșire la ase
menea pretenții și — repet — să 
se respecte independența fiecărui 
popor. Aceasta constituie, de fapt, 
o necesitate vitală, obiectivă, pen
tru o politică de pace, pentru o 
largă conlucrare internațională !

Ne pronunțăm ferm pentru solu
ționarea problemelor litigioase nu
mai prin tratative, pentru înceta
rea conflictelor actuale și rezolva
rea lor pe calea politică, pașnică. în 
acest cadru aș menționa necesita
tea de a se face totul pentru ca, 
în anul 1985, să se deschidă cel pu
țin calea unei soluționări politice, 
reale, a problemelor din Orientul 
Mijlociu, pe baza dreptului po
porului palestinian la autodetermi
nare, inclusiv la realizarea unui 
stat propriu, independent.

Acordăm o mare însemnătate 
problemelor de ordin economic. 
Este cunoscut că și în 1984, pe an-

DE LA PALATUL
tră, obținute din anul 1979 și pînâ 
în prezent, și au fost trasate direc
țiile și obiectivele principale care 
vor călăuzi România pînă în pra
gul secolului XXI.

Doresc să folosesc acest prilej 
pentru a reînnoi felicitările noastre 
adresate dumneavoastră, domnule 
președinte, cu prilejul realegerii 
dumneavoastră ca secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
precum și urările de deplin succes 
în continuarea activităților dum
neavoastră, la cîrma României.

Al treilea eveniment a fost înche
ierea construcției Canalului Dunăre- 
Marea Neagră, realizare ingine
rească cu adevărat măreață, care 
constituie o mărturie a progresului 
tehnic înregistrat de România și, 
totodată, o reflectare elocventă a 
viziunii dumneavoastră de condu
cător. Canalul va da, desigur, un 
nou impuls dezvoltării mai rapide 
a comerțului internațional în aceas
tă regiune.

Vă sîntem recunoscători, de ase
menea, pentru că ne-am bucurat, și 
anul acesta, de ospitalitatea ge
neroasă a poporului român și am 
putut admira bogata cultură a țării 
dumneavoastră, locurile pitorești 
ale României, clima sa plăcută.

Anul care a trecut ne-a permis, 
de asemenea, să cunoaștem mai 
mult istoria milenară a României, 
să înțelegem mai bine societatea 
românească și să apreciem tot mai 
mult dorința sinceră de pace a na
țiunii dumneavoastră.

Domnule președinte,
Popoarele noastre manifestă a- 

ceeași arzătoare dorință de pace ca 
și poporul român. Tocmai de a- 
ceea, ne este plăcut să constatăm 
că România, sub conducerea dum
neavoastră, a rămas credincioasă 
idealului de pace și desfășoară o 
activitate fermă pentru realizarea 
securității globale. Eforturile dum
neavoastră pentru dezarmare, des
tindere și pace sînt bine cunoscute 
și apreciate. Cu doi ani în urmă, 
vocea dumneavoastră părea să fie 
singura care se pronunța cu toată 
forța pentru pace. Desfășurarea e- 
venimentelor a demonstrat că ați 
avut dreptate. Astăzi, mișcarea 
pentru pace a devenit o forță po
litică majoră in Europa și în în- 

samblu, situația economică s-a 
menținut gravă, iar pentru țările 
în curs de dezvoltare a continuat 
să se înrăutățească. De aceea, noi 
considerăm că trebuie să facem în 
așa fel încît anul 1985 să ducă la 
soluționarea unora dintre proble
mele grave ale subdezvoltării, la 
găsirea căilor pentru rezolvarea 
problemei datoriilor externe ale ță
rilor în curs de dezvoltare, pentru 
ridicarea barierelor vamale și pen
tru realizarea unor relații noi, ba
zate pe echitate și avantaj reciproc, 
pentru instaurarea noii ordini eco
nomice internaționale.

Ca și problema păcii, problema 
noii ordini economice internațio
nale constituie un factor vital 
pentru toate popoarele, pentru a- 
sigurarea progresului și 
între toate națiunile lumii.

Sînt multe probleme în viața in
ternațională. Este necesar ca toate 
popoarele și toate țările, mari sau 
mici, fără deosebire de orînduire 
socială, să participe, cu drepturi 
egale, la soluționarea acestor pro
bleme, să crească rolul Organiza
ției Națiunilor Unite, al altor or
ganisme internaționale. Trebuie 
să se acționeze în direcția demo
cratizării activității acestor orga
nizații — inclusiv a Organizației 
Națiunilor Unite — prin creșterea 
drepturilor și a rolului tuturor sta
telor, și, desigur, mă refer în mod 
deosebit la țările mici și mijlocii, 
la țările în curs de dezvoltare și 
țările nealiniate, care constituie 
marea majoritate \a popoarelor 
lumii și sînt nemijlocit interesate 
într-o politică de pace, de inde
pendență și largă colaborare in
ternațională.

în ce o privește, România este 
ferm hotărîtă să facă totul pen? 
tru a contribui, împreună cu toate
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treaga lume, iar popoarele lumii, 
indiferent de orientare ideologică, 
dau glas tocmai acelor idei și idea
luri pe care dumneavoastră le-ați 
formulat de la bun început.

Astăzi, strădaniile dumneavoas
tră incep să dea roade : in mai 
puțin de două săptămini, după un 
an de frustrări și dezamăgiri, în
cercate de popoarele iubitoare de 
pace din întreaga lume, cele două 
superputeri se vor intilni, in cele 
din urmă, la Geneva pentru a face 
un nou început, sperăm noi, pe 
calea dezarmării și păcii. Cu toate 
acestea, nutrim speranța, domnule 
președinte, că veți continua cu a- 
ceeași perseverență campania dum
neavoastră dîrzâ pentru pace și 
dezarmare, deoarece drumul care 
ne așteaptă este încă accidentat și 
plin de pericole.

Anul 1984 a înregistrat, totodată, 
o ușoară imbunătățire a economiei 
mondiale, deși majoritatea țărilor 
în curs de dezvoltare au incă de 
așteptat roadele acestei ameliorări 
economice. Sperăm să nu treacă 
mult pină cînd conducătorii țări
lor dezvoltate vor recunoaște și 
accepta interdependența economică 
ce există între țările lumii și vor 
ajunge la concluzia că numai în 
condițiile unei noi ordini eco
nomice internaționale este cu 
putință să fie utilizate pe denlin 
și în mod universal potențialele 
Terrei și că actuala împărțire a 
lumii in state ultrabogate și state 
desperat de sărace nu este numai 
injustă, dar reprezintă și un pe
ricol la adresa păcii.

în actuala conjunctură, țările in 
curs de dezvoltare au temeiuri să 
aprecieze eforturile dumneavoastră 
îndreptate în direcția edificării 
unei noi ordini economice interna
ționale și inițiativele dumneavoas
tră cutezătoare vizînd ușurarea și 
eliminarea dificultăților lor econo
mice decurgînd din vechea ordine 
economică întemeiată în deceniile 
cinci și șase. Lumea a evoluat în 
mod substanțial astfel incit proble
mele cu care sîntem confruntați nu 
pot fi rezolvate decît dacă se ține 
seama de stadiul actual al vieții 
internaționale, și nu de situația din 
ui mă cu 40 de ani.

în ciuda unui anumit progres 
care a fost înregistrat, totuși anul 
care s-a scurs nu a fost lipsit de 

popoarele, la soluționarea proble
melor grave ale lumii contem
porane.

Deși situația se prezintă încă 
destul de gravă, privim cu opti
mism perspectivele anului viitor ! 
Privim cu optimism posibilitatea 
opririi cursei înarmărilor, a tre
cerii la dezarmare, a reluării po
liticii de destindere și de colabo
rare internațională ! Exprimăm 
dorința poporului român de a se 
obține, în anul viitor, progrese 
reale pe această cale.

Dorim să intensificăm colabo
rarea internațională cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orîn
duire socială. Avem ferma con
vingere că, pfomovînd o largă co
laborare internațională, aplicînd 
ferm principiile'de relații la dâre 
m-am referit,, este posibil Ca po
poarele să găsească calea unei 
conlucrări tot mai active pentru 
dezvoltarea lor economico-socială, 
pentru asigurarea păcii în lume.

Cu această convingere și cu a- 
ceastă speranță, vă rog să trans
miteți popoarelor dumneavoastră, 
șefilor de state, guvernelor țărilor 
pe care le reprezentați, odată cu 
cele mai bune urări de Nou An, 
apelul nostru, al poporului ro
mân, de a acționa împreună în di
recția dezarmării, a păcii, a in
staurării noii ordini economice 
mondiale, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună. în care fie
care popor să trăiască în libertate 
și independență.

Cu aceasta, doresc să vă urez un 
An Nou plin de satisfacții și suc
cese în activitatea dumneavoastră 
de dezvoltare a relațiilor dintre 
țările noastre, multă sănătate și 
fericire !

La mulți ani ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).

dificultăți. Anumite conflicte poli
tice așteaptă incă o reglementare 
pașnică și justă, iar o serie de ca
lamități naturale și alte evenimen
te fortuite au provocat moartea a 
mii de oameni și pagube materiale 
considerabile. Mina ucigașă a te
rorismului continuă să reprezinte 
un pericol grav.

Cu toate acestea, domnule pre
ședinte, răminem neclintiți in cre
dința noastră că pacea și prosperi
tatea tuturor popoarelor nu sint 
numai de dorit, dar și posibil de 
realizat. Sperăm ca in acest scop 
să ne dedicăm întreaga noastră 
activitate, in calitatea noastră de 
diplomați, anul viitor și in anii care 
vor urma. Sperăm că, in cele din 
urmă, vor fi răsplătite strădaniile 
noastre avînd drept obiectiv în
tronarea bunăvoinței și cooperării 
între națiuni, pe căi diplomatice și 
în spiritul bunei vecinătăți, in pa
ralel cu sporirea contactelor intre 
popoare și promovarea activității 
Organizației Națiunilor Unite și a 
altor foruri similare.

Cu aceste ginduri, domnule pre
ședinte, permiteți-mi să vă mulțu
mesc dumneavoastră și membrilor 
guvernului român pentru spiritul 
de cooperare și sprijinul pe care 
ni l-ați acordat în cursul anului 
care se încheie. Permiteți-mi, tot
odată, ca, prin dumneavoastră, să 
exprim profunda noastră gratitu
dine poporului român pentru calda 
sa ospitalitate și prietenie.

în sfîrșit, să mi se permită ca, 
în numele colegilor mei, să vă 
transmit dumneavoastră și doamnei 
Elena Ceaușescu cele mai calde 
urări cu ocazia Anului Nou și să 
exprim speranța fierbinte ca anul 
1985 să aducă poporului român noi 
înfăptuiri, fericire, prosperitate, 
precum și pace întregii lumi. 
(Aplauze).

Mulțumind pentru felicitările și 
urările adresate, a luat cuvintul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea rostită de șeful sta
tului român a fost urmărită cu 
deosebită atenție și interes, fiind 
viu aplaudată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
ridicat o cupă de șampanie in să
nătatea diplomaților prezenți, urîn- 
du-le multă fericire, sănătate, 
succese în activitatea lor, precum 
și tradiționalul ,.La mulți ani !“.

(Urmare din pag. I)
transporturi, sfera serviciilor și din 
unitățile de invățămînt au adus o 
contribuție mereu sporită la efor
tul general al întregului popor pen
tru încheierea cu succes a planu
lui pe acest an. Astfel, planul de 
muncă patriotică al Uniunii Tine
retului Comunist și Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România pe anul 1984 a fost înde
plinit în proporție de 120 la sută, 
iar cel al Organizației Pionierilor 
a fost depășit cu 10 la sută.

în spiritul orientărilor și indica
țiilor date de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul marii mani
festări dedicate aniversării a 35 d.e 
ani de la organizarea primelor 
șantiere naționale ale tineretului, 
de a continua nobilele tradiții de 
muncă pentru țară, tineretul pa
triei noastre a fost și in acest an 
prezent pe marile șantiere ale ță
rii. în cadrul celor 251 șantiere na
ționale, județene și lpcale ale ti
neretului, zecile de mii de briga
dieri au realizat in acest an lu
crări în valoare totală de aproape 
3,2 miliarde lei, îndeplinind astfel 
planul pe acest an in proporție de 
118 la sută. Rezultate de prestigiu 
au fost obținute în toate șantierele 
tineretului, indeosebi în cele na
ționale ; la Canalul Poarta Albă— 
Midia—Năvodari s-au excavat 6,21 
milioane mc pămint și s-au fina
lizat lucrările pe 3,5 km de canal ; 
la combinatele miniere Motrti și 
Rovinari au fost extrase 1,5 mi
lioane tone cărbune energetic ; la 
sistemele de îmbunătățiri funciare 
București Nord, Sculeni—Țuțora— 
Gorban, Viișoara Nord, Cîmpia Ca
racal, Cluj, Valea Jerului s-au pre
dat beneficiarilor 44,7 mii hectare; 
la sistemul hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier II a fost 
inaugurată ecluza românească, iar 
prima turbină a început să producă 
energie electrică : Ia centrala ter
moelectrică Anina s-au produs 
primii kilowați, iar la Drobeta- 
Turnu Severin se fac pregătiri 
pentru punerea în funcțiune a pri
mului grup energetic.

Tineretul patriei noastre și-a 
adus o contribuție însemnată la în
deplinirea sarcinilor de plan ale 
unităților economice, îndeosebi la 
producția fizică și pentru export, 
la realizarea unor cantități tot mai 
însemnate de materii prime, mate
riale, energie, combustibil și pro
duse agroalimentare, organizînd în 
acest sens acțiuni de muncă patrio
tică in sprijinul producției, a căror 
valoare ește de peste 8,5 miliarde 
lei. în agricultură si silvicultură 
tinerii muncitori, țărani, elevi, stu- 
denți și pionieri și-au adus o con
tribuție însemnată la întreținerea
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Cinstire Republicii
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dintre acești ani, propulsînd țara 
spre culmi tot mai înalte de pro
gres și civilizație.

Stau ca o mîndră efigie a anilor 
Republicii verbele a construi, a cti
tori. Pentru câ în acești ani - în 
care s-au descătușat vastele ener
gii creatoare ale națiunii și s-au 
înmănuncheat intr-un unic șuvoi al 
muncii și construcției - s-au dez
voltat forțele de producție, a sporit 
necontenit puterea economică a 
Republicii, a crescut avuția națio
nală ; fiecare dintre zonele țării a 
fost conectată pulsului unei vieți 
economice înfloritoare ; de la un 
capăt la celălalt al său țara a de
venit un mare, un efervescent 
șantier, chipul așezărilor patriei 
innoindu-se din temelii.

Stau, totodată, ca o mîndră em
blemă a anilor Republicii cuvintele 
a participa, a decide, a conduce. 
Căci in anii Republicii oamenii 
muncii au devenit făurarii liberi și 
demni ai propriului lor destin, luînd 
parte directă, nemijlocită la con
ducerea vieții politice și social- 
economice. Ei sînt cei ce gîndesc și 
hotărăsc, ei sint cei ce decid și 
înfăptuiesc. Cu un cuvînt ei sînt 
stăpinii țării, căci toate programele 
noastre de dezvoltare social-econo- 
mică sint rodul consensului națio
nal, poartă girul gîndirii și adeziunii 
colective, incorporează ideile și 
inițiativele întregului popor.

Stau ca inconfundabilă pecete a 
anilor Republicii cuvintele unitate, 
frăție. Căci în acești ani s-a reali
zat idealul străvechi și luminos al 
înfrățirii milioanelor de inimi într-o 
unică și mare inimă, bătînd armo
nios, puternic, s-a înfăptuit osmoza 
conștiințelor, s-a făurit sudura de 
aur a gîndurilor, simțămintelor și 
voințelor. Toți fiii României socia
liste vorbesc o unică limbă - a 
muncii și a creației, sînt însuflețiți 
de o unică voință - a inălța patria 
pe noi culmi de frumusețe și pros
peritate, a așeza România socialistă 
la loc demn, de merit in șiragul 
statelor lumii. Ca o coloană nesfîr- 
șită, sudată din 23 de milioane de 
inimi, nutrite din dragoste pentru 
țară și partid - așa se înfățișează 
Republica noastră în anul 37 al 
luminoasei sale istorii. Unitatea 
noastră este izvorul forței noastre, 
pe ea se întemeiază convingerea 
unanimă că în anii ce vin patria 
socialistă va sui noi trepte, că valori 
și frumuseți noi vom plămădi în 
numele iubirii profunde pentru țară.

Privind de la înălțimea treptelor 
urcate drumul Republicii noastre, 
poporul întreg este adine pătruns 
de adevărul că anii săi cei mai 
rodnici, cei mai bogați în împliniri 
- ca, dealtfel, ai întregii istorii 
naționale — sînt anii care au trecut 
de la istoricul Congres al IX-lea, de 
la a cărui desfășurare vom aniversa 
in curjnd două decenii, alcă
tuind o adevărată epocă. încrus
tată firesc în conștiința oamenilor 
și în filele cărții de istorie sub 

culturilor, efectuarea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, la plantarea 
de arbori, arbuști, viță de vie, 
pomi fructiferi și puieți, la strin- 
gerea și depozitarea a 8 milioane 
tone produse agricole. Tinerii și 
copiii au participat la recuperarea 
și reintroducerea în circuitul eco
nomic a peste 250 000 tone metale 
feroase și neferoase, aproape 40 000 
tone hirtie, peste 112 milioane am
balaje din sticlă, la strîngerea a 
6 800 tone plante medicinale, la 
efectuarea unor lucrări edilitar- 
gospodărești și de înfrumusețare a 
localităților.

Toate succesele dobindite se con
stituie intr-un prilej de mindrie și 
satisfacție, dar și de reînnoire a 
angajamentului nostru de a elimina 
neajunsurile existente, de a face 
totul pentru a ne afla permanent 
în primele rinduri ale marelui 
efort pentru înfăptuirea exemplară 
a istoricelor hotărîri adoptate de 
Congresul al XIII-lea al partidului, 
de a răspunde prin fapte de muncă 
înflâcăratelor îndemnuri pe care 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ni le-ați adresat de la tribuna fo
rumului comuniștilor, 1 astfel incit 
să ne aducem contribuția la reali
zarea celor mai trainice creații 
materiale și spirituale, în măsură 
să ofere peste timp dimensiunea 
reală a forței și unității noastre 
patriotice, revoluționare.

Pentru anul viitor ne propunem 
să ne sporim aportul la realizarea, 
prin muncă patriotică, a unor o- 
biective de investiții, lucrări de 
producție, cercetare și proiectare, 
în industrie, agricultură și silvi
cultură. la recuperarea materiale
lor refolosibile, în valoare de peste 
19,5 miliarde lei, cu 15 la sută mai 
mult decît în anul 1984.

Pășim în anul 1985, anul decisiv 
al actualului cincinal, cu un pro
gram politic, economic și social 
științific riguros fundamentat, de 
o amploare și complexitate fără 
precedent, elaborat cu contribu
ția determinantă a dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe secre
tar general. Ca o dovadă a patrio
tismului, a spiritului nostru revo
luționar. ne angajăm și cu acest 
prilej fericit, în fața dumneavoasr 
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. de a face din munca 
pentru țară suprema rațiune de a 
gindi și acționa. La locul de mun
că și învățătură vom demonstra că 
sîntem tineri comuniști, revoluțio
nari, că ne vom ridica la nivelul 
impus de strălucitele împliniri ale 
acestui minunat timp pe care-l 
trăim, la dimensiunile. viitorului 
luminos al ț României socialiste, 
prefigurat de hotărîrile Congresu
lui al XIII-lea al Partidului Co
munist Român.

hi.'ii-vn . .-r::n .n.uur 
-AB Sqirb slțBisneB

numele strălucitului ctitor al Româ
niei de azi : „Epoca Nicolae 
Ceaușescu".

In aceste două decenii, sub 
înriurirea larg cuprinzătoare a su
flului înnoitor, pătruns în toate 
arterele vieții politice și social-eco- 
nomice a țării, odată cu Congresul 
al IX-lea, am înaintat cu pașii cei 
mai mari pe calea progresului 
social-economic, forțele de produc
ție cunoscînd creșteri fără prece
dent, declanșîndu-se și purtîndu-se 
cu exemplară consecvență bătălia 
pentru o înaltă 'eficiență economică, 
pentru valorificarea superioară a tu
turor resurselor naționale, in acești 
douăzeci de ani s-a întărit necon
tenit frăția și unitatea oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, s-a cimentat puternic coeziu
nea societății socialiste românești. 
O vastă și rodnică activitate 
politico-diplomatică, aflată constant 
sub semnul marilor idealuri de 
pace. Poporul român, opinia publi
că internațională asociază strîns 
mărețele înfăptuiri ale acestor ultimi 
douăzeci de ani de numele to
varășului Nicolae Ceaușescu, cu 
convingerea că marea încredere în 
forța sa de creație, gîndirea 
sa larg deschisă noului, aptă 
să pătrundă esența lucrurilor și 
să descifreze sensurile de pro
funzime ale evenimentelor, capaci
tatea sa unică de a mobiliza și 
organiza energiile naționale au re
prezentat și reprezintă un autentic 
factor dinamizator al mersului îna
inte al țării. O grăitoare întruchi
pare a acestei unanime convingeri 
este strălucitul act politic prin care 
mărețul forum comunist — Con
gresul al XIII-lea al partidului - a 
împlinit voința comuniștilor, a 
întregului nostru popor - realegerea 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu în 
funcția supremă de secretar gene
ral al partidului nostru.

Republica noastră socialistă pă
șește mîndră și demnă pragul unui 
nou an, sub semnul luminoaselor 
obiective hotărîte de popor la 
marele său forum comunist. Un 
drum nou, de muncă creatoare, de 
faptă cutezătoare, se deschide pen
tru întregul popor, un drum pe 
care-l va străbate cu succes, adău
gind înfăptuirilor prezentului, prin 
lucrarea brațelor, prin iscusința 
minții, noi și noi valori și frumuseți. 
Poporul român a dat în anii Repu
blicii măsura adevărată a puterii 
sale de creație, a marilor resurse 
de energie, de abnegație și dăruire 
ale unui popor liber, stăpîn pe 
soarta sa. Poporul român are pen
tru anii ce vin țeluri limpezi, obiec
tive clare, o adîncă încredere în 
puterile sale, ale celor 23 de mili
oane de fii ai Republicii. Să facem 
tot ceea ce depinde de noi pentru 
ca să dăm viață programelor adop
tate de Congresul al XIII-lea al 
partidului, înălțînd Republica socia
listă — patria noastră liberă, demnă, 
prosperă - pe piscuri noi de glorie, 
măreție și strălucire.
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Epoca Ceausescu, epocă de puternic avînt creator, de puternică

Poporul-
Ceaușescu-România

Făuritor de timp prezent, făuritor
De aripi românescului pămint
Partidul - Ceaușescu sînt Timpul viitor 
Destinul nostru-n comunism urcind.

Ni-i visul milenar deschis sub tricolor, 
Prin Ceaușescu, prin partid și demnitate. 
Al Xlll-lea Congres e crez înalt și zbor 
Din adevăr, din pace, cutezanță spre dreptate.

Poporul, Ceaușescu, România, gindul, versul, 
Alesul grai al muncii, demnitatea plină
Sînt aripi ce ridică omenește universul 
Spre pace, spre rodire și luminai

Ion CRINGULEANU

Industrie de nivel mondial Premieră energetică

Privind această fotografie poate că 
unii vor spune : încă o imagine dintr-o 
hală industrială, ca atitea altele cu 
care ne-au obișnuit anii Republicii. Ei 
bine, ceea ce vedeți, nu-i „ca atitea 
altele". M-am interesat și am aflat ; 
mai există în lume doar șase linii de 
fabricație cum este cea a laminorului 
de 20 de țoii din întreprinderea noas
tră. Laminor intrat în funcțiune în 1984, 
al patruzecilea an al libertății noastre. 
Laminor construit ca urmare a dialogu
lui de lucru purtat aici, cu noi, de 
către secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Noua capacitate de producție asigu
ră, aproape Integral, cerințele de țevi 
cu diametre mari ale economiei na
ționale. In același timp, ea situează 
România între puținele țări producă
toare de astfel de material tubular. 
Performanță la care s-a adăugat, tot 
în acest an - al 37-leo al Republicii - 
și laminarea în premieră a conductelor 
destinate să lege sondele de pe plat
formele din largul Mării Negre cu 
țărmul. Aș mai putea adăuga și faptul 
că majoritatea covîrșitoare a utilajelor 
din laminorul de 20 de țoii sînt pro.

duse de industria noastră - cuptorul 
rotativ cu diametrul de 30 de metri 
fiind unicat în lume.

Noua zestre industrială a Romanului 
- parte firească din tot ce se constru
iește pe harta întregii țări - reprezintă 
un autentic motiv de mîndrie pentru 
noi, ne angajează la răspunderi și mai 
mari pentru a onora exemplar exigen
țele economiei noastre naționale.

Grigore LUBEȘ 
muncitor specialist, Erou al Muncii 

Socialiste, întreprinderea de țevi 
Roman

Aveți în imagine, stimați cititori, 
pupitrul de comandă al primei cen
trale electrice pe șisturi bituminoase din 
țara noastră, Termocentrala Anina din 
județul Caraș-Severin. Primul grup 
energetic de 330 MW o fost pus în 
paralel cu sistemul energetic național 
in preziua Congresului al Xlll-lea al 
partidului.

Premieră tehnologică și constructivă, 
termocentrala de la Anina a concen
trat eforturile specialiștilor din cerce
tare, din industria constructoare de 
mașini, din domeniul energeticii, fiind,

pentru noi toți, un adevărat examen 
de curaj, de competență profesională. 
Dar cîte asemenea eroice examene 
n-au dat „constructorii de energie" în 
anii deosebit de bogați în înfăptuiri ai 
Republicii ?

In final, termocentrala pe șisturi bi
tuminoase de la Anina va avea o 
putere instalată de 990 MW. Aproape 
cît partea românească a hidrocentralei 
de la Porțile de Fier I. Ctitorie a aces
tor ani de mari împliniri socialiste, 
rod al numeroaselor dialoguri de lucru

cu secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, din in
dicația căruia se construiește acest 
mare obiectiv al economiei naționale, 
termocentrala noastră poate fi socotită 
încă de pe acum o nouă și importantă 
victorie în bătălia pentru independența 
energetică a țării, pentru valorificarea 
cu maximă eficiență a resurselor pro
prii de materii prime energetice.

Eugen TRAISTA 
directorul întreprinderii 
„Electrocentrale" Anina
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propășire a patriei, de edificare a unei înalte civilizații
Cu litere de aur pentru înflorirea Capitalei

Dacă m-ar întreba cineva care din cei 37 de ani 
al mei (sint de o vîrstâ cu Republica) a fost cel mai 
frumos, i-aș răspunde pe loc: 1984. Și iată motivele:

In acest an a fost dată în folosință cea mai mare 
lucrare de investiții realizată vreodată in România : 
Canalul Dunăre-Marea Neagră. Am lucrat și eu la 
grandioasa construcție, de la început și pînă la 
sfîrșit, timp de opt ani. Din cei 300 milioane metri 
cubi de pămînt și rocă excavați pentru magistrala 
albastră, s-a calculat că 5 milioane au fost dizlocați 
de mine și excavatorul meu de mare capacitate.

Iar dacă mi s-ar pune întrebarea : care din cele 
365 de zile ale anului 1984 a fost cea mai fru
moasă, aș răspunde fără ezitare — ziua de 26 mai. 
Atunci, secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a tăiat panglica inaugurală a 
Canalului Dunăre-Marea Neagră.

Imortalizarea pe peliculă, a acelui eveniment 
memorabil și imaginea podului de la Agigea - 
adevărat arc de triumf peste Canalul Dunăre- 
Marea Neagră — au pentru mine valoare de simbol. 
Simbol al marilor împliniri ale anului 1984. An în 
cara țara a rotunjit patru decenii de libertate, an 
în care viitorul nostru a fost limpede conturat la 
Congresul al Xlll-lea al partidului. Eveniment fun
damental din viața partidului și a țării, în întîmpi- 
narea căruia brigadierii de pe Șantierul tineretului 
de la Canalul Poarta Albă — Midia — Năvodari au 
raportat terminarea excavațiilor pe întregul tronson 
de 5 kilometri și finalizarea a 3 kilometri din noua 
magistrală albastră. Ce-și poate dori mai mult un 
constructor decît să-și lege definitiv numele de 
asemenea mari ctitorii, menite să înfrunte veacurile?

Ion BALULESCU 
excavatorist, Canalul Poarta Albâ- 

Midia - Năvodari

Imaginile care însoțesc aceste rînduri mar
chează un eveniment memorabil petrecut la 
25 iunie 1984. In această zi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au inaugurat lucrările de construcție 
la Casa Republicii și Bulevardul Victoria Socia
lismului. Moment înscris cu litere de aur în 
cronica contemporană a Capitalei patriei noas
tre socialiste. Moment destinat istoriei și imorta
lizat pe pergamentul cu sigiliul prezidențial, 
așezat în cilindrul de oțel inoxidabil la temelia 
monumentalei ctitorii. Pergament pe care scrie :

„Astăzi, 25 iunie 1984, in al patruzecelea an 
al aniversării revoluției de eliberare socială și 
națională, de dezvoltare liberă și independentă

a României, am inaugurat lucrările de construc
ție la Casa Republicii și Bulevardul Victoria 
Socialismului, mărețe și luminoase ctitorii ale 
acestei epoci de adinei transformări înnoitoare, 
construcții monumentale ce vor dăinui peste 
veacuri, ca o impresionantă mărturie a voinței 
locuitorilor Bucureștiului, a întregului popor 
român, de a conferi demnitate și măreție 
Capitalei țării, patriei noastre socialiste".

Documentul poartă ilustrele semnături ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Una din mărețele ctitorii ale epocii noastre. 
Puternicele cetăți ale energeticii, chimiei, side
rurgiei, construcțiilor de mașini... Transfăgără-

șanul... Grandioasa lucrare a geniului constructiv 
românesc — Canalul Dunăre-Marea Neagră... Și, 
îmi îngădui să adaug la suita acestor mărețe 
împliniri, Metroul București. Operă a „Epocii 
Ceaușescu", începută la inițiativa conducătorului 
partidului și statului, împlinită sub permanenta 
sa îndrumare, cu generosul său sprijin. Este 
locul să amintim aici că, în acest decembrie 
jubiliar, constructorii magistralelor de transport 
subpămîntene au adăugat la rețeaua de pînă 
acum traseul Semănătoarea—Crîngași, intrat în 
funcțiune cu un an mai devreme.

General-locotenent Petre CONSTANTINESCU 
Director general al întreprinderii 

Metroul - București

Pentru om, pentru sănătatea lui

< • • ' '' ■■■ . ■ .
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Drumurile marilor recolte

4n septembrie 1984, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a venit la noi, la Topolovățu Mare. 
Tocmai recoltam porumbul. Primul drum al 
conducătorului partidului și statului a fost într-un 
lan de porumb. Este lanul care a adus unității 
noastre, pentru producția de peste 20 de tone 
de știuleți la hectar, înaltul titlu de Erou al 
Muncii Socialiste. Acolo, față în față cu roadele 
muncii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne-a vorbit despre marile răspunderi ce revin 
țărănimii, tuturor lucrătorilor ogoarelor pentru 
înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare — 
obiective strălucit înfățișate la Congresul al 
Xlll-lea al partidului la care am participat ca 
delegat.

Am fost îndemnați atunci, cînd l-am primit cu 
drag la noi, acasă, pe tovarășul Nicolae

Ceaușescu, să aplicăm cu îndrăzneală cuceririle 
științei agricole, să folosim pămîntu! cu maximum 
de randament, să ne perfecționăm continuu acti
vitatea în toate sectoarele. Mobilizați de aceste 
îndemnuri, afirm cu toată convingerea că rezul
tatele obținute în acest an — 8 253 kg de grîu 
și 8 919 kg de orz în medie la hectar, 60 de 
tone de sfeclă de zahăr și 3 000 kg soia la 
hectar - nu constituie limita. Pămîntul poate da 
mai mult. Totul e să folosim mai bine baza 
materială, realizările științei, să ne organizăm 
mai bine munca, să învățăm continuu din expe
riența unităților fruntașe. Cu alte cuvinte, totul 
depinde de om.

Cu această convingere, noi, cooperatorii din 
Topolovățu Mare, ne-am angajat la Congresul

al Xlll-lea al partidului ca, în 1985, ultimul an 
al actualului cincinal, să realizăm la toate cul
turile recolte-record. Am înțeles că singurul 
drum spre marile producții este munca, efortul 
tenace de zi cu zi al tuturor. Tocmai de aceea, la 
noi, la Topolovățu Mare, fiecare om la locul lui 
de muncă, pe tractor sau combină, la prașilă 
sau la recoltare, în zootehnie sau la grădina de 
legume știe că răspunde pentru o părticică de 
plan, că muncind cu dăruire și abnegație con
tribuie la bunăstarea și înflorirea comunei, a 
patriei.

Ing. loan JOSU 
Erou al Muncii Socialiste, 

președintele C.A.P. Topolovățu Mare, 
județul Timiș

■M

Desigur, imagini cum este cea 
alăturată ne sint tuturor fami
liare. Ele pot fi întîlnite în 
aproape toate marile orașe ale 
țării unde s-au ridicat în anii 
Republicii modernele spitale ju
dețene. „Uzina de ocrotire a 
sănătății" din Tîrgu Mureș, cum 
.. spunem noi, a fost inaugurată 
în 1984. Este una din ctitoriile 
„Epocii Ceaușescu". cu care ne 
mîndrim.

Cîteva cuvinte despre acest 
important edificiu. El este înzes
trat cu tot ce-i necesar pentru a 
asigura o asistență medicală 
complexă. Și tot aici funcțio
nează și clinica de chirurgie 
cardiovasculară, unde se reali
zează operații pe cord deschis. 
Mai adaug că spitalul este cu
plat ce o policlinică universitară.

Vedem în acest edificiu durat 
ia Tirgu Mureș, în anul 37 al 
Republicii, preocuparea stator
nică a partidului și statului de 
a asigura condiții bune tuturor 
fiilor patriei pentru ocrotirea și 
apărarea sănătății.

TROZNER Francisc 
director adjunct, Direcția 
sanitarâ județeană Mureș

Țara - un vast 
șantier

Fotoreporterul a venit la Rîmnicu Vilcea și a 
surprins pe peliculă ceea ce au înălțat mîinile con
structorilor de aici. Putea să meargă la Baia Mare 
ori la Tulcea, la Zalău ori la Mediaș, la Strehaia 
sau Tecuci, la Dorohoi ori Alexandria. Pentru că, în 
toată țara, s-a construit mult în anii Republicii : 
peste 3100 000 de locuințe numai în ultimele două 
decenii. In cei 40 de ani de libertate, mai bine de 
80 la sută din locuitorii țării s-au mutat în 
casă nouă.

S-a construit mult și în orașul nostru. In urmă cu 
27 de ani îmi începeam aici această frumoasă 
meserie de constructor. Primul cartier împlinit din 
temelii poartă numele simbolic : „30 Decembrie". 
De atunci și pînă in prezent au fost date în 
folosință peste 25 000 apartamente. Vom construi 
mult și in anii ce vin, potrivit prevederilor Directive
lor celui de-al Xlll-lea Congres al partidului.

Ion CERCEL 
directorul întreprinderii antreprizâ 

de construcții-montaj Rm. Vilcea
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OAMENI Al PREZENTULUI CARE GÎNDESC Șl ÎNFĂPTUIESC VIITORUL
l-am întîlnit pe schelele construcțiilor marilor cartiere 

moderne ale orașelor noastre ; i-am ascultat depânindu-și 
proiectele de viitor în timp ce turnau betoanele pentru ecluzele 
de la „Porțile de Fier” sau în fața cuptoarelor unde clocotea 
oțelul sau concentrați asupra planurilor unor noi și impunătoare 
drumuri de apă spre Mare, prin podișul Dobrogei sau de la 
București la Dunăre ; le-am ascultat cuvîntul la ieșirea din 
mină sau după ce au pus punct unui nou poem despre frumu
sețea țării ; ne-au făcut să vedem, acum, în plină iarnă, la 
cumpăna anilor, vastele lanuri de grîu și porumb din anul ce 
vine, rodind recolte-record pe măsura prevederilor noii revoluții 
agrare, sau om retrăit împreună emoția artistică, de ales pres
tigiu, pentru care au primit distincții înalte ; am pătruns în 
lumea sufletească, mai puțin cunoscută, a sportivilor de mare 
performanță, ale căror succese la importante competiții, acasă 
sau peste hotare, au făcut să urce de-atîtea ori, în anul acesta, 
tricolorul pe cel mai înalt catarg... Sint numai cîțiva dintre cei 
foarte, foarte mulți oameni care gîndesc și înfăptuiesc pentru 
țară, neprecupețindu-și forțele, talentul, capacitatea de a se 
identifica, prin munca lor, cu tot ceea ce înseamnă progres 
continuu, istorie nouă pe mereu nou și tînăr pămînt românesc.

lată-i, cu gindurile lor, cu satisfacțiile lor, cu speranțele lor 
acum, la sfirșit de an 1984 - an al celei de-a 40-a aniversări a 
libertății noastre și al celui de-al XIII-lea mare forum al 
comuniștilor - scrutînd viitorul asemeni milioanelor și milioanelor 
de muncitori, țărani și intelectuali ai țării, cu încrederea 
nestrămutată în putința lor de a-i da contur precis, de a-l 
transforma în prezent luminos în anii ce vin, pe măsura cuteză
toarelor Directive ale partidului — adevărate magistrale de 
acțiune comunistă, pînă sub fruntea anilor 2000.

Reperele creației în spațiul

prefigurat de hotărîrile

celui de-al XIII-lea Congres
Privim împreună la miezul 

de foc al cuptorului unde se 
plămădește oțelul. Maistrul oțe- 
lar Tiberiu Pascu își are soco
telile lui cu acest clocot al 
metalului. îl strunește, îl stă- 
pînește, îi simte pur și simplu 
răsuflarea fierbinte și, după ră
suflare — cum spune el — „ii 
citește*1 starea de împlinire după 
toate prescripțiile riguroase, ști
ințifice.

— Oțelul e viața noastră, gin
durile noastre — spune maistrul. 
Pentru el — puterea țării ! —
pentru a-l elabora sub forma 
unor noi și noi mărci de pres
tigiu, fiecare dintre noi, oțelarii 
Hunedoarei, ca și cei de la 
Galați sau Tîrgoviște, de lâ 
Reșița sau Călărași, ne perfec
ționăm continuu prin studiu 
intens, printr-o muncă de ne
încetată căutare și cercetare, de 
permanentă autodepășire.

— Aveți satisfacția unor în
semnate reușite în acest dome
niu, recompensate anul acesta 
cu „Ordinul Muncii11 clasa I.

— Inaltă rfnW mi s--a făcut F 
în același timp, am simțit mîn- 
dria întregului <colectiv de mun
că din care fac parte, fiindcă 
aprecierea se cuvine, în aceeași 
măsură, fiecărui membru al 
colectivului nostru de la oțelă- 
rla Siemens-Martin, care a 
făcut totul pentru a obține rea
lizări de vîrf în anul celui de-al 
XIII-lea Congres.

— Numiți aceste realizări, vă 
rugăm.

— Iată-le, foarte pe scurt : 
colectivul de la O.S.M. 1 a ela
borat. peste prevederile de plan, 
8 mii tone oțel de bună calita
te, în condițiile reducerii con
sumurilor specifice cu peste 3 
milioane lei. Am asimilat, apoi, 
12 mărci noi de oțeluri desti
nate industriilor de vîrf. Aces
tea nu sint numai cifre, sint, în 
fond, eforturi de gindire și ac
țiune de o calitate deosebită, 
alcătuindu-se ca o platformă, 
dacă pot spune așa, de la înăl
țimea căreia ne reevaluăm for
țele pentru anul ce vine, hotâ- 
rtți să ne sporim substanțial 
realizările — adică să elaborăm 
oțel de și mai bună calitate.

— Dar proiectele dumnea
voastră. pur personale, în anul 
căruia îi trecem acum pragul ?

— Păi, vi le-am spus — oțel 
șl mai bun ! Așa cum ne cere 
partidul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal. Gîndin- 
du-mă la ai mei, cei de acasă, 
mi-aș dori ca băiatul să reu
șească la treapta I liceală, pen
tru a deveni și el un bun side- 
rurgist. iar fetița să ia cu foar
te bine examenul de admitere 
în învățămîntul superior. Adică, 
și ei să mă reprezinte cu cinste.

Gînduri îndreptate spre vii
tor, gînduri la a căror temelie 
stau fapte de muncă exemplare, 
întrunind cinstirea înaltă a tă
rii. Asemeni oțelarului de la 
Hunedoara, și inginerul Costa- 
che Chiriac Avădanei, șef de 
proiect al Canalului Dunăre — 
Marea Neagră, al Canalului 
Poarta Albă — Midia — Năvo
dari și al Canalului Dunăre — 
București, onorat, pentru mun
ca sa. cu Ordinul „Meritul Ști
ințific11 clasa I, socotește că 
distincția acordată cuprinde, în 
conul ei de lumină. întregul 
colectiv de proiectare a Magis
tralei Albastre, intrată în anul 
1984 in geografia și istoria pa
triei.

— Această îndrăzneață lucra
re ctitorită de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, și conside
rată pe plan internațional drept 
construcția secolului — ne spu
nea interlocutorul nostru — 
este rezultatul unui susținut

Răspunderi limpezi la exigentele

zilei de miine
Oameni ai viitorului, mereu 

cu gindul la viitor, pregătin- 
du-se asiduu nu numai să-i 
facă față, ci să-I domine, să-i 
croiască de pe acum chipul, ac- 
ționînd în spațiile lui. formu- 
lînd azi răspunderi clare, mobi
lizatoare, pentru exigențele 
noastre de miine.

Doina Vasilescu. președinta 
C.A.P. „Ogorul11 din Pecica — 

efort de inteligență tehnică din 
partea unui mare număr de 
specialiști, de la numeroase in
stitute de cercetare științifică 
și de proiectări din țară, înmă- 
nunchind multe, foarte multe 
specialități. Fiecare a venit cu 
cite o „scînteie11 de inteligență 
tehnică.

— Dar. pentru dumneavoas
tră. în calitate de șef al proiec
tului, ce înseamnă distincția 
primită ? ;

— Un motiv de mare satis
facție și anume satisfacția mun
cii, a lucrului bine făcut, ce în
globează soluții care pe vre
mea studenției mele erau de 
domeniul unui viitor foarte în
depărtat, unele chiar de dome
niul visului de neatins.

— Intrăm într-un nou an. 
Care sint „grijile11 dumneavoas
tră ?•

— înțeleg că vă referiți la 
proiectele noastre, pentru că 
alte griji nu avem. Pentru 
Poarta Albă — Midia — Năvo
dari ne-au mai rămas de făcut 
numai detaliile de execuție; iar- 
pentru Canalul Dunăre — 
București întocmim proiectul 
general de execuție.

— Care vor fi lucrările cu 
cel mai înalt grad de dificul
tate la Canalul Poarta Albă — 
Midia — Năvodari ?

— Nodurile hidrotehnice de 
la Ovidiu și Năvodari, ale că
ror rezolvări tehnice prezintă 
caracter de unicat, și excava- 
țiile în traversarea platoului de 
la Ovidiu, cu cota plus 100, ceea 
ce înseamnă că trebuie să să
păm o tranșee de 98 metri 
adincime.

— Așadar, un nou record de 
adincime a săpăturilor, după 
cel de 60—70 metri, de la Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră.

— Da, insă pe o lungime 
mult mai redusă.

Acesta-i viitorul imediat, de 
miine chiar. Viitorul imediat, 
care mereu este transformat de 
constructori în prezent impre
sionant prin dimensiunile lui 
atît de complexe. Ne-am întîl
nit cu viitorul acesta pe șantie
rul Canalului Poarta Albă — 
Midia — Năvodari, ne-a vorbit 
despre el, cu înflăcărare, ingi
nerul Mihail Dulică, directorul 
tehnic al Antreprizei generale 
hidrotehnice Constanța, unul 
dintre constructorii ecluzei de 
la Agigea a Canalului Dunăre — 
Marea Neagră.

— Am avut fericirea să pri
mesc din mina tovarășului 
Nicolae Ceaușescu distincția 
Ordinul „Tudor' Vladimireseu" 
clasa a Il-a pentru munca des
fășurată de noi la ecluza de la 
Agigea — își exprima gindul 
inginerul Mihail Dulică. Un mo
ment de neuitat, de mare emo
ție, atunci, în sala Palatului 
Republicii. într-o clipă am re
trăit toată epopeea Canalului și 
mi-am spus : putem și mai 
mult si mai bine, sîntem obli
gați să construim și mai cute
zător, așa cum ne îndeam
nă partidul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Viitorul muncii noas
tre imediate este realizarea noii 
artere spre mare — iată, îi 
croim albia, excavăm munți de 
piatră, facem noi lucrări de 
artă — poduri, ecluze ; con
struim. în același timp, un nou 
doc Ia șantierul naval de la 
Mangalia și finisăm noul port 
Constanta sud-Agigea... Sînt. de 
fapt, lucrările noului cincinal 
ale cărui linii de acțiune au 
fost hotărîte de cel de-al 
XIII-lea Congres. Noi ne aflăm 
deja în spațiul viitorului prefi
gurat de Directivele marelui 
forum, cu toate că după fila 
calendarului ne pregătim să 
trecem în anul 1985.

Arad, unul dintre acești oa
meni minunați, a primit in anul 
1984 titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste11.

— Distincția acordată — ne 
mărturisea dinsa — mi-a um
plut de două ori inima de bucu
rie : odată pentru că mi-a fost 
conferită personal de iubitul 
nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a doua oară 

pentru că răsplătește din plin 
munca noastră de a da tării re
colte cît mai mari. Dealtfel, 
bucuria noastră se amplifică la 
gîndul că producțiile de la 
„Ogorul11 —Pecica vin să con
firme justețea politicii agrare a 
partidului, a conceptului de 
nouă revoluție agrară elaborat 
de gîndirea creatoare a secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

— A fost un an bun, un an 
rodnic, pentru întreaga țară. 
„Mîine anul se-noiește“, cum 
spune Plugușorul strămoșesc. 
Ce Înseamnă această înnoire 
pentru cooperatorii din Pecica ?

— Cu gîndul datoriei perma
nente față de partid și popor, 
ne propunem ca recoltele din 
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anul pe care-1 încheiem să con
stituie doar punctul de pornire 
al unor rezultate și mai bune 
în anul care vine. Este o ches
tiune de onoare, de confirma
re a încrederii și a atenției cu 
care am fost înconjurați. Mai 
concret, ne angajăm ca în 1985 
să realizăm producții de 9 000 
kg grîu la hectar și 25 tone 
știuleți de porumb, cel puțin 
45 tone sfeclă de zahăr, pe fie
care hectar cultivat, iar în zoo
tehnie să dăm peste 4 000 litri 
lapte pe cap de vacă furajată.

Același înalt titlu de „Erou 
al Muncii Socialiste" i-a fost 
acordat, tot pentru recoltele-re- 
cord. și inginerului loan Josu, 
președintele C.A.P.-ului din 
Topolovățu Mare — Timiș.

— Recolte ale viitorului rea
lizate în anul 1984 — așa apre
ciau rezultatele muncii dv., to
varășe inginer, cîțiva țărani 
cooperatori ialomițeni, cu care 
am stat de vorbă de curind. 
Ce părere aveți ?

Cu dinamism revoluționar

pentru continua înflorire a țării
Oameni al viitorului, oameni 

care gîndesc la viitor, acțio- 
nînd asupra lor îhșile, trans- 
formîndu-se conștient, punîn- 
du-și în valoare neîncetat re
sursele creative, descoperin- 
du-și altele noi, valorificîn- 
du-le cu tenacitate pentru ca

— Păi. de vreme ce au fost 
realizate încetează de a mai fi 
recolte ale viitorului, sînt a'le 
prezentului, ni se impun, ne o- 
bligă. Trebuie să gîndim altfel 
agricultura, de la înălțimea do
tării tehnice moderne, a exi
gențelor noii revoluții agrare. 
Iată, și noi, cei din Topolovățu 
Mare, ne-am angajat să conso
lidăm succesele obținute, să 
realizăm în continuare în me
die Ia hectar cîte 8 mii kg de 
grîu și orz, 20 000 kg porumb 
știuleți și așa mai departe. 
N-avem dreptul să privim îna
poi, numai înainte. Recoltele 
acestea Ie realizăm cu oameni 
care-și schimbă rapid felul de 
a privi lucrurile, cu oameni 
dornici să se autodepășească în 

competentă profesională. Pen
tru că, să știți, agricultorul de 
acum trebuie să fie un profe
sionist de înaltă clasă, altfel nu 
se poate.

— Care sînt temeiurile afir
mațiilor dumneavoastră ?

— Temeiuri solide, socotesc 
eu, alcătuite din rezultatele 
bune în munca acestui an care 
se încheie. Vrem să fim așa 
cum ne-a cerut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adevărați 
revoluționari, adică să nu avem 
liniște și nici astîmpăr pînă 
cînd fruntașii nu se autodepă- 
șesc, iar ceilalți de pe tot cu
prinsul țării nu ajung la nive
lul fruntașilor.

— Este o chestiune de dialec
tică...

— Sigur, de dialectică a vie
ții de zi cu zi. In fiecare uni
tate agricolă. în anul 1985, să 
rodească puternic sămînța bel
șugului și a bucuriei muncii 
împlinite.

întreaga muncă a colectivului 
din care fac parte să capete 
aripi noi, și mai puternice, in 
folosul țării, al înfloririi ei. 
Astfel de oameni am întîlnit 
și pe șantierul hidrocentralei 
„Porțile de Fier11 II, care așa 
cum spunea Neculai Ciortan, 

șeful unei formații de dulgheri, 
„construiesc mereu noi case de 
lumină și putere pentru țară 
— pe Olt. pe Dunăre, pe Șiret, 
în munții Aninei, pe Someș și 
pe Lotru, pe apa Sebeșului sau 
a Siriului11. Unuia dintre acești 
oameni, maistrul Constantin 
Popescu, de la întreprinderea 
Centrale electrice „Porțile de 
Fier11, i s-a conferit Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste 
România11 clasa a. II-a „pentru 
activitatea desfășurată în mij
locul unui destoinic colectiv 
care trei ani consecutiv a fost 
distins cu „Ordinul Muncii11 
clasa 1“ — cum se exprima el.

— Dunării i-am smuls In 
plus, peste prevederile de plan, 
pînă la această dată, 420 mili
oane kWh energie electrică —

Lauri românești

pe meridianele lumii
Gînduri luminoase, gînduri 

încărcate de semnificații, gîn
duri ale unor oameni care s-au 
distins, în mod deosebit, in 
anul pe care-1 încheiem, prin re
zultatele remarcabile ale mun
cii lor dăruite patriei, înfloririi 
ei necontenite, prestigiului ei 
internațional. Pe plan cultural, 
în anul 1984, marile agenții de 
presă difuzau vestea că nouă 
artiști plastici români au pri
mit Premiul pentru pace al 
Centrului cultural Caravaggio 
din Roma. Semnificativă ves
te, vorbind elocvent, cu încăr
cătură simbolică, despre dra
gostea de pace a unei țări an
gajate cu toate forțele ei de 
creație pe magistrala construc
țiilor închinate fericirii omului 
muncitor. Nouă pictori români 
— Constantin Blendea, Ilie 
Boca, Vasile Celmare, Marin 
Gherasim, Vasile Grigore, Geta 
Năpăruș, Florin Niculiu, Ion 
Sălișteanu, Ion Stendl. Care a 
fost ecoul acestui succes in con
știința premianților, dincolo de 
satisfacția personală ? Să ascul
tăm mărturisirile unuia dintre 
deținătorii importantului pre
miu.

Vasile Grigore : „Premiul a 
fost acordat, după cum știți, in
dividual, unui număr de nouă 
artiști români. Și aceasta în
seamnă enorm de mult pentru 
noi. Arta contemporană româ
nească se impune din ce în ce 
mai mult, mai bine și mai sta

ne spunea cu mlndrle maistrul. 
Ne situăm deci în continuare 
pe primul loc pe țară. Proiecte, 
de viitor 1 Să muncim și mai 
bine, să folosim cu și mai mare 
răspundere baza tehnico-mate- 
rială modernă ce ne este pusă 
la dispoziție, să păstrăm cu 
cinste același loc fruntaș pe 
țară. Aceasta, vă spun cu 
sinceritate, este cauza mea 
personală pentru care nu-mi 
îngădui nici răgaz, nici li
niște, ci numai exigență și iar 
exigență. E cauza pentru suc
cesul căreia întregul nostru 
colectiv de muncă îi închină 
tot ce are el mai bun — dina
mism și răspundere comunistă. 
Sintem în prima linie în bătă
lia pentru independenta ener
getică a țării.

tornic ca valoare spirituală in
ternațională prin constanța 
idealului ei — umanismul so
cialist revoluționar — și prin 
varietatea frumuseții ei plasti
ce datorate multor personali
tăți de prestigiu. Contempora
neitatea noastră, neliniștită de 
atîtea întrebări ale existenței 
ei, simte și înțelege că arta 
este și pentru ea, ca întotdeau
na, acel minunat limbaj comun 
ce reușește de milenii să fie 
cel mai curat mesaj spiritual, 
solie de dragoste și încredere 
între oameni și cel mai de preț 
dar11.

Ni s-a părut potrivit; să înfă
țișăm tocmai aici și gindurile 
aeelei tinere intrate în conști
ința țării ca o excepție, la în
ceput — gimnasta Nadia Coma
neci, ale cărei succese de pres
tigiu pe plan sportiv au revolu
ționat, la vremea respectivă, 
disciplina căreia i s-a consacrat. 
Iată însă că Nadia Comăneci, 
distinsă anul acesta cu Ordinul 
Olimpic acordat de Comitetul 
olimpic internațional, la părăsi
rea activității ei competitionale, 
înțelege să dea o altă accepție 
noțiunii de excepție în. sport, 
valorificîndu-și experiența și ta
lentul într-un alt mod pentru 
gloria culorilor românești.

— In anul 1984 am încheiat 
și cursurile universitare — ne 
mărturisea Nadia — sînt absol
ventă a I.E.F.S. Cu ce mă ocup 
acum ? Pregătesc, împreună cu 

alți antrenori, o grupă de fetițe 
foarte mici, în vederea campio
natelor mondiale din anii ur
mători. M-aș bucura tare mult 
dacă vreuna din ele sau mai 
multe ar călca pe urmele glo
rioaselor generații ale Teodorei 
Ungureanu, Emiliei Eberle, Eca- 
terinei Szabo, Danielei Silvaș. 
Pentru aceasta însă va trebui 
să muncesc mult, foarte mult. 
Ceea ce fac și voi face în 
continuare pentru gimnastică. 
Mi-am asumat cu hotărîre a- 
ceastă responsabilitate încă din 
clipa de neuitat cînd primeam, 
din mîna tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, medalia cea mai 
scumpă inimii mele din între
gul tezaur de medalii pe care 
îl am acasă, aceea de „Erou al 
Muncii Socialiste11.

Iată și gindurile uneia dintre 
cele mai tinere și merituoase 
urmașe ale Nadiei Comăneci : 
Ecaterina Szabo, campioană 
olimpică la gimnastică.

— Cele mai mari satisfacții 
trăite de mine pînă acum mi 
le-a prilejuit acest din urmă 
an, 1984 — ne mărturisește 
tînăra gimnastă. Stînd pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui olimpic de la Los Angeles 
și ascultînd imnul drag al tării 
noastre, am avut vreme să mă 
gîndesc la toate (doar am ur
cat de patru ori acolo, sus de 
tot). M-am gîndit și la părinți, 
și la frați, și la colege, și la 
profesorii mei, și la munca mea, 
dar, mai presus de toate, m-am 
gîndit cu mîndrie că, iată, școa
la românească de gimnastică 
este mereu aceeași înaltă școa
lă chiar dacă numele elevelor 
care o reprezintă se schimbă 
odată cu generațiile. Simțeam 
că eu sînt acolo pentru a arăta 
lumii întregi că mereu din 
România vor răsări valori de 
cea mai înaltă competitivitate. 
Și e formidabil să trăiești acest 
sentiment de mîndrie patrioti
că 1

Un campion de o factură 
deosebită, dar ale cărui succese 
în anul pe care-1 încheiem 
sînt tot de răsunet internațio
nal : Daniel Tătaru, elev la li- 
ceul „Petru Rareș11 din Piatra 
Neamț, care în anul 1984 a 
cîștigat două prestigioase con
cursuri internaționale, ocupînd 
locul I la Olimpiada balcanică 
de matematică desfășurată la 
Atena, în Grecia, și tot locul I 
la Olimpiada de matematică de 
la Praga, din Cehoslovacia. Re
zultate grăitoare, odată mai 
mult, despre valoarea școlii ro
mânești de matematică.

Fasciculul științei luminează
.,s, ... — ■ . , ■ -...........        ■ ■■■!■■■■ ... ■■

cutezătoarele noastre drumuri
Alături de vîrstnicl, sorbind 

experiența lor bogată, de viață, 
de muncă, tinerii patriei vin 
cu entuziasmul și energiile lor 
proaspete, inepuizabile, des
chid căi noi, nebătătorite, în 
toate domeniile de activitate, 
manifestîndu-se energic, ca pro
motori ai noului în știință, în 
tehnică, în mai buna organizare 
și perfecționare a muncii, pe 
șantiere, in uzine, pe ogoare.

— De fapt, tot ce gîndim și 
hotârîm, pînă în pragul anului 
2000 — tinerețea nouă a țării, 
într-o altă etapă istorică — 
mai ales cu tinerii acestui timp 
vom realiza, ne spunea ingine
rul Gheorghe Prodan, șef de 
compartiment în cadrul Insti
tutului de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică pentru 
industria construcțiilor de ma
șini. Ascultîndu-i, urmărindu-le 
munca, lucrind cu ei umăr Ia 
umăr în cercetare, care este 
domeniul meu de activitate, te 
simți la rîndu-ți tînăr, plin de 
forțe creatoare.

— Pentru această tinerețe 
creatoare ați primit anul aces
ta ordinul „Meritul Științific11 
clasa a n-a.

— Distincția conferită repre
zintă pentru mine o prețioasă 
dovadă de încredere în capaci
tatea colectivului tinăr, ca pu
tere de creație, din care fac 
parte. Sigur, viitorul este al 
științei, al capacității ei de a 
revoluționa neîncetat tehnica, 
de a da măreție și mai mare 
operei de construcție socialistă 
și comunistă. Noile programe 
de dezvoltare și mai intensă a 
laturilor calitative ale industriei 
și agriculturii noastre, progra
me cutezătoare hotărîte de cel 
de-al XIII-lea Congres al parti
dului, ne solicită din plin com
petența, ne cer să o sporim, 
să o îmbogățim permanent.

— Care sînt preocupările dv., 
acum, la început de nou an de 
activitate, in compartimentul pe 
care-1 conduceți ?

— Avînd misiunea de coordo
nator în ramura construcțiilor 
de mașini, în domeniul trans
misiilor mecanice speciale de 
mare putere și de uz general, 
colectivului nostru îi revin răs
punderi deosebite. De pe acum 
sîntem în curs de a realiza un 
program complex vizînd ridi
carea calității și performanțelor 
funcționale la transmisiile de 
mare putere și turații pentru 
industria siderurgică, minieră 
și navală, care va permite asi
milarea in tară a unor produ
se de vîrf tehnic mondial, eli- 
minind complet importul. Pe de 
altă parte, în cadrul progra
mului vizînd asigurarea inde

Oameni care Investighează viitorul cu conștiința luminoasă 
că munca lor, gindul lor înaripat constituie acel izvor nesecat 
de noi și noi împliniri materiale și spirituale, care dau și mai 
multă măreție și strălucire chipului României socialiste.

Gînduri in prag de nou an, gînduri deslușind, pentru timpul 
ce vine, cu mare lumină și putere de convingere, trăirile in
tense atît de diferite, dar atît de unitare, totodată, prin mă
reția scopului, a năzuințelor de viață mai bună, mai frumoasă, 
mai rodnică, în țara în care fiecare om al muncii este stăpîn 
al propriului destin, stăpîn pe viitorul său luminos socialist și 
comunist.

REPORTERII Șl CORESPONDENȚII „SCINTEII"

— In ce constă. Daniele, după 
părerea ta, importanța efortu
lui pe care l-ai făcut, care te-a 
onorat și ne-a onorat și pe noi, 
românii? — l-am întrebat.

— Socotesc că rezultatele ob
ținute de mine se adaugă celor 
obținute și de alți numeroși ti
neri români participanți la ast
fel de concursuri, internaționale. 
Succesele noastrl scot astfel în 
evidentă importanța deosebită 
acordată studiului matematicii, 
la toate nivelurile de învăță- 
mînt din țara noastră, ca bază 
a studiului pentru celelalte dis
cipline științifice. Prezentul și 
viitorul înseamnă știință, deci 
matematică, și noi, românii, tre
buie să fim mereu în frunte. 
Nu se poate altfel, pentru că 
avem atîtea de înfăptuit, atîtea 
de împlinit.

Munca, gîndul înaripat al oa
menilor țării dau substanță de 
preț poeziei, îi conferă sens 
nobil, profund. Poezia se reîn
toarce astfel la izvorul ei de 
pornire, dîndu-i noi puteri și 
frumuseți multiple.

— Munca lor, gindul lor — ne 
spunea poetul Gheorghe Tomo- 
zei, distins anul acesta, pentru 
creația sa, cu premiul „Nichita 
Stănescu11 al Uniunii scriitori
lor — mă obligă să-mi asum și 
mai multe datorii, să insuflu 
poeziei mele acel spor de gra
vitate pe care-1 cere, în gene
ral; fiecăruia dintre noi răspun
derea față de «poezia țării tale, 
față de tara ta. Competitivă în 
raport cu alte genuri, dispunînd 
de realizări de excepție înregis
trate în acești ani, animată de 
un real dialog între generații, 
între scriitori afirmați și con
firmați de critică și de cititori 
și cei ce vin cu voci proaspete, 
distincte, poezia românească de 
azi, o poezie angajată în desti
nul țării, este chemată să im- 
bogățească și să adîncească via
ta spirituală a oamenilor. Cu 
atît mai mult premiul obținut 
capătă pentru mine. în acest 
context, un sens valoric deo
sebit.

Lucidă și responsabilă atitu
dine caracteristică întregii ti
nere generații a „Epocii 
Ceaușescu11, generația celei mai 
strălucite perioade în împliniri 
socialiste, din întreaga istorie a 
țării. Este generația care vi
brează profund la apelul stărui
tor, înflăcărat, al secretarului 
general al partidului de a-și 
însuși neobosit cunoștințele 
înalte, științifice și tehnice, ab
solut necesare constructorilor 
societății celei mai drepte, so
cietatea comunistă.

pendenței energetice a țărij, 
pentru viitoarele instalații eo* 
liene de mare putere avem de 
elaborat transmisia mecanică — 
ceea ce presupune un efort de 
cercetare deosebit. Și enume
rarea ar putea continua.

O enumerare pe care o face 
fiecare om al muncii din țara 
noastră, indiferent de domeniul 
său de activitate, la sfirșit de 
an rodnic de muncă și la în
ceput de nou an. Sînt. în fond, 
noi proiecte de realizat, izvorîte 
din marile proiecte ale arhitec
turii de viitor a României so
cialiste. Ne-a vorbit, de pildă, 
despre ele cu căldură și entu
ziasm Ecaterina Chelaru, tehni
ciană la centrul de cercetări al 
Combinatului de fibre sintetice 
Săvinești.

— In anul 1985 — ne spunea 
Ecaterina Chelaru — colectivul 
de cercetători din care fac par
te va finaliza cercetarea și a- 
plicarea în producție a tehnolo
giei de fabricație a unui nou 
tip de fibre melana. Sîntem pe 
cale de a găsi o soluție inge
nioasă pentru a scurta cu cel 
puțin o lună termenul de reali
zare a acestui obiectiv. Contri
buția mea o socotesc ca o pri
mă dovadă de recunoștință față 
de cinstirea care mi s-a făcut, 
în anul 1984, acordîndu-mi-se 
„Ordinul Muncii11 clasa a II-a.

Aceeași enumerare a proiec
telor de viitor o făcea și Irina 
Laszlo, maistru la întreprinde
rea de mobilă „ILEFOR11, din 
Tg. Mureș, onorată cu același 
„Ordin al Muncii11 clasa a II-a.

— Am trăit o mare bucurie 
primind această distincție înal
tă — spunea interlocutoarea 
noastră, fn marea familie a tă
rii, indiferent dacă ești român, 
maghiar, german, ești apreciat 
efectiv după munca pe care o 
prestezi, pentru contribuția pe 
care o aduci la înflorirea pa
triei socialiste. Intru în noul 
an cu forțe de muncă sporite, 
cu hotărîrea de a participa cu 
întreaga mea competență pro
fesională la înnoirea și moder
nizarea produselor noastre. 
Ne-am propus să realizăm 50 
de noi produse de mobilier. Vă 
dați seama că. pentru împlini
rea unor astfel de sarcini, Ia 
nivel calitativ deosebit, va tre
bui ca. în primul rînd. noi în
șine. printr-o muncă tenace și 
responsabilă, să ne ridicăm ni
velul profesional in așa fel 
incit produsele noastre să în
vingă pe piața externă produse 
ale firmelor cu tradiție. Deja 
avem unele succese in această 
privință. Le vom consolida și 
înmulți. Iată numai unul din 
proiectele noastre pentru viito
rul imediat.
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NTERVIUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEÂUȘESCU 

zordat ziarului italian „Corriere della Sera"
mare din pag. I)
creat o situație deosebit de gravă 
tru continentul nostru și au dus 
> incordare și mai mare a rela- 
>r internaționale.
s poate spune că s-a depășit, In- 
m anumit sens, nivelul cel mai 
t al incordării, că există o pre
pare de a se ajunge la reluarea 
ocierilor și la soluționarea prin 
ative a unor probleme grave ale 
ației internaționale, și în primul 

1 ale dezarmării nucleare. Dar 
stea sînt numai preocupări — 
a ce constituie un lucru bun — 
i nu s-au adoptat nici un fel de 
suri care să oprească cursul peri
ls al evenimentelor.
e aceea, noi — ca și alte popoa- 
din Europa — dăm o înaltă apre- 
•e întilnirii miniștrilor de exter- 
ai Uniunii Sovietice și Statelor 

tte, Gromîko — Shultz, de la.in- 
utul anului viitor. Am putea spu- 
că toate popoarele europene aș- 

ptă ca această intîlnire să ducă 
reluarea negocierilor în vederea 
cerii la oprirea cursei înarmări- 
, în general a înarmărilor nuciea- 
indeosebi în Europa, și la redu- 

ea acestor armamente.
1 atenție deosebită considerăm că 
ouie acordată problemelor din 
ropa. Am in vedere că ar trebui 
se facă totul pentru oprirea am- 
sării rachetelor americane, pre- 
n și a contramăsurilor nucleare 
'ietice, și — pe baza negocierilor 
ttre cele două părți — să se ajun- 
la eliminarea rachetelor ampla- 

e pînă acum și, in perspectivă, la 
minarea tuturor armelor nucleare 
1 Europa.
Joresc să subliniez că a se conti- 
a amplasarea de noi arme nuclea- 
în Europa ar însemna, de fapt, 
se folosească tratativele* ca un 

ravan pentru a diminua preocu- 
rile și lupta opiniei publice pen- 
t dezarmare șl pace — ceea ce ar 
nstitui un lucru foarte periculos, 
n același timp, apreciem că este 
cesar să se ajungă la înțelegeri 
espunzătoare cu privire la nefo- 

îirea Cosmosului în scopuri mlli- 
re, avind in vedere că spațiul cos- 
.c trebuie să nu pună in nici un 
l în pericol securitatea și viața 
eunui popor.
Pornind de ia faptul că principa- 
e armamente nucleare se găsesc 
Europa, că aici se amplasează 

rile rachete și armamente, consi- 
■răm că țările continentului nostru 
și în primul rînd cele din N.A.T.O. 
din Tratatul de la Varșovia — 

ebuie să acționeze cu mai multă 
>tărire și răipundere în vederea 
jalizării, intr-un timp cit mai scurt, 
unui acord corespunzător și — 
hă atunci — pentru oprirea am- 
, sării de noi arme nucleare în 

uropa.
Ne pronunțăm — șl țările Pactu- 
i de la Varșovia au făcut, dealtfel, 
propuneri in acest sens — pentru 
intîlnire între țările din cele două 

acte militare, pentru a discuta pro- 
lemele dezarmării și intăririi incre- 
erii in Europa, problemele arme- 
rr nucleare, per.tru a contribui 
irect la aeordurtfor -rt»
espunzătoare între Cele doua mări 
uteri. în acest sens, -și România, și 
talia — împreună cu celelalte țări 
- pot avea un rol important și tre- 
.uie să acționeze in această direcție.
Pentru că, in întrebarea pe care 

iți pus-o, v-ați referit direct la Ita- 
ia, consider că Italia ar putea adu- 
e o contribuție foarte însemnată 
iacă ar opri instalarea pe teritoriul 
ău de noi arme nucleare și ar ac- 
iona pentru retragerea celor care 
<u fost instalate pină in prezent. 
Jealtfel, am declarat și in alte im- 
orej urări că toate țările pe terito- 
•iul cărora s-au amplasat arme nu
cleare, care admit pe teritoriul lor 
isemenea arme iși asumă o mare 
răspundere atit față de propriul po
por, cît și față de întreaga Europă, 
le pacea întregii lumi.

Iată de ce considerăm că. intr-ade
văr, țările europene trebuie să ac
ționeze in concordanță cu voința și 
cu năzuința popoarelor europene de 
a se trece la dezarmare, de a se re
nunța la arma nucleară, de a se 
realiza o colaborare largă, în spiri
tul hotărîrilor de la Helsinki.

ÎNTREBARE: In Orientul
Mijlociu situația continuă să se 
mențină „caldl". Ce ar trebui 
să se facă in nod concret pen
tru soluționarea problemelor 
din această regiune atit de fră- 
mintată?

Țara dumneavoastră este sin
gura țară socialistă din Europa 
care are relații diplomatice cu 
Israelul. Prin intermediul aces
tor raporturi, ce rol a putut să 
desfășoare România in Orientul 
Mijlociu?

RĂSPUNS: într-adevăr, situația 
din Orientul Mijlociu continuă să 
fie gravă. Există. în orice moment, 
pericolul unui nou război, cu conse
cințe foarte grave.

România s-a pronunțat întotdeau
na -- și a și acționat în această di
recție — pentru o soluționare pe ca
lea tratativelor pașnice a probleme
lor din Orientul Mijlociu. Am avut 
permanent in vedere necesitatea re
tragerii Israelului din teritoriile 
ocupate în urma războiului din 1967, 
a soluționării problemei poporului 
palestinian pe baza dreptului său la 
autodeterminare, inclusiv La forma
rea unui stat palestinian indepen-

■ t.
rate acțiunile militare care au 
*. loc in Orientul Mijlociu, inclu- 
acțiunile militare ale Israelului 
.iban, nu au făcut decît să agra- 
• și să complice și mai mult si
la. Nu se poate realiza, în nici 
nprejurare, o soluționare pe cale 
tară a problemelor din Orientul 
lociu.
ornind de la aceasta, considerăm 
ar trebui să se treacă la organi- 
ea unei conferințe internaționale 
itru soluționarea problemelor din 
entul Mijlociu, cu participarea 
iror țărilor interesate, inclusiv a 
ranizației de eliberare a poporu- 
palestinian, precum și cu parti- 

area Uniunii Sovietice, a State- 
Unite ale Americii sau — așa 

um prevede hotărirea Organizației 
Națiunilor Unite — a tuturor mem
brilor permanenți ai Consiliului de 
Securitate.

Consider că este necesar ca toate 
ițele — și in primul rind țările 

Europa — să manifeste mai 
ltă preocupare și inițiativă pen- 

a contribui la soluționarea cît 
i rapidă a problemelor din Orien- 
Mijlociu.

1 acest spirit. România va con- 
la să acționeze și in ..viitor — ca 
iină acum — pentru a se ajunge 
i pace trainică și justă în Orien

tul Mijlociu, care să asigure exis
tența tuturor statelor din această 
zonă, dezvoltarea unor relații noi, 
de egalitate, pe baza bunei vecină
tăți intre toate aceste țări.

ÎNTREBARE: După părerea 
dumneavoastră, principiile con
sfințite de Conferința de la 
Helsinki au fost aplicate pe de
plin? Mai sint incă valabile 
aceste principii, de la adopta
rea cărora șe vor implini, in 
1985, zece ani?

RĂSPUNS: Conferința de la Hel
sinki a avut o mare însemnătate 
pentru sfirșitul perioadei „războiu
lui rece“, pentru politica de destin
dere. Trebuie să spunem însă des
chis că angajamentele pe care ță
rile semnatare ale Actului final de 
la Helsinki și le-au asumat nu s-au 
realizat. Aș dșri să subliniez că, 
după părerea mea, am făcut o mare 
greșeală considerînd că numai prin 
semnarea unui document am reali
zat destinderea și cooperarea în Eu
ropă. Dfesigur, documentul ca atare 
a pus o bază juridică acestora. Dar 
era necesar să desfășurăm o activi
tate susținută pentru a înfăptui pre
vederile documentului semnat la 
Helsinki. Iată de ce se poate spune 
că, neacționînd în mod corespunză
tor, multe din prevederile acestui 
document nu s-au realizat și, de 
fapt, s-a ajuns din nou la încordare 
în Europa, ca, dealtfel, în întreaga 
lume.

Acum are loc Conferința de la 
Stockholm, care are drept scop de 
a realiza un acord în direcția dez
voltării încrederii și colaborării, a 
dezarmării în Europa, deci a înde
plinirii unora din prevederile de 
bază ale documentului de la Hel
sinki. Dorim ca această conferință 
de la Stockholm să se încheie cu 
rezultate cit mai bune, să facem to
tul pentru întărirea încrederii și co
laborării între țările europene, pen
tru dezarmare, pentru realizarea 
unei Europe unite — subliniez încă 
o dată — bazate pe egali tata pe res
pectul reciproc și neamestecul în 
treburile interne. Este în interesul 
popoarelor europene să facă totul 
pentru ca in Europa să nu mai aibă 
loc un nou război, ca să-și poată 
concentra forțele în direcția dezvol
tării economico-sociale, a ridicării 
nivelului lor de viață și, totodată, să 
contribuie activ la depășirea unor 
probleme economice internaționale 
grave — am in vedere lichidarea 
subdezvoltării și realizarea noii or
dini economice mondiale. în aceas
tă privință, ca și in direcția păcii, 
Europa poate și trebuie să aibă un 
rol mult mai important, să-și asume 
o răspundere activă.

ÎNTREBARE : Ca și alte 
țări, nici România nu a fost 
ocolită de dificultățt create de 
criza economică generală. Cu 
toate acestea, țara dumnea
voastră a reușit să-și micșore
ze sensibil datoria față de ex
terior. Prin ce măsuri s-a obți
nut acest rezultat și cum ve
deți, in aceste condiții, fără în
doială nu ușoare, orientările de 

-ectrțmrrfețT>Widne$ti? 
RĂSPUNS : în luna august a 

acestui an am sărbătorit împlinirea 
a 40 de ani de la revoluția de eli
berare Socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă, care a 
deschis României o eră nouă de 
dezvoltare liberă, socialistă. Am în
fățișat pe larg, cu acel prilej, reali
zările României din această perioa
dă. Voi menționa numai cîteva cifre: 
producția industrială a crescut de 
peste 100 de ori ; producția agrico
lă — de circa 7 ori ; venitul națio
nal de circa 32 de ori. Pe această 
bază am putut, într-adevăr, să de
terminăm mari schimbări in întrea
ga viață economico-socială. Româ
nia insâși s-a transformat dintr-o 
tară slab dezvoltată, cu un caracter 
predominant agricol, într-o țară in- 
dustrial-agrară, cu o industrie mo
dernă și o agricultură socialistă în 
plină dezvoltare. Am putut să reali
zăm, totodată, o creștere puternică 
a nivelului de trai al poporului.

Am avut, fără îndoială, multe 
greutăți de învins. Trebuie să spun 
că am făcut și o serie de greșeli, 
dar, pe ansamblu, am reușit să de
pășim aceste greutăți, să îndreptăm 
o serie de greșeli și să asigurăm 
această dezvoltare puternică a țării, 

în ce privește dezvoltarea din 
primii ani ai deceniului ’80 sau, cum 
spunem noi, din cel de-al 7-lea cin
cinal, 1981—1985, România a fost șl 
ea confruntată cu unele greutăți 
create de criza economică mondială, 
dar și cu unele disproporții și con
tradicții in dezvoltarea noastră eco
nomică. Aceasta a determinat unele 
măsuri pentru depășirea acestor greu
tăți cu influențe economice negative, 
în primul rînd, a-rn acordat o atenție 
deosebită dezvoltării mai puternice 
a bazei energetice și de materii pri
me, pe seama folosirii resurselor in
terne. Am adoptat măsuri de redu
cere destul de hotărltă a consumu
rilor energetice și materiale, pentru 
aplicarea unor tehnologii noi, mo
derne. De asemenea, am luat o serie 
de măsuri privind reducerea puter
nică a importurilor, pe baza folosirii 
— după cum am menționat — într-o 
măsură mai mare a resurselor in
terne, inclusiv a asimilării și inte
grării in industria românească a 
unor produse pe care le Importam 
în trecut.

Prin aceste măsuri am reușit să 
asigurăm dezvoltarea in continuare 
a economiei românești. în primii 
doi /ani, 1981—1982, am realizat un 
ritm de creștere a producției in
dustriale de 2,7—2,8 la sută anual, 
în anul 1983 am realizat deja un ritm 
de creștere de 4,7 la sută — ceea ce 
în condițiile economice internaționa
le este un ritm bun — iar anul aces
ta vom încheia probabil cu un ritm 
de dezvoltare a industriei de circa 
7 la sută. însăși aceasta demonstrea
ză că economia românească a reu
șit să facă față situației grave din 
economia mondială și greutăților 
proprii, să le depășească și să 
continue dezvoltarea sa in toate 
domeniile.

Am realizat o serie de succese și 
in agricultură. în acest an realizăm 
o producție de cereale de peste o 
tonă pe locuitor, ceea ce constituie, 
de asemenea, o realizare impor
tantă pentru agricultura româ
nească.

Am pus și punem In continuare 
un accent deosebit pe îmbunată 
țirea calității, pe ridicarea nivelum 
tehnic al producției, pe creștr<ea 
productivității muncii, a rent.'hili- 
tății și eficienței economice.

într-adevăr, a trebuit să facem 
eforturi serioase. Dar aș dori să 
menționez că am reușit nu numai

să menținem nivelul de viață reali
zat in 1980, ci să realizăm o creștere 
a retribuției reale, pină in 1984, de 
6 la sută, iar anul viitor, prin mă
surile adoptate, creșterea retribuției 
reale ă tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii va fi de 8 la sută, 
în mod corespunzător au crescut și 
consumurile. Au crescut, de ase
menea, pensiile, au sporit cheltuie
lile sociale, care, în România, 
ocupă un loc foarte important în 
politica de creștere a nivelului de 
trai. Am continuat să realizăm un 
volum mare de locuințe și de alte 
edificii sociale — in domeniul să
nătății, al învățămîntului — care, 
de asemenea, au o importanță deo
sebită în ridicarea nivelului de 
viață și civilizație al poporului.

Deci depășirea greutăților am 
realizat-o asigurînd în același timp 
și ridicarea nivelului de trai al 
poporului. Considerăm că acesta 
este un rezultat deosebit de impor
tant, avind in vedere că, în multe 
țări — inclusiv în țările dezvoltate 
— a avut loc în această perioadă 
o reducere serioasă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

în același timp, am realizat dez
voltarea economică, fără o redu
cere a locurilor de muncă. Dimpo
trivă, în această perioadă am creat 
încă peste 200 000 de noi locuri de 
muncă — și aceasta în condițiile 
cînd, după cum este bine cunoscut, 
în multe țări, și in primul rînd 
în țările dezvoltate, numărul șome
rilor a ajuns la peste 30 milioane.

Subliniez toate 
pune în evidență 
preocupat și ne 
ceea ce facem să 
necontenit al 
bunăstării generale a poporului.

Aș dori să menționez că am con
tinuat să acordăm o măre însemnă
tate relațiilor economice internațio
nale. Am redus, intr-adevăr, mult 
datoria externă și sintem hotărîți 
să o lichidăm într-o perioadă cit 
mai scurtă. în același timp, acțio
năm — și șîntem hotărîți să facem 
totul — pentru dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor internaționale, a 
cooperării în producție, atit cu ță
rile socialiste, cit și 
curs 
liste 
mai 
mice ......
principii de egalitate și avantaj re
ciproc — poate avea o mare însem
nătate pentru depășirea greutăților 
economice, pentru a asigura pro
gresul economico-social al fiecărui 
popor.

La Congresul al XIII-lea al parti
dului, nostru am adoptat un nou 
plan cincinal, pînă în 1990, și unele 
orientări de perspectivă pînă in 
anul 2000. Sintem hotărîți să facem 
totul pentru a continua procesul de 
transformare a României într-o țară 
socialistă multilateral dezvoltată. 
Avem o bază bună pentru aceasta, 
în viitor ne-am propus să punem 
accentul pe dezvoltarea Intensivă,

acestea pentru a 
faptul că ne-am 

preocupăm ca tot 
asigure progresul 

României, ridicarea

cu țările în 
de dezvoltare, cu țările capita- 
dezvoltate. Considerăm că toc- 
intensificarea relațiilor econo- 
internaționale — desigur, pe

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România TELEGRAME EXTERNE

Stimate tovarășe Ceaușescu,
în numele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia șl al 

meu personal vă mulțumesc călduros pentru felicitările și bunele urări pe 
care ni le-ați adresat cu prilejul Zilei Republicii.

La rindul meu. subliniez și cu acest prilej importanța pe care o acordăm 
dezvoltării permanente a relațiilor prietenești și colaborării tot mai largi 
dintre cele două țări vecine ale noastre, in care continuitatea lntîlnirilor 
noastre reciproce ocupă un loc deosebit.

VESELIN GIURANOVICI
Președintele Prezidiului 

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

TELEGRAMA
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, a adresat o 
telegramă de felicitare primului mi
nistru ai Australiei, Robert Hawke, 
cu prilejul, reînvestirii in ____II
funcție.’ în telegramă se exprimă

această

convingerea că raporturile prietenești 
dintre România și Australia se vor 
dezvolta și diversifica în continuare, 
atit pe plan bilateral, cît și în sfera 
vieții internaționale, in folosul celor 
două popoare, al cauzei păcii și în
țelegerii în lume.

îNMlNAREA DIPLOMEI DE ONOARE A C.C. AL U.T.C 
CiSTIGĂTORILOR CONCURSURILOR PROFESIONALE

SI OLIMPIADELOR PE MESERII»
în cadru] unei festivități care a 

avut loc la Comitetul Central al 
U.T.C., tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
secretar al C.C. al U.T.C., a inminat 
Diploma de Onoare a C.C. a) U.T.C. 
cîștigătorilor concursurilor profesio
nale și olimpiadelor pe meserii. Cu 
acest prilej s-a relevat necesitatea 
ridicării nivelului de pregătire pro
fesională a tuturor tinerilor, perfec
ționării lor permanente, sporirii a-

acestora la obținerea unor 
competitive, de înaltă cali-

portului 
produse 
tate, pentru introducerea noului, a 
celor mâi înaintate* cuceriri ale ști
inței in toate domeniile de activi
tate, pentru aplicarea neabătută in 
practică a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al P.C.R., a indicațiilor și 
orientărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, pentru înăl
țarea patriei noastre pe noi culmi 
de civilizație și progres.

DIN PARTEA CONSILIULUI DE STAT 
COMUNICAT 

în legătură cu folosirea autoturismelor proprietate 
personală în zilele de 30 decembrie 1984 și 1—2

ianuarie 1985
In zilele de 30 decembrie 1984 și 

1—2 ianuarie 1985, autoturismele pro
prietate personală pot circula indi-

ferent de numărul de 
cu soț sau fără soț, 
mului.

Inmatriculare, 
al autoturis-

Un nou contingent 
a depus juramîntul militar

Sîmbătă, 29 decembrie, în unită
țile Ministerului Apărării Naționale 
a avut loc depunerea Jurămîntului 
militar de către un nou contingent 
de ostași.

Desfășurată tn preajma îjilei de 
30 Decembrie, cînd poporul nostru 
sărbătorește 37 de ani de la pro
clamarea Republicii, în atmosfera 
însuflețitoare, de puternic elan pa
triotic și dăruire revoluționară în 
muncă generate de Congresul al 
XIII-lea al Partidului Comunist Ro
mân. solemnitatea depunerii jură- 
mintului a prilejuit o caldă și en
tuziastă manifestare a dragostei și 
atașamentului profund al militarilor 
față de Partidul Comunist Român, 
față de secretarul general al parti-

Manifestări 
consacrate României

HANOI 29 (Agerpres). — La 
Hanoi s-a desfășurat o seară cul
turală românească, in cadrul căreia 
a fost prezentată conferința 
„România socialistă in 1985 : 
Coordonate economico-sociale", in- 
fățișind direcțiile de dezvoltare a 
economiei, învățămîntului, științei 
și culturii noastre din, perspectiva 
documentelor Congresului al XIII- 
lea al P.C.R.

A avut loc o gală de filme docu
mentare românești.

Au fost de față reprezentanți ai 
C.C. al P.C. din Vietnam, ai M.A.E., 
Ministerului Culturii și ai unor or
ganizații de masă, oameni de cul
tură, ziariști.

In capitala R.S. Vietnam a fost 
organizată, de asemenea, o expo
ziție de carte românească sociai- 
politică și științifică avind la loc 
de frunte opere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste 
România, și lucrări științifice ale 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu.

La închiderea expoziției, in ca
drul unei ceremonii, Ambasada 
României in R.S. Vietnam a donat 
Bibliotecii Naționale din Hanoi vo
lumele prezentate.

BANGKOK 29 (Agerpres). — 
Pentru marcarea celei de-a 37-a 
aniversări a proclamării Republicii 
in România, la Bangkok a fost or
ganizată o expoziție de carte româ
nească. La loc» de cinste sînt ex
puse operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, sub gepericul „România 
— trecut, prezent și viitor", pre
cum și lucrările științifice ale to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

Încheierea convorbirilor chino-sovielice
Semnarea mai multor acorduri de cooperare

BEIJING 29 (Agerpres). t— Ivan 
Arhipov, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. 
și-a încheiat vizita în R.P. Chineză, 
în cursul șederii la Beijing, el a fost 
primit de Zhao Ziyang, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
șl a avut măi multe runde de con
vorbiri cu Yao Yilin, vicepremier al 
Consiliului de Stat. în urma acestor 
convorbiri au fost semnate mai

multe acorduri de cooperare chl- 
no-sovietice.

La aeroportul din Beijing vicepre- 
mierul Yao Yilin a arătat că aceas
tă vizită a avut rezultate rodnice și 
și-a exprimat speranța că ea va de
veni un punct de plecare pentru 
dezvoltarea în viitor a relațiilor de 
bună vecinătate dintre cele două 
țări. împărtășind această speranță. 
Ivan Arhipov s-a declarat foarte sa
tisfăcut de rezultatele vizitei.

Nu - prezenței pe teritoriul britanic 
a rachetelor nucleare!

Manifestația de protest de Ia
LONDRA 29 (Agerpres). — O mare 

manifestație de protest Împotriva 
prezenței pe teritoriul britanic a ra
chetelor americane de croazieră s-a 
desfășurat la baza aeriană de la Al- 
eonbruy, din apropiere de Londra.

baza aeriană de Ia Alconbruy
Poliția a intervenit, arestind 31 de 
manifestanți și utilizind clești spe
ciali pentru a rupe lanțurile cu care 
se legaseră participanții pentru a nu 
fi dispersați de forțele de ordine — 
relatează agenția France Presse.

Rostind cuvintele sacre ale legă- 
mintului suprem față de poporul ro
mân și patria noastră socialistă, ti
nerii ostași s-au angajat să înfăptu
iască cu devotament politica internă 
și externă a partidului, minunat 
prefigurată în Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in celelalte docu
mente adoptate de înaltul forum al 
comuniștilor, 
nici 
tori

Și 
mat 
face . ... .
piară a sarcinilor ce le revin din do
cumentele Congresului al XIII-lea, 
pentru transpunerea în viață a ce
rințelor Directivei comandantului su
prem, de a sg pregăti zi de zi, în 
iQnțortni .cerințele doctrinei
—.rre al cărei strălu
cit .fondator est§ tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Asemenea tuturor ostașilor țării, 
tinerii care au depus acum jurămîn- 
tul s-au angajat să fie Întotdeauna 
gata, împreună cu întregul popor, să 
apere, la chemarea patriei și parti
dului, a comandantului suprem, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cuceririle 
revoluționare, independența, suvera
nitatea și integritatea Republicii So
cialiste România.

să nu precupețească 
un efort pentru a deveni apără- 
de nădejde ai vetrei strămoșești, 
cu acest prilej ei și-au reafir- 
hotărîrea nestrămutată de a 

totul pentru îndeplinirea exem-

atit in industrie, cit și in agricul- față, de secretarul general al parti- rințelc
tură, să situăm pe primul plan ca- dului, președintele Republicii Șocia- prem,
litatea și nivelul tehnic, pentru a fi ,^>,t^ani?* tovar&?ul ■»c9Lr?F°Fcompetitivi și a ne putea compara ,h5 •-W««jifeer
cu cele mai bune produse realizate p3 festivități au participat general- cit foicu cele mai bune produse realizate 
pe plan mondial.

Considerăm că, In condiții nor
male — am in vedere în primul rind 
condițiile de pace — dispunem de 
tot ce este necesar pentru a realiza 
aceste prevederi, care, intr-adevăr, 
vor cere și in continuare eforturi 
susținute din partea întregului nos
tru popor — mă refer la eforturi 
privind munca, ridicarea pregătirii 
tehnice și profesionale — ceea ce 
constituie o necesitate pentru orice 
popor care vrea să-și asigure un loc 
cît mai demn, liber și independent 
în lume.

Avem în vedere ca, odată cu dez
voltarea generală a țării, cu creș
terea venitului național, să adoptăm 
noi măsuri privind ridicarea nivelu
lui de trai. Pină in 1990, spre exe>"" 
piu, prevedem să construim ,nca 
750 000 apartamente pentru . Popu
lație, ceea ce ne va da p<y<bilțtatea 
să soluționăm aproape c<'n.P‘et Pro
blema locuințelor in Romania. De
altfel, cine vizitează tara noastră 
poate vedea — nu numai tn Bucu
rești, ci in toate orașele și localită
țile țării — ritmul construcțiilor, 
atenția pe care o acordăm asigură
rii unor condiții cît mai bune de 
viață pentru întregul popor. Am por
nit și pornim permanent de la fap
tul că socialismul, tot ceea ce rea-

ser- 
... ...... ..... ... să-i 

asigure bunăstarea, independența și 
suveranitatea.

ÎNTREBARE : tn ce stadiu 
se află, domnule președinte, 
relațiile româno-italiene și care 
sint perspectivele lor de viitor? 

RĂSPUNS : între România și 
Italia există vechi relații de cola
borare, aș putea spurie tradiții înde
lungate și multe afinități, ținind 
seama de originea latină comună. 
După cel de-al doilea război mon
dial, îndeosebi in ultimii 15—20 de 
ani, relațiile dintre România și Ita
lia s-au dezvoltat puternic. Au cres
cut schimburile economice, s-au 
realizat o serie de acțiuni de coope
rare in producție. Chiar in acești 
ani, ai greutăților economice mon
diale, nivelul relațiilor noastre s-a 
menținut — nu a avut loc o redu
cere semnificativă a lor, ceea ce 
consider că este un lucru bun. Am 
realizat noi ințeiegeri de cooperare 
in domenii importante, care au asi
gurat condițiile continuării la un 
nivel tot mai ridicat a relațiilor 
economice.

Cu toate acestea, consider că pu
tem să facem mai mult și, mai cu 
seamă, că avem încă mari posibili
tăți pentru o intensificare și dez
voltare mai puternică a schimburi
lor economice, inclusiv a cooperării 
in producție. Apreciez, de asemenea, 
că putem face mai mult in direc
ția dezvoltării colaborării in dome
niul științei, al culturii — factori 
importanți pentru relațiile între po
poare Și, cu atit mai mult in rela
țiile între poporul român și poporul 
italian.

Există, de asemenea, o conlucra
re bună in multe probleme interna
ționale, și — așa cum am mențio
nai anterior — tocmai in actualele 
împrejurări din Europa și din lume, 
considerăm că țările noastre trebuie 
să conlucreze și mai activ pentru o 
politică de dezarmare, de pace, pen
tru o colaborare largă intre țările 
europene și din întreaga lume.

în încheiere, aș dori să adrese2 
cititorilor ziarului dumneavoastră 
și, in general, întregului popor ita
lian prieten, cele mai bune urări de 
prosperitate, de bunăstare și de 
pace. Și, desigur, urez o bună cola
borare între România și Italia.

colonel Constantin Olteanu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul apărării na
ționale, membri ai Consiliului de 
conducere al Ministerului Apărării 
Naționale, reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, subunități 
de gărzi patriotice’ și detașamente de 
pregătire a tineretului pentru ă- 
părarea patriei, pionieri, părinți ai 
militărilor.
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PROG HAMUL 2

tul că socialismul, tot ceea ce 
lizăm în România trebuie să 
vească nemijlocit poporului,
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20.45
21.45

PROGRAMUL 1
Almanahul familiei
De strajă patriei
Viata satului (partial color)
Lumea copiilor • Telefllmoteca 
de ghiozdan: „Potcoava de piatră" 
Din cununa cînteculul românesc 
(color)

Masîstradle'^îe1--“,a®sr"3|lui (col°r) 
Dta inim®ae( copii, imn Republicii 
iubite
Telejurnal (color)
Republica, azi. Documentar 
Odă la stema Republicii (color) 
Telejurnal (color)

Cîntarea României**
Republică, măreață vatrâ 
Bucuriile muzicii 
Din țările socialiste 
Viața economică
Salonul TV al artelor n1**" 
Panoramic liric
Instantanee de muzică româ- 
Patru d- 
Dflf lumea științei 
Ecran de vacanță

17,10 ......................
17,40
19.30
20,25
20,55

10,00
10.30 
11,00 
11.40 
12.05
12.35 
13.20
14.35 
15,00

Cenaclu studențesc
Serata muzicală TV
Telejurnal
Telerama
Tinerii tn lupta pentru o nouă 
calitate
Jaz în nocturnă 
România pitorească 
Telejurnal

vremea
Institutul de meteorologie jl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 30 decembrie 1984, ora 3(1 — 
2 ianuarie 1985, ora 30. In (ară : Vreme 
tn general închisă. Vor cădea precipi
tații sub formă de ninsoare în cea mal 
mare parte a țării. Vînt slab pînă la 
moderat eu Intensificări de scurtă 
durată in sudul țării din sectorul estic, 
iar in est din nord viscolind pe alocuri

zăpada. Izolat, se va produce polei. 
Temperaturile Îndeosebi cele noctur
ne vor continua să crească. Minimele 
vor ti cuprinse între minus 8 și 2 
grade Izolat mal coborîțe, iar maxi
mele între minus 5 șl plus 5 grade. Local 
se va produce ceață. In București : 
Vreme închisă. Vor cădea precipitații 
temporare mai ales sub formă de nin
soare . Vîntul va prezenta unele in
tensificări in prima parte a intervalu
lui din sectorul estic. Temperaturile 
minime vor tl cuprinse tntre minus 3 
șl zero grade, Iar maximele între zero 
șl 3 grade. Condiții de ceată.

cinema
• Cireșaril : PATRIA (11 86 25) - 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, EXCELSIOR 
(63 49 45) — 9; 14; 16; 18; 20, FAVO
RIT (45 31 70) - 9; 11; 13,30; 16; 18; 20.
• Mitică Popescu : VICTORIA
(16 28 79) - 9.30; 11,30; 13,30; 16; 18; 
20, CULTURAL (83 50 13) - 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
0 Tinerețe fără bătrlnețe : LUMINA 
(14 74 16) — 9, 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Raliul: FEROVIAR (50 5140) - 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Horea : LIRA (31 71 71) — 15.30;
18,30, COSMOS (27 54 95) — 12; 14,15; 
16,30: 19.
• Moara Iul Călifar i
(80 49 85) — 15,30; 17,30; ... .
• Acordați circumstanțe atenuante?: 
MIORIȚA (14 27 14) - 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18: 20 CIULEȘTI (17 55 46) - 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Zbor periculos: FLACARA (20 33 40) 
- 15; 17; 19.
• Amurgul fintinilor : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 17.30; 19,30.
• O lumină la etajul zece : FLO- 
REASCA (33 29 71) - 10; 11,45; 13,30; 
15,30: 17,45; 20, FLAMURA (85 77 12)

9: 11; 13,15; 15.30: 17,45; 20. 
Cantemir : CAPITOL (16 29 17) — 
11,15: 13,30: 15.45; 18; 20.
Gară pentru doi : SCALA (11 03 72) 
9; 12; 16; 19.
Lupii mărilor : STUDIO (59 53 15) 
10; 12,15; 15; 17,15; 18.30.
Vedere de la mansardă : FESTI-

- 9; 11,15; 13,30; 15,45;

FERENTARI
19,30.

0 Program de desene animate — 
9,30; 11,15; 13. Ana Pavlova — 16.30;
18.15, Iancu Jianul zapciul — 14,30 : 
DOINA (16 35 38).
• Povestea unei orchestrei TIMPURI
NOI (15 61 10) - 9; 11; 13,15; 15.30;
17,45; 20.
• Marynia : UNION (13 49 04) - 9,30: 
13,30; 15.45; 18; 20.
• Micul dejun in pat : COTROCENI 
(494848) — 15; 17,15; 19,30.
• A treia față a monedei : VIITO
RUL (10 67 40) — 15.30: 17,30; 19,30.
0 Dreptate in lanțuri : POPULAR 
(35 15 17) - 15; 17,15: 19,30.
0 Imperiul contraatacă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) - 9; 11,30; 14; 16.45;
19.15.
• Polițist sau delincvent : BUCU
REȘTI (15 61 54) - 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45: 20.
• Adio, dar
ZEȘTI (50 43 58) 
17; 19.
0 Campionul : DACIA
8.45: 13; 15,30; 18; 20.15.
• Dublu delict : 
(31 28 13) - 15.30;
0 Marfă furată :
15.30: 17,30: 19.30.
0 Drumul spre
(79 71 26) - 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
•

rămin cu tine : BU-
- 9; 11; 13: 15:

(50 35 94) —

DRUMUL SĂRII 
17,30; 19,30.

PACEA (60 30 85) —

victorie i VOLGA

9;

•
VAL (15 63 84) 
18; 20.
• Agonia î CENTRAL (14 12 24) 
12,15; 16; 19,15.

Avertismentul : GLORIA (47 46 75) 
9: 11.30; 14; 16,30; 19.
Salamandra : AURORA (35 04 66) 
9; 13,30; 15.45; 18: 20.
Yankeii : MUNCA (21 50 97) —•

15,30: 18.30.
• Undeva,
— 9: 11,15;
• Legenda
ARTA (21 31 86) 
15,45: 18; 20
0 Afacerea Pigot: MODERN (23 71 01)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,

ctndva I TOMIS (21 49 46) 
13,30; 15.45; 18; 20.
călărețului singuratic : 

9; 11,15; 13,30;

Președintele Reagan despre apropiatele convorbiri 
sovieto-americane de la Geneva

washington 29 (Agerpres). — 
Statele Unite vor prezenta „sugestii 
concrete Uniunii Sovietice, la înce
putul lunii ianuarie, la Geneva, a- 
supra ansamblului problemelor pri
vind controlul armamentelor*', a de
clarat, potrivit agenției France Pres
se, președintele Ronald Reagan, in

tr-un interviu acordat cotidianului 
japonez „Yomiuri Shimbun". State
le Unite — a adăugat el — speră ca 
discuțiile prevăzute pentru 7 și 8 
ianuarie între șefii diplomațiilor 
americană și sovietică să constituie 
„un punct de plecare constructiv 
pentru negocieri detaliate în conti
nuare".

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:| ......... .................. ......... .................................................
CONFERINȚĂ DE PRESA. La ambasada țării noastre din Moscova 

| a avut loc o conferință de presă consacrată împlinirii a 200 de ani de 
J la marea răscoală populară din 1784 condusă de Horea, Cloșca și Crișan.

Au luat parte reprezentanți ai Secției relații externe a C.C. al P.C.U.S., 
, ai Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S., ai unor institute de cer- 
I cetiri ale Academiei de științe a U.R.S.S., istorici, membri ai conducerii 

sovleto.romfină' aț ziarelor și revis-centrale a Asociației de prietenie 
telor centrale sovietice.

O HOTARIRE A C.C.
P.C.U.S. Comitetul Central
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AL 
  —....... al 

P.C.U.S., transmite agenția T.A.S.S., 
a adoptat o hotărîre in care se sub
liniază că reducerea cheltuielilor 
materiale în actuala etapă de 
voltare a economiei na*;- ae as‘* stituie o sursă lv-"ciucției, o con- 
gurare a pentru îndeplinirea
ditvvuerilor planului, una dintre 
principalele direcții ale unei eco
nomii raționale. C.C. al P.C.U.S. 
cere să se folosească mal rațional 
în producție materialele și produ
sele mari consumatoare de ener
gie, să se economisească mate
rialele și materiile prime, să se in
troducă in circuitul economic ma
terialele refolosibile, să se econo
misească energia.

2,5 la sută, comparativ 
acesta. , ......- au luat sfirșit lu-

I * .cesiunii Adunării Naționale 
„ ruterii Populare din Cuba, care 
a dezbătut și adoptat planul unic 
de dezvoltare economică și socială 
și bugetul de stat pe anul 1985. 
De asemenea, au fost dezbătute și 
adoptate legea privind locuințele 
și codul muncii. în cursul sesiunii 
a fost prezentată o informare des
pre activitatea în sfera învățămîn- 
tului superior. La încheierea lucră
rilor a luat cuvîntul Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, președintele " 
Stat și Consiliuiui 
Republicii Cuba.

Consiliului de 
de Miniștri ale

I

ȘEDINȚA SEIMULUI R.P. PO
LONE. La Varșovia a avut loc o 
ședință a Seimului R.P. Polone, în 
cadrul căreia a fost prezentată o 
informare cu privire la îndeplini
rea planului de dezvoltare econo
mică șl socială a țării în perioada 
1983—1985. De asemenea, deputății 
au dezbătut și aprobat proiectul 
legii privind bugetul de stat pe 
anul 1985.

ADUNAREA FEDERALA A R.S.F.
IUGOSLAVIA a adoptat rezoluția 
cu privire la dezvoltarea economi
că și socială a țării în 1985. A fost 
aprobat, totodată, bugetul pe anul 
viitor, informează agenția Taniug. 
în rezoluție se arată că, anul vii
tor, produsul social va crește cu 3 
la sută, producția industrială — cu

ț 4 la sută, iar cea agricolă — cu

ALEGERILORREZULTATELE
DIN INDIA. Potrivit rezultatelor 
oficiale parțiale date publicității lâ 
Delhi, în alegerile generale desfă
șurate în țară, Partidul Congresul 
Național Indian (I) al primului mi
nistru Rajiv Gandhi a obținut patru 
cincimi din cele 508 locuri în Came
ra Inferioară a parlamentului in
dian — Lok Sabha. în cadrul unei 
conferințe de presă ținute la Delhi, 
Rajiv Gandhi a relevat că guvernul 
său va promova, în continuare, o 
politică de prietenie cu statele ve
cine, cu toate țările lumii.

GUVERNUL BRAZILIEI a ho- 
tărit majorarea în medie cu 25 la 
sută a prețului combustibililor pro- 
veniți din petrol — transmite agen
ția Associated Press. La rindul 
său, guvernul ecuadorian a anunțat 
majorarea prețului la unele catego
rii de carburanți.

I

I

I
J

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A R. P. CONGO
Pentru poporul con- 

golez ziua de 30 de
cembrie are o semni
ficație deosebită, de
oarece evocă două e- 
venimente de cea mai 
mare însemnătate ale 
istoriei sale naționa
le : crearea Partidului 
Congolez al Muncii și 
proclamarea Republi
cii Populare Congo. 
Petrecute în aceeași 
perioadă de timp — 
ultimele zile ale anu
lui 1969, aceste eveni
mente au marcat un 
hotărîtor pas inainte 
pe calea inaugurată de 
revoluția populară 
din august 1963.

Republica Populară 
Congo, situată in par
tea de vest a Africii 
de vest, avind o su
prafață de 342 000 
kmp și o populație de 
1.6 milioane locuitori, 
dispune de apreciabi
le bogății ale solului 
șl subsolului, a căror 
punere în valoare 

. constituie una din

principalele preocu
pări ale autorităților 
de la Brazzaville. In 
perioada care a tre
cut de la crearea 
P.C.M. — devenit 
partid de guvernă- 
mint — pe harta ță
rii au apărut noi xj- 
biective industriale și 
agrare, s-a consolidat 
sectorul de stat în e- 
conomie, au fost ob
ținute succese de sea
mă in direcția dez
voltării învătămîntu- 
lui și culturii, ocroti
rii sănătății etc. Un 
eveniment de seamă 
în viața politică a tă
rii l-a constituit cel 
de-al III-lea Congres 
al P.C.M., desfășurat 
la sfirșitul lunii iu
lie a.c.

Animat de senti- 
merite de solidaritate 
militantă cu lupta ti
nerelor state africane 
pentru lichidarea ur
mărilor dominației 
coloniale și făurirea 
unei vieți noj po

porul român urmă
rește cu viu interes 
eforturile constructi
ve ale poporului con
golez. între Republica 
Socialistă România și 
Republica Populară 
Congo, între Partidul 
Comunist Român și 
Partidul Congolez al 
Muncii s-au statorni
cit relații de strînsă 
prietenie și colabora
re. care se dezvoltă 
continuu. în interesul 
celor două țări și po
poare. al cauzei păcii 
și înțelegerii interna
ționale. Prezenta unui 
reprezentant al P.C.R. 
la Congresul P.C.M., 
ca și participarea unei 
delegații a P.C.M. 
la marele forum al 
comuniștilor români 
constituie noi mărtu
rii ale evoluției as
cendente a raporturi
lor româno-congoleze, 
în spiritul solidarită
ții, prieteniei, stimei 
și respectului re
ciproc.
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ROMÂNIA în conștiința lumii,
UIMEA în conștiința României
„Pe plan mondial, România desfășoară o activitate consecventă pentru pace, independență 

națională și colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Datorită 
acestei politici, care corespunde pe deplin intereselor supreme ale patriei, țara noastră se bucură 
de un binemeritat prestigiu internațional, are prieteni pe toate meridianele planetei"

.. .. i

’ ’ "r '•Vr NICOLAE CEAUȘESCU

De ziua Republicii - care Încheie un an jubi
liar desfășurat sub semnul aniversării a patru de
cenii de la gloriosul act de la 23 August și al 
Congresului al Xlll-lea al partidului - patria noas
tră se înfățișează lumii ca o țară în plină înflo
rire, liberă și suverană, o țară a păcii și colabo
rării. Amplele prefaceri înnoitoare pe plan intern, 
demersurile consecvente pe plan extern pentru îm
plinirea năzuințelor celor mai scumpe ale umani
tății au făcut ca numele României să fie astăzi 
rostit pretutindeni cu respect și admirație.

Prezența sa pilduitoare în concertul națiunilor 
lumii este nemijlocit legată de strălucita activitate 
a secretarului general al partidului, a președin

telui Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ar
hitectul întregii politici interne și internaționale a 
țării, militantul revoluționar dîrz, eminentă perso
nalitate politică a vremurilor noastre. Prin contri
buțiile de excepțională însemnătate, prin efortu
rile depuse și în anul ce ia sfîrșit pentru înfăp
tuirea dezarmării, îndeosebi a celei nucleare, pen
tru reluarea cursului spre destindere, încredere, 
colaborare, pentru soluționarea gravelor probleme 
economice și sociale ale planetei, România socia
listă, președintele Nicolae Ceaușescu și-au afirmat 
și mai puternic locul de cinste dobîndit în con
știința contemporaneității, întărind și mai mult stima 
și prețuirea de 
nele.

care se bucură pe toate meridia-

întări-

la : 
pașni- 
dintre

Rodnice dialoguri la cel mai înalt nivel
In anul 1984, președintele Nicolae Ceaușescu a efectuat 

VIZITE ÎN 7 TARI : Uniunea Sovietică, Bulgaria, Iugoslavia, Pa
kistan, Siria, Polonia și R.F. Germania.

In aceeași perioadă, Bucureștiul a primit vizita unor șefi 
de stat și de guvern din : Bulgaria, R.P. Chineză, R.P.D. Co
reeană, R.D. Germană, Grecia, Angola, Mozambic, Nicaragua, 
Sudan, Pakistan, Canada, Jamahiria Libiană, Guineea, Volta 
Superioară (Bourkina).

De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întilnit cu 
numeroși conducători ai unor partide comuniste și muncito
rești, socialiste, social-democrate, ai unor mișcări de eliberare 
națională, ai altor partide și formațiuni politice.

Cu prilejul convorbirilor la înalt nivel au fost încheiate im
portante documente :

• 4 declarații comune
• 10 comunicate comune și comunicate
• 12 programe, protocoale și memorandumuri privind dez

voltarea cooperării economice, științifice și tehnice, a schim
burilor comerciale.

• Un mare număr de acorduri, înțelegeri și convenții pri
vind colaborarea în diferite domenii.

Isry ini 
remarcabile din mau

î*es pentru evenimentele 
■ ' român

• La sărbătoarea celei de-a 40-a anjversări a «..
de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialîsTă 
de la 23 August au participat 158 de delegații din 112 țări - 
delegații de partid și de stat, guvernamentale, ale partidelor 
comuniste, socialiste, social-democrate și altor formațiuni poli
tice și mișcări de eliberare națională.

• La cel de-al Xlll-lea Congres al Partidului Comunist 
Român au participat 139 de delegații din 92 de țări, reprezen- 
tînd partide comuniste și muncitorești, partide socialiste și so
cial-democrate, alte partide și organizații democratice, progre
siste, mișcări de eliberare națională, forțe sociale și politice 
înaintate, antiimperialiste de pretutindeni. Totodată, au fost 
primite mesaje de salut din partea a 187 de partide și brgani- 
zații prietene.

Prezența oaspeților străini de seamă dintr-un mare număr 
de țări la evenimentele de importanță deosebită ale anului a 
constituit o vie ilustrare a interesului și înaltului prestigiu de 
care se bucură pe arena mondială România socialistă, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a bunelor raporturi de prietenie și 
colaborare ale partidului și statului nostru cu toate țările lumii, 
indiferent de orînduirea lor socială, cu partidele comuniste și 
forțele progresiste, democratice de pe toate continentele.

Gazdă a unor prestigioase reuniuni 
internaționale

In cursul anului 1984, România a găzduit numeroase reu
niuni internaționale, între care :

• Reuniunea „Grupului celor 77“ privind cooperarea eco
nomică în domeniul alimentației și agriculturii

• Reuniunea consultativă a organizațiilor neguvernamen
tale privind „Programul Anului internațional al păcii" (1986)

• Reuniunea internațională „Cercetarea științifică a tine
retului in perspectiva Anului Internațional al Tineretului"

• Seminarul internațional „Tineretul, Populația și Dez
voltarea"

• Conferința comisiilor naționale pentru UNESCO din 
țările balcanice

• Seminarul internațional „Tineretul și dezvoltarea"
• Conferința internațională de istorie militară „Război și 

societate in Europa centrală și de est 1740—1920“
• Festivalul internațional „Poezia și pacea"
• Conferința internațională „Apa și ionii în sistemele 

biologice"
• Conferința internațională de teoria operatorilor

la O N U.
In cursul celei de-a 39-a 

sesiuni a Adunării Genera
le a O.N.U. au fost adop
tate un șir de rezoluții, rod 
al unor inițiative româ
nești, la care s-au asociat 
numeroase state de pe toa
te meridianele. între ele se 
află cele referitoare

— Reglementarea 
că a diferendelor 
state ;

— Dezvoltarea și
rea bunei vecinătăți ;

— Reducerea bugetelor 
fnîlitare ;
- Efectele dăunătoare 

ale racolării de cadre din 
țările în curs de dezvol
tare ;
- Anul Internațional al 

Tineretului — „Participare, 
Dezvoltare, Pace".

PROPUNERI REALISTE, CONSTRUCTIVE 
Pentru salvgardarea păcii,® 

wii dezarmare
Pornind de la situația gravă creu^ , , • , ,

secretarul general al partidului, președinCetl^^ de escalada înarmărilor,
Ceaușescu. a formulat, în cuvintarea la
plinirii a 40 de ani de la istoricul act de la 23 August^™
Congresul al Xlll-lea al P.C.R., în alte expuneri, pfopuneT^P^e^ 
realiste menite să fnneze această escaladă, să înlăture primejdia uneFeon- f lay ații nucleare : . ■ r

• Oprirea amplasării rachetelor nucleare americane, ca 
și a realizării contramăsurilor sovietice, stabilirea unei date 
limită pentru retragerea celor amplasate pînă acum.

• Reluarea negocierilor dintre Statele Unite ale Americii 
și Uniunea Sovietică în vederea realizării unui acord corespun
zător, care să ducă la eliminarea rachetelor cu rază medie din 
Europa și, în continuare, a tuturor armelor nucleare.

© Participarea, într-o formă corespunzătoare, a statelor
europene, în primul rînd țările din N.A.T.O. și din Tratatul de la
Varșovia, la negocierile pentru realizarea unui aseme
nea acord.

• înghețarea cheltuielilor militare și trecerea de îndată 
la reducerea cu cel puțin 10 la sută a acestor cheltuieli, 
urmînd ca în viitor să se stabilească un program concret și 
real de reducere anuală a cheltuielilor militare.

O Reducerea armamentelor și armatelor, în primul rînd
ale celor două blocuri militare — N.A.T.O. și Tratatul de la
Varșovia. v ......'...........

• Realizarea unei reglementări generale a folosirii Cos
mosului în scopuri pașnice, care să ducă la încetarea militari
zării spațiului cosmic, a folosirii abuzive a acestuia, la orga
nizarea unei conferințe mondiale în acest scop.

La Conferința de la Stockholm pentru măsuri de încredere și 
sel-’ritute. pentru dezarmare in Europa, România a prezentat un an- 

ha de Propuneri vizind reluarea cursului spre destindere, atenuarea 
încordăm; inclusiv convenirea unui Tratat general-european de nerecur- 
gere la fo-ig /a amenințarea cu forța. Intre altele, s-a propus :

9 Restr^ggfea unor activități militare de natură să afec
teze încredere^, șj securitatea statelor, cum sînt, îndeosebi, 
activitățile militare din apropierea frontierelor naționale ale 
altor state, din zonele sensibile ale continentului european.

• Stabilirea unui sistem de informare, comunicare și con
sultare Intre state ; crearea unui culoar fără arme nucleare 
intre cele două blocuri militare.

© Dezvoltarea unei colaborări multilaterale intre statele 
balcanice, transformarea acestei zone într-o regiune fără arme 
nucleare și fără baze militare străine.

Pentru reluarea procesului de destindere 
si sporirea încrederii internaționale

Cu conștiința responsabilității față de soarta poporului român, de 
destinele întregii umanități, România socialistă, președintele Nicolae 
Ceaușescu au acționat și acționează cu perseverență pentru reluarea 
cursului spre destindere, pentru sporirea încrederii între toate statele, In 
concepția partidului și statului nostru, aceasta impune :

• Respectarea de către toate țările și în toate împreju
rările a principiilor de bază ale relațiilor internaționale — a 
deplinei egalități în drepturi, independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului re
ciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța.

• Soluționarea prin mijloace politice, pe calea tratative
lor a tuturor conflictelor și problemelor litigioase dintre state - 
din Asia pînă în Orientul Mijlociu și Apropiat și din Africa 
pînă în America Centrală.

• Depășirea divizării continentului, crearea unei Europe 
unite, pe baza respectării diversității orînduirilor sociale.

Pentru dezvoltarea economiei mondiale 
si progresul tuturor statelor lumii

făcut laO Nn -^a uigUre 1>r0<'res’tl îuturor Popoarelor. România a 
intre care :'U" alte OT0amsme internaționale o serie de propuneri,

• Promovarea largă a colaborării economice între state, 
pe baze reciproc avantajoase.

• Eliminarea tuturor obstacolelor din calea extinderii co
merțului internațional, renunțarea la practica embargourilor, 
blocadelor economice sau condiționărilor politice.

© îmbunătățirea sistemului generalizat de preferințe acor
date țărilor rămase în urmă și aplicarea lui in mod consec
vent și nediscriminatoriu.

• Asigurarea unui transfer substanțial de tehnologii mo
derne către țările subdezvoltate, sprijinirea formării de cadre 
naționale în aceste țâri.

. . * Anularea datoriilor pentru țările cu un venit național 
pma la 500—600 de dolari pe locuitor, o reducere importantă 
a acestora pentru țările cu un venit național pînă la 
1 000—1 200 de dolari pe locuitor și o reducere generală, de 
30 pînă la 50 lă sută, a datoriilor pentru toate țările în curs de 
dezvoltare.

• Stabilirea unor limite maxime ale dobînzilor, care să-nu 
depășească 7-8 la sută pentm creditele vechi și 5 la sută 
pentru cele noi.

• Restructurarea sistemului nOnetar și financiar pentru 
a se asigura participarea, cu dreptu» egale, a tuturor statelor 
la activitatea organismelor financiare internaționale.

• începerea de negocieri reale în>e țările dezvoltate și 
cele în curs de dezvoltare in vederea găsir; Unei soluții globale 
a problemelor economico-financiare și realizării noii ordini 
economice internaționale.

ÎNALTA prețuire 
„OBIECTIVE 

MĂREȚE44
„Noi, partidul nostru, oamenii 

muncii de la noi dăm o inaltă 
apreciere realizărilor poporului 
român in construirea socialis
mului. Cu deosebit interes am 
luat cunoștință de sarcinile mari 
pe care le-a trasat cel de-al 
Xlll-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. Vă urăm din 
toată inima, dragi prieteni, rea
lizări noi in edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate în Republica Socialistă 
România".

TODOR JIVKOV 
secretar general al CC. 
al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria

„REALIZĂRI 
DE SEAMĂ44

„Realizările și succesele de 
seamă obținute de poporul 
român, sub conducerea partidu
lui său comunist, suit urmărite 
in Republica Democrată Ger
mană cu sinceră simpatie. Ce
tățenii țării noastre dau o înal
ta apreciere eforturilor mari pe 
care oamenii muncii din Româ
nia le depun pentru edificarea 
societății socialiste".

ERICH HONECKER 
secretar general 
al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului 
de Stat al R.D.G.

SPRIJINIREA
PERMANENTĂ 

A. O.N.U.44
„Importanța pe care Republi

ca Socialistă România o acordă 
cooperării internaționale și 

, sprijinul permanent pe care 
țara dumneavoastră l-a mani
festat întotdeauna, față de opera 
Națiunilor Unite și față de prin
cipiile și obiectivele Cartel sale 
sint pe deplin prețuite".

JAVIER PERE? DE CUELLAR 
secretar general 
al OrgaDiZPție NqțiWULpr, 
Unite

„PERSONALITATE 
DE DIMENSIUNI 

MONDIALE44
„Președintele Nicolae 

Ceaușescu se impune azi ca o 
mare personalitate politică. Re- 
numele domniei sale depășește 
granițele României și ale Euro
pei, dobihdind dimensiuni mon
diale".

GHEORGHIOS MAVROS 
președintele Partidului 
Uniunea de centru (Grecia)

„POZIȚIE CLARĂ 
ÎMPOTRIVA 

ÎNARMĂRILOR44
„Este bine cunoscută poziția 

clară a statului, partidului și 
poporului român împotriva 
cursei nesăbuite a înarmărilor, 
cit și aportul curajoi și con
structiv al României la proce
sul decolonizării, la lupta îm
potriva apartheidului a rasis
mului. Această poziție a Româ
niei, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu se bucuri de tin 
enorm prestigiu in rmdul po
poarelor lumii a treia și, in mod 
special', al luptătorilor progre
siști. al partidelor revoluționa
re. organizațiilor muncitorești 
și mișcărilor de eliberare națio
nală din țările acestei părți a 
lumii".

ALVARO MONTERO MEJtA 
secretar general al Partidului 
Socialist Costarican

„PILONI 
FUNDAMENTALI 

ÎN LUPTA 
PENTRU PACE44 
„Partidul Comunist Român, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu re
prezintă piloni fundamentali in 
lupta pentru pace și dezarmare, 
pentru o Europă care să devină 
un factor de destindere mon
dială".

ENRIQUE ANIEL ALONSO 
secretai general adjunct 
ol Partidului Comunist 
din Spania

„ÎN AVANGARDA 
LUPTEI PENTRU 

LIBERTATE44
„Succesele tot mai mari ale 

țării dumneavoastră, demon
strate de progresele obținute in 
economie, știință, cultură și alte 
domenii, au sporit prestigiul in
ternațional al poporului român, 
a cărui dăruire a făcut posioilă 
construirea socialismului, gra
ție abnegației partidului său de 
avangardă, care și-a adus in 
acest mod contribuția la întă
rirea idealurilor de pace, liber
tate și dreptate socială".

JOSE EDUARDO 
DOS SANTOS 
președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, 
președintele Republicii 
Populare Angola
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