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în preajma Anului Nou
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU, 
CONDUCERII DE PARTID Șl DE STAT 
tradiționala urare, rostită cu sentimente 
de profundă dragoste și recunoștință 

de tînăra generație a patriei

LA MULTI ANI, PENTRU PROSPERITATEA ROMÂNIEI
SOCIALISTE, PENTRU PACE IN LUME!

——

a r â ș u I 
tovarășa

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

t

Duminică, 29 decembrie, în 
sediului Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, mii de 
copii și tineri de pe întreg cuprinsul 
patriei au venit să ureze din toată 
inima, cu căldura și entuziasmul • 
specifice vîrstei lor, conducătorului 
iubit și respectat al partidului și 
statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, tradițio
nalul „La mulți ani !“, viață lungă, 
multă sănătate și fericire, nesecată 
putere de muncă, pentru progresul 
necontenit al patriei noastre socia
liste, pentru binele și prosperitatea 
întregului popor român, pentru în
făptuirea aspirațiilor sale de liber
tate și pace.

Tradiția Plugușorului perpetuează 
din timpuri străvechi obiceiuri și

datini ce vorbesc despre talentul și 
hărnicia poporului nostru, care, în 
existența sa milenară, și-a dovedit 
statornica dragoste față de glia stră
bună, dorința de a O face mereu __ __________ ____
mai rodnică, mai ^înfloritoare, de a Central se afla portretul tovarășului

1 _ — .. — Nicolae Ceaușescu. Re mari pancarte
erau înscrise urări la adresa patriei, 
a partidului și secretarului său ge
neral. Drapele ale țării și ale parti
dului/fluturau pe clădirile vecine, 
marcind, astfel, importantul eveni
ment din viața poporului nostru — , 
sărbătorirea a 38 de ani de la pro
clamarea Republicii.

întreaga ambianță a fost dominată 
de optimismul și voia bună ce 
caracterizează momentele trecerii 
spre noul an.

trăi în pace și bună înțelegere cu 
alte popoare. Și în acest an, Plugu- 
șorul tineretului s-a constituit in
tr-o nouă și puternică expresie a 
dragostei nețărmurite și.'profundei 
stime pe care milioanele de tineri 
din patria noastră le poartă to
varășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu, recunoș
tinței fierbinți pentru minunatele 
condiții de viață și de învățătură 
crfeate tinerei generații a țării, vii
tori constructori de nădejde ai so-

cialismului și comunismului în pa
tria noastră.

Marea piață era împodobită 
sărbătorește. Deasupra intrării prin
cipale a sediului Comitetului

ai guvernului.
de față membri ai Secreta- 
C.C. al U.T.C., cadre de con- 
ale Consiliului Uniunii Aso-

împreună 
Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu au venit in fața 
sediului Comitetului Central membrii 
și membrii supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai Comitetului Central al 
partidului, membri ai Consiliului de 
Stat și

Erau 
riatului 
ducere 
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România și Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor.
(Continuare în pag. a Il-a)

Dragi tovarăși și prieteni,
Dragi uteciști, pionieri și 

șoimi ai patriei,
Dragi tineri și copii,

Aș dori să vă mulțumesc, din 
inimă, pentru urările adresate po
porului nostru, partidului, Comi
tetului Central al partidului, con
ducerii de partid și de stat, cu 
prilejui noului an.

A devenit o tradiție, sau mai 
bine zis continuăm o străveche 
tradiție românească, ca, la sfîrșitul 
unui an și începutul unui nou an, 
să facem bilanțul a ceea ce am 
înfăptuit în anul trecut și să ne 
urăm cele mai bune gînduri pen
tru noul an.

Dintotdeauna, strămoșii noștri 
și-au urat să ducă o viață liberă, 
și-au urat să fie independenți — 
și partidul nostru comunist a 
realizat, în anii construcției socia
liste, aceste visuri și dorințe de mai 
bine de două milenii, ale poporului 
nostru. (Aplauze și urale prelun
gite ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

încheiem anul 1985 cu rezultate 
însemnate, in dezvoltarea patriei 
noastre. încheiem, în același timp, 
cel de-al 7-lea cincinal de dezvol
tare economico-socială, cincinalul 
în care Dunărea a căpătat o nouă 
ieșire la mare, prin darea în func
țiune a Canalului Dunăre—Marea 
Neagră. Dacă numai această reali
zare am fi înfăptuit-o în acest 
Cincinal — și tot am putea spune 
că. într-adevăr. poporul nostru a 
obținut minunate realizări. Dar, în 
industrie. în agricultură. în știin
ță. în cultură, în ridicarea nivelu
lui de trai material și spiritual — 
deși a, trebuit să învingem multe 
greutăți — ăm obținut realizări în
semnate, care au ridicat patria 
noastră pe noi culmi de progres și 

civilizație, pe o nouă treaptă a 
construcției socialiste. (Aplauze și 
urale prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — tinerii !“, „Ceaușescu 
și poporul !“).

Intrăm în anul 1986, în noul 
cincinal — al 8-lea — cu un pro
gram minunat, elaborat pe baza 
hotărîrilor Congresului al XlIJ-lea 
al partidului, care asigură intrarea 
Românieț intr-o nouă etapă de 
dezvoltare, trecerea de la stadiul 
de țară socialistă în curs de dez
voltare la cel de țară mediu dez
voltată. care va situa poporul și 
tara noastră la un nivel mult mai 
înalt de dezvoltare, în toate do
meniile de activitate.

Avem tot ceea ce este necesar 
și. mai presus de toate, o minu
nată clasă muncitoare, o minuna
tă țărănime, intelectualitate, un 
minunat popor, care a demonstrat, 
în, anii construcției socialiste, că, 
stăpîn pe destinele sale, știe să-și 
făurească o viață nouă, liberă, așa 
cum o dorește, că este ferm hotărît 
să facă totul pentru a-și asigura 
viitorul socialist și comunist, liber 
și independent, în rîndul națiuni
lor libere și independente ale lu
mii (Aplauze și urale puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung» 
„Ceaușescu și poporul !“).

O preocupare fundamentală a 
partidului și statului nostru este 
aceea ca, o dată cu dezvoltarea 
forțelor de producție, a științei, 
culturii, învățămîntului, cu ridi
carea bunăstării generale a po
porului, să asigurăm dezvoltarea 
viguroasă, continuă a poporului, a 
națiunii noastre, să asigurăm tine
rețea permanentă a națiunii româ
ne ! în acest sens sînt hotărîrile 
Comitetului Politic ‘ Executiv ' și 
măsurile recent publicate; cu pri
vire la mărirea cu aproape 27 la 
sută a alocațiilor de stat pentru 
copii, a ajutoarelor pentru mamele 

cu mai mulți copii. Este o măsu
ră care demonstrează preocuparea 
și hotărîrea de a face totul pentru 
a asigura înălțarea și tinerețea na
țiunii noastre, pentru ca, așa cum 
se spune în povești, să avem per
manent un popor tînăr, un popor 
cu tinerețe fără bătrînețe ! (Urale 
și aplauze puternice ; se scandea
ză „Ceaușescu — România ocro
tesc copilăria „Ceaușescu —■ 
pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni.
La începutul anului pe care-1 în

cheiem ne-am urât ca. în viața 
internațională, să se producă 
schimbări in direcția păcii. în di
recția dezarmării. Dacă, în dezvol
tarea patriei noastre, am obtinut 
rezultate importante, trebuie să 
spunem că, din păcate. în ce pri
vește viața internațională, cerul a 
continuat să rămînă acoperit cu 
mari nori de furtună. Lupta uni
tă a popoarelor pentru dezarmare 
— și în primul rînd pentru dez
armare nucleară, pentru pace — a 
obtinut o serie de rezultate, dar 
nu a reușit încă să determine o 
schimbare fundamentală a cursului 
evenimentelor internaționale.

Anul acesta au avut loc unele 
evenimente însemnate. S-au ținut 
o serie de reuniuni și s-au luat 
unele hotărîri importante în direc
ția păcii și destinderii, au avut loc 
întîlnirile la nivel înalt dintre con
ducătorii sovietici și americani — 
care, toate, demonstrează că este 
posibil să se găsească o cale a 
înțelegerii pentru oprirea cursei 
înarmărilor și pentru pace. Dar 
problemele fundamentale au rămas 
nespluționate. Cursa înarmărilor 

, continuă șe amplasează noi ra
chete nucleare în Europa și în alte 
•părți'ale lumii, continuă activita-
(Continuare în pag. a III-a>

POPORUL 1ȘI OMAGIAZĂ 
REPUBLICA

Poporul român sărbătorește, as
tăzi, pentru a 38-a oară, Ziua Re
publicii noastre, omagiind cu a- 
lese simțăminte ziua în care, la 30 
Decembrie 1947, și-a găsit împli
nire un ideal care trăia de veacuri 
în inima și conștiința românilor, o 
aspirație care fusese înscrisă pe 
flamurile de luptă ale celor mai 
înaintate forțe ale societății noas
tre : dreptul poporului român de a 
fi singur stăpîn în patria sa, de a 
se ocîrmui potrivit cu năzuințele 
și interesele sale legitime, de a 
edifica aici, pe meleagurile pe care 
se știa viețuind din adîncuri de 
istorie, o țară mîndră, puternică, 
demnă. O țară mîndră, puternică, 
demnă pe măsura bravului nostru 
popor, a marilor sale resurse de 
atașament și statornicie față de va
tra străbună, a uriașelor energii și 
puteri creatoare ce sălășluiesc în 
sinul său.

De la înălțimea celor 38 de 
trepte pe care le-a urcat din acea 
istorică zi apare cu limpezime că 
tot ceea ce a gîndit și a sperat 
atunci poporul nostru, instaurînd 
cea mai democratică formă de gu- 
vernămînt din întreaga sa existen
ță, s-a împlinit prin munca, prin 
lupta, prin abnegația și dăruirea 

sa. Acești ani alcătuiesc o pe
rioadă în care, într-o însuflețită în
trecere cu timpul, oamenii muncii 
din țara noastră au edificat o e- 
conomie unitară, modernă, au spo
rit necontenit forțele de producție, 
avuția națională, țara fiind astăzi 
de zeci și zeci de ori mai bogată, 
mai puternică. Pentru oricare din 
zonele țării, acești ani au însem
nat înnoiri fără precedent, profun
de transformări, schimbări structu
rale în potențialul economic, in 
chipul localităților, în viața oame
nilor acestora - un răstimp de du
rabile ctitorii, în fiecare loc din 
țară timpul socialist al patriei lă- 
sîndu-și însemnele mîndre ale nou
lui, vorbind despre forța unui po
por liber, călăuzit de vocația con
strucției, hotărît să-și clădească o 
țară liberă și suverană, floare mîn
dră în buchetul mare al statelor 
independente ale lumii.

Muncind, creînd o țară nouă, cu 
o economie nouă, poporul român 
este mîndru de a fi devenit, tot
odată, în anii Republicii, făurarul 
conștient al noului său destin ; oa
menii muncii din țara noastră, fără 
deosebire de naționalitate, partici
pă direct, nemijlocit la gospodă
rirea avuției naționale, la condu

cerea întregii vieți sociale. Ei sînt 
proprietarii tuturor bunurilor țării, 
ei gindesc și elaborează strategii
le dezvoltării țării, ei acționează 
pentru traducerea lor în viață. în
semnătatea acestui fapt se relevă 
în puternica afirmare a spiritului 
gospodăresc, a inițiativei cetățe
nești, a militantismului civic al tu
turor oamenilor muncii - importan
te pîrghii ale valorificării superi
oare a bazei tehnico-materiale a 
economiei naționale, ale acceleră
rii progresului nostru social-eco
nomic.

Anii Republicii noastre au sudat 
puternic conștiința de sine a po
porului, au asigurat osmoza sufle
tească a tuturor oamenilor muncii, 
coeziunea și unitatea lor. înfrățirea 
inimilor, sudura conștiințelor, ega
litatea în drepturi, identitatea de 
interese și aspirații - istorice cu
ceriri ale evului socialist al pa
triei — au adăugat noi temeiuri 
străvechii noastre unități naționale, 
au întărit-o necontenit, făcînd-o de 
nebiruit. Puternica noastră unitate 
reprezintă un nesecat izvor de tă
rie a națiunii, de încredere adin- 
că în forțele noastre, în îndepli-
(Continuare in pag. a V-a)

--------------------------------------------------------------------------- ----- -

C/nfec de slavă
Românie-n sărbătoare, patrie de vis și dor 
Cint de slavă peste epoci și tărîm eternizat 
Gestul muncii se preschimbă in prezent și viitor 
Ca un vis născut din noapte și-n lumină intrupat.

Gloriosul drum spre miine știm să-l transformăm in țară 
Peste piscuri de lumină să zburăm netulburați 
Punind noi temeiuri zilei sub seînteia milenară 
A acestei sacre vetre dintre Mare și Carpați.

Ne-ai fost totdeauna torță in adîncul ființei noastre 
Și nădejde de mai bine cînd durerea ne-a-ncercat 
Patrie biruitoare, flamură sub bolți albastre 
Pentru g!oria-ți eternă tot poporul a luptat I

Azi, republican iți scriem numele rodindu-ți glia 
Și iți punem noi corole de lumini pe trupu-ți sfînt, 
Tot prinosul se adună intr-un nume : România, 
fără ctitorită-n muncă, mindră pe acest pămint.

Azi iți punem nimbul păcii peste fruntea ta senină 
Al renașterii supreme, sub lumini de Tricolor, 
Nicolae Ceaușescu e chezașul de lumină 
In republicana țară, pentru bunul său popor.

Constantin DRĂCEA, 
profesor, Alexandria
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Tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu
URAREA ROSTITĂ CU SENTIMENTE DE PROFUNDĂ DRAGOSTE Șl RECUNOȘTINȚĂ DE TlNĂRA GENERAȚIE A PATRIEI

TOȚI TINERII DE PLUGUȘOR VĂ SPUN

AN NOU DE PACE, RODITOR Șl BUN!
(Urmare din pag. I)

La această sărbătoare, marcată de 
bucuria reintîlnirii cu conducătorul 
partidului și statului, acum, la ora 
bilanțului succeselor din 1985 și a 
proiectelor de viitor, au fost pre- 
zenți un mare număr de oameni ai 
muncii din Capitală. Ei au venit 
pentru a ura. alături de reprezen
tanții tinerei generații, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu ani mulți, cu sănătate și 
fericire. Este urarea pe care. în a- 
ceste clipe solemne. întregul nostru 
popor, ca o singură ființă, o adre
sează conducătorului stimat și iubit 
al partidului și al țării, de numele 
și activitatea căruia se leagă toate 
marile împliniri ale acestei perioade, 
cea mai rodnică din întreaga istorie 
a patriei.

Alaiul tradițional al colindătorilor, 
reunind muncitori, țărani, elevi și 
studenți. pionieri și șoimi ai patriei, 
sosiți la acest sfîrșit de an spre a 
lua parte la sărbătoarea Plugușoru- 
lui, umpte marele platou din Pia
ța Repuhlicii. Prinde contur. într-o 
frumoasă armonie, un tablou alego
ric alcătuit din tineri purtînd sim
bolurile tradiționale ale Plugușoru- 
lui — grîu încolțit, ramuri de brad 
și flori multicolore — simbolizînd. 
așa cum e obiceiul din vechime, rod 
bogat pentru noul an. împliniri pen
tru toți fiii României socialiste.

Sunete de bucium, venind parcă 
din vremi de demult, dau semna
lul începutului. Plin de vitalitate și 
optimism, un grup de pionieri din 
Botoșani prezintă un străvechi obicei 
de iarnă — „Căluții". Urmează mo
mentul de vibrantă emoție în care 
colindătorii adresează cele dinții urări ;
Aho, aho, firtați voinici 
la pocniți cu toți din bici 
Că noi am venit aici 
Cu urarea strămoșească 
De pe glia românească 
Să-i urăm de Plugușor 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Marele Conducător, 
Care-a ctitorit sub soare 
Cea mai mândră, înfloritoare 
Epocă de măreție
Pentru scumpa Românie l

Pe un fond muzical, realizat de 

un grup de fluierași din Runcu- 
Dimbovița, se aduc urări fierbinți 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu.

Stihuri cu putere de simbol ce ex
primă dorința întregului nostru po
por de a fi călăuzit de conducătorul 
său încercat spre culmile unei noi 
ere, comuniste, se regăsesc in urările 
rostite de pionieri și șoimi ai pa
triei.

Tineri sosiți din Oltenia, Dobro- 
gea și Banat, de pe colinele Mun
teniei și plaiurile minunate ale 
Transilvaniei, din Moldova sau din 
capitala țării se prind in virtejul 
dansului popular, adresind urări de 
bine, de zile rodnice și prospere.

Se conturează un moment artistic 
în care, prin intermediul versurilor, 
sînt evidențiate prestigioasele reali
zări ale unui timp istoric fără egal 
în existenta țării, cele două decenii 
de la Congresul al IX-lea al P.C.R., 
perioadă pe care întreaga noastră 
națiune o denumește cu legitimă 
mîndrie patriotică „Epoca Ceaușescu".

La reușita acestui poem, închinat 
în prag de an nou poporului, con
ducătorului său încercat, își aduc, 
de asemenea, contribuția coruri, pre
cum și grupuri coregrafice. Prin su
gestive dansuri tematice, se ilustrea
ză remarcabilele succes? ale patriei 
noastre în acești ani de rodnică con
strucție socialistă, cind zestrea țării 
a sporit cu ctitorii de excepție, cînd 
națiunea întreagă, unită sub steagul 
partidului, a tradus în fapte ample 
și temerare programe de dezvoltare 
și progres ale României.

La marea și emoționanta urare a 
țării sînt prezenți'Și cei mai mici ce
tățeni ai ei, șoimii patriei. Din alaiul 
pitoresc al colindătorilor se detașea
ză grupuri de copii care alcătuiesc 
un alert moment coregrafic. Sînt 
rostite cu dragoste, din adîncul ini
mii, versuri înflăcărate :
Tovarășe Nicolae Ceaușescu,

scump părinte 
Noi din inimi, fierbinte 
Șoimii patriei cu drag 
V-am adus aici șirag 
Rouă zilelor senine 
Din grădinițe, cămine 
Și recunoștința toată 
Că ni-i viața minunată.
(Continuare in pag. a 111-a)
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DECEMBRIE

REPUBLICĂ 
-DEMOCRAȚIE 

-UMANISM 
Biografii „comune“ ilustrind mari 
cuceriri democratice ale României

Zi istorică in istoria patriei, 30 Decembrie se înscrie în conștiința 
poporului român ca momentul împlinirii unei aspirații seculare : instau
rarea puterii depline a poporului, infăptuirea acelei condiții politice in 
care poporul iși este sieși stăpin.

Ideea de Republică a străbătut istoria poporului ca o torță vie, la 
care privea întotdeauna cu speranța unei vieți demne, unei vieți îm
plinite. Mințile cele mai luminate, conștiințele treze ale națiunii au 
susținut ideea de Republică, au dezvoltat-o, au promovat-o. Ardea de 
mult această flacără, dar Republica nu s-a putut întemeia declt atunci 
cînd, condus de Partidul Comunist Român, poporul nostru a dobîndit 
libertatea de a-și da forma de stat cea mai potrivită cu aspirațiile sale 
firești. Entuziasmul cu care masele au primit proclamarea Republicii, 
hotărîrea cu care au acționat pentru întărirea și consolidarea sa re
prezintă elocvente expresii ale atașamentului istoric la această formă 
democratică a vieții de stat, ale voinței ca pe pămîntul strămoșesc al 
patriei să înflorească Republica mult visată de generații și generații de 
înaintași. Republica ne-a dat drepturi și libertăți, a deschis largi ori
zonturi împlinirii personalității umane. Vioța și evoluția fiecăruia din
tre noi sînt intim legate de aceste drepturi, de noua condiție de dem
nitate civică pe care o asigură prevederile fundamentale ale Constitu
ției noastre.

Tăria și vitalitatea Republicii este dată și de munca noastră, de 
răspunderea și angajarea cu care exercităm drepturile, ducem la bun 
sfirșit îndatoririle. Ne bucurăm de drepturi democratice în primul rînd 
pentru că,- in chip democratic, ne facem datoria, in această unitate stă 
tăria a tot ceea ce infăptuim, garanția că tot ceea ce ne propunem va 
fi integral realizat.

Interlocutorii noștri vorbesc despre această realitate fundamentală 
a României de azi, pe care o regăsim sub mii și mii de ipostaze in 
existența noastră cotidiană. Să le dăm cuvîntul.

Condiția de demnitate

a vieții noastre
Este legitim, este firesc ca o dis

cuție pe tema de fată să inceapă cu 
o idee esențială : condiția politică 
și umană pe care o asigură Repu
blica noastră cetățeanului. Este si 
subiectul unei scurte convorbiri cu 
prof. univ. dr. Petru Pînzaru.

— Dacă ideea de Republică a în
călzit inimile atitor generații de 
înaintași, aceasta se datorește în pri
mul rind faptului că Republica a în
truchipat dintotdeaupa setea multi
seculară de dreptate a poporului, 
vrerea sa de a trăi liber și demn 
într-o țară liberă și demnă.

Intr-adevăr, la 30 Decembrie s-a 
inaugurat un ev nou în istoria mul
tiseculară a patriei, ev care a în
dreptățit acele nădejdi și aspirații, 
ev care a creat o nouă condiție de 
demnitate vieții noastre. Cu deose
bire după Congresul al IX-lea al 
partidului s-a declanșat și realizat 
o operă constructivă de o amploare 
fără precedent, care a valorificat 
marile resurse de creație ale națiu
nii. O însuflețită întrecere a oame
nilor cu timoul și cu ei inșiși a ac
celerat înaintarea spre țelurile pro

puse, a conferit înfățișare nouă și 
mîndră patriei, a sporit avuția noas
tră națională, așezind astfel temelii 
trainice libertății și independenței 
țării.

Renume nou și demn s-a făurit în 
acești ani României, dind întregii 
lumi mărturii că aici la Dunăre, Car- 
pați și Marea Neagră trăiește și 
muncește un popor harnic și talentat, 
deplin conștient de misiunea sa isto
rică, statornic atașat marilor idealuri 
de pace, prietenie și progres, fidel 
eforturilor de soluționare constructi
vă, in consens cu aspirațiile vitale ale 
popoarelor, a problemelor contempo
raneității.

— Condiția de demnitate de care 
ați vorbit dumneavoastră este intim 
legată și de făurirea, in această pe
rioadă. a unei democrații revoluțio
nare, de asigurarea dreptului fiecă
rui cetățean de a participa la condu
cerea societății.

— Cel mai profund omagiu adus 
Republicii — ea însăși simbol al vie
ții democratice — este acțiunea con
secventă pentru dezvoltarea demo
crației socialiste, pentru asigurarea 
caracterului său autentic. Anii inau
gurați de Congresul al IX-lea au 
strălucit în această privință. La ini
țiativa secretarului general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, s-a creat un 
cadru democratic nou, care permite 

cetățenilor, întregului popor să parti
cipe la conducerea țării, să-și asume 
lucid viitorul, să-și făurească con
știent condițiile de existență.

De pe culmea celor 38 de ani care 
au trecut de la proclamarea Republi
cii, un adevăr definitoriu pentru rea
litățile românești de astăzi se cuvine 
a fi relevat : la noi, poporul se află 
la cîrma țării ; el este puterea care 
deliberează, hotărăște, înfăptuiește ; 
el este marele făurar și constructor, 
el — proprietarul întregii avuții na
ționale, el — singurul stăpin al roa
delor muncii sale.

Practic, fiecare cetățean are deplina 
conștiință că aparține unei patrii 
libere, independente, socialiste, o pa
trie respectată și înconjurată de sti
mă și prețuire ; o patrie care și-a 
descoperit propria istorie,. propria 
biografie, asigurînd astfel o conec
tare firească și legitimă a aspira
țiilor prezentului cu o întreagă evo
luție istorică ; o patrie guvernată de 
legea sa fundamentală, Constituția, 
care sintetizează o întreagă evoluție 
și garantează dezvoltarea democrati
că a României de azi.

Democrația răspunderii

pregătirea, intr-un 
personalitatea. De 
mindria cu care 
operator chimist 
de alumină din 

despre drumul său 
profesie, despre

Cind vorbim de demnitate, gindul 
ne duce automat la muncă. Pentru 
că munca este izvorul oricărei îm
pliniri. Numai in procesul muncii 
omul iși poate valorifica disponibi
litățile, fructifica 
cuvint — implini 
aceea am înțeles 
Dumitru Cătinaș, 
la Întreprinderea 
Tulcea, ne vorbea 
in viață, despre 
munca sa și a colegilor.

— Să vă spun ceva din biografia 
mea ? Dar nu-i nimic deosebit în ea. 
Și apoi nici nu-s de pe aici, din 
părțile Tulcei. Am venit din Moldo
va cind am auzit că se construiește 
prima mare intreprindere in Qrașul 
de la porțile Deltei Dunării. Ăm 
plecat de acasă, să vă spun drept, 
cu mare grijă în suflet. Eram __
lificat. Am fost angajat aici și m-am 
calificat la locul de muncă.

— In rest ?
— In rest, ca toată lumea. Am 

urmat și eu ca și mulți alți colegi 
niște cursuri, am dat niște examene 
și am devenit operator chimist de 
inaltă calificare, am primit o locuin
ță confortabilă ; soția, ca și mine, 
s-a calificat și muncește la între
prinderea de confecții, fetița învață. 
Cam atit.

Intr-adevăr. nimic spectaculos. 
Spectaculosul provine aici din multi

neca-

plicarea aceleiași evoluții, acelorași 
destine la scara zecilor de mii și mi
lioane de cetățeni. Oameni care au 
trăit transformări spectaculoase, care 
și-au făurit o nouă condiție de exis
tență. Nu numai și nu atit faptul că 
Dumitru Cătinaș și alți mii și mii de 
cetățeni au asigurate locuri de mun
că este important aici, ci mai ales 
realitatea că înseși condițiile de 
muncă și de viață se transformă, că 
practic fiecare cetățean beneficiază 
de șanse reale de a se perfecționa in 
propria profesie, de a o exercita cu 
demnitate. Ceea ce a adus nou Re
publica noastră este tocmai această 
unitate inseparabilă dintre muncă, 
demnitatea muncii, răspunderea 
muncii.

Unitate pe care o regăsim de alt
fel și pe tăqmul democrației, așa 
cum grăitor arată și situația de mai 
jos.

...Deși autobuzul a oprit în apro
pierea centrului civic al comunei, un 
sătean s-a oferit să ne conducă pînă 
la primărie. „Frumos s-au ridicat Ri- 
picenii" — i-am zis la un moment 
dat, după ce am privit de jur-impre- 
jur. „Foarte frumos“, a răspuns cel 
pe care, între timp, am aflat că-1 
cheamă Toader Moraru, că-i coope
rator și că „neam de neamul meu 
de-aici se trage". Și a continuat : 
„Dar, aproape tot ce vedeți s-a ridi
cat in ultimii ani. O dată cu ame
najarea mareîi’j lac de acumulare am 
hotărit să părăsim vechea luncă a 
Prutului, mutindu-ne mai sus, pe 
acest platou". „Cine a hotărit?" — 
am întrebat. „Cum cine? Așa cum 
v-am spus : noi, sătenii. In adunări 
cetățenești, pe circumscripții electo
rale, pe urmă în consiliul popular 
comunal, după care, prin reprezen
tanții noștri, in consiliul popular al 
județului și, din cite știu, chiar în 
Marea Adunare Națională".

Interlocutorul a continuat eu fel de 
fel de detalii. Că așa s-a ajuns ca 
numai in cițiva ani să se constru
iască localuri pentru școli generale, 
grădinițe și dispensarul uman, pentru 
unitățile productive și instituțiile 
administrative, aducțiunea de apă și 
rețeaua de canalizare, telefonia și 
rețelele de distribuție a energiei elec
trice, străzile asfaltate, trotuarele și. 
bineînțeles, cele cîteva sute de case, 
toate așezate sub semnul sistemati
zării, al vieții moderne, civilizate. 
„Noi le-am înfăptuit — zise el cu 
vădită mîndrie — pentru că noi ho- 
tărim peste tot. Și aici, în comună, 
și la județ, cum spuneam, prin re
prezentanții pe care ii alegem, și la 
Marea Adunare Națională, in palatul 
căreia ia loc de fiecare dată și-un 
consătean de-al nostru, președintele 
cooperativei agricole de producție".

Nimerisem cumva unul dintre să
tenii cei mai avizați in domeniu ? 
Nici pe departe, in adunarea cetățe
nească ce a urmat — pentru care ne 
deplasasem de fapt in această co
mună din județul Botoșani — ase
menea opinii au constituit însăși co
loana vertebrală a dezbaterilor. „Noi 
hotărim, noi înfăptuim", s-a auzit 
intr-un fel sau altul in fiecare in
tervenție. La sfîrșit am reluat ideea 
într-o discuție cu tovarășa Orlansa 
Țanțur, primarul comunei. „Intr-a
devăr, poate că nu ne dăm tot
deauna seama. Dar democrația — atît 
directă cit și reprezentativă — în
seamnă nu doar un sistem, un drept 
de participare a fiecărui cetățean Ia 
conducerea localității, a județului, a 
țării. Ci, totodată, o mare forță. O 
forță in permanentă acțiune. Ințele- 
gîndu-i puterea, ne preocupăm de a 
o pune cit mai bine în valoare. Chiar 
în zilele ce urmează vom trece la 
dezbaterea planului de dezvoltare 
economico-socială a comunei in anul 
1986. in fiecare circumscripție elec
torală. Problemele ce intră în com
petențele noastre vor fi soluționate 
în sesiunea consiliului oopular co
munal. Cele ce ne depășesc vor fi 
sunuse atenției consiliului popular al 
județului sau chiar, dacă va fi cazul. 
Marii Adunări Naționale, de către 
deputatul ce ne reprezintă în parla
mentul țârii. Exercitîndu-ne acest 
drept — ce reprezintă una din mari
le cuceriri ale celor 38 de ani de la 
proclamarea Republicii — ne asu
măm totodată obligația înfăptuirii a 
tot ceea ce am hotărît".

Munca

— suprema valoare
Sint in viață fapte și situații grăi

toare prin ele insele care ne spun 
mult mai multe lucruri semnificati
ve, care cuprind in ele învățăminte, 
degajă concluzii, exprimă realități 
mult mai viu, mai convingător decit 
ar putea face cuvintele. De aceea, 
despre o altă realitate a vieții noas
tre democratice — anume dreptul de 
a te manifesta egal, indiferent de 
naționalitatea căreia ii aparții, de 
limba pe care o vorbești — am pre
ferat să lăsăm să vorbească două si
tuații de viață desprinse din altele 
mii și mii pe care le intilnim in mod 
cu totul obișnuit.

...„Mort-âopt, trebuie să iasă" : a- 
ceasta era cerința formulată răspicat 
privind realizarea unui obiectiv de 
o deosebită importanță de Ia între
prinderea de conductori electrici 
emailați Zalău. Despre ce era vorba? 
Trebuia să se treacă la fabricarea te
levizoarelor color in țara noastră. 
Or, unul din reperele de care de
pindea demararea acestei ample ac
țiuni urma să fie realizat la între
prinderea de aici. Mort-copt, con
ductorul termoaderent autosudabil 
necesar bobinei de deflexie trebuia 
realizat în cel mai scurt timp. După 
multe căutări, încercări, după multă 
trudă, firește, intr-o dimineață, la 
conducerea întreprinderii se prezintă 
inginerul Deak Francisc. șeful ate
lierului de cercetare-proiectare, în
soțit de cițiva colegi : inginerul Ioan 
Sabău, reglorul Teodor Roșea, emai- 
latorul Gavril Ardelean și inginerul 
Payef Zoltan. Directorul unității ii 
privește cu o oarecare circumspecție. 
Cei sosiți iși motivează prezența. 
„Dărimăm pereții halei in secția 
emailare, redistribuim utilajele pe 
următorul flux și realizăm conduc
torul. lese, in mod sigur! Am studiat 
și analizat totul in detaliu". Sint 
chemate și celelalte cadre din con

ducere și, după o atentă lămurire, 
vine și răspunsul conducerii : „De 
acord, dacă voi sinteți siguri că asta 
este soluția". Nu a fost ușor să or
ganizezi un întreg flux tehnologic. 
Să găsești soluții tehnice la fiecare 
problemă. Dar pînă la urmă a învins. 
Cine? Spiritul de echipă. Convinge
rea că împreună se pot rezolva orice 
probleme, soluționa orice greutăți. 
Răspunderea că de munca fiecăruia 
depinde prosperitatea patriei comu
ne. O secvență obișnuită, care s-a 
repetat in datele ei fundamentale de 
17 ori în cazul inginerului Deak 
Francisc — pentru că pînă acum el 
are 17 invenții brevetate ; și de alte 
sute și sute de ori in cazul colegi
lor săi din intreprindere.

...Dacă se solicită numele unui ino
vator la organele agricole din județul 
Timiș, printre primele nume rostite 
se numără șt cel al maistrului meca
nic Jăger Mihai, șeful Centrului de 
reparații din cadrul S.M.A. Orțișoara, 
județul Timiș. De ce toată lumea vă 
spune „maistrul inovator"? Interlocu
torul face o pauză și apoi continui 
domol.

— Lucrez din 1957 fără întrerupe
re aici. In toți acești ani ne-am izbit 
de multe probleme și am căutat îm
preună cu tovarășii de muncă să le 
rezolvăm.

— Cam care ar fi aceste problema 
rezolvate ?

— Păi, ar fi mașina de plantat 
bulbi de arpagic, moara de tocat fu
raje, vindroverul autopropulsat pen
tru cosit. Și cite altele de care nici 
nu mai amintesc acum.

— Numiți una din realizările dura
bile ale vieții dumneavoastră.

— Acest colectiv minunat pe care 
îl conduc. Intre oameni ca Viorel 
Albu, Ioan Nagy, Radu Veres te 
simți ca in propria familie.

— Fiindcă veni vorba de familie...
— Soția lucrează tot cu mine. 

Fata cea mare a absolvit Facultatea 
de filologie și este profesoară ; cea 
mică este elevă. Aș vrea să mai spun 
că munca cinstită, munca făcută cu 
dăruire este modul esențial de a 
beneficia și de a răspunde pe deplin 
marelui drept democratic existent in 
Republica noastră socialistă : dreptul 
de a-ți dezvolta pe deplin personali
tatea.

Drept care, o afirmăm pe temeiul 
faptelor de azi ale țării, reprezintă 
chintesența umanismului nostru so
cialist, măsura și împlinirea sa.

Pentru om,

pentru înflorirea

personalității sale
Despre condiția de demnitate a 

vieții cetățeanului in Republica noas
tră ne vorbește și un alt drept 
fundamental : dreptul la învățătură. 
Dreptul care îți oferă șansa de a te 
pregăti la nivelul exigențelor acestui 
sfirșit de secol și de mileniu, dreptul 
de a fi om al timpului tău.

Studentul gălățean Claudiu Bula! 
este laconic și exact cum ii stă bine 
unui viitor inginer.

— Am urmat cursurile Școlii ge
nerale nr. 10 din Galați. După absol
virea lor am trecut treapta 1 la li
ceul „Vasile Alecsandri" de matema
tică și fizică, apoi am urmat treapta 
a doua la liceul „Mihail Kogălnicea- 
nu“, specializarea electronică. Ime
diat după absolvirea liceului am sus
ținut examenul și am fost admis la 
facultate in specializarea mașini ter
mice — Universitatea Galați. Acum 
sint student în anul III.

Surorile mele — cam aceeași traiec
torie. Camelia a frecventat cursurile 
liceului „Vasile Alecsandri" din Ga
lați și se pregătește să dea la facul
tate. Luminița urmează treapta a 
doua la Liceul nr. 12 cb profil me
canică. De prisos să vă spun că totul 
este gratuit.

Nu este de prisos însă ca citito
rul să afle că in 1948, in Galați, nu 
erau decit 147 studenți, că astăzi nu
mărul lor trece de 5 200, că numărul 
cadrelor didactice a crescut, in aCe- 
lași interval, de peste 20 de ori, că 
Universitatea gălățeană cuprinde as
tăzi două facultăți cu 5 profiluri și 18 
specializări, din care 7 sînt unice în 
țară.

Cifre asemănătoare s-ar putea da 
și despre învățămîntul liceal sau 
gimnazial din Galați. Ca și din alte 
orașe ale țării. Ele exprimă o rea
litate fundamentală a României de 
azi : dreptul la învățătură ilustrat de 
cei peste 166 000 de studenți, de cele 
242 000 de cadre didactice, de cei 
5 673 000 de cetățeni ai Republicii 
care urmează în clipa de față o for
mă de invățămînt.

Pe pictorul Bella Iosif din Baia 
Mare îl intilnim in atelierul siu, unde 
a petrecut cea mai mare parte din 
cei 75 de ani împliniți de curînd. Ar
tist ajuns la apogeul creației. Firesc, 
discuția îmbrățișează. o temi esen
țială — dreptul la creație, drept asi
gurat cetățenilor României socialiste, 
fără deosebire de naționalitate.

— Fac parte dintr-o generație de 
plasticieni ai României socialiste care 
s-au realizat pe deplin din punct de 
vedere profesional, o dată cu dezvol
tarea multilaterală a patriei noastre, 
în ale cărei biruințe și bucurii gă
sesc mereu nesecate izvoare de inspi
rație. Consider de datoria mea să 
onorez acest drept la creație prin im
plicarea mea ca artist și cetățean in 
toate actele' politice fundamentale ale 
țării, prin slujirea devotată a senti
mentului patriotic, a spiritualității 
noastre românești contemporane, 
prin opere care să înalțe omul, gin- 
ditor și constructor iubitor de pace, 
să cultive optimismul și dragostea 
față de binele tării, sentiment care 
mă stăpînește de o viată.

— Artiștii sînt cei care dau glas 
prin mijlocirea artei lor gindurilor șt 
sentimentelor poporului.

— Pictura mea face, parte din pa
trimoniul cultural al națiunii noas
tre socialiste. în ea își găsesc un loc 
de cinste oamenii, munții, apele a- 
cestui popor dăruit cu har și înțelep
ciune, minerul și metalurgistul în 
preajma cărora m-am format ca ce
tățean. Destinul meu artistic nu a 
stat, de aceea, nici o clipă sub semnul 
îndoielii, ci, dimpotrivă, așa cum s-a 
întimplat cu întreaga generație de 
artiști din vremea mea, se bucură 
de mari satisfacții și impliniri.

Mă străduiesc ca prin lucrările 
mele de artă plastică să exprim acest 
trainic și înălțător sentiment de min- 
drie profesională, că munca și talen
tul meu se regăsesc în efortul ge
neros al țării, cheltuit spre a face, 
oamenii mai buni, mai harnici și mai 
fericiți. Nicăieri în lume pe unde am 
umblat n-am găsit un izvor atît de 
bogat de inspirație ca și cel de acasă, 
nicăieri fetele oamenilor și natura 
înconjurătoare nu-mi adresează ca 
aici îndemnul de a crea ceva trai
nic pentru oameni. Și pentru mine 
ca artist aceasta constituie o mul
țumire supremă pe care o datorez 
condițiilor ce le avem în patria noas
tră comună — Republica Socialistă 
România.

Paul DOBRESCU
și corespondenții „Scînteii”
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Tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu
URAREA ROSTITĂ CU SENTIMENTE DE PROFUNDĂ DRAGOSTE Șl RECUNOȘTINȚĂ DE TÎNĂRA GENERAȚIE A PATRIEI

„LA MULȚI ANI!" Șl FERICIRE
PENTRU-A TĂRII PROPĂȘIRE!

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

tea de pregătire a „războiului ste
lelor" și alte asemenea acțiuni care 
pun tot mai mult în pericol nu 
numai pacea, dar însăși existenta 
vieții pe planeta noastră.

Iată de ce, acum, cînd înche
iem anul 1985, nu putem să nu 
declarăm ,cu toată hotărîrea că este 
necesar să se facă totul pentru a 
determina o schimbare radicală a 
cursului evenimentelor internațio
nale, pentru a se trece de la de
clarații la fapte, la măsuri reale 
în direcția dezarmării nucleare, a 
dezarmării în general, îh direcția 
păcii, pentru a asigura întregii o- 
meniri, tinerei generații, copiilor 
o viață liniștită, pentru a înlătu
ra pentru totdeauna războiul din 
viața omenirii ! Acestea au fost în
totdeauna telurile socialismului ! 
Cu atît mai mult ele sînt astăzi 
cerințele tuturor națiunilor lumii, 
care doresc să trăiască libere, in
dependente și în pace ! Să facem 
totul pentru a le asigura aceste 
drepturi fundamentale ! (Aplauze 
și urale puternice; se scandează 
indelung „Ceaușescu — pace !“).

Așa cum tineretul și copiii pa
triei noastre se adună în aceste 
zile — reprezentanții lor s-au a- 
dunat astăzi aici, în fața condu
cerii de partid și de stat, pentru 
a face urări pentru noul an — 
probabil că, sub o formă sau alta, 
în toate țările lumii copiii, tine
rii își urează împlinirea acelorași 
dorințe, de a trăi în pace, de a 
avea o viață mai bună, mai ve
selă. Și este de datoria conducă
torilor de state de pretutindeni să 
țină seama de voința și dorința 
copiilor și să acționeze pentru 
pace! Dacă declară că sînt pen
tru a asigura oamenilor o viață 
mai bună, stă în puterea lor să 
oprească cheltuielile militare, răz
boiul — și să demonstreze că. iu
besc viața, iubesc copiii ! Să fa
cem în așa fel, să unim glasul co
piilor din întreaga lume pentru 
a-i determina pe șefii de state și 
guverne să acționeze pentru pace, 
pentru libertatea și independența 
popoarelor 1 (Urale și aplauze pu
ternice, prelungite : se scandează 
„Ceaușescu — România ocrotesc 
copilăria !“).

Iată de ce prima urare pentru 
noul an este aceea ca anul 1986 să 
ducă la o înseninare a vieții in
ternaționale, la risipirea norilor 
grei ai războiului, la lichidarea 
armelor nucleare — și să triumfe 
rațiunea, să triumfe măsurile de 
dezarmare și de pace 1, (Urale și 
aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“).

încep cu această urare, deoarece 
numai în condiții de pace poporul 
nostru — ca de altfel toate po
poarele lumii — vor putea să-și 
realizeze dorințele și programele 
do dezvoltare, să-și consacre for
țele ridicării nivelului de trai ma
terial și spiritual, bunăstării și fe
ricirii. (Urale și aplauze puternice; 
se scandează „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mîndria !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

A doua urare o adresez întregu
lui popor, de a acționa în deplină 
unitate, sub conducerea partidului 
nostru comunist, pentru realizarea 
în cele mai bune condiții a planu
lui pe 1986 — primul an al celui 
de-al 8-lea cincinal care va asi
gura ridicarea patriei noastre pe 
o nouă treaptă de dezvoltare ! Șa 
facem totul pentru a încheia anul 
1986 cu rezultate remarcabile în 
toate domeniile de activitate ! (A- 
plauze și urale puternice, îndelun
gate ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul!", „Ceaușescu — P.C.R.!"). 
Urez minunatei noastre clase mun
citoare, minunatei țărănimi, inte
lectualității, tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa

litate, succese tot mai mari în toa
te domeniile de activitate, împli
nirea celor mai bune dorințe de 
mai bine și de progres în toate 
sectoarele ! (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul!").

în noul cincinal urmează să 
realizăm o nouă calitate a muncii 
și vieții, un progres puțernic ăl 
științei și tehnicii. Iată de ce do
resc să adresez urarea de a face 
totul pentru dezvoltarea puternică 
a științei, a nivelului de cunoștin
țe în toate domeniile de activitate, 
pentru ca știința, învătâmîntul și 
cultura să devină, un bun al între
gului nostru popor, deoarece nu
mai pe această bază vom făuri so
cietatea socialistă multilateral dez
voltată, vom urca cu pași fermi 
spre comunism ! (Urale și a- 
plauze puternice, îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. ! 
„Ceaușescu, eroism — România, 
comunism !“).

Urez tineretului patriei noastre, 
studenților să obțină noi și noi 
realizări în ridicarea nivelului de 
cunoștințe în toate domeniile, în 
însușirea temeinică a celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
asigurarea unei bune pregătiri 
profesionale și tehnice, pentru că 
numai așa își vor putea îndeplini 
misiunea istorică de a asigura ridi
carea patriei noastre pe noi trepte 
de civilizație și progres. înfăp
tuirea societății comuniste ! (A- 
plauze și urale puternice, îndelun
gate).

Vouă, dragi tineri, vă revine mi
siunea de a asigura înfăptuirea 
Programului partidului de făurire 
a comunismului în România ! Pre- 
gătiți-vă să fiți revoluționari, să 
acționați ca revoluționari ! (Aplau
ze și urale puternice ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — tine
rii !“).

Urez elevilor, tuturor copiilor pa
triei noastre să facă totul pentru a 
învăța, învăța și iar a învăța. însu- 
șiți-vă, dragi prieteni, cele mai noi 
cunoștințe în toate domeniile ! în 
anul 2000, cînd încheiem etapa de 
dezvoltare hotărîtă de Congresul 
al XIII-lea, voi veți lucra în dife
rite sectoare ale construcției socia
liste și comuniste. Pregătiți-vă te
meinic pentru aceasta !

Să fiți demni constructori ai so
cialismului și comunismului !

Să acționați întotdeauna in spi
rit revoluționar !

Să deveniți cu toții, dragi tineri 
și copii, adevârați comuniști, ade- 
vărați revoluționari !

Să acționați întotdeauna în spi
ritul patriotismului, al tradițiilor 
de luptă ale poporului nostru, ale 
mișcării revoluționare românești !

Să nu uitati niciodată că a mi
lita și a acționa pentru socialism 
și comunism înseamnă a fi întot
deauna revoluționar, a lupta per
manent împotriva a tot ce este 
vechi și perimat, pentru promo
varea noului. Procesul revoluționar 
va continua întotdeauna — și, per
manent, trebuie să existe lupta și 
preocuparea pentru a descoperi noi 
taine ale naturii, ale Universului, 
noi legi ale dezvoltării societății, 
și să tragem învățămintele nece
sare pentru organizarea societății, 
a vieții, pentru a asigura poporu
lui bunăstarea, fericirea, indepen
dența !

Acționați în așa fel îneît să fo
losiți minunatele condiții pe care 
partidul și statul vi le creează pen
tru a deveni cetățeni demni, liberi, 
de nădejde, revoluționari'! Să asi
gurați întotdeauna viitorul Româ
niei, tinerețea României ! (Aplau
ze și urale puternice; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul!").

Fie ca anul 1986 să aducă noi 
realizări în toate domeniile de ac
tivitate. noi împliniri în muncă și 
în viață, în ridicarea gradului ge
neral de civilizație al poporului 
nostru !

Fie ca anul 1986 să aducă, sau 
cel puțin să deschidă calea spre 
realizarea dezarmării, spre destin
dere, spre conlucrare, spre o po
litică de pace I (Aplauze și urale 
îndelungate, se scandează în
delung „Ceaușescu — pace !“).

De aici, de la Comitetul Central 
al partidului, adresez încă o dată 
întregului nostru popor cele mai 
bune urări de succes, de împlinire 
a tuturor dorințelor de mai bine !

Vă adresez vouă, tinerilor și co
piilor, cele mai bune urări de îm
plinire a dorințelor și viselor voas
tre de bunăstare, de fericire, de 
viață liniștită și demnă ! (Aplauze 
și urale prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — pace !“).

Multă sănătate și fericire !
Adresez întregului popor, vă a- 

dresez vouă, dragi tovarăși și 
prieteni, tradiționala urare : „La 
multi ani !“. (Urale și aplauze 
puternice, îndelungate; se scandea
ză indelung „Ceaușescu — tinerii!", 
„Ceaușescu — pace !“, „multi ani 
trăiască !“. Se intonează cintecul- 
urare „La mulți ani, cu sănă
tate !“. Tinerii, copiii, oamenii 
muncii prezenti la această ma
nifestare aplaudă și ovaționează 
minute în șir pentru Partidul Co
munist Român, pentru Comitetul 
său Central, pentru secretarul ge
neral al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU).

(Urmare din pag. a II-a)
Șoimii vă urează-n zbor 
Drag și bun conducător 
Sănătate, împlinire 
Pentru-a tării propășire !

Tovarășă Elena Ceaușescu, vă iubim 
Căci aproape vă simțim
Ca pe-o mamă iubitoare,
Bună și ocrotitoare,
Noi, cu inimi avintate ,
Vă urăm de sănătate 
Anul nou rodnic și bun 
Șoimii intr-un glas vă spun !

La această sărbătoare a bucuriei, 
a muncii și hărniciei unui an, în 
pocnete de bici și clinchet de clopo
ței, sosesc și pionierii, într-o nouă 
revărsare de dinamism și voioșie.

Am venit cu zorii
Și noi, purtătorii 
Cravatelor roșii cu tricolor, 
S-aducem din adincul inimilor 
Mulțumirea cea mai fierbinte 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

scump părinte,
Erou intre eroi, țării mindrie, 
Simbol de muncă și de omenie, 
De cutezanță, luptă, demnitate, 
De-ncredere in om și in dreptate. 
Cu dragoste, noi, pionierii, raportăm 
Că-nflăcăratele chemări vi le urmăm 
La-nvățătură, muncă, cercetare, 
In săli de clasă și laboratoare.

Organizația de pionieri, 
Suind spre comuniste primăveri, 
Se angajează temerar să crească 
in dragostea de glia românească... 
Primiți acum, in prag de sărbătoare, 
A noastră caldă, sinceră urare : 
Ani mulți, cu împliniri nenumărate, 
Ani mulți jși fericire, sănătate !

La urarea tinerei generații se 
alătură uteciștii, momentul muzical- 

coregrafic oferit de tineri din Capi
tală, din județele Constanța și 
Neamț, ca și de formația „Izvor" a 
Ansamblului artistic al C.C, al U.T.C. 
fiind deosebit de sugestiv.

Tînăra generație a țării își expri
mă, și cu acest prilej, recunoștința 
fierbinte pentru condițiile minunate 
de viață și studiu ce îi sînt astăzi 
oferite, dînd glas angajamentului 
solemn de a munci cu dăruire pen
tru înfăptuirea obiectivelor stabilite 
de cel de-al XIII-lea Congres al 
partidului.

Noi, uteciștii, am venit
Să exprimăm recunoștința față de 

partid 
Și hotărîrea noastră temerară 
De-a face zilnic totul pentru țară 
Și-n anul viitor cu dăruire 
Să punem nou temei de împlinire. 
Un drum de glorie nepieritor 
Ne e Programul comuniștilor.
Cu forțe proprii, drumul spre progres 
Ne e trasat de-al XIII-lea Congres, 
Cînd inc-o dată geniul creator 
Al celui ce ne e conducător 
Și-a pus amprenta lui vizionară, 
Gindind noi perspective pentru țară, 
Dind rost lucid, cutezător și clar 
Mersului nostru revoluționar.

întregul alai de colindători rosteș
te Plugușorul acestor vremuri noi, 
socialiste. într-o unitate de cuget și 
simțire, toți cei prezenți intonează 
cintecul devenit familiar nouă, tutu
ror — „Partidul — Ceaușescu — 
România".

Urările de an nou se îngemănează 
în versurile ce dau substanță secven
țelor următoare ale acestei veritabile 
demonstrații de virtuozitate artistică 
cu mobilizatoare îndemnuri de mun
că susținută, in cincinalul ce va în
cepe, de realizări pe măsura timpu
lui eroic pe care-1 trăim. Sînt prefi
gurate în stihuri-angajament per

spectivele de dezvoltare a României 
in viitorii ani.

încununare a realizărilor noastre 
prezente, anul 1986 are, in același 
timp, o deosebită semnificație în 
cartea de istorie a țării ; el va în
semna împlinirea a 65 de ani de la 
făurirea partidului comunist al cla
sei muncitoare, eveniment ce mar
chează un drum lung, parcurs cu 
dirzenie și neînfricare de poporul 
nostru în dorința sa nestrămutată de 
a crea o Românie liberă și demnă 
în rîndul națiunilor lumii, de a ob
ține noi și noi victorii în opera sa 
măreață de construcție a socialismu
lui și comunismului.

Sînt idei sintetizate simbolic în 
vers și în tabloul coregrafic in care 
evoluează grupuri mari de tineri, 
fluturind, în ritm de dans, drapele 
roșii, drapelul Partidului Comunist 
Român, ce a străjuit falnic, in cele 
șase decenii și jumătate, drumul de 
glorie al României.

1985 a confirmat audiența largă de 
care s-a bucurat în lume inițiativa 
românească „Anul Internațional al 
Tineretului", desfășurat sub deviza 
„Participare — Dezvoltare — Pace". 
Secvențe coregrafice sugestive sînt 
prefațate de versuri ce exprimă do
rința de pace a tineretului din țara 
noastră :

Ne-ați învățat, iubit conducător 
In anul dedicat tinerilor
Si ne unim in lupta spre mai bine 
Spre-o lume-a păcii, înțelegerii

depline 
E astăzi înarmarea nucleară 
O permanentă, crîncenă povară 
Tineri ai lumii din întreaga zare, 
Noi cerem pace, cerem dezarmare 
Dreptul întreg al tuturor 
De-a-și construi un liber viitor.

Ampla desfășurare a Plugușorulul 
Ilustrează astfel o idee scumpă tine
rilor, întregului popor român — 
pacea și înțelegerea internațională. 
Dansul tematic, la reușita căruia își 
aduc contribuția elevi ai Școlii ge
nerale nr. 88 din Capitală și Liceu
lui de coregrafie din Cluj-Napoca, 
sugerează, prin grația mișcării, prin 
coloritul costumelor, dorința fierbin
te a reprezentanților celei mai tinere 
generații a țării de a trăi în liniște. 
Păcii — bunul cel mai de preț al 
popoarelor — îi este dedicată și 
„Hora păcii", original moment core
grafic prezentat de toți participants.

Tineri muncitori, țărani, intelec
tuali, elevi și studenți iși reunesc 
vocile într-o nouă și caldă urare de 
sănătate, fericire, de an prosper, 
urare adresată clasei muncitoare, 
întregului nostru popor.

An bun urăm, cu mic cu mare, 
Eroicei noastre clase muncitoare 
Și. țărănimii, intelectualității, 
Poporului întreg, cu toții, 
Să îi urăm în anul care vine 
Succese zi de zi și numai bine, 
Sub cirmuirea demnă, înțeleaptă, 
Spre comunism să mai suim

o treaptă !

Momentul coregrafic sugestiv in
titulat „Omagiu", un dar de Anul 
Nou adus de colectivul de balet al 
Casei centrale a pionierilor și șoi
milor patriei, este prefațat de 
urările :

Toți care astăzi au venit aici 
Rostim din inimă, cu-nsuflețire, 
Urarea de An Nou cu fericire 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Părintelui iubit, ocrotitor 
Al tinereții noastre-a tuturor, 
Celui ce zi de zi și ceas de ceas 
E-al țării luptător fără răgaz ! 
Tovarășă Elena Ceaușescu
Noi toți, veniți de pe cuprinsul țării, 
Purtind tradiția și datina urării 
V-aducem semn curat de mulțumire, 
Pentru atenta grijă, ocrotire 
Pentru munca politică

și de cercetare 
Cu larg și viu ecou peste hotare 
Toți tinerii de Plugușor vă spun 
An nou de pace, roditor și bun !

Culoare și pitoresc aduc, prin grai 
și costume, prin obiceiurile tradițio
nale reeditate la această sărbătoare 
de An Nou, grupuri folclorice din 
Suceava, Botoșani, Maramureș, Bi
hor, Arad, Caraș-Severin, Mehe

dinți, Olt, Dîmbovița, București. In 
viu grai sînt rostite pentru popor, 
pentru ctitorul de țară, urări de rod 
bogat în anul care vine, de feri
cire și sănătate.

Un obicei cu valoare de simbol, 
păstrat la români peste veacuri, 
„Alaiul bradului", vine sâ încunu
neze sărbătoarea Plugușorului. Acum 
este momentul emoționant al pre
dării ștafetei de către 1985, sub 
chipul falnic al unui tînăr, care își 
ia rămas bun. 1986, un șoim al pa
triei cu voce suavă, își rostește din 
inimă urarea :
Să-ncepem de-acum cu spor 
Cincinalul următor 
Și să punem temelii 
Vremii care va veni 
Pină-n anul două mii...

Făt-Frumos curind voi crești 
Cu țara care-și sporește 
Frumusețea, bogăția 
Gloria și Măreția. j
„La mulți ani !“ iubit părinte 
Duceți țara înainte
Fiți viteaz și sănătos 
Pentru drumul glorios

Și tovarășei de țel 
Și de luptă sub drapel 
„La mulți ani și fericiri 
Pentru-a țării propășire 
Să ne fiți mereu in frunte 
Spre victorii și mai multe !

Un grup de șoimi ai patriei și 
pionieri se apropie, plini de emo
ție, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de tovarășa Elena Ceaușescu, de cei
lalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului. îi sorcovesc, adre- 
sindu-le tradiționala noastră urare 
de ani mulți, sănătate și fericire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid și 
de stat răspund cu căldură, cu dra
goste părintească urărilor adresate 
de copii.

în întreaga piață domnește o at
mosferă însuflețită, entuziastă, de 
aleasă sărbătoare, ce exprimă uni
tatea deplină a întregului nostru po
por în jurul partidului, al secreta
rului său general, hotărîrea ca, sub 
conducerea sa înțeleaptă, să fie în
făptuite mărețele obiective trasate de 
cel de-al XIII-lea Congres al parti
dului. Se dă expresie satisfacției 
față de încheierea cu succes a unui 
an de muncă avîntată, a unui cin
cinal rodnic, încrederii că anul 1986 
va marca o nouă etapă importantă 
în dezvoltarea multilaterală a pa
triei noastre socialiste.

In marea piață răsună, armonios 
și solemn, acordurile cunoscutei me
lodii „La mulți ani cu sănătate !“, 
interpretată de toate grupurile de ti
neri colindători, cărora li se alătură 
în mod spontan toți cei prezenți.

în această atmosferă sărbă
torească, de înaltă mîndrie pa
triotică, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea conducătorului partidu
lui și statului nostru a fost urmă
rită cu deosebit interes și deplină 
satisfacție, fiind subliniată în repe
tate rînduri cu vii și îndelungi a- 
plauze. S-a scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — tinerii !“, 
„Stima noastră și m i n d r 1 a, 
Ceaușescu — România !“, „Ceaușescu 
— pace !“, „Ceaușescu — La mulți 
ani !“. Participanții la emoționanta 
sărbătoare a Plugușorului au dat 
astfel expresie hotăririi ferme a ti
nerei generații a patriei, a întregu
lui nostru popor de a-și intensifica 
eforturile consacrate realizării e- 
xemplare a cincinalului ce va înce
pe. înfloririi continue a României so
cialiste, sporirii prestigiului său în 
lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu s-au fotogra
fiat cu participanții la Plugușor, 
cărora le-au urat multe succese în 
viață, spor la muncă și la învăță
tură.

Tinerii colindători au fost Invitați 
apoi în sediul Comitetului Central 
al partidului, unde, după datina 
străbună, le-au fost oferite daruri 
de Anul Nou.

(Agerpres)
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România va intra într-o nouă etapă de dezvoltare economico-socială, va face un nou 
pas înainte pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre 
comunism. întregul nostru popor va urca noi trepte de civilizație și progres, de bunăstare 
materială și spirituală. nicolae ceaușescu

Ne moi desport puține ore de sfîrșitul anului 1985. De fapt, 
nu numai un an se apropie de final, ci și un cincinal. Acum, la 
cumpâna dintre ani, cînd țara pășește in cel de-al Vlll-lea cin
cinal, este firesc să ne întrebăm : CUM VA FI VIITORUL ? Răs
punsul ia această fundamentală întrebare nu se bazează pe 
preziceri, pe închipuiri. Imaginea României de mîine, pînă la 
orizontul anului 1990 și, în perspectivă, pină la finele acestui 
veac, își află o riguroasă fundomentare în istoricele documente 
ale Congresului al Xlll-lea al Partidului Comunist Român.

Acum, in pragul noului an, al noului cincinal, în conștiința 
poporului român stăruie cu putere ecourile vibrante ale magistra
lelor cuvîntări rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara 
Comitetului Central al partidului de la jumătatea lunii noiembrie. 
Io Congresul științei și invoțămîntului și, recent, la plenara Con
siliului Național al Oamenilor Muncii. Din cuprinsul acestor 
cuvîntări se desprind cu limpezime atît drumul patriei spre pro
gres, in viitorul cincinal, în viitorul deceniu, cit și răspunderile ce 
revin întregului popor pentru înfăptuirea cutezătoarelor obiective 
stabilite de partid.

O dată cu cincinalul 1986-1990 începe o nouă etapă a edifi
cării societății socialiste multilateral dezvoltate. Avem de parcurs, 
în anul pe care îl vom inaugura peste puțină vreme, în anii ce 
vin, un drum luminos. Pornim spre viitor cu deplina certitudine 
că prin muncă, prin afirmarea puternică a spiritului creator — 
sub conducerea Partidului Comunist Român, de la făurirea că
ruia se împlinesc, în noul an, șase decenii și jumătate — po
porul nostru va îndeplini exemplar obiectivul perfecționării eco
nomiei naționale, a întregii societăți, avind mereu în față, ca o 
chemare, ca un imperativ, cerința integrării în ritmurile cele mai 
înalte ale lumii contemporane.

Mărețele realizări - temelia 
certitudinilor de mîine

înfăptuirile de pînă acum, din 
anii rodnici de după Congresul 
al IX-lea al partidului, consti
tuie mărturia cea mai edifica
toare a capacității de muncă și 
de creație a poporului român. 
Ele sînt, totodată, baza trainică 
a cutezătoarelor proiecte pentru 
viitor. Drumul deschis de mare
le forum al comuniștilor de 
acum două decenii a fost, este 
drum de mărețe împliniri. Iar 
pe parcursul acestui drum cu 
multe necunoscute, cu multe ob
stacole și greutăți, cerințele au 
devenit tot mai numeroase, tot 
mai mari. Se impunea să fie 
valorificat mai bine timpul de 
muncă al națiunii. Să se asigure 
sincronizarea optimă a tuturor 
forțelor productive. Să fie valo
rificate cu rancjamenț tot. mai 
ridicat resursele mâteflâle șl 
umane. Să se intensifice activi
tatea de creație științifică, de 
perfecționare ai? pregătirii profe
sionale a tuturor oamenilor 
muncii. Aceste obiective — și 
multe altele — au devenit prio
ritare într-o perioadă în care 
omul secolului actual, aflat sub 
directa înrîurire a unei noi re
voluții științifice și tehnologice, 
transformă gîndirea într-o forță 
de progres.

După 20 de ani, bilanțul mari
lor infăptuiri ale poporului nos
tru, obținute sub înțeleaptă 
conducere a partidului, a secre
tarului său general, se înscrie 
drept dovadă supremă a unui 
timp trăit fertil și eficient. 
Dacă, în această perioadă, pro
ducția industrială a crescut de 
șase ori, iar cea agricolă de 
două ori și jumătate, dacă azi, 
față de anul 1965. venitul națio
nal este de patru ori mai mare, 
dacă intreaga noastră avuție na
țională depășește, în prezent, 
patru mii de miliarde lei, toate 
acestea nu sînt daruri primite 
de poporul nostru, cl roade ale 
unei munci uriașe. Așa cum, pe 
bună dreptate, arăta tovarășul

Chipul patriei în oglinda 
anului 1990

Să ne închipuim, acum, la în
ceput de nou cincinal, republi
ca noastră socialistă așa cum 
va fi după cinci ani, la sărbă
toarea revelionului 1991. Să 
proiectăm, peste timp, imagi
nea tonică a unei națiuni ce 
rememorează, pentru bilanțul 
cincinalului, drumul de rodnice 
realizări obținute între 1 ia
nuarie 1986 și 31 decembrie 
1990. Vor fi, desigur, în tabloul 
înfăptuirilor ce se vor aduna, 
atunci, drept cunună pe frun
tea țării, detalii la care poate 
nu ne gîndim azi. Este firesc, 
este necesar ca, pe parcursul 
celor cinci ani, proiectelor fău
rite în prezent să li se adauge 
altele, în raport direct cu noile 
descoperiri din domeniile știin
ței, ale tehnologiei, ale cunoaș
terii în general, cu noile ten
dințe ce se vor manifesta pe 
plan mondial. Dar, în liniile lui 
esențiale, acest tablou poate fi 
riguros anticipat. Ne putem 
imagina, acum, cum vor fi, la 
sfirșitul viitorului cincinal, în
treprinderile industriale, ogoa
rele, instituțiile de știință, de 
învățămint și cultură. Cum va 
arăta geografia patriei, cu 
munții, cu riurile și cimpiile, 
ce fel de transformări îi vor fi 
aduse naturii prin munca omu
lui. Cum se va transforma omul 
însuși, care îi vor fi concepțiile 
despre muncă, desnre viată, 
despre răspunderile lui sociale. 
Are profunde seftțpificații fap
tul că programele elaborate de 
partid prefigurează acest ta
blou într-o viziune unitară, ce 
integrează intr-un amnlu proces 
constructiv toate domeniile vie
ții economice si sociale : baza 
tehnico-materială. știința si în- 
văfămîntu’. democrația munci- 
torească-revoluțlonn-ă, activita
tea ideologică. noTitico-educati- 
vă si culturală. Din această ge
neroasă perspectivă se contu
rează cu limpezime chipul 
României socialiste la orizontul 
anului 1990, așa cum va privi 
spre lume și cum se va pre
zenta lumii.

Nicolae Ceaușescu, „prin munca 
și activitatea noastră am de
monstrat că socialismul este 
singura orînduire care asigură 
omenirii, fiecărei națiuni liber
tatea, progresul, bunăstarea și 
independența".

Au sporit, în anii de după cel 
de-al IX-lea Congres, strădaniile 
pentru promovarea progresului 
tehnico-economic. S-a trecut la 
perfecționarea structurilor pro
ducției materiale, la perfec
ționarea muncii. S-a asigurat 
creșterea neîntreruptă a venitu
lui național, al cărui ritm l-a 
devansat pe cel al produsului 
social, fapt ce atestă accentuarea 
caracterului intensiv al econo
miei românești. Dar în același 
timp s-au produs transformări 
radicale de ordin politic .și 
social, s-a întărit și s-a dezvol
tat continuu democrația socia
listă, a fost imprimat un curs 
nou activității ideologice și po
litico-educative. Secretarul ge
neral al partidului — care și-a 
adus importante contribuții la 
îmbogățirea patrimoniului gîn- 
dirii revoluționare — a elaborat 
teza potrivit căreia depășirea de 
către România, într-un timp 
scurt, a stadiului de țară în curs 
de dezvoltare necesită măsuri 
ferme pe planul modernizării 
economiei, dar și pe acela al 
înriuririi conștiinței socialiste, 
al formării omului nou. Atit 
strategia partidului, cît și for
mele, metodele sale de acțiune 
s-au dovedit a fi strîns legate 
de concepția înaintată, revolu
ționară, cu privire la parti
ciparea întregului popor la 
conducerea societății. Pe fondul 
acestor realități, de la un an la 
altul a crescut rolul conducător 
al partidului în societate, s-a 
întărit continuu unitatea între
gului popor în jurul Partidului 
Comunist Român, al secretaru
lui său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Pe fondul 
acestor realități privim viitorul.

Trăim într-o lume în care 
progresul economico-social nu 
mai poate fi despărțit de teh
nica cea mai medernă, dc elec
tronică, de cibernetică, de tot 
ce este mai avansat in știință 
și tehnologie. Astfel de valori 
vor fi dominante și în tabloul 
României anului 1990. Calcula
toarele electronice vor partici
pa la programarea producției, 
la optimizarea consumurilor de 
energie și materii prime, a fo
losirii mașinilor și utilajelor, a 
timpului de muncă. In nume
roase întreprinderi, cu deosebi
re in acele locuri unde se cere 
efort fizic sau este nevoie de 
maximă precizie, de finețe în 
execuție, robotul se Va dovedi 
a fi un „personaj" ce va fi de
venit familiar. Datorită ordi
natoarelor și roboților, nu nu
mai conținutul muncii fizice se 
va schimba, ci și al celei inte
lectuale. în condițiile în care 
„creierele electronice" vor eli
mina factorii subiectivi în a- 
precierea parametrilor tehnolo
gici, iar numeroase întreprin
deri vor dispune de roboți cu 
memorie evoluată, dovedindu-se 
în stare să ia decizii în situații 
date, să se „policalifice" pen
tru a putea lucra la mai multe 
mașini, oamenii vor fi eliberați 
de munci rutiniere și se vor 
putea dedica activității de con
cepție.

Desigur, generalizarea intro
ducerii calculatoarelor electro
nice. a roboților în procesele 
de producție se înscrie într-un 
program de perspectivă, ce ur
mează a fi înfăptuit pînă în 
anul 2000. Dar o primă etapă 
a realizării acestui generos pro
gram se va încheia la finele 
noului cincinal.,Și este un fapt 
cert că automatizarea și robo
tizarea proceselor de producție, 
modernizarea mașinilor și a u- 
tilajelor, organizarea științifică 
a întreprinderilor, trăsături pro
prii cincinalului 1986—1990, vor 
asigura cadrul în care compe
tența profesională a oamenilor. 

puterea lor de creație să con
tribuie activ la generalizarea 
noii calități în toate domeniile 
muncii și vieții poporului.

Desigur, in programele pen
tru cincinalul 1986—1990 nu sint 
descrise imagini, ci sint înscri
se cifre. Astfel, în momentul 
in care România își va sărbă
tori revelionul 1991, venitul său 
național va fl de 1 200 de mi
liarde lei ; in produsul social 
total cheltuielile materiale se 
vor reduce la 53 la sută ; pro
ductivitatea muncii se va dubla, 
in timp ce 96 la sută dintre 
produsele industriei românești 
vor fi la nivel mondial, iar in 
unele domenii vor deține in- 
tiietatea in lume. Dar dincolo 
de cifre, exprimate în ele, sint 
imaginile ce se vor contura 
prin munca avîntată a între
gului popor, sub conducerea 
partidului nostru comunist ; 
sint imaginile unei geografii 
transformate prin noi construc
ții industriale, prin moderniza
rea orașelor și satelor, prin în
tinse canale de irigații ; prin 
milioane de tone de pămint 
dislocat, de betoane turnate, de 
ziduri ridicate ; prin modifica
rea, în folosul omului, a rela
ției sol-apă-plante ; prin ridi

Decen de Tudor ISPAS

carea potențialului productiv al 
pămintului.

Creșterea economică se va 
realiza cu precădere, în noul 
cincinal, prin accentuarea fac
torilor intensiv-calitativi. Din 
această perspectivă, proiecția 
viitorului cuprinde, în princi
pal, eforturi de transformare a 
obiectivelor economice exis
tente, prin schimbarea profilu
lui producției, prin noi dotări 
și modernizări. Dar, în același 
timp, geografia patriei își va 
.înscrie noi obiective grandioa
se, ca expresie a continuării 
politicii de industrializare so
cialistă, de asigurare a dezvol
tării echilibrate și armonioase 
a tuturor zonelor țării. La Că
lărași se va încheia, în între
gime, construcția Combinatului 
siderurgic. Va fi dat în folosin
ță, totodată. Combinatul petro
chimic de la Midia-Năvodari. 
Va fi racordată la rețeaua e- 
nergetică a țării Centrala ato- 
mo-electrică de la Cernavodă. 
De asemenea, vor produce e- 
nergie termocentralele de la 
București, Iași, Oradea, Drobe-

Primul an al cincinalului 
- primul pas 

spre înalte împliniri
Viitorul începe cu realizarea 

planului pe anul 1986. Semnifi
cativ, in acest sens, se dove
dește a fi faptul că despre vii
tor — în condițiile în care 
desemnează drumul de muncă, 
de activitate creatoare a în
tregului popor, in toate dome
niile vieții economice și so
ciale — partidul a vorbit în
totdeauna nu numai pornind de 
la sentimente însuflețitoare, ci 
și, mai cu seamă, de la o lucidă 
și multilaterală analiză a reali
tăților. Și obiectivele planului 
pe anul 1986 au la bază rigu
roase studii prospective cu pri
vire la dezvoltarea forțelor de 
producție, la avîntul științei, 
invățămîntului și culturii, la 
perfecționarea relațiilor de pro
ducție, a relațiilor sociale în 
general, la asigurarea bunăstă
rii întregului popor. Sînt jalo
nate, în acest plan, cutezătoare 
direcții de acțiune pentru anul 
ce vine, pe deplin racordate la 
capacitatea de muncă și creație 
a poporului nostru, la voința sa 
nestrămutată de a asigura pro
gresul continuu al patriei.

Planul pe 1986 înscrie, între 
trăsăturile sale caracteristice, 

ta-Turnu Severin, Suceava. Va 
crește, in același timp, produc
ția de energie furnizată de ape
le tării. Hidrocentrala Porțile 
de Fier II va produce la întrea
ga capacitate ; la Riu Mare — 
Retezat vor fi încheiate lucră
rile ; pe Olt, salba de hidrocen
trale își va adăuga noi nestema
te, ce se vor înșirui pînă a- 
proape de vărsarea rîului în 
Dunăre. Se va încheia o pri
mă etapă a canalului de navi
gație București — Dunăre, care, 
așa cum s-a subliniat în ședin
ța din 27 decembrie a Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., va asigura folosirea cu 
maximă eficiență a resurselor 
de apă ale Argeșului pentru 
irigații, navigație, producerea 
de energie electrică, alimenta
rea cu apă potabilă și indus
trială a unor localități și obiec
tive economice. Iar prin reali
zarea programului de împădu
riri, munții patriei vor dobîndi 
noi frumuseți.

O dată cu transformarea geo
grafiei patriei, se va modifica 
substanțial tabloul nrofcsiilor. 
Mii si mii de oameni, nu nu
mai tineri, ci și dintre cei care 
au absolvit de mai multă vre
me școala, vor deveni specia

liști în automatizări, in elec
tronică, în roboți, în condițiile 
creșterii neîncetate a gradului 
de complexitate a muncii. Con-? 
tactul cu tehnica înaltă, cu noi
le cuceriri pe planul cunoaș
terii umane va determina, în 
toate domeniile de activitate, o 
schimbare radicală a modului 
de viață al oamenilor, a felului 
lor de a fi, de a gîndi, de a 
acționa.

Pe temeiul acestor fapte, 
România socialistă va trece, 
pină în anul 1990, într-un sta
diu nou, superior, va deveni 
țară mediu dezvoltată din punct 
de vedere economic. Vor fi asi
gurate, atunci, condițiile pen
tru realizarea unui nou salt
calitativ, în procesul căruia
România va deveni, pînă în
anul 2000, țară industrial-agra- 
ră multilateral dezvoltată. Prin 
aceste transformări vor fi 
create, înainte de sfîrșitul seco
lului, condiții optime pentru 
maxima valorificare a tuturor 
resurselor materiale și umane 
ale patriei noastre.

stabilirea unor indici de dez
voltare superiori ritmurilor me
dii de creștere prevăzute pen
tru întregul cincinal. Pe această 
bază, venitul național urmează 
să crească, in 1986, cu 10—12 
la sută ; producția industrială- 
marfă cu 8—9 la sută ; produc
tivitatea muncii in industrie cu 
10—12 la sută. Cerința dezvol
tării în ritmuri rapide a pro
ducției în sectoarele tehnicii de 
vîrf, cu prioritate a mijloace
lor necesare introducerii meca
nizării, automatizării și robo
tizării proceselor de fabricație 
se regăsește in plan prin în
scrierea unor indici înalți de 
creștere. Numai valoarea pro
ducției mijloacelor de automa
tizare și a tehnicii de calcul 
electronic se va ridica la 10.2 
miliarde lei. Prin aceste valori 
înalte, situate deasupra ritmu
rilor anuale ce vor ti înre
gistrate în întregul cincinal, se 
relevă rolul deosebit de impor
tant al activității de îndepli
nire a planului pe 1986 în în
făptuirea exemplară a obiecti
velor stabilite de partid pentru 
etapa ce se va încheia în 1990.

Cunoașterea de sine a țării, 
o istorică victorie socialistă
Acum, în aceste clipe sărbă

torești, cînd privim cu încre
dere spre anul ce vine, spre 
cincinalul viitor, este un fapt 
firesc să invocăm și argumen
tele pe care se întemeiază 
cutezătoarele obiective ce ur
mează să fie înfăptuite în noua 
etapă. Ne cunoaștem bine for
țele ? Știm ce putem, care sint 
mijloacele ce le avem, cît de 
mult poate fi dezvoltată capa
citatea de muncă și de creație 
a poporului ?

Scria cu durere, cu decenii 
în urmă, Nicolae Iorga : „Sin- 
tem un popor care nu se cu
noaște pe sine și nu-și cunoaș
te tara". Desigur, marele nos
tru istoric se gindea la faptul 
că milioane de țărani, care al
cătuiau 80 la sută din popu
lația României burghezo-moșie- 
rești, nu reușeau, într-o viață 
de om, să cunoaăcă decît două- 
trei localități în afara satului 
natal ; se gîndea la existența 
celor patru milioane de neștiu

tori de carte, oameni cărora le 
era, practic, oprit accesul la 
valorile culturii, la bunurile 
spirituale făurite de înaintași 
ori de contemporanii lor ; se 
gindea la inegalitățile promo
vate de clasele exploatatoare, 
care țineau marea majoritate a 
populației departe de viața so- 
cial-politică a țării.

Această „zestre" cu care 
poporul nostru a intrat în iu
reșul revoluției socialiste este, 
azi, numai o tristă amintire. 
Iar acum, în pragul unui nou 
cincinal, după două decenii de 
cînd în fruntea partidului și a 
țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne regăsim 
în realizările prezentului nos
tru măreț, în proiectele cuteză-

Calitatea, semnul distinctiv 
al faptelor muncii

Semnul distinctiv al noului 
cincinal este CALITATEA. Iar 
asigurarea noii calități nu este 
de conceput fără o activă con
tribuție a științei, a învățămîn- 
tului. Programele pentru anul 
viitor și pentru viitorul cinci
nal acordă cercetării științifice 
și pregătirii specialiștilor un 
rol determinant în procesul ac
celerării factorilor ca!itativi-in- 
tensivi.

Dacă acum, la cumpăna din
tre ani, in pragul unui nou 
cincinal, una dintre marile 
noastre certitudini este aceea că 
procesul construcției viitorului 
se întemeiază pe știința cea mai 
avansată, datorăm acest fapt 
intuiției geniale și gindirii 
profund novatoare proprii to
varășului Nitolae Ceaușescu. 
Secretarul general al partidului 
a conferit științei, progresului 
tehnologic statutul obiectiv de 
factori hotăritori ai ridicării 
patriei pe trepte tot mai înalte 
de civilizație socialistă. Este 
meritul istoric al conducătoru
lui țării noastre și al tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu de a fi sesizat 
la timp profundele implicații 
sociale generate de noua revo
luție științifică și tehnică ce se 
afirmă pe plan mondial, de a 
fi ridicat menirea științei și 
statutul social al cercetătorului 
științific Ia cel mai înalt, nivel.

In cincinalul 1986—1990, in
treaga activitate, în toate do
meniile, se va desfășura la pu
terea noii calități a muncii și a 
vieții. Dar o creștere continuă 
a calității nu poate fi susținută 
fără acumulări cantitative. Le
gitățile progresului cer ca pe 

toare pentru viitorul luminos 
prefigurat de Congresul al 
XIII-lea, ca un popor care își 
cunoaște bine țara și se cu
noaște bine pe sine. Ca un 
popor ale cărui înfăptuiri 
prestigioase, atît pe planul po
liticii interne, cît și pe acela al 
politicii externe, obținute sub 
conducerea partidului, a secre
tarului său general, sînt cu
noscute și apreciate pe toate 
meridianele Pămintului.

Azi, in „Epoca Ceaușescu", 
poporul nostru se cunoaște 
bine pe sine, își cunoaște pu
terea de muncă, forța de crea
ție, privindu-se în oglinda ma
rilor sale înfăptuiri. Și se cu
noaște, totodată, privindu-se în 
această mare oglindă care este 
lumea contemporană.

Imensele acumulări cantitati
ve și calitative, în toate dome
niile vieții economico-sociale, 
asigură o bază trainică pentru 
trecerea la generalizarea noii 
calități a muncii și a vieții.

Proiecția cutezătoare a viitoru
lui pornește de la aceste reali
tăți, se întemeiază pe ele, dar 
are drept scop intensificarea 
progresului patriei în condițiile 
valorificării depline a resurselor 
create în anii rodnici ai „Epocii 
Ceaușestu". Promovarea unor 
concepții noi, profund științifi
ce, despre ritmuri de dezvoltare 
și eficiență, despre calitate și 
productivitate, concepții ce se 
regăsesc plenar în programele 
pentru viitor, se împletește 
strins cu acțiunea fermă a 
partidului, a secretarului său 
general pentru înfăptuirea, prin 
propriile forțe ale poporului 
nostru, a unei economii moder
ne, Înaintate.

fiecare treaptă a dezvoltării 
societății să fie asigurat un 
echilibru optim intre calitate și 
cantitate. MAI MULT va fi și 
în noua etapă un indicator de 
bază al creșterii economice. 
Numai că, acum, accentul se 
pune pe MAI BINE. Generali
zarea factorilor intensivi deter
mină schimbarea raportului 
dintre MAI MULT și MAI 
BINE in favoarea calității. Iată, 
din 1945 și pînă in prezent pro
ducția industrială a României a 
crescut de peste o sută de ori. 
Factorii extensivi au avut in 
această privință un rol deter
minant. Dar in următoarele 
patru decenii nu se va mai în
registra un spor cantitativ tot 
atit de mare. Pină in anul 2000 
creșterea va fi de 2,1—2,4 ori. 
Se vor produce, in schimb, 
mari prefaceri calitative în do
meniul industriei, ce vor avea 
ca principal rezultat ridicarea 
nivelului tehnic al produselor 
românești pină la cei mai înalți 
parametri atinși pe plan mon
dial.

MAI MULT va fi și de aici 
înainte un indicator de cea mai 
mare importanță în anumite 
domenii de activitate. Desigur, 
MAI BINE este un indicator 
legat direct de înnoirea pro
ducției, de realizarea unor 
produse modernizate, care să 
aibă caracteristici tehniCo-e-o- 
nomice superioare. MAI MULT 
înseamnă asigurarea cantității 
de bunuri materiale necesare 
dezvoltării generale a țării. 
MAI MULT nu are limite în 
ceea ce privește producția de 
energie, de materii prime. Pro
blema, aici, o constituie cerința 

fundamentală a asigurării can
tităților de resurse materiale 
necesare creșterii economice. 
Programele de viitor prevăd, 
în acest sens, măsuri care sa 
'determine un raport optim în
tre industria prelucrătoare și 
industria extractivă, atit. ca 
ritm, cit și ca structură. în in
dustria prelucrătoare rolul 
hotărîtor îl au factorii inten
sivi : progresul tehnic, pro
ductivitatea muncii, metodele 
moderne de organizare, de con
ducere. Pe acești factori se în
temeiază tendința industriei 
prelucrătoare de a se dezvolta 
într-un ritm mai rapid decît 
industria extractivă. De la 
această realitate pornește preo
cuparea partidului nostru — 
preocupare ce se regăsește pe 
deplin in programele pentru 
viitorul cincinal — ca în indus
tria extractivă, în condițiile in 
care cantitatea rămine funda
mentală, să crească importanța 
factorilor intensivi. Strategia 
partidului nostru cu privire la 
dezvoltarea bazei energetice și 
de materii prime acordă un rol 
de cea mai mare însemnătate 
factorilor intensiv-calitativi, 
cum sint metodele moderne de 
extracție, introducerea unor 
utilaje perfecționate, ridicarea 
calificării forței de muncă.

MAI MULT continuă să fie un 
indicator prioritar și in ramu
rile industriale de virf. Pen
tru că este nevoie de mai multe 
tehnologii noi, de mai multe 
linii automatizate, de mai 
multe calculatoare electronice, 
de mai mulți roboți. Așa cum 
sublinia secretarul general a! 
partidului, „îndeplinirea răs

Oamenii patriei, oameni 
cu înaltă vocație 

constructivă
Intrăm într-un nou cincinal 

într-un moment în care, așa 
cum a arătat secretarul general 
al partidului, un loc demn in 
lume pot ocupa numai acele 
popoare care înțeleg să-și con
sacre toate forțele devoltârii 
științei, tehnicii, cunoașterii in 
general a tainelor naturii. în 
această lume în care timpul se 
grăbește, condiția fundamentală 
a competitivității o constituie 
munca de cea mai înaltă cali
ficare. Acum, la cumpăna din
tre ani, în fața cutezătoarelor 
programe de viitor, prin care 
ne propunem să ne integrăm in 
ritmurile cele mai accelerate 
ale lumii contemporane, iar în 
unele domenii să imprimăm rit
muri noi, mai înalte, devine 
tot mai mare, de fapt devine 
fundamentală, însemnătatea 
FACTORULUI OM.

Desigur, obiectivele complexe 
stabilite de partid pentru vii
torul cincinal vor fi îndeplinite 
numai in condițiile valorificării 
superioare a resurselor de crea
tivitate, de inițiativă și spirit 
novator ale întregului popor. 
Acum, mai mult decît în ori
care altă etapă a revoluției și 
construcției socialiste, este ne
voie de muncitori, de țărani, de 
intelectuali, a căror întreagă ac
tivitate să se desfășoare la înăl
țimea noii calități a muncii. 
Dispune țara de astfel de re
surse umane ? Răspunsul la a- 
ceastă întrebare este categoric 
afirmativ. Secretarul general al 
partidului preciza, intr-o cuvîn- 
tare, că industria românească 
este în stare să soluționeze 
orice problemă. Ceea ce în
seamnă că în întreprinderile 
industriale din țara noastră lu
crează muncitori, ingineri și 
tehnicieni în stare să soluțio
neze probleme tehnice și știin
țifice dintre cele mai dificile. 
Acestor oameni li se încredin
țează, o dată cu intrarea în 
noul cincinal, răspunderea de a 
făuri produse ale căror perfor
manțe să rivalizeze cu cele mai 
prestigioase realizări obținute 
de firme cu vechi tradiții.

Au fost ridicate în anii re
voluției și construcției socialis
te, cu deosebire după cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, 
întreprinderi noi, orașe noi. 
Numeroase localități ale patriei 
au cunoscut o puternică dez
voltare, fiind, azi, de nerecu
noscut. A fost nevoie, în cadrul 
acestui proces constructiv, să 
fie aduși oameni din mediul 
sătesc. Și a fost nevoie ca a- 
cești oameni să fie deprinși cu 
exigențele muncii la pupitrele 
unor mașini ultramoderne, cu 
ritmul activității industriale. Au 
fost ajutați să se califice; apoi 
să-și ridice calificarea, să ur
meze școli serale, să-și lăr
gească neîncetat orizontul de 
cunoaștere. Dar etapa inițieri
lor a trecut. O dată cu uzinele 
noastre moderne s-a schimbat 
și fizionomia clasei muncitoare, 
au crescut muncitori, ingineri, 

Avem un partid puternic, unit, care se bucură de nețărmurită 
încredere din partea tuturor oamenilor muncii ; care și-a dobîn- 
dit, prin fapte, prețuirea întregii națiuni.

Sîntem un popor muncitor și înțelept. Strîns unit 
în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, poporul nostru este hotărît să asigure, prin 
muncă exemplară, un nou avînt al dezvoltării multilaterale a 
patriei noastre socialiste.

în frunte cu un partid puternic, cu un mare conducător, însu
flețit de un fierbinte patriotism, poporul român, făurindu-și un 
mobilizator program de viitor din cutezătoarele idei și orientări 
cuprinse în geniala operă social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, este hotărît să îndeplinească integral obiec
tivele stabilite pentru cincinalul 1986—1990, ce proiectează deve
nirile patriei în tot mai largi orizonturi de progres și civilizație,

Adrian VASILESCU

punderii generației noastre față 
de viitorul națiunii socialiste 
românești" face necesară alo
carea — și în noul cincinal — a 
unui procent important din ve
nitul național pentru dezvol
tare. Desigur, cea mai mare 
parte a fondurilor de investi
ții, care în perioada 1986—1990 
vor fi de 1 350—1 400 miliarde 
lei — va fi repartizată pentru 
realizarea programului dc dez
voltare intensivă a economiei 
noastre naționale. Ceea ce nu 
înseamnă că sint total excluse 
căile extensive, pentru că 
România va continua să lăr
gească baza unor ramuri in
dustriale, între care electro
tehnica și electronica.

MAI MULT va însoți. în 
continuare, produsele pentru care 
sint contracte asigurate ; cu deo
sebire, acele produse cerute la 
export sau in țară.

Dar, în toate cazurile, MAI 
BINE constituie condiția esen
țială a întregii noastre activi
tăți, pe toate planurile vieții 
economico-sociale.

MAI BINE presupune fabri
carea. unor produse competitive 
pe plan mondial. în condițiile 
unui consum redus de energie, 
de materii prime, ale unei pro
ductivități tot mai mari.

MAI BINE este problema de 
fond a eficienței economice. 
Este calea sigură spre un ran
dament tot mai ridicat atît pe 
ansamblul economiei naționale, 
cît și pe ramuri, pe subramuri, 
pe fiecare întreprindere, pe 
fiecare produs. Este suDortul 
real al funcționării optime a 
autoconducerii și ' autogestiunii 
economico-financiare.

tehnicieni, maiștri cu înaltă 
conștiință patriotică, revoluțio
nară, care au învățat să gîn- 
dească pentru întreprinderea în 
care lucrează, să se pregătească 
temeinic și să aplice in mod 
creator cunoștințele acumulate. 
S-a format, practic, o nouă cla- 

. să muncitoare, superioară atît 
numericește, cît și din punct 
de vedere calitativ, cu un nou 
„stil" de muncă și de viață, cu 
o inaltă conștiință politică și 
profesională. Totodată, s-a for
mat o țărănime nouă, a crescut 
o nouă intelectualitate. Omul 
muncii, participant activ la 
conducerea societății, în calita
tea sa de producător, proprie
tar și beneficiar, devine într-o 
tot mai mare măsură un om 
nou, constructor al socialismu
lui și comunismului pe pămin- 
tul patriei.

■ Nu am ajuns însă la capătul 
drumului. Acum, cînd intrăm 
într-o nouă etapă, cerința este 
ca acest important potențial 
uman să fie și mai bine valo
rificat. Programei, pentru vii
torul cincinal, prin cuteză
toarele lor obiective, impun să 
fie urcate noi trepte de ridicare 
a calificării, să fie pregătiți te
meinic milioane și milioane de 
specialiști care să asigure trans
punerea în fapt, în colectivele 
lor, în întreprinderi, pe ogoare, 
în unități științifice și de învă- 
țămînt, a generoasei idei a noii 
calități. Condițiile în care se 
trece la înfăptuirea programe
lor pentru viitorul cincinal sînt, 
in esența lor, noi ; este, deci, 
nevoie de mijloace noi.

La plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, se
cretarul general al partidului a 
subliniat că, în patria noastră, 
„continuă procesul revoluțio
nar de transformare a societății 
și trebuie să acționăm in toate 
domeniile ca revoluționari". 
Desigur, este nevoie de oameni 
cu o inaltă competență profe
sională. Au fost cucerite, pină 
în prezent, înalte trepte de pro
gres și civilizație. Dar înainte, 
în viitor, se află alte trepte, 
mai înalte, mai greu de cucerit. 
Programele elaborate de partid 
înscriu, ca obiective prioritare, 
creșterea productivității și a 
calității muncii, ajungerea din 
urmă, într-un timn scurt, a ță
rilor dezvoltate ale lumii. Este 
nevoie, pentru aceasta, de oa
meni cu o înaltă pregătire pro
fesională, cu . un larg orizont 
de cunoștințe științifice și cul
turale. Este nevoie, totodată, 
de oameni a căror înaltă pre
gătire profesională să se afirme 
pe fondul spiritului revoluțio
nar, care presupune, în condi
țiile actualei etape, și dăruire, 
și devotament, și hotărîre în 
acțiune, și putere de muncă, 
și creativitate, și inițiativă. 
Ceea ce avem de înfăptuit de 
aici înainte cere înalte cunoș
tințe, dar cere, în același timp, 
spirit revoluționar și patriotic, 
romantism revoluționar.

i.
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Excelenței Sale EL HADJ OM AR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

LIBREVILLE 
La aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez calde felicitări 

și cele mai bune urări.
Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre parti

dele și țările noastre vor cunoaște o tot mai puternică dezvoltare.
Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului gabonez 

prieten — pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Din partea Consiliului de Stat 
COMUNICAT 

în legătură cu folosirea autoturismelor proprietate 
personală în zilele de 1-2 ianuarie 1986

în zilele de 1—2 ianuarie 1986, autoturismele proprietate personală pot 
circula indiferent de numărul de înmatriculare, cu soț sau fără soț, al 
autoturismului.

ț 
ț

ț

Manifestări consacrate
aniversării Republicii

Aniversarea proclamării Republicii prilejuiește organizarea de ma
nifestări omagiale în diferite țări. Sînt evidențiate semnificația actu
lui de la 30 Decembrie 1947. succesele obținute de poporul nostru 
în anii construcției socialiste, inițiativele României, ale președinte
lui său. tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe plan internațional, consa
crate salvgardării păcii, realizării unui climat de destindere, colaborare 
și înțelegere intre popoare.

Poporul iși omagiază 
Republica

(Urmare din pag. I)
nirea oricăror obiective pe care ni 
le propunem pentru anii ce vin.

Scrutînd în această zi aniversa
ră gloriosul timp al Republicii noas
tre, oamenii muncii din România 
aduc, acum la îngemănarea anilor, 
înalt omagiu partidului nostru co
munist, care cu neabătută consec
vență a gîndit ți elaborat politica 
de dezvoltare social-economică a 
țării, a unit ți mobilizat energiile 
maselor populare, forța lor de crea
ție, asigurînd străbaterea într-o pe
rioadă istorică scurtă a unui drum 
lung, jalonat de mărețe înfăptuiri. 
Patriotismul profund ți înalta ca
pacitate organizatorică ole partidu
lui, priceperea sa de a aplica le
gitățile construcției noii orînduirî, 
care au conferit în toți acești ani 
o nouă strălucire eroicelor, boga
telor tradiții de luptă ale partidu
lui, sînt temelia trainică pe care 
s-a clădit și se întărește neconte
nit unitatea strinsă a poporului in 
jurul partidului, hotărirea unanimă 
a tuturor fiilor patriei de a urma 
cu neabătută încredere partidul, în- 
cercqtul său conducător.

Acum, la confluența dintre ani, 
poporul nostru aduce înalt omagiu 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cti
torul celei mai rodnice epoci din 
istoria patriei, epocă inaugurată de 
istoricul Congres al IX-lea, adînc ți 
nepieritor gravată în inimi ți con
științe sub numele marelui erou 
al națiunii noastre : „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Epoca unor 
înfăptuiri fără egal în dezvoltarea 
și modernizarea torțelor de produc
ție, in creșterea puterii economice 
a patriei ; epoca unei permanente 
bătălii pentru nou, pentru promo
varea progresului tehnic, pentru co
nectarea puternică a fiecărei ramuri 
a economiei naționale la revolu
ția tehnico-științifică pe care o tră
iește contemporaneitatea ; epoca 
unui necontenit efort pentru dez
voltarea democratismului orîndulrii 
noastre, pentru punerea în valoa
re a potențialului creator al tu
turor cetățenilor patriei ; epoca 
unei intense și multilaterale acti
vități pentru modelarea profilului 
moral-pojitlc al omului nou, con
structor devotat și conștient al so
cietății ; epoca unei susținute ac
tivități internaționale, așezată sta
tornic sub semnul celor mai nobi
le idealuri ale popoarelor, al ce
lor mai înalte comandamente ale 
contemporaneității ; epoca unor 
inițiative politice românești, de 
largă audiență internațională, care 
au făurit un prestigiu deo
sebit României ți președintelui 
Nicolae Ceaușescu pe toate me
ridianele globului ; epoca împlini
rii, sub semnul unei demne opere 
creatoare, a idealurilor republi
cane, a vrerilor exprimate de po
por în acea istorică zi de decem

brie cînd era proclamată în nume
le istoriei pentru istorie, Republica 
noastră. Epocă al cărei simbol il 
constituie cuvintele îngemănate : 
„Partidul - Ceaușescu - Româ
nia” - mărturie a voinței întregu
lui nostru popor de a urma neabătut 
partidul ți pe marele său cirmaci, 
spre binele ți gloria patriei 
scumpe.

Cea de-a 3S-a aniversare a Re
publicii noastre are loc la con
fluența dintre doi ani ți două cin
cinale. Privind în urmă, la peri
oada celui de-al șaptelea cinci
nal, poporul român o face cu fi
rești simțăminte de mîndrie patrio
tică, întrucit, învingînd nu puține 
greutăți, depășind nu puține ob
stacole, a reușit să consolideze cu
ceririle anterioare, să străbată noi 
pași pe calea spre atingerea unui 
stadiu mai înalt al dezvoltării sale. 
Toate aceste realizări demonstrea
ză cu puterea faptelor superiorita
tea orînduirii noastre socialiste, jus
tețea politicii partidului nostru. Pen
tru cincinalul următor, poporul ro
mân își propune să asigure tre
cerea României într-o nouă etapă 
de dezvoltare, aceea de țară me
diu dezvoltată, oșezînd în centrul 
lucrării sale dezvoltarea intensivă 
a întregii activități din toate do
meniile, realizarea unei calități su
perioare a muncii și vieții. Un drum 
nou, de muncă, de gîndire, de crea
ție se deschide în fața națiunii 
noastre socialiste. Un drum pe care 
aceasta va păși cu convingerea 
fermă că are în sine voința, ener
gia, puterea de a da viață cute
zătoarelor programe de dezvoltare 
a țării, obiectivelor stabilite la is
toricul Congres al Xlll-lea. Avem, 
într-adevăr, o economie armonioa
să, modernă, puternică. Avem un 
popor minunat care află în marea 
iui dragoste pentru patria socialis
tă puternicele resurse ale unor 
mărețe, istorice înfăptuiri. Avem un 
conducător încercat - Partidul Co
munist Român - ființă din marea 
ființă a poporului, conștiință in 
marea conștiință a națiunii. Avem 
in fruntea partidului și a țării un 
comunist, un revoluționar, un 
patriot de înaltă, istorică vocație, 
la îndemnul căruia poporul întreg, 
ca un singur om, își află energiile 
angajate în făurirea unei opere 
fără egal, în înălțarea patriei spre 
tot mai ample orizonturi socialiste, 
spre luminoasele zări comuniste. 
Vom urca cu certitudine, așadar, 
prin gînd și muncă înfrățită, prin 
gînd și faptă cutezătoare, o treap
tă nouă a istoriei noastre, adău
gind. prin făurirea Proqramuluî 
partidului, a hotărîrilor celui de-al 
Xlll-lea Congres, noi valori și fru
museți patrimoniului făurit de-a 
lungul întregii existențe a patriei, 
purtînd patria noastră scumpă, 
Republica Socialistă România, spre 
piscuri noi de glorie și măreție.

HAVANA 29 (Agerpres). — La 
ț Centrul școlar „Republica Socialis- 
>' tă România", din municipiul Alqui- 
! zar, provincia Havana, a avut loc 
i o seară culturală.
' A fost relevată însemnătatea ac- 1 tului de la 30 Decembrie 1947. Au 
/ fost, de asemenea, înfățișate aspec- 
’ te ale construcției socialismului în 1 România, in special din ultimele 
' două decenii, de cînd in fruntea i partidului și a statului nostru se 
’ află tovarășul Nicolae Ceaușescu. 1 A fost evidențiată politica exter- l nă a României in favoarea păcii și 
' a înțelegerii intre popoarele lumii. i De asemenea, au fost relevate reia- i title de prietenie și colaborare sta- 
! tornicite intre România și Cuba.I Au fost organizate expoziția 
! „Imagini din România contempora- 1 nă", o expoziție de artizanat româ- i nesc și s-a proiectat filmul docu- 
’ mentar „România, o epocă de im- i pliniri".
i La manifestare au 
1 membri ai Comitetului 

!
ț

ț 

ț

RABAT 29 (Agerpres). — Cu pri
lejul unei manifestări consacrate 
țării noastre, la sediul Camerei de 
comerț și industrie din Casablanca, 
Abdellah Azamani, deputat in Ca
mera reprezentanților și președinte 
al Federației camerelor de comerț 
și industrie din Maroc, a înfățișat 
relațiile dintre cele două state pe 
diferite planuri, ca urmare a hotă- 
ririlor româno-marocane luate la 
nivel înalt Și, totodată, a relevat 
interesul cu care sînt urmărite in 
Maroc realizările obținute an de an 
de economia românească, dorința 
cercurilor de afaceri din țara sa de 
a amplifica și diversifica schimbu
rile comerciale cu România.

Au fost de față membri ai con
ducerii Confederației generale eco
nomice marocane, ai unor asocia
ții profesionale a industriașilor și 
comercianților, ziariști.

tv
20,00 Telejurnal.
20,30 E țara in sărbătoare! (color). Mu- 

ț zică populară.

20,45 Republica în anul 20 al Epocii 
Nicolae Ceaușescu. Documentar 
(color).

21,05 Odă la stema Republicii (color). 
Spectacol literar-muzical-coregra- 
fic dedicat celei de-a 38-a aniver
sări a proclamării Republicii.

21.40 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 30 decembrie 1985, ora 20 — 
2 ianuarie 1986, ora 20» în țară: Vre
mea va fi în general umedă, cu cerul 
mai mult noros. Vor cădea precipitații 
sub formă de ploaie, laooviță și nin
soare în toate regiunile țării. Vîntul va

sufla moderat, cu intensificări în cea 
mai mare parte a teritoriului, viscolind 
pe alocuri zăpada. Temperaturile mi
nime vor fi buprinse între minus 8 și 
plus 3 grade, izolat mai ridicate în su
dul țării, iar maximele între minus 3 
și plus 7 grade. în București: Vremea 
va fi în general umedă, cu cerul mai 
mult noros. Vor cădea precipitații mai 
ales sub formă de ploaie. Vîntul va su
fla moderat cu intensificări de scurtă 
durată. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 4 și plus 2 grade, 
cele maxime între zero și plus 5 grade.

Tragerea extraordinară LOTO a Revelionului
Ca în fiecare an, Administrația 

de Stat Loto-Pronosport organi
zează în prima zi a noului an tra
diționala tragere extraordinară Loto 
a Revelionului, care oferă partici- 
panților șanse multiple de a intra 
in posesia unor importante cîști- 
guri.

în cadrul a 12 extrageri de cite 
10 numere fiecare se vor atribui 
ciștiguri în autoturisme „DACIA 
1 300“ și excursii în U.R.S.S., pre
cum și însemnate sume de bani.

Participarea se face pe bilete de 
5 și 25 lei varianta, acestea din 
urmă avînd drept de participare 
la toate extragerile. Se poate juca 
și în cotă de 25 la sută pe variante 
simple, variante combinate sau 
combinații „cap de pod“.

Un bilet la tragerea extraordina
ră Loto a Revelionului poate fi, in 
același timp, un cadou plăcut pen
tru cei dragi.

teatre
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34): Nu, eu nu regret nimic — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(sala Savoy, 15 56 78): Tinerețe fără 
bătrînețe — 18.

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică): Jocul ielelor — 11: Iubirile 
de-o viață — 17,30; (sala Atelier) : In
tre patru ochi (B) — 18,
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu, 14 75 46): Noțiu
nea de fericire — 17,30.

cinema
• Racolarea: SCALA (11 03 72) — 9 ; 
II; 13; 15; 17,15; 19,30, EXCELSIOR

au luat parte 
------- . ... „I municipal 
de partid, reprezentanți ai M.A.E. 
cubanez, membri ai conducerii In
stitutului cubanez de prietenie cu 
popoarele, ai Centrului școlar, pro
fesori și elevi.

BUENOS AIRES 29 (Agerpres). - 
In cadrul unei manifestări cultura
le, la Buenos Aires au fost eviden
țiate transformările profunde ce au 
avut loc in România după înfăp
tuirea revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antlimperialistă din august 1944, 
au fost subliniate realizările remar
cabile obținute de poporul nostru, 
îndeosebi in perioada de cînd in 
fruntea partidului și a statului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în dezvoltarea și modernizarea ță
rii, în consolidarea independenței 
naționale și în promovarea unei po- 

i litici externe active, de pace și 
* amplă colaborare internațională.
1

r
i
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Acord comercial româno-sovieticHAVANA

încheierea sesiunii Adunării 
Naționale a Puterii Populare

HAVANA 29 (Agerpres). — La 
Palatul Congreselor din Havana au 
luat sfîrșit lucrările celei de-a IX-a 
sesiuni a Adunării Naționale a Pu
terii Populare a Republicii Cuba. 
Forul legislativ a adoptat Planul na
țional unic de dezvoltare economică 
și socială șl bugetul de stat pe 1936. 
Deputății au aprobat, de asemenea, 
un raport privind activitatea inter
națională a Adunării Naționale a 
Puterii Populare în cursul acestui 
an, precum și rapoartele Consiliului 
de Stat, Consiliului de Miniștri și 
Ministerului Justiției — relatează a- 
genția Prensa Latina.

HANOI
Planul de dezvoltare 

economico-socială adoptat 
de Adunarea Națională
HANOI 29 (Agerpres). — Adunarea 

Națională a R.S. Vietnam a adoptat 
planul de dezvoltare economică și 
socială și bugetul țării pe anul 1986, 
primul an al celui de-al IV-lea cin
cinal vietnamez. Planul de dezvol
tare economică și socială a țării pre
vede creșterea produsului național 
brut cu 7,9 la sută față de anul pre
cedent, dezvoltarea agriculturii, în 
special a producției alimentare, a in
dustriilor energetică, chimică și ma
terialelor de construcție.

Prevederi ale acordului de 
reconciliere națională în Liban

DAMASC 29 (Agerpres). — Recen
tul acord incheiat la Damasc între 
milițiile druză, șiită și creștină din 
Liban prevede, între altele, crearea 
unui nou guvern al țării, care, in 
cursul primului an de funcțiune, ur
mează să instituie o încetare globa
lă a focului, informează agențiile 
France Presse și United Press In
ternational. De asemenea, noul ca
binet va stabili un plan general de 
securitate, ce va fi aplicat cu aju
torul Comitetului cvadripartit, care 
grupează reprezentanți ai celor trei 
miliții, ai armatei și care va fi ex
tins prin participarea, la activități
le sale, a jandarmeriei libaneze, pre
cum și a unor ofițeri sirieni din ca
drul contingentului prezent în Liban.
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MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
M. Chebeleu transmite : La Mosco
va au avut Ioc convorbiri consacra
te examinării căilor de traducere în 
viață a înțelegerilor convenite in ca
drul intîlnirilor la nivel inalt dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.

Vasile Pungan, ministrul român al 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, și B. I. 
Aristov, ministrul comerțului exte

rior al U.R.S.S., au semnat Acordul 
privind schimburile de mărfuri și 
plățile dintre România și Uniunea 
Sovietică pe perioada 1986—1990 și 
protocolul comercial pe 1986.

Acordul prevede o creștere a 
schimburilor bilaterale de mărfuri cu 
circa 65 la sută față de realizările 
din actualul cincinal precum și di
versificarea și lărgirea nomenclato
rului livrărilor reciproce de mărfuri.

Au fost convenite, de asemenea, 
măsuri în vederea extinderii în con
tinuare a schimburilor comerciale și 
a cooperării economice dintre cele 
două țări.

Document adoptat la sesiunea jubiliară 
a partidului Congresul Național Indian

DELHI 29 (Agerpres). — La Bom
bay s-au încheiat duminică lucrări
le sesiunii . jubiliare a Congresului 
Național Indian, consacrată marcă
rii a 100 de ani de la crearea parti
dului. Delegații au adoptat up do
cument final în care se pronunță 
pentru întărirea unității naționale, 
pentru dezvoltarea economică a ță
rii. India, subliniază documentul, ya 
milita neabătut pentru instaurarea 
pe Pămint a unei păct trainice și

depline și va promova în continuare 
politica de nealiniere.

La lucrările sesiunii au participat 
delegați din partea a peste 60 de 
partide de guvernămînt, a altor for
țe politice și mișcări de eliberare 
națională

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat.

COPENHAGA 29 (Agerpres). — 
Asociația Danemarca—România a
organizat o seară culturală dedica
tă Zilei Republicii. Cu această 
ocazie, președintele asociației, Bent 
Romsdal-Knudsen, a pus în eviden
ță semnificația și importanța eve
nimentului de la 30 Decembrie 1947 
in istoria poporului român, a dez
voltării sale independente 
verane.

A urmat un program de 
populare românești din 
regiuni ale țării, prezentate de cu- i 
noscuta formație „Herstedernes ? 
Folklore Ensemble". i

A fost deschisă, de asemenea, o ț 
expoziție documentară de fotografii 1 
cuprinzind imagini ale realizărilor ’ 

! ț ț A

și su-

dansuri 
diferite

poporului român in perioada con
strucției socialiste și, in special, in 
anii ce au urmat Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român.

AGENȚIILE DE PRESA
SS - pe scurt

ÎNTÎLNIRE LA SOFIA. în ca
pitala Bulgariei a avut loc o în- 
tîlnire între Todor Jivkov, secretar 
general al C.C. al P.C. Bulgăr, și 
Georges Marchais, secretar general 
al P.C. Francez. S-a procedat la 
un schimb de opinii cu privire la 
situația din cele două țări, pre
cum și in legătură eu o serie de 
probleme majore ale vieții inter
naționale. S-a dat o înaltă apre
ciere relațiilor de prietenie 
borare dintre cele două 
comuniste.

șl dezarmării, a relevat într-o de
clarație primul ministru nipon, 
Yasuhiro Nakasone. Convorbirile 
Vor fi consacrate, de asemenea, e- 
xaminării unor probleme politice și 
unor aspecte privind țările în curs 
de dezvoltare și țările îndatorate.

primarul orașului american Phila
delphia, ca urmare a incidentelor
rasiale din cartierul Elmwcțod, a I 
fost prelungită cu thcă opt zile. Th- |

și cola- 
partide

ÎNTREACORD COMERCIAL _____
U.R.S.S. ȘI R.D.G. La Moscova au 
fost semnate acordul cu privire la 
schimbul de mărfuri și plățile din
tre U.R.S.S. și R.D.G., in perioada 
1986—1990 și protocolul privind 
schimburile de mărfuri pe 1986. 
Potrivit documentelor, în perioada 
menționată se prevăd extinderea 
considerabilă a livrărilor reciproce 
de mașini și utilaje, mai ales în 
domeniile care asigură accelerarea 
progresului tehnico-științific, pre
cum și dezvoltarea specializării și 
cooperării in producție, îndeosebi 
în industria construcțiilor de ma
șini, electrotehnică și electronică.

ARMATA NICARAGUANA a 
desfășurat în ultimele zile intense 
acțiuni militare împotriva elemen
telor contrarevoluționare care ac
ționau în regiunea Santo Domin
go, din nord-estul țării. 23 de con
trarevoluționari au fost scoși din 
luptă în zilele de 23—25 decembrie, 
iar importante cantități de arma
ment — capturate, anunță surse 
oficiale din Managua.

VIITOAREA ÎNTÎLNIRE LA 
NIVEL ÎNALT A PRINCIPALE
LOR ȘAPTE STATE OCCIDEN
TALE INDUSTRIALIZATE (Marea 
Britanie, S.U.A., Japonia. Franța, 
Canada, Italia și R.F.G.), care va 
avea loc în mai 1986, la Tokio, va 
fi axată asupra problemelor păcii

Noi acțiuni și luări de poziție
pentru oprirea cursei înarmărilor

MAREA BRITANIE : Demonstrație de protest 
în fața unei fabrici de armament

LONDRA. — în apropierea fabri
cii de armament de la Burghfield, 
din sudul Angliei, a avut loc o 
demonstrație de protest împotriva 
cursei înarmărilor nucleare. Șapte 
participanți au fost arestați de po

liție, relatează agențiile Reuter și 
France Presse. Organizatorii ac
țiunii au arătat că la baza militară 
din zonă sînt depozitate încărcături 
atomice destinate rachetelor de pe 
submarinele „Polaris", menționează 
sursele citate.

S.U.A.: Mișcarea pacifistă - în sprijinul unei campanii 
vizînd interzicerea experiențelor nucleare

WASHINGTON. — Organizația 
americană „Femeile luptă pentru 
pace" a chemat opinia publică din 
S.U.A. să lanseze o campanie vi- 
zînd alăturarea Statelor Unite la 
moratoriul privind interzicerea ex
periențelor nucleare, informează 
agenția A.D.N. Intr-o declarație a

organizației se apreciază că un 
moratoriu de acest gen ar contri
bui la împiedicarea dezvoltării de 
noi sisteme de arme, inclusiv a 
celor din cadrul programului de 

’militarizare a spațiului cosmic de
numit „războiul stelelor".

Marșul internațional în favoarea păcii 
în America Centrală

MANAGUA. — Participants la 
marșul internațional în favoarea 
păcii în America Centrală, care au 
străbătut teritoriul Nicaraguei, au 
ajuns în apropierea frontierei cu 
Honduras, in speranța că guvernul 
acestei țări va reconsidera decizia

de a nu le permite intrarea în țară 
— transmit agențiile de presă, 
începdt la 12 decembrie în Pana
ma, masșul urmează ca, după 
parcurgerea țărilor centroamerica- 
ne, să ajungă în jurul datei de 22 
ianuarie în Mexic, ultima etapă.

IN POFIDA CERERILOR OPINIEI PUBLICE 
li TȚ

Ml
ini

DECLARAȚIA C.C. AL P.C. DIN 
VENEZUELA, dată publicității la 
Caracas, subliniază necesitatea acti
vizării luptei comuniștilor pentru 
pace și destindere în lume. Lupta 
pentru un viitor pașnic al omeni
rii, relevă declarația, este o pro
blemă a tuturor 
de pe planetă.

troducerea stării de urgență a in
tervenit cînd grupuri de rasiști au 
organizat manifestații de stradă și, 
amenințînd cu folosirea forței, au 
cerut unor familii afro-americane 
și metise să părăsească cartierul, 
locuit în majoritate de albi.

oamenilor cinstiți

DINTRE BURKI- 
MALI se află în 

ceptrul dezbaterilor reuniunii ex
traordinare a Consiliului Ministe
rial al Acordului de neagresiune 
și asistență în domeniul apărării, 
la care și-au anunță t participarea 
miniștrii de externe din cele șapte 
țări membre — Burkina Faso, 
Coasta de Fildeș, Mali. Mauritania, 
Niger, Senegal și Togo. Ordinea 
de zi cuprinde, in special, propu
nerile supuse părților beligerante 
pentru a se ajunge la un veritabil 
acord de încetare a focului, pre
cum și dispozițiile ce trebuie adop
tate ca un astfel de conflict să nu 
mai poată reizbucni.

CONFLICTUL 
NA FASO ȘI

DECIZIE. Partidul Liberal și 
Partidul Social-Democrat din Ma
rea Britanie, care formează deja o 
alianță electorală, au decis să or
ganizeze în 1987 un congres comun 
al celor două formațiuni politice. 
Acest congres comun ar urma să 
aibă loc înainte de viitoarele ale
geri parlamentare în vederea elabo
rării unui program electoral co
mun. Agenția vest-germană apre
ciază că programele celor două 
partide au obiective apropiate, 
existînd deosebiri numai in politi
ca de apărare.

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
Neținînd cont de dorința forțelor 
iubitoare de pace de pretutindeni de 
a se pune capăt testelor nucleare, 
Statele *• •• 
seara o 
rană, la 
Nevada, 
purtător 
încercări, 
această experiență în cadrul progra
mului american Inițiativa de Apă
rare Strategică (S.D.I.). La 600 m

Unite au efectuat sîmbătă 
experiență nucleară subte- 
Pahuta Mesa, în deșertul 
După cum a anunțat un 

de cuvînt al Centrului de 
Pentagonul a întreprins

sub pămint, a fost detonată o bombă 
cu hidrogen, cu o putere cuprinsa 
între 20 și 150 kilotone.

Explozia, produsă la 160 km nord- 
vest de Las Vegas, a provocat o 
mișcare seismică cu magnitudinea 
de 5,6 grade pe scara Richter, potri
vit Biroului american de suprave
ghere geologică de la Golden (Colo
rado). Ea a avut o putere de 10 ori 
mai mare decît cea care a distrus 
orașul japonez Hiroshima, la 6 au
gust 1945.

Agenda energetica

DECLARAȚIE. Președintele Re
publicii Peru, Alan Garcia, a re
afirmat că (ara sa va participa ac-' 
tiv și pe viitor în cadrul mișcării 
de nealiniere. într-o conferință de 
presă desfășurată la Lima, el șl-a 
exprimat speranța că reuniunea 
statelor nealiniate din 1986, de Ia 
Harare, va prilejui adoptarea de 
poziții mai omogene față de pro
blemele cu care se confruntă lu
mea contemporană.

ȘOMAJUL ÎN ITALIA. Potrivit 
statisticilor oficiale, nivelul șoma
jului a atins, in Italia, cifra de 2,6 
milioane, ceea ce reprezintă peste 11 
la sută din totalui forței de mun
că din țară. La începutul anului 
1985, rata șomajului era de 10,2 
la sută. în regiunile din sudul Ita
liei rata șomajului este de 15.6 la 
sută din forța activă. Mai bine de 
jumătate din numărul celor aflați 
în căutarea unui loc de muncă sînt 
tineri, mulți dintre aceștia absol
venți ai învățămîntului superior 
sau mediu.

STAREA DE URGENTA decreta
tă în urmă cu cinci săptămîni de

UN VAL DE FRIG a cuprins în 
ultimele zile mai multe state fede
rale ale S.U.A., prorocind moartea 
a cel puțin 23 de persoane. Poleiul 
și zăpada au îngreuiat foarte mult 
traficul rutier, ducind la o serie 
de accidente grave, tn plus, in Flo
rida, valul de frig a afectat plan
tațiile de citrice. J

U.R.S.S. : Heliocentralâ 
electrică

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
Selkino, în Crimeea, a fost dată 
exploatare prima centrală electrică 
solară din Uniunea Sovietică, rela
tează agenția T.A.S.S. Elementul 
central al construcției il constituie 
turnul, cu o înălțime de 89 metri, 
în vîrful căruia se află 'generatorul 
de aburi.

Heliogeneratorul dispune de 800 
de reflectorizanți, compuși din zeci 
de oglinzi fiecare. Pentru sincroni
zarea funcționării în regim automat, 
fiecare heliostat este conectat prin 
senzori optici la un computer. Se 
preconizează ca în anul 1986 să fie 
montați alți 800 de reflectorizanți. 
Heliostatele se învîrtesc în jurul 
generatorului de aburi, alcătuind 20 
de inele uriașe de lumină. Suprafața 
totală a oglinzilor instalate este de 
aproximativ 40 000 de metri pătrați.

Heliocentrala din Crimeea, cu o 
putere de 5 000 de kilowați, este ex
perimentală. menționează T.A.S.S. 
Ea va permite testarea unor insta
lații noi, ce urmează a ■ fi folosite 
pentru centrale electrice solare cu 
puteri și mal mari.

La 
în

Țările Pieței comune sînt confruntate 
cu serioase dificultăți economico-sociale 

BRUXELLES 29 (Agerpres). —
Cele mai recente date statistice pu
blicate de serviciile de specialitate 
ale C.E.E. atestă că, în 1985, „cei 
zece" au fost confruntați/ ctf serioase 
dificultăți pe plan economic și social. 
Astfel, potrivit cifrelor difuzate la 
Bruxelles, ritmul de creștere a pro
ducției industriale în țările membre 
ale Pieței comune s-a redus simți
tor. La sfîrșitul lunii octombrie, spo
rul era de numai 1,5 la sută com
parativ cu aceeași perioadă a anului 
1984, dar nu s-a mai înregistrat nici 
un progres față de trimestrul al doi
lea din acest an. Serioase diminuări 
ale indicelui producției industriale

s-au înregistrat in Italia, Irlanda, 
Olanda și Luxemburg.

O creștere marcantă au înregistrat 
preturile bunurilor de consum. în 
noiembrie a.c., acestea au sporit, pe 
ansamblul C.E.E., cu 0,3 la sută în 
raport cu luna anterioară. Cele mai 
mari creșteri de prețuri s-au înre
gistrat luna trecută in Grecia (peste 
2,5 la sută față de octombrie) și în 
Italia (peste 0,7 la sută). O altă ma
jorare nedorită au înregistrat-o „cei 
zece" în domeniul șomajului. Un ra
port comunitar dat publicității la 
Bruxelles informează că, in prezent, 
rata medie a șomajului in C.E.E. se 
ridică la 11,2 la sută din totalul for
ței de muncă.

Bilanț tragic al atentatelor teroriste de la Roma și Viena
Potrivit ultimelor bilanțuri ofi

ciale transmise de agențiile de 
presă, atentatul terorist comis pe 
aeroportul internațional din Roma 
s-a soldat cu 15 morți și peste 70 de 
răniți. Grupul de comando care a 
întreprins atacul a fost constituit 
din patru teroriști, unul dintre ei 
fiind capturat, iar ceilalți trei uciși 
în schimbul de focuri cu poliția 
aeroportului.

în cursul atentatului comis, simul
tan, pe aeroportul din Viena și vi
zînd, de asemenea, reprezentanța 
companiei aeriene 
Al“, trei persoane 
viața, iar 39 au fost 
tre cei trei membri

au fost capturați, unul fiind rănit 
in stare gravă, iar al treilea a fost 
ucis în cursul schimbului de focuri 
cu poliția.

(Agerpres)

israeliene „El 
și-au pierdut 

rănite. Doi din- 
ai comandoului

BRUXELLES 29 (Agerpres). - Co
misia Executivă a C.E.E. a condamnat 
unanim atentatele teroriste comise la 
aeroporturile din Roma și Viena. In 
telegrame adresate șefilor de stat și 
de guvern ai Austriei și Italiei, sem
nate de președintele Comisiei C.E.E., 
Jacques Delors, oficialitățile comuni
tare s-au declarat șocate și con
sternate in fața atentatelor crimi
nale.

R.P. CHINEZA : Noi 
generatoare instalate 

in zona centrală a țârii
BEIJING 29 (Agerpres). — Dez 

voltarea bazei 
prin construirea 
extinderea și 
aflate în stare 
prezintă unul ____  ________
fundamentale ale dezvoltării econo
mice a R.P. Chineze în etapa ac
tuală. între proiectele energetice de 
primă importanță, prevăzute a se 
realiza în cursul planului cincinal 
care se încheie în acest an figu
rează și termocentrala Yaomeng, 
din provincia Henan, cu o capaci
tate totalizînd 900 de Megawați. 
Recent, aici a fost pus în funcțiune 
cel de-al treilea și ultimul genera
tor electric, de 300 MW. ceea ce a 
marcat încheierea lucrărilor de con
strucție la această centrală elec
trică, al cărei rol în alimentarea cu 
energie a obiectivelor economice din 
China centrală va fi deosebit, re
levă agenția China Nouă.

Structura consumului 
de energie pe glob

VIENA 29 (Agerpres). — Con
sumul mondial de energie primară 
a crescut de la 5,9 miliarde tone 
echivalent de petrol, în 1972, la 7,2 
miliarde tone, in 1984, relevă o ana
liză statistică difuzată de Organiza
ția Țărilor Exportatoare de Petrol 
la Viena. Toate cele cinci forme 
principale de energie șl combustibil 
au participat în diferite grade Ia 
această evoluție. Petrolul șl-a men
ținut ponderea, cu 2.8 miliarde 
tone consumate în 1984 (față de 2,6 
miliarde tone în 1972), urmat de 
cărbune, cu 2.2 miliarde tone echi
valent de petrol (1.6), gaze naturale 
cu 1,4 miliarde tone echivalent de 
petrol (1,0), energia hidraulică, cu 
500 milioane tone echivalent de pe
trol (300) și energia nucleară, care a 
totalizat 300 milioane tone echiva
lent de petrol (40).

energetice a țării, 
de noi unități și 

modernizarea color 
de funcționare re- 

dintre obiectivele

(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Promisiuni: VICTORIA (16 28 79, —
9; 11; 13; 15; 17; 19, FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19.
• Căsătorie cu repetiție: DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
O Bădăranii: COTROCENI (49 48 48) 
—15; 17; 19.

• Sper să ne mai vedem: CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Puterea și adevărul: PATRIA 
(11 86 25) — 10; 14: 17.30.
• Prieteni fără grai — 9: 11; 13; 15, 
Lumină de iulie — 17; 19 : DOINA 
(16 35 38),
• Proprietarii: CAPITOL (16 29 17) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Departe de Tiperarl : STUDIO 
(59 53 15) — 9.30; 12; 14,30.
• Al nouălea fecior: FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.

• Toamna bobocilor. Iarna bobocilor: 
BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 18.
• Prințesa Tana: DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Joe Limonadă: FLOREASCA 
(33 29 71)— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Trenul de Kraljevo: GIULEȘTI
(17 55 46, — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19.
• Ali-Baba și cei 40 de hoți: AU
RORA (35 04 66) — 9; 12; 15,30; 18,30.

• Stigmatul: POPULAR (35 15 17) — 
15; 17; 19.
• Spectacol la „Miraj": MUNCA 
(21 50 97) - 15; 17; 19.
• Fata rară zestre: COSMOS
(27 54 95) — 9: 12; 15; 18, ARTA
(21 31 86) — 9; 12; 15: 13.
• Lungul drum către sine: VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19.
• tnttlnire de gradul III: LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9: 12; 15.30; 18,30.
• Avertismentul: FESTIVAL (15 63 84) 
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19, MELODIA

(11 13 49) — 9: 12; 13; 18. FLAMURA 
(85 77 1 2) — 11,30; 14; 16,30; 19.
• Contrabandiștii din Santa Lucia :
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, PACEA (71 30 85) — 15; 17: 19, 
FLACARA (20 33 40/ — 14,30; 16,30;
18.30.
• Zică ce vor zice: LIRA (317171) — 
15; 17; 19.
• Descoperirea Iui Til: PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19.
• Cel șapte fantastici: LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
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