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MESAJUL
adresat întregului nostru popor, cu prilejul Anului Nou, 

la posturile de radio și televiziune, 
de secretarul general al Partidului Comunist Român 

președintele Republicii Socialiste România

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarâșl șl prieteni,
Cetățeni al Republicii Socialiste România,
încheiem activitatea anului 1975 și, totodată, a 

cincinalului 1971—1975 cu remarcabile realizări în 
dezvoltarea economico-socială a patriei, în ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru 
popor. Și în acest an industria socialistă a conti
nuat să se dezvolte în ritm înalt. A crescut, de ase
menea, producția agricolă, s-au realizat mari pro
grese în toate sectoarele de activitate economică. 
Au înregistrat un nou și puternic avînt învățămîntul, 
știința, cultura —• factori determinanți ai mersului 
înainte al societății socialiste.

Cincinalul 1971—1975 se caracterizează prin dez
voltarea impetuoasă a forțelor de producție pe în
treg teritoriul țării, prin creșterea puternică a bogă
ției naționale, a avuției întregului nostru popor. S-au 
perfecționat relațiile de producție și sociale, s-a ri
dicat pe o treaptă nouă democrația socialistă, s-a 
creat cadrul tot mai adecvat pentru participarea ma
selor largi de oameni ai muncii la conducerea vieții 
economico-sociale, la făurirea conștientă a propriu
lui viitor. Ca rezultat al strălucitelor realizări, concre
tizate sintetic în creșterea venitului național cu peste 
70 la sută, s-au îndeplinit în întregime prevederile 
cincinalului cu privire la ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al tuturor oamenilor muncii.

Trebuie șă subliniez totodată că în acest cincinal. 
Inclusiv în anul 1975, a fost necesar să facem față 
unor greutăți — cum au fost inundațiile, seceta — 
să învingem o oono Uo Hpsuri și aericiențe mani
festate în unele sectoare de activitate, să depășim 
unele influențe ale fenomenelor de criză ce domină 
lumea capitalistă și care s-au răsfrînt într-o anumită 
măsură și asupra economiei țării noastre, ca de alt
fel asupra întregii economii mondiale.

Cu toate acestea, înfăptuind neabătut politica in
ternă și externă a partidului nostru comunist — 
forța conducătoare a întregii societăți — poporul 
român a mers ferm înainte pe calea edificării so
cietății socialiste multilateral dezvoltate. Se cuvine 
să subliniem și cu acest prilej că toate victoriile 
obținute în înflorirea patriei sînt rodul muncii eroice 
a clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității. 

a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, a întregului nostru popor, care, în strînsă 
unitate, își făurește viitorul liber și independent, 
viitorul socialist și comunist.

Este pentru noi un motiv de adîncă satisfacție și 
mîndrie patriotică să relevăm, în această zi, cînd 
sărbătorim cea de-a 28-a aniversare a proclamării 
Republicii — moment memorabil în întreaga istorie 
a patriei, în seculara luptă a poporului pentru o 
viață mai bună — că întreaga noastră națiune so
cialistă urmează cu încredere nețărmurită partidul 
comunist, înfăptuiește cu elan și abnegație progra
mul său de edificare pe pămîntul României a celei 
mai drepte și mai umane orînduiri sociale.

La sfîrșitul acestui an, pentru realizarea înainte 
de termen a cincinalului, pentru toate mărețele în
făptuiri în opera de construcție socialistă, în numele 
Comitetului Central al partidului. Consiliului de Stat 
și guvernului, precum și al meu personal, adresez 
cele mâi calde felicitări eroicei noastre clase mun
citoare, țărănimii, intelectualității, întregului popor, 
tuturor organelor de partid și de stat, comuniștilor 
și, totodată, cele mai vii urări de noi succese în 
activitatea lor viitoare.

Stimați tovarăși.
Vom inaugura peste puțin timp anul 1976, primul 

an ai celui de-al șaselea cincinal care, prin preve
derile sale, psigură înfăptuirea istoricelor botăriri 
ale Congresului al Xl-lea, ridicarea patriei noastre 
socialiste pe noi trepte de progres și civilizație. 
Așa cum am menționat și la Marea Adunare Națio
nală, dispunem de tot ce este necesar din punct 
de vedere material și uman pentru realizarea cu 
succes a planului pe primul an al cincinalului.

Intrînd într-o nouă etapă a dezvoltării patriei, se 
impune să acționăm cu toată energia pentru în
făptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea, pentru afirmarea plenară a revoluției teh- 
nico-științifice în toate domeniile vieții economico- 
sociale, pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al producției, creșterea productivității muncii și re
ducerea continuă a cheltuielilor materiale. Mai mult 
ca oricînd trebuie să acționăm pentru unirea efor
turilor tuturor oamenilor muncii în îndeplinirea Sar

cinilor de plan, să întărim ordinea șl disciplina, să 
perfecționăm necontenit conducerea și planificarea 
economiei, să dezvoltăm democrația socialistă, asi- 
gurind participarea activă a întregului popor la con
ducerea conștientă a țării, la realizarea mărețului 
Program dl partidului de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Avem deplina convingere că anul 1976, ca între
gul cincinal viitor, va aduce poporului nostru noi sa
tisfacții în muncă și viață, va adăuga noi și însem
nate valori tezaurului avuției noastre naționale, va 
ridica pe o treaptă superioară bunăstarea mate
rială și spirituală, gradul de civilizație al întregii 
națiuni socialiste.

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai României socialiste,
Anul pe care îl vom încheia în curînd ne-a adus 

mari realizări și satisfacții și în ce privește activi
tatea internațională a partidului și statului nos
tru.

Evenimentele petrecute în 1975 au confirmat pe 
deplin justețea aprecierilor și orientărilor Congresu
lui al Xl-lea cu privire la desfășurarea vieții in
ternaționale contemporane.

Promovînd o politică internațională activă, Româ
nia socialistă și-a lărgit /elațiile de colaborare, po- 
litico-economică, tehnico-științifică și culturală cu 
statele socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, 
precum și cu statele capitaliste dezvoltate, dobîn- 
dind noi prieteni pe toate meridianele planetei.

încheierea cu succes a Conferinței general-eu- 
ropene, victoriile istorice obținute în acest an de 
către popoarele din Indochina, precum și de că
tre popoarele din Africa în cucerirea independen
ței naționale atestă cu putere creșterea forței po
poarelor, manifestarea fermă a hotărîrii lor de a 
pune capăt vechii politici imperialiste, colonialiste 
de dominație și dictat, de a instaura în lume re
lații noi, bazate pe egalitate, respect al indepen
denței și suveranității, neamestec în treburile in
terne și avantaj reciproc. s

Cursul destinderii, care a continuat să se ma

nifeste șl în acest an, demonstrează existența unor 
reale posibilități de a se obține noi succese pe 
calea înțelegerii și colaborării între popoare. Așa 
cum am menționat însă și în expunerea la Marea 
Adunare Națională, nu trebuie să uităm nici un 
moment că mai există forțe reacționare care pot 
pune în pericol cursul destinderii și păcii și, de 
aceea, este necesar să acționăm cu toată fermi
tatea pentru întărirea solidarității și unității forțe
lor progresiste, antiimperialiste de pretutindeni.

Republica Socialistă România intră în noul an 
hotărîtă să-și intensifice eforturile pentru realizarea 
în viață a documentelor adoptate la Helsinki cu 
privire la securitatea europeană, pentru înfăptuirea 
unei largi colaborări între țările din Balcani și so
luționarea pe cale pașnică a situației din Cipru, 
în spiritul politicii promovate și pînă în prezent, 
România va acționa consecvent pentru soluționarea 
politică a conflictului din Orientul Mijlociu, pentru 
realizarea unei păci drepte și durabile în această 

■k parte a lumii. Vom acționa, de asemenea, pentru 
realizarea a noi pași în direcția lichidării subdezvol
tării, a făuririi noii ordini economice internaționale, 
pentru realizarea dezr <i, generai și, în primul 
rind, a dezarmării nuci Mai mult ca oricînd, țara 
noastră se pronunță itru creș-erea rolului Or
ganizației Națiunilor Unite și al oltor organisme 
Internaționale, pentrt u condițiilor de parti
cipare a tuturor stc or. indiferent de mărime, la 
soluționarea problei complexe ale vieții poli
tice mondiale.

Vom milita neabătut pentru extinderea in co • 
tinuare a colaborării cu țările socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, cu țările capitaliste dezvol
tate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială. Totodată, vom desfășura o activi
tate susținută în vederea întăririi solidarității cu 
partidele comuniste și muncitorești, cu partidele 
socialiste, social-democrate, cu mișcările de elibe
rare națională, cu alte partide și orgânizații pro
gresiste, democratice, pornind de la necesitatea uni
rii tuturor forțelor înaintate în lupta pentru o poli
tică de pace și colaborare, pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune.

Avem convingerea deplină că stă în puterea po
poarelor de a obține în anul viitor noi succese în 
soluționarea problemelor internaționale complexe. 
Republica Socialistă România va face totul pentru 
a-și aduce contribuția la consolidarea și dezvol
tarea destinderii și colaborării pe planeta noastră, 
slujind astfel, atît interesele vitale ale poporului nos
tru, cît și cauza generală a socialismului și păcii 
în lume.

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai României socialiste,
Minunatul Program de dezvoltare a patriei adop

tat de Congresul al Xl-lea al partidului, condițiile 
interne în care ne desfășurăm activitatea, precum 
și cursul evenimentelor internaționale ne dau te
meiul să privim cu optimism și deplină încredere 
viitorul României socialiste.

Cu prilejul Anului Nou doresc să urez eroicu
lui nostru popor, constructor al socialismului, îm
plinirea tuturor năzuințelor și idealurilor de pro
gres și bunăstare, noi succese pe calea făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate și înain
tării spre comunism.

Să toastăm pentru înflorirea șl strălucirea Repu
blicii Socialiste România I

Pentru Partidul Comunist Român — forța poli
tică conducătoare a noțiunii noastre socialistei

Pentru întărirea solidarității și unității țărilor so
cialiste. a mișcării comuniste și muncitorești, a for
țelor socialiste, progresiste și democratice, antiim
perialiste de pretutindeni I

Pentru pace și colaborare între toate popoarele 
lumii I

La începutul Anului Nou vă adresez dumneavoas
tră, muncitori, țărani, intelectuali, bărbați și femei, 
tineri și vîrstnici, români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, cele mai fierbinți urări de înde
plinire a tuturor dorințelor de mai’ bine, satisfacții 
depline în muncă și viață, multă sănătate și feri
cire I

La mulți ani!

Președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți, 30 decembrie, pe 
șefii misiunilor diplomatice, pe re
prezentanți ai statelor prietene, pre
cum și ai unor organizații interna
ționale acreditați in țara noastră, 
care au prezentat felicitări cu prile
jul Anului Nou și al celei de-a 28-a' 
aniversări a proclamării Republicii.

La primire au participat tovarășii 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Ște
fan Voitec, Emil Bobu, Nicolae Gio- 
san, George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe.

Au venit pentru a prezenta feli

citări președintelui Nicolae Ceaușescu 
ambasadorii : R.S. Cehoslovace — Mi
roslav Sulek, R.P. Albania — Nikolla 
Profi, R.D. Germane — Hans Voss, 
U.R.S.S. — Vasili Ivanovici Droz
denko, Republicii Zair — Bokingi 
Embeyolo, Israelului — Yohanan Co
hen, Republicii Gaboneze — Jean 
Firmin N’Gondet, Republicii Peru — 
Enrique E. Laroza, R.P. Chineze — 
Li Tin-ciuan, Republicii Centrafri- 
cane — Jean C. Mandaba, Republicii 
Irak — Ahmad Hussein Al-Samarrai, 
R.P. Mongole — Giambyn Niamarf, 
R.P. Polone — Wladyslaw Wojtasik, 
Iranului — Aii Reza Bahrami, R.S.F.

Iugoslavia — Petar Dodik, S.U.A. — 
Harry G. Barnes jr., Elveției — Pier
re Henri Aubaret, Regatului Hașemit 
al Iordaniei — Hani Khasawneh, Re
publicii Guineea — Ibrahima Camara, 
Republicii Columbia — Fernando Ur- 
daneta, R.P. Bulgaria — Ivan Aba- 
giev. R.P.D. Coreene — Pak Zung 
Guc, Japoniei — Ryoko Ishikawa, Re
publicii Democratice Sudan — Sayed 
Sharief, Republicii Federative a Bra
ziliei. — Paulo Braz Pinto da Silva, 
Danemarcei — Niels Boel, Republicii 
Portugheze — Antonio Luis de Magal- 
haes de Abreu Novais Machado, Ma
rii Britanii — Jeffrey Charles Pe

terson, Republicii Arabe Siriene — 
Walid Al-Moualem, Republicii Fili- 
pine — Leticia Ramos Shahani, Fran
ței — Raoul Delaye, Republicii Bu
rundi — Gaspard E. Karenzo, Repu
blicii Arabe Egipt — Hassan Ali- 
Daoud, Republicii Islamice Pakistan
— S.A. Moid, Indoneziei — Sukahar, 
Republicii Populare Congo — Joseph 
Gampouo, Republicii Arabe Libiene
— Iahia Zaharia Al-Mukadami, Indiei
— S.L. Kaul Kilam ; însărcinații cu
afaceri „ '-terim ai : Republicii Cos
ta Rica — Edgar Monge. Republicii
(Continuare în pag. a Il-a)

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
ÎN PAGINA A ll-A

Conducătorilor partidului si statului - 
arările pornite din inima fierbinte 

a tineretului tării
ÎN PAGINA A III-A
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la primirea șefilor misiunilor diplomatice

A apărut volumul 11

NICOLAE CEAUȘESCU: 
„România pe drumul construirii 

societății socialiste 
multilateral dezvoltate1'

Tovarășe decan al corpului diplomatic,Tovarăși ambasadori,Domnilor ambasadori și reprezentanți ai statelor prietene, precum și reprezentanți ai unor organizații internaționale,Doresc să vă mulțumesc pentru urările adresate poporului român, mie și familiei, cu prilejul Anului Nou. La rîndul meu, doresc ca, în numele Consiliului de Stat, al guvernului, al întregului popor român și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră, popoarelor dumneavoastră cele mai bune urări cu prilejul Anului Nou.Anul 1975, pe care îl vom încheia mîine, s-a caracterizat prin profunde mutații în raportul de forțe pe plan internațional, precum și prin mari transformări revoluționare, sociale și naționale, în multe state ale lumii. în ce îl privește, poporul român încheie acest an cu succese remarcabile în dezvoltarea sa economico-socială, cu realizarea cincinalului înainte de termen. Poporul nostru întîmpină noul an cu voința fermă de a continua politica de dezvoltare economico- socială a țării, de prietenie și colaborare cu toate popoarele lumii.Așa cum am menționat la ultima sesiune a Marii Adunări Naționale, caracteristica dominantă a schimbărilor din acest an este afirmarea voinței popoarelor de a pune capăt vechii politici de inechitate, asuprire și dominație, de a înfăptui în lume relații noi, bazate pe egalitate, pe respect al independenței și suveranității, pe neamestec în treburile interne, pe renunțarea la forță și la amenințarea cu forța.După părerea noastră, s-ă afirmat în continuare cursul spre destindere și colaborare, deși. — trebuie să recunoaștem — sînt încă forțe puternice care pot pune în pericol atît destinderea, cît și pacea și securitatea internațională. De aceea se impune să fim tot mai activi, pentru soluționarea problemelor litigioase pe calea pașnică, pentru rezolvarea complexelor probleme ale vieții internaționale în-
FELICITĂRILE CORPULUI DIPLOMATIC

(Urmare din pag. I)

Federale Nigeria — Spiff M. Taribo, 
Argentinei — Gaspar L. Taboada, Re
publicii Ecuador — Gonzalo Paredes 
Crespo, Republicii Populare Bangla
desh ■— Murshed C. Manzur, Repu
blicii Vietnamului de Sud — Vuong 
Thanh Sy, Republicii Democrate Vi
etnam — Nguyen Van Su, R. P. 
Ungare — Imre Farkas, Repu
blicii Cuba — Jesus Mendizabal, 
Belgiei — P. Taverniers, Aus
triei — Tassilo Ogrinz, Cambodgiei — 
Ngo Taing Tykea, Republicii Vene
zuela — I.C. Carrasquero, R.F. Ger
mania — Werner Kilian, Turciei — 
Barias Erikan, Olandei — H.J.W.M. 
Revis, Suediei — E. Belfrage, State
lor Unite Mexicane — E.P. Velles, 
Republicii Elene — Athanase A. Ca
milos, Liberiei — H. Hoff, Finlan
dei — Kirsti Kykomaa Linden, Ita
liei — Paolo Pucci di Benisichi ; 
Josâ Carlos Gonzalez-Campo Dal-Re, 
ministru plenipotențiar, șeful repre
zentanței consulare și comerciale a 
Spaniei, Sayed Abbas Chedid, direc
torul Centrului de informare al 
O.N.U. la București, Tomas Keller, 
directorul Centrului european pentru 
învățămîntul superior al UNESCO, 
Imad Abdin, reprezentant permanent 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei.

Luînd cuvîntul, ambasadorul Mi
roslav Sulek, decanul corpului diplo
matic, a spus : 

tr-un mod nou, în interesul tuturor popoarelor, care să ducă la consolidarea destinderii, la realizarea păcii și securității pentru fiecare națiune, pentru întreaga noastră planetă.Folosesc și acest prilej pentru a exprima satisfacția poporului român pentru dezvoltarea, în cursul acestui an, a relațiilor dintre România și toate țările pe care le re- prezentați dumneavoastră, precum și cu alte state.în ce privește țările europene, aceste relații cred că s-au concretizat în mod minunat prin încheierea cu succes a Conferinței ge- neral-europene, care marchează un moment istoric nu numai în viața continentului nostru, dar și în relațiile internaționale.în privința relațiilor României cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate sau cu ceea ce se numește generic țările „lumii a treia", ele au marcat în acest an un progres simțitor, constituind un factor important în întreaga activitate a României, în politica de colaborare și pace internațională. Am vorbit în general de țările din această „lume a treia" pentru a nu mă referi la fiecare continent în parte, ținînd seama că aceste țări reprezintă marea majoritate a popoarelor de pe continentul a- frican, al Americii Latine și Asiei.Cred că veți fi de acord cu mine să menționăm între succesele popoarelor din acest an victoria din Indochina, precum și victoria popoarelor din continentul african care și-au cucerit în acest an independența. Aceste victorii demonstrează că tendința dezvoltării mondiale este spre lichidarea definitivă a colonialismului, ;spre formarea statelor naționale independente, spre afirmarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale, de a se dezvolta corespunzător voinței proprii, fără nici un amestec din afară.Domnilor și tovarăși ambasadori, miniștri, însărcinați cu afaceri,Vă rog să fiți siguri și să asigurați guvernele și pe șefii de stat
Stimate tovarășe președinte,
în numele corpului diplomatic 

din București, vă felicit cordial cu 
prilejul celei de-a 28-a aniversări a 
proclamării Republicii in România 
și cu prilejul Noului An 1976.

Anul 1975 a fost pentru țara dv., 
Republica Socialistă România, și pen
tru harnicul său popor un an re
marcabil. Poporul român a muncit 
cu succes pentru îndeplinirea pla
nului cincinal, care a consolidat și 
mai mult potențialul economic al 
țării dumneavoastră, a contribuit la 
ridicarea nivelului de trai al po
porului.

Anul 1975 a fost, de asemenea, un 
an deosebit și în viața internațio
nală. Omenirea progresistă din în
treaga lume a marcat împlinirea a 
30 de ani de la zdrobirea fascismului.

Putem releva cu satisfacție că în 
pofida complexității situației inter
naționale și a caracterului ei contra
dictoriu. trăsătura dominantă in lu
mea contemporană a devenit dezvol
tarea relațiilor.pașnice și prietenești 
între state, bazate pe egalitatea în 
drepturi, dezvoltarea colaborării re
ciproc avantajoase, consolidarea pro
cesului de destindere. Pe acest plan 
o mare însemnătate are Conferința 
pentru securitate și cooperare în 
Europa, care a fost încununată în 
anul 1975 cu întîlnirea la nivel înalt 
a reprezentanților celor 35 de state, 
la Helsinki, și cu semnarea Actului 
final.

Putem constata cu satisfacție că la 

ai țărilor dumneavoastră că România va acționa cu toată hotărîrea, și în anul viitor, pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările capitaliste dezvoltate, pornind de la necesitatea că în lumea de astăzi trebuie să găsim căile de conviețuire și conlucrare activă între toate statele, fără deosebire de orînduire socială. Fără îndoială, în primul rînd dorim să dezvoltăm relațiile economice, tehnico-științifice și culturale între țările noastre, în toate domeniile. în același timp, sîntem conștienți că pentru depășirea problemelor economice din viața internațională, pentru asigurarea dezvoltării fiecărei țări se impune conlucrarea activă în vederea soluționării unui șir de probleme din viața internațională, între care înfăptuirea hotărîrilor adoptate la Helsinki pentru realizarea în viață a securității, pentru pași hotăriți în direcția dezarmării și dezangajării militare pe continentul european, pentru măsuri de dezarmare și, în primul rînd, pentru măsuri de dezarmare nucleară pe plan internațional, fără de care nu se poate vorbi de o reală destindere, de colaborare și pace în lume.Considerăm că în anul viitor trebuie depuse eforturi pentru soluționarea problemelor din O- rientul Mijlociu, pentru realizarea unei păci drepte și trainice care șă ducă la retragerea Israelului din teritoriile ocupate, la rezolvarea problemei palestinene — in- clusiv la constituirea unui stat palestinean independent — și la asigurarea independenței și integrității tuturor statelor din zonă.Debarece chiar în această sală majoritatea ambasadorilor și reprezentanților țărilor sînt din țări în curs de dezvoltare, nu pot să nu menționez necesitatea unor acțiuni susținute pentru lichidarea subdezvoltării, pentru înfăptuirea noii ordini economice și politice internaționale. Desigur, soluționarea acestei probleme vitale pentru progresul și civilizația omenirii presupune o colaborare între toate
succesul acestei activități remarca
bile, alături de toate țările, și-a a- 
dus contribuția și Republica Socia
listă România și dumneavoastră per
sonal, stimate tovarășe președinte, 

în domeniul luptei pentru pace, 
anul trecut s-a caracterizat, de ase
menea, printr-o activitate inten
să a Organizației Națiunilor Uni
te. După cum se știe, sesiunea 
a XXX-a a Adunării Generale 
a O.N.U. și-a concentrat atenția 
asupra propunerilor privind înceta
rea cursei înarmărilor și dezarmarea, 
care s-au bucurat la această sesiune 
de sprijinul majorității țărilor lumii.

în anul 1975 au apărut o serie de 
noi țări libere și independente ca ur
mare a luptei de eliberare națională 
și noi salutăm cu căldură popoarele 
acestor țări.

Lupta pentru o pace îndelungată și 
trainică, pentru progresul procesului 
de destindere, pentru dezvoltarea co
laborării reciproce necesită și în 
viitor mari eforturi din partea tutu
ror popoarelor. Lupta popoare
lor pentru pace și pentru exis
tență liberă întîmpină o serie 
de dificultăți, care mai trebuie 
rezolvate pentru a se putea spune că 
s-a instaurat o pace trainică și veș
nică pe planeta noastră.

Cu toate acestea, rezultatele anului 
care se încheie ne insuflă un opti
mism real, încrederea că anul 1976 va 
aduce noi roade în rezolvarea proble
melor păcii și securității internațio
nale. în dezvoltarea colaborării inter
naționale. 

statele — atît cele în curs de dezvoltare, cît și cele dezvoltate — pentru a asigura condiții de egalitate și a deschide calea unui progres economico-social mai rapid al țărilor sărace. Aceasta constituie, după convingerea fermă a Partidului Comunist Român și a României socialiste, problema fundamentală a următorului Sfert de secol — a secolului al XX-Iea, și a celui de-al patruzecilea sfert de secol al acestui mileniu. De felul cum vom soluționa aceste probleme cruciale depinde însuși viitorul întregii omeniri.Toate aceste probleme, precum și multe altele care preocupă viața internațională contemporană pot fi soluționate numai cu participarea activă a tuturor statelor — indiferent de mărimea și de orîndui- rea lor socială — prin democratizarea relațiilor internaționale, prin creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite, chiar dacă aceasta presupune și renunțarea la unele prevederi din Cartă care nu mai corespund noilor condiții și realități politice și sociale din lume. Rezolvarea nouă, democratică a problemelor, cu participarea egală a tuturor națiunilor și în folosul fiecărei națiuni, constituie singura cale care poate asigura pacea și colaborarea internațională. Pentru o asemenea politică și o asemenea colaborare se pronunță România și, pe această bază, dorește ea să colaboreze cu toate statele lumii.Vă rog, domnilor și tovarăși ambasadori și reprezentanți ai celorlalte state, să transmiteți, din partea guvernului, a poporului român, a mea personal, salutul nostru călduros popoarelor dumneavoastră, guvernelor, șefilor de stat și urarea de noi succese în realizarea unei politici cu adevărat noi, pe calea bunăstării, a păcii și fericirii fiecărui popor și a fiecărei națiuni.Dumneavoastră și familiilor dumneavoastră vă doresc un An Nou fericit și multă sănătate ! 
(Aplauze).

Stimate tovarășe președinte, permi- 
teți-mi ca, în numele corpului diplo
matic, să vă urez, dumneavoastră, so
ției dumneavoastră, întregului popor 
român, multă sănătate și fericire, noi 
succese în dezvoltarea țării dumnea
voastră, în anul 1976 !

Fie ca anul care vine să ne aducă 
tuturor noi succese în lupta pentru 
pace, pentru progresul internațional 
și pentru fericirea tuturor popoarelor!

Mulțumind pentru felicitările și bu
nele urări adresate, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea rostită cu acest prilej de 
președintele Nicolae Ceaușescu a fost 
viu aplaudată de cei prezenți.

Președintele Republicii Socialiste 
România s-a întreținut apoi cordial 
cu șefii misiunilor diplomatice.

Ciocnind o cupă de șampanie cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. repre
zentanții diplomatici prezenți la a- 
ceastă întîlnire i-au transmis felici
tări cu prilejul Anului Nou din par
tea șefilor statelor și guvernelor lor, 
urări de noi succese în activitatea 
rodnică ce o desfășoară în fruntea 
statului nostru, pentru fericirea și 
prosperitatea poporului român, pen
tru prietenie, pace și colaborare între 
popoare.

La încheierea primirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat încă o dată 
șefilor misiunilor diplomatice multă 
fericire, sănătate, succese în activita
tea lor, precum și tradiționalul „La 
mulți ani !“.

(Agerpres)

Sfîrșitul de an consemnează un 
eveniment editorial de o deosebită 
importanță pentru întreaga noastră 
viață ideologică — apariția volumu
lui al 11-lea din seria de opere ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
„România pe drumul construirii so
cietății socialiste multilateral dez
voltate", cuprinzînd rapoarte, cu
vîntări, articole, interviuri din peri
oada noiembrie 1974 — septembrie 
1975.

Noul volum — insumînd aproape 
1 200 de pagini — reflectă, ca și ce
lelalte lucrări apărute, vasta activi
tate teoretică și practică desfășurată 
neobosit de secretarul general al 
partidului, rolul său hotăritor în e- 
laborarea liniei politice generale, a 
tacticii și strategiei partidului în e- 
tapa actuală și in perspectivă, în 
fundamentarea direcțiilor de acțiune 
pentru dezvoltarea construcției so
cialiste în tara noastră, pentru solu
ționarea problemelor majore ale vie
ții internaționale în concordanță cu 
interesele popoarelor. Lucrările cu
prinse în volum pun, încă o dată, 
pregnant, în evidență trăsăturile 
proprii gîndirii și modului de acțiu
ne ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— principialitate marxist-leninistă, ri
gurozitate științifică, realism profund, 
îmbinate cu cutezanța gîndirii nova
toare, cu spirit creator, revoluționar.

Un loc de frunte ocupă în volum 
Raportul prezentat de secretarul ge
neral al partidului la Congresul al 
XI-lea și celelalte cuvîntări, rostite 
în cadrul congresului, documente de 
o excepțională însemnătate, care au 
deschis o perspectivă clară pentru 
întreaga epocă istorică a făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și a înaintării spre comunism, 
au înarmat partidul și întregul po
por cu un program precis și concret 
de acțiune pentru realizarea acestor 
înalte țeluri.

In același timp, cuvîntările și ar
ticolele reflectă energia neabătută 
pusă de secretarul general al parti
dului în slujba promovării și tra
ducerii în viață a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea. Sînt cuprinse în 
volum îndrumări de deosebită im
portanță pentru dezvoltarea econo
miei naționale — cuvîntările rostite 
la Plenara comună a C.C. al P.C.R. 
și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale din iulie 1975, 
la consfătuirile cu activul de partid 
și de stat din agricultură, din do
meniul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, pre
cum și cii' prilejui vizitelor de lucru 
efectuate în diferite județe. Sînt in
cluse. de asemenea, materiale consa
crate mobilizării oamenilor muncii în 
lupta împotriva calamităților natu
rale din vara acestui an, pentru des
fășurarea normală a activității pro
ductive.

Volumul cuprinde o serie de cu
vîntări prilejuite de importante eve

Metalurgie la lași, ca în atîtea alte localități ale țârii lipsite odinioarâ de forțâ industrială — iatâ o imagine 
caracteristică anilor noștri de împliniri socialiste

nimente din viața politică a țării 
— realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, alegerile pentru Marea 
Adunare Națională și consiliile popu
lare care au coincis cu împlinirea a 
trei decenii de la instaurarea pri
mului guvern revoluționar democra
tic. împlinirea a 30 de ani de Ia vic
toria asupra fascismului și a 98 de 
ani de la cucerirea independenței de 
stat a României, a 375-a aniversare 
a primei uniri politice a țărilor ro
mâne, și altele. Cu deplin temei se 
poate sublinia că toate aceste cu
vîntări și expuneri pun în evidență, 
asemenea unui fir roșu, consecvența

Un important 
eveniment editorial, 

un moment
de seamă al vieții 
noastre ideologice

cu care conducerea partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu orien
tează eforturile creatoare ale în
tregului popor spre înfăptui
rea sarcinilor istorice ale făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, unitatea de nezdruncinat dintre 
partid și popor — uriașă forță de 
progres a societății noastre.

Un mare număr de lucrări cuprin
se în volum sînt legate de prodi
gioasa activitate desfășurată de 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, pe plan internațional, oglindind 
o neslăbită preocupare și eforturi 
tenace pentru promovarea destinde
rii, păcii și colaborării între popbare.

Orientarea statornică a partidului 
și statului nostru spre dezvoltarea 
prieteniei și colaborării frățești cu 
țările socialiste își găsește reflectare 
în.cuvîntările rostite cu prilejul vizi
telor efectuate în România de tova
rășii Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Bulgaria, Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, Edvard 
Kardeli, membru al Prezidiului C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, membru al Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia, Horst Sindermann, primul 
ministru al R.D. Germane, Lubomir 
Strougal, primul ministru al R.S. 

Cehoslovace, ca și cu prilejul întâl
nirii cu participanții la lucrările Con
sfătuirii de la București a miniștrilor 
culturii din țările socialiste și în 
alte împrejurări.

Concepția partidului și statului nos
tru, ca și activitatea stăruitoare în
dreptată spre soluționarea marilor 
probleme ale contemporaneității, spre 
făurirea unei noi ordini internațio
nale, a unei lumi mai bune și mai 
drepte, sînt amplu și viguros expri
mate în documente de o deosebită va
loare principială, printre care cuvîn
tarea la Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa, ca și în nume
roase cuvîntări, toasturi și inter
viuri prilejuite de Vizitele efectuate 
de șeful statului în Japonia, Filipine, 
Pakistan, Iordania, Tunisia, Siria, 
Brazilia, Mexic, Portugalia.

Totodată, volumul cuprinde cuvîn
tările rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitelor efec
tuate în România de numeroși șefi de 
state î președintele S.U.A. — Gerald 
Ford, al Republicii Ecuador — Guil
lermo Rodriguez Lara, al Republicii 
Portugheze — Francisco da Costa Go
mes, al Republicii Unite Tanzania 
— Julius K. Nyerere, al Republicii 
Gaboneze — Albert Bernard Bongo, 
regina Iuliana a Olandei, căpi
tanii regenți ai Republicii San 
Marino, Alberto Cecchetti șl Mi
chele Righi, de primii miniștri ai i 
Angliei — H. Wilson, Franței — Jac
ques Chirac, Greciei — Constantin 
Karamanlis, Austriei — Bruno Kreis- 
ky, Iranului — Amir Abbas Hoveyda, 
Turciei — Suleyman Demirel, Noii 
Zeelande — W. E. Rowling, Republi
cii Cooperatiste Guyana — Linden 
F. S. Burnham, statului Trinidad- 
Tobago — Eric Eustace Williams, de 
președintele Frontului de Eliberare 
din Mozambic, Samora Machel, vice
președintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției al Republicii 
Irak, Saddam Hussein, de condu
cători ai mișcărilor de eliberare 
națională și ai unor organizații pro
gresiste, democratice. Toate acestea 
ilustrează grăitor activitatea intensă 
desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru înfăptuirea politicii 
partidului și statului nostru — de 
continuă dezvoltare și diversificare a 
relațiilor internaționale ale României, 
pentru promovarea unor largi legă
turi de prietenie și cooperare cu toate 
statele, fără deosebire de orînduire 
socială. în interesul destinderii, pro
gresului și păcii în lume.

Prin întregul său conținut, noul vo
lum din seria operelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. apărute în Editura 
politică, se înscrie în patrimoniul li
teraturii noastre social-politîce ca un 
izvor nesecat de învățăminte pentru 
comuniști, pentru cadrele uartid^rui, 
ca și pentru coti ocnnenlt muncii și, 
totodată, drept o contribuție remarca
bilă la dezvoltarea gîndirii marxist- 
leniniste contemporane, la îmbogăți
rea tezaurului teoriei și practicii re
voluționare.

De veacuri, poporul nostru a transmis din generație în generație, 
ca pe o datină a omeniei, obiceiul de a face, în prag de An Nou, 
urări celor dragi. Tradiție care, in anii noștri, și-a extins aria de la 
cei imediat apropiați la colectivul in care oamenii muncesc și trăiesc, 
la marea colectivitate umană pe, care o constituie întreaga noastră 
societate.

în pragul lui 1976 am adresat unui număr de cetățeni ai României 
socialiste, de cele mai diverse virste și profesiuni, întrebarea : Ce 
uriiri adresați acum, la confluență de ani și cincinale, patriei, colec
tivului din care faceți parte, celor din jur ? Publicăm o parte din 
aceste urări ca pe orimpeie ale unei ample urări la scară națională.

E un adevăr : niciodată ca în anii 
noștri oamenii n-au avut simțămin- 
tul atît de puternic că, adresînd 
urări patriei, își adresează in fond 
urări lor înșiși. Și aceasta deoarece 
niciodată ca acum oamenii n-au fost 
în asemenea măsură una cu patria.

Pășind în noul cincinal de pe treap
ta înaltă a realizării cincinalului pre
cedent cu peste opt luni înainte de 
termen — și cu un spor de producție 
peste plan în valoare de 325 milioane 
de lei — colectivul de muncă al Com
binatului de prelucrare a lemnului 
Pipera, comuniștii lui, care sînt ini
ma și nervul colectivului, urează 
țării întregi să facă din această nouă 
perioadă de cinci ani o etapă și mai 
fertilă în înfăptuiri, să transforme 
chemarea cincinalului revoluției teh
nico-științifice în realitatea cotidiană 
a anilor ce vin.

Ion GAVRUȘ
secretarul comitetului de partid 
al Combinatului de prelucrare 

va lemnului Pipera

Gîndul și urarea noastră, a tuturor 
celor peste 2 500 de mineri dorneni, 
aste ca in noul cincinal să repetăm 

performanta din cel pe care îl înche
iem. Cu alte cuvinte, dorim ca la 
15 mai 1979 — deci cu un an, 7 
luni și 15 zile mai devreme — să 
atingem cotele finale ale cincinalului 
1976—1980. Cu atît mai mult cu cît 
noul cincinal va însemna o puternică 
afirmare a industriei miniere din 
Țara Dornelor, avînd ca obiectiv 
principal punerea în exploatare a bo
gatului zăcămînt de sulf din Căli- 
mani, obiectiv înscris în documentele 
Congresului al XI-lea al partidului 
nostru.

în ce mă privește, în primele luni 
ale anului viitor voi trăi bucuria ca, 
la 45 de ani de viață, din care 30 de 
ani de muncă, să devin bunic. îi urez 
viitorului nou-născut să trăiască 
demn într-o societate demnă, cum e 
aceea pe care o înălțăm. Adică în 
România comunistă I

Ing. Mihai NICUL1ȚA 
directorul Exploatării miniere 
Vatra Dornei

Obiceiul e ca de Anul Nou, odată 
cu urările, să se facă și daruri. Eu 
personal aș dori ca noul an și noul 
cincinal să fie pe măsura dorinței 

noastre de mai bine, a puterii noastre 
de a-1 înfăptui. Fie ca in anii ce vin 
să îmbrăcăm cu mătasea noastră și 
mai multe femei de pe tot cuprinsul 
patriei, căci femeile noastre, inimoa
sele femei ale României, merită, cre- 
deți-mă, să fie înveșmîntate ca niște 
zîne.

Maria FtNTÎNEANU
Erou al Muncii Socialiste, 
urzitoare la întreprinderea 
textilâ „Garofița"-Timișoara

LA MULTI ANI!
Pentru noi, cei din Salcia Mehedin

ților, 1975 va rămîne in amintire ca 
anul în care am izbutit să obținem o 
producție medie de 5 313 kilograme 
grîu la hectar de pe toată suprafața 
de 800 hectare, ceea ce ne-a și adus 
înaltul titlu de cooperativă-Erou al 
Muncii Socialiste. împreună cu meda
lia de aur „Secera și Ciocanul".

Nu stă însă; în firea sălcienilor să 
se culce pe o ureche după ce au 
dobîndit o biruință. Cum în viitorul 
cincinal o să irigăm peste 800 de 
hectare teren, urarea noastră este să 
mărim de două și de trei ori pro
ducțiile. Și cînd o veni din nou bădița 
Traian să ne găsească cu paharele

ciocnind pentru noi împliniri, și mai 
înalte. ,

Constantin BĂDIȚĂ 
președintele C.A.P. Salcia, 
județul Mehedinți

x
Lucrez pe această navă de 12 ani ; 

adaug la ei alți 24 petrecuti pe mări 
și oceane. Am parcurs zeci de mii de 
mile marine, înconjurînd cam de 25 
de ori globul pămîntesc pe la Ecua
tor, pe nave care poartă cu mîndrie 

și demnitate în lume tricolorul româ
nesc. Ce aștept de la noul an, de 
la noul cincinal ? în primul rînd. 
cîteva zile de răgaz, în mijlocul fa
miliei, Pînă cînd „Polar 1“ va pleca 
într-o nouă cursă : a zecea. îmi fac 
apoi mie însumi o urare care, nădăj
duiesc, să fie și pe placul tovarăși
lor mei de muncă : să cresc noi me
canici pricepuți și capabili. Vreau să 
las in urma mea o generație de ma- 
șiniști capabili să facă față cerințelor 
puse de partid și de stat în fața flotei 
românești. Aș vrea să rotunjesc suma 
curselor în jurul lumii la 30. Ar fi pe 
măsura unui bătrîn „lup de mare".

Aurelian STOEERU
mecanic-șef pe nava „Polar I"

Acum, cînd pășim pragul noului 
cincinal, prefigurat ca un cincinal al 
revoluției tehnico-științifice, ce ne 
putem dori — nouă, poporului și ță
rii — mai mult decît ce se spune în 
urarea poporului ? „Să trăim, să în
florim 1“ Să nu precupețim nimic din 
ce avem mai de preț ca oameni, ca 
specialiști și creatorii pentru a face 
țara noastră mai frumoasă, mai 
prosperă, în rîndul țărilor avansate. 
Să ne încordăm toate capacitățile 

creatoare, să dăm dovadă de patrio
tism fierbinte pentru a face loc știin
ței și tehnicii celei mai înaintate în 
viața și munca oamenilor — așa cum 
ne-o cere Programul partidului.

Acad. Eugen RADULESCU
Ce-și poate dori cu mai multă 

ardoare un artist care se simte con
topit cu sufletul și destinele poporu
lui său, decît să-și sporească resur
sele creatoare pe măsura generoase
lor.teme pe care i le oferă realitatea 
noastră nouă, socialistă ? Trăind în ju
dețul Satu-Mare, simt că stă în obliga
țiile mele artistice și civice misiunea 
de a înfățișa, după modestele mele 
puteri, prefacerile înnoitoare din ju

deț, îndeosebi dintr-o zonă dragă mie, 
plaiurile Oașului, străveche „țară", 
leagăn de comori artistice, dar în ace
lași timp de înnoitoare ritmuri socia
liste.

Urez întregii obști a creatorilor de 
artă — vîrstnici și tineri, români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți, uniți de aceeași dragoste fier
binte față de patria noastră. România 
socialistă _— să dăruim poporului, așa 
cum ne îndrumă partidul, opere in
spirate din munca, viața și omenia 
acestui minunat popor.

Paul ERDOS
maestru emerit al artei

Se spune că zestrea cea mai de preț 
a oricărei familii și a întregii țări o 
constituie copiii. în comuna noastră 
aproape fiecare familie crește în me
die cîte 8 copii. Stă în datina noastră 
străbună ca la fiecare An Nou să fim 
colindați de către copii. Vă dați sea
ma ce mare bucurie îmi vor face co
piii, cei 10 colindători ai mei care, 
după cîte știu, au alcătuit un nou 
plugușor. din care mi-amintesc stihu
rile : „Să ne trăiești măicuță dragă / 
Mulți ani ca pomii să înflorești". Ca 
mamă, și eu le urez — ca și tuturor 
copiilor țării — să crească ca merii, 
ca perii în toate anotimpurile fru
moase ale țării.

Catrina GHERGUȚ 
cooperatoare din comuna 
Sâbâoani, județul Neamț

Am început facultatea odată cu 
cincinalul și o termin odată cu el. 
Și eu și sora mea, studentă la medi

cină, am beneficiat în tot acest răs
timp de bursă, casă, masă etc., ceea 
ce, desigur, a fost un mare avantaj 
pentru o familie în care ambii părinți 
sînt pensionari. Doresc ca în cincina
lul 1976—1980 să mă consacru cu toată 
pasiunea meseriei de inginer electro
tehnic, acolo unde va fi nevoie, indi
ferent în ce localitate și la ce unitate 
din țară. Și aș ura întregii noastre 
generații, pentru care partidul și po
porul au făcut și fac atîtea, să nu-și 
precupețească forțele tinerești pentru 
a răsplăti din plin, prin fapte de 
muncă, prin elan patriotic, grija de 
care se bucură.

Marius CAEINECI
student anul V, 
Facultatea de electrotehnică, 
Institutul politehnic Cluj-Napoca

în chip firesc, primele urări în pra
gul noului an al noului cincinal le a- 
dresez harnicilor cetățeni care m-au 
ales primăriță aici la noi, la Codlea, 
să realizării cu forțe unite obiectivele 
pe care ni le-am propus și anume : 
noul complex comercial, spitalul cu 
240 de locuri, o fabrică de pîine și o 
baie orășenească. îmi doresc, de ase
menea, ca orașul nostru să devină 
mai frumos, mai modern, ca oamenii 
să aibă o viață și mai plăcută. Do
resc să cîștigăm — și ne vom strădui 
din toate puterile — întrecerea între 
orașe.

Margareta KRAUS
secretar al Comitetului orășenesc 
P.C.R., primar al orașului Codlea
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Conducătorilor partidului și statului - urările 
pline de dragoste și respect ale tineretului țării
„Să ne trăiască

al țării Președinte
Noi îi urăm

/

cu inimă fierbinte!“
Marți, 30 decembrie, reprezentanții 

pionierilor, școlarilor, studenților, ai 
uteciștilor au venit, intr-un pitoresc 
alai, la sediul Comitetului Central al 
partidului, pentru a adresa, potrivit 
datinei străbune, urări de sănătate și 
ani mulți tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, celor
lalți tovarăși din conducerea de par
tid și de stat, spre binele patriei și al 
poporului, urări pe care le adresează 
din adîncul inimilor toți tinerii pa
triei, profund recunoscători pentru 
grija părintească pe care partidul o 
poartă prezentului și viitorului lor și 
al țării.

în marea piață din fața sediului Co
mitetului Central s-au oprit, odată cu 
alaiul copiilor și tinerilor, numeroși 

bucureșteni, pentru a transmite în a- 
cest prag de An Nou și de nou cinci
nal aceleași ginduri și sentimente.

Tinerii colindători sînt primiți cu 
dragoste și căldură de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Ștefan Voitec, 
Manea Mănescu, Emil Bobu, Cor
nel Burtică, Lina Ciobanu, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Iosif Uglar, Uie Verdeț, Ște
fan Andrei, Iosif Banc, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion Io- 
niță, Vasile Patilineț, Ion Ursu.

Sint prezenți Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele tineretului, Ion 
Sasu, președintele Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România, și Constantin Boștină, pre
ședintele Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor.

în pitorești straie populare sau în 
cele specifice străvechilor obiceiuri și 
îndeletniciri pe care le evocă, in cos
tume de epocă sau ale zilelor noastre, 
sutele de colindători) băieți și fete, 
școlari și pionieri, tineri muncitori ți 
studenți, aduc, in acompaniamentul 
pocnetelor de bice, al clinchetelor de 
clopoței și sunetelor de buhai, mesa
jul de aleasă sensibilitate și robust 

optimism al plugușorului, înnobilat 
prin noile semnificații pe care i le-a 
adăugat prezentul socialist :
Aho, ațio,
Cu tiran Vesele Je sili OUlurl, 
De o mie nouă sute șaptezeci și șase 

de ori, 
Să răsune urările noastre, 
Ca-n' datini și obiceiuri străbune, 
Pentru cei ce-șî iubesc fierbinte 
Poporul și glia,
Și duc spre culmi de glorie mîndria 
Republicii Socialiste România !
Aho, aho,
Că au venit din a țării zare
Trei milioane de uteciști, cu urare 
Că e zi mare, de sărbătoare, 
Și două milioane de pionieri, 
In suflete cu primăveri, 
Și cu năzdrăvane puteri.
Ei, Feți-Frumoșii comuniști ai 

acestui popor, 
Purtători ai cravatelor roșii cu 

tricolor.
Grupuri folclorice din toate ariile 

etnografice ale țării ilustrează, într-o 
sugestivă mișcare coregrafică, inspi
rată din frumusețile de neasemuit 
ale dansului nostru popular, versu
rile prin care crainicii vestesc sosi
rea reprezentanților tuturor zonelor 
țării, animați, cu toții, de bucuria 
soliei ce o poartă. Evocînd momen
tele de puternică rezonanță patrio
tică ale luptei poporului nostru pen
tru neatîrnare socială și națională, 
corul colindătorilor cintă sensurile 
profunde prin care prezentul socia
list îmbogățește glorioasa noastră is
torie :

Noi venim cu urarea din miile de 
ani 

După cum spun izvoarele 
Și scrie in carte, —
Venim de la Burebista și de mai 

departe
Venim cu urările din datini,
De la Basarabi și de la Mușatini, 
De la Rovine, de la' Podul înalt și

Călugăreni 
Pe firul strămoșeștii noastre vremi. 
Venim cu istoria,
De la Mihai, Tudor, Bălcescu și

Iancu și Horia, 
Venim cu vitejeștile fapte
De la Grivița din șaptezeci și șapte, 
Venim din veacuri, netăgăduită

prezență 
Cu aspirațiile noastre 
De independență,
De dreptate, de suveranitate. 
Venim, venim cu fapte vitejești 
De la Oituz, Mărăști și Mărășești, 
Luptind din veac in veac pentru 

victorie. 
Partidul îi este istoriei memorie. 
Cu el stegar in fruntea țării 
Am înfăptuit insurecția Eliberării. 
Cu el ne-am innoit țara și inima 
Și prin fapte de muncă 
Vom scrie noi cronici
Pe proaspăta coală 
De epopee națională.
Să știe urmașii, să știe deplin
Cum țării ii scriem comunistul destui.

își face apariția, tras de un grup 
de colindători, nelipsitul, car alego
ric, împodobit cu brazi și beteală, 
în acest timp, vorniceii, in costume 
populare sau salopete de muncă, își 
continuă urarea, pe fondul sonor al 
imnului „Partidul—Ceaușescu—Româ
nia", exprimind în versuri ceea ce, 
pe drept cuvînt, se poate socoti ma
rea faptă istorică a ultimilor cinci 
ani din devenirea României contem
porane :
Că am venit cu toată țara, val, 
La poarta Comitetului Central 
La sfirșit de cincinal.
Știm că era mult mai cuminte 
Să venim cu citeva luni inainte. 
Căci oamenii țării, harnici și buni, 
Făcind in muncă adevărate minuni,

Muncind cu foc, 
Cu toții la un loc,
Au înfăptuit cincinalul înainte de 

sordc.
S-aducem urare, cu toții, în cor, 
Celui mai bun fiu al acestui popor 
Că are inima mare cit țara 
Și poartă in inimă primăvara : 
Secretarul general, înțelept, cutezător 
Și marele bărbat de stat
In care geniul românesc se-ntrupează 
Ca-n ghindă stejarul
Ca soarele-n rază.
Viața lui este exemplu de vază
Pe care, in. rind, generații-l urmează 
Copilul și tînărul și virstnicul vor 
Să-i semene lui, strălucit luptător.

Colindătorii folosesc prilejul pe 
care il oferă frumosul obicei al plu
gușorului pentru a raporta partidu
lui și secretarului său general că ti
neretul patriei și-a adus întreaga sa 
contribuție la această mare realizare 
a României socialiste :
In cincinalul care a trecut 
Poporul dirz pe sine s-a-ntrecut.
A înflorit țara intre hotare, 
Faima crescindu-i in lumea cea mare.
Bogată, primenită, avintată, 
in țara tînără de azi se-arată 
Treizeci de Românii de altădată.
In cincinalul ce-a trecut
Cu spor și-au dat și tinerii obolul 

lor.
Cu anii lor fierbinți, incandescenți 
Ei pretutindenea au fost prezenți 
Și-și dăruie întreaga lor putere 
In fabrici, pe ogor, pe șantiere, 
In școli și facultăți, in noile 

laboratoare
Și sub drapel, în haine militare.

Din glasul crainicului recitator 
răzbate mîndria datoriei împlinite :
Așa ni-e graiul
Cum ne este portul
Făcind urarea, noi ne dăm raportul 
Și noi,
Noi, tinerii, cu vrednicie
Am fost, in cincinal, la datorie. 
Iar dacă am avut in toate spor 
E că sintem ai bravului popor 
Parte a lui,
A marelui întreg,
Cum tinerii din țară o-nțeleg.
Iar de nî-e sufletul de fapte mari 

avid
E că ni-e-n frunte un- încercat partid, 
Partidul drag al vremurilor noi 
Care și-a pus nădejdile in noi.

Raportului tinerilor li se alătură 
cel al micilor pionieri, rostit cu gla
suri cristaline, vibrînd de emoție ;
Și noi, noi, pionierii, cu mîndrie 
Am fost in'cincinalj la datorie, 
Să-mbogățim și noi
Al pairiei avut
Așa precum partidul ne-a cerut. 
Fruntași la școală, la învățătură 
Noi știm munci cu țara pe-o măsură. 
Pe toate șantierele obștești 
Veneau detașamentele pionierești 
Să-arate voinicește
Că se poate
C.nd generațiile sint unite toate. 
Noi, fiii țării, facem legamint 
Să ne unim în fapte și în gind 
Pe trunchiul țării strinși ca o 

cunună,
Muncind cu toți în patria străbună, 
Cu toții ții ai marelui Partid 
Gindind la zările ce se deschid 
Cu brațul și cu mintea zi de zi 
Spre viitor noi punem temelii 
Să urce țara tînără și dreaptă 
Spre comunism o altă, nouă 

treaptă.

în versuri vibrante, recitatorii dau 
glas sentimentelor de încredere și 
aragoste pe care cei mai tineri ce
tățeni le nutresc față de partid, 
față de secretarul său general ;
în anul ce-și adună noi puteri 
Sosesc cincizeci și cinci de primăveri 
De cind partidul s-a născut, in țară, 
Ca semn de minunată primăvară. 
De-atunci nălțindu-și flacăra 

chemării,
El ne rămase primăvara țării. 
Dacă sintem cu visul împlinit 
E că partidul ne-a călăuzit 
Această zestre-a noastră, așadar, 
O 'dăruirn partidului în dar. 
Căci ne-a crescut pe-acest frumos 

tărim
Partidul țării, Comunist, Român I 
Aceasta este bogăția care 
Ni se revarsă astăzi în urare.

Sînt evocate apoi marile evenimen
te politice ale anului care se încheie, 
evenimente de o mare însemnătate 
pentru viitorul tineretului și al în
tregii țări :
Prin inimi și prin cugete ne trece 
Lumina din Congresul unsprezece 
Cind la tribună țara noastră toată 
Ni se rostea cu voce răspicată.
Avem temei,
Pentru popor și neam,
Cel mai măreț și comunist Program. 
Din el ni se deschide clar vieții 
Congresul al zecelea al tinereții 
Nalt forum, unde uteciștii țării 
Răspuns au dat Partidului, Chemării.

Rind pe rind, tineri și pionieri 
exprimă în versuri înflăcărate În
vățămintele pe care le-au tras din 
îndemnurile adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la marele forum 
al tinerei generații din patria noas
tră :
Codul comuniștilor să fie 
Mereu, in noi, îndemn la datorie.
El să ne spună proaspăt, zi de zi, 
In conștiință, crezul : a munci.
Și a trăi așa cum ne învață 
Partidul, propria noastră viață.
E munca datorie de onoare 
Ce-a dat putere clasei muncitoare 
Istoria s-o-ndrepte către noi.
Vom fi ai muncii pașnici, bravi eroi. 
Cutezători să împlinim destinul
Pe care'naintașii il visară

Purtînd in timp o flacără eternă 
De dăruire revoluționară.
Acum cind România are nume, 

renume,
Cunoscut în larga lume.
Ca luptători, un gind ales ne leagă 
De ceilalți luptători,
Din lumea-ntreagă
Cu gind de pace și prietenie
De pe socialista țării glie.
Legați sintem cu țări din lume care 
Se luptă dirz pentru neatîrnare. 
Partidul nostru cere-o așezare 
Cinstită, omenească-ntre popoare.
Să nu mai fie nicăierea rob
Și să dispară foamea de pe glob.
Și fiece popor stăpin să fie
Pe munca lui
Pe-a țării avuție.
Prin gindul lui, prin propria sa 

faptă
Azi, președintele Republicii arată 
Voința României, lupta ei
Spre-o lume tot mai bună și mai 

dreaptă.
încrederea Partidului in noi
Va crește-n muncă înflăcărați eroi.
Și oameni drepți
Cinstiți, de omenie
Ca să îi fim partidului mindrie.
Uniți in cuget și în muncă, noi toți 
Români, maghiari, germani și de alte 

naționalități.
Un grup de mici colindători se des

prinde din alai, se apropie de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, de ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat, 
pentru a le ura, prin versurile tra
diționalei sorcove, viață lungă și ne
secată putere de muncă :
Aceste-s gîndurile, vrerea, dorul
Pe care le-am adus cu Plugușorul' 
Și sorcova luminii noastre care 
Vi le-am adus
De Anul Nou urare.
Să ne trăiți, strălucitori ca soarele 

in zori
Și sănătoși mereu ca Feți-Frumoșii 
Pe care i-au visat de mult strămoșii, 
îngăduit ne fie, nouă, tinere vlăstare 
Să vă dorim din suflet, iubit și drag 

părinte
Ani fericiți și rodnici, statornică 

urare I
Și-un legămtnt solemn : să mergem 

inainte !
Să ne trăiască al țării președinte 
Noi ii urăm cu inimă fierbinte 
Mereu,
In drumul către viitor
Că-n glasul său vorbește un popor ! 
Din adîncul inimii —
Ceaușescu—tinerii.
Sorcova,
Vesela,
Să trăiți,
Să înfloriți,
Ca un măr,
Ca un păr,
Ca un fir
De trandafir.
Tare ca piatra,
Iute ca săgeata.
Tare ca fierul,
Iute ca oțelul.
La anul și la mulți ani, dragi 

tovarăși
Că la anul vom veni iarăși.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu îmbrățișea
ză cu căldură pe micii colindători, 
îmbujorați de emoția acestui mo
ment care va rămîne adine întipărit 
in memoria lor. în acest timp răsună, 
în cor, urările întregului alai de co
lindători.

Secretarul general al partidului 
și președintele țării, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, se adresează 
apoi pionierilor, elevilor, studenților 
și tinerilor care au bucuria să parti
cipe la această tradițională intîlnire.

Ropote nesfirșite de aplauze, urale 
îndelungate și însuflețite ce răzbat 
din sutele de piepturi tinere însoțesc 
cuvintele secretarului general al parti
dului. Se scandează „Din adîn
cul inimii — Ceaușescu — tinerii", 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și 
poporul".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu se fotogra
fiază apoi împreună cu colindătorii, 
care sînt invitați in sediul Comite
tului Central, unde sint răsplătiți cu 
daruri după datină.

(Agerpres)

Cuvintul tovarășului Nicolae (euușescu
Dragi tovarăși tineri,Dragi pionieri,Doresc să vă mulțumesc vouă, tuturor tinerilor și pionierilor, în numele cărora ne-ați adresat astăzi această urare pe care o considerăm, de fapt, închinată partidului și poporului nostru care au realizat cu succes cincinalul înainte de termen, au ridicat patria noastră socialistă pe noi trepte de progres și bunăstare. •De asemenea, doresc să adresez, cu acest prilej, întregului tineret, tuturor pionierilor și copiilor patriei noastre socialiste cele mai calde felicitări pentru tot ceea ce au înfăptuit în acest an și în anii cincinalului, pentru dăruirea cu care au muncit și învățat, făcînd totul pentru a-și însuși minunatele cunoștințe din toate domeniile, pentru a fi demni fii ai patriei, continuatorii de mîine ai construcției socialiste și comuniste, pentru a putea ține cu mîndrie sus steagul țării și al partidului, a asigura, în continuare, un viitor tot mai demn României socialiste. (Aplauze pu

ternice, urale; se scandează: 
„Ceaușescu-P.C.R.").încheiem anul 1975 și, totodată, cincinalul 1971—1975 cu strălucite victorii în toate domeniile de activitate. Toate acestea sînt rodul muncii tuturor oamenilor din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor. La toate acestea, întregul tineret, precum și voi, pionierii, toți copiii patriei noastre, au adus părticica lor de contribuție. în tot ceea ce s-a realizat, fiecare muncitor, fiecare țăran, fiecare intelectual poate vedea o parte din munca sa, din gîndirea 

sa, din voința sa de a face din România o țară tot mai îmbelșugată, liberă și independentă. (Aplauze 
puternice, urale).într-adevăr, nu este întreprindere, unitate agricolă de stat sau cooperatistă, instituție, nu se poate găsi un colț al țării unde tineretul să nu fi fost prezent și să nu-și fi adus contribuția la toate aceste mărețe realizări. De altfel, Congresul Uniunii Tineretului Comunist a sintetizat această contribuție adusă de tineret și a trasat, totodată, căile unei activități și mai intense și mai bogate a întregii generații tinere pentru înflorirea patriei noastre socialiste. 
(Aplauze, urale).La fel au muncit și pionierii ; desigur, unii dintre voi erați încă mici acum 5 ani. Mulți dintre voi ați crescut odată cu acest cincinal. în următorul cincinal veți deveni tineri, membri ai Uniunii Tineretului Comunist și vă veți a- suma și voi răspunderi tot mai mari în dezvoltarea generală a țării. în acești cinci ani, copiii, pionierii patriei noastre au dobîndit și ei — ca urmare a politicii partidului — condiții tot mai bune de viață și învățătură. Ați crescut, dragi copii și dragi pionieri, într-o țară nouă, în care poporul este pe deplin stăpîn pe destinele sale și ați învățat că mai presus de toate trebuie să vă iubiți țara, să iubiți partidul, să faceți totul, întotdeauna, pentru ca poporul nostru, patria noastră să fie tot mai mîndră și mai frumoasă ! (Aplauze, urale; 
se scandează : „Ceaușescu-P.C.R.").în urările voastre v-ați referit la trecutul glorios de luptă al poporului nostru. într-adevăr, ne-am născut și sîntem aici de mii de 

ani. Vorbind la figurat — referin du-mă la forța poporului nostru — noi am crescut pe aceste pămîn- turi de peste 2000 de ani. Și sîntem hotărîți ca alte mii și mii de ani să asigurăm aici, pe pămîntul României, poporului nostru o viață comunistă, liberă, în marea familie a popoarelor libere de pe planeta noastră. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează : „Ceaușescu- 
P.C.R.").Ce vă pot ura acum, în pragul noului an ? Pornim la un nou drum, trasat de Congresul al XI-lea ; avem un minunat Program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism. Cincinalul viitor va avea un rol hotărî- tor pentru înfăptuirea acestui Program măreț de dezvoltare a patriei noastre. Stă în puterea întregului nostru popor ca, în strînsă unitate, sub conducerea partidului comunist, să realizeze acest Program. Și avem ferma convingere că-1 va realiza !Vouă, tineretului, vă doresc să fiți în primele rînduri în munca și lupta pentru înfăptuirea tuturor obiectivelor, a întregului program de dezvoltare a patriei noastre în 1976 și în întreg cincinalul urmă
tor. (Aplauze puternice, urale).Celor din licee, din școli, din universități, din toate facultățile vă doresc succese cît mai mari la învățătură ! Să faoeți totul pentru a vă însuși cele mai minunate cunoștințe din toate domeniile de activitate ! Societatea pe care noi o construim este societatea muncii, dar și societatea științei și culturii înaintate. Numai o asemenea societate va fi cu adevărat cea mai dreaptă societate din lume, cara 

va asigura omului bunăstarea ?f fericirea. Vă doresc, deci, să ob țineți succese tot mai mari în însușirea tuturor acestor cunoștințe și în muncă ! (Aplauze puternice ; urale).Vouă, tuturor pionierilor și copiilor, vă doresc, în primul rînd, să aveți o copilărie cît mai fericită. Să depuneți toată capacitatea voastră de copii pentru a învăța și a învăța, pentru a putea să intrați mîine în rîndurile tineretului comunist, să duceți, mai tîrziu, pe umerii voștri marea operă pe care înaintașii, părinții voștri au înfăptuit-o și o înfăptuiesc pe pămîntul patriei noastre socialiste !Aveți condiții minunate — ți spre voi, dragi tineri și dragi pionieri, se îndreaptă toată mîndria și încrederea partidului, poporului nostru, știind că pregătim urmași demni care vor duce înainte făclia comunistă, de ■dreptate, de omenie, de bunăstare, fericire și independență a patriei noastre socialiste. 
(Aplauze, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul", „Ceaușescu 
— P.C.R.").Urez părinților voștri, deci întregului ribstru popor, vă urez vouă, întregului tineret, pionierilor și tuturor copiilor patriei noastre un an de bunăstare și fericire ILa mulți ani, dragi tineri și dragi pionieri și copii ! (Aplauze 
șl urale puternice. Se scandează : 
„Din adîncul inimii, Ceaușescu — 
tinerii", „Ceaușescu — P.C.R.". 
Toți cei prezenți aclamă cu 
Înflăcărare pentru Partidul Co
munist Român, pentru Comi
tetul Central, pentru secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).
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In casele și în inimile noastre-
cinema

RODUL MINȚII Șl BRAȚELOR NOASTRE
Țara și oamenii ei, in a- 

cest cincinal la capătul că
ruia am ajuns... Ce a adus 
pentru fiecare acest răs
timp, cum au evoluat oa
menii și locurile in care 
trăiesc și muncesc ? O 
parte din răspunsurile la 
această întrebare le-am pu
blicat in reportajul sub 
genericul de mai sus, din 
numărul trecut. Revenim 
azi. în preajma confluenței 
dintre două cincinale, pe 
traseele de muncă Si de 
viată străbătute in ultimii 
cinci ani.

Așadar, Ia Galați, 
lume multă, in
tr-unui din noile 

magazine alimentare ale 
cartierului „Dunărea". Ne 
apropiem de o femeie care 
tocmai a cumpărat făină de 
grîu. Se numește Angela 
Georgescu și locuiește in
tr-un bloc din apropierea 
magazinului. „Pentru plă
cinte 7“ — arătăm spre făină. 
„Chiar așa. Soțului ii plac 
mult plăcintele mele". „Un
de lucrează ?“ „El ? La 
combinat. Acolo, pentru o- 
țel". „Și ce părere aveți dv. 
despre munca asta, pentru 
oțel 7“ Replica nu se lasă 
așteptată : „Uite, eu sînt 
gospodină. Și m-oi pricepe, 
desigur, mai bine la plă
cinte. Dar după cite am în
țeles eu, ce fac acolo, la 
combinat, bărbații noștri, 
are mare legătură cu toată 
viața noastră. Pentru oțelul 
ăsta, el, ardelean din naș
tere, a venit la Galați. Așa 
ne-am cunoscut și ne-am 
căsătorit. Apoi orașul. Pri
viți bulevardele. Sau Țigli- 
nele, cunoscute de toată 
țara : oare se putea schim
ba într-atît orașul fără o- 
țel 7“

Da, toate aceste schim
bări în întreaga țară s-au 
făcut pe temelii de oțel, 
încît urarea firească „cit 
mai mult oțel" ne stă pe 
buze și la Tîrgoviște, unde 
l-am cunoscut pe oțelarul 
Stan Slabu. Colegii de pro
fesie ne-au zis însă că lui 
Slabu i s-ar potrivi de mi
nune și o urare cu... dru
muri. Argumente 7 Unul 
singur : Stan Slabu a par
curs aici, la Combinatul de 
oțeluri speciale Tîrgoviște 
— vatră de foc și metal in
candescent aprinsă în acest 
cincinni — în*r-un timp 
toarte scurt, un drum foarte 
lung. Citeva borne pe a- 
ceastă traiectorie : a ter
minat liceul, a mers în ar
mată, apoi s-a căsătorit. 
Anul trecut și-a încheiat 
ucenicia la cuptoare. La nu
mai patru luni după asta a 
fost pus in situația să-i 
țină locul, pentru un timp, 
prim-topitorului Nicolae 
Negraru. Și a făcut-o cu 
succes. In acest an a ter
minat și cursurile postlicea- 
le. Și tot în 1975 a fost pri
mit in partid. Cam acesta-i 
cincinalul lui Stan Slabu.

Un cincinal de drumuri 
lungi, într-un timp grăbit... 
Ca atîtea drumuri lungi, în 
răstimpurile grăbite ale 
atitor destine umane.

rîul Buzău". „Știi să înoți 7“ 
„Deloc. Dar am citit «Că
pitan la 15 ani» și -Jurnal 
de bord»". „Mă rog, poate 
că asta ajută... Ciți mari
nari sînt în comuna voas
tră 7“ „Unul singur. Din tri
mestrul următor insă vor fi 
doi. Că primesc și eu uni
formă de e!ev-marinar“. 
Deci : din Robească buzo- 
iană a pornit „în cursă", în 
acest cincinal, cel de-al 
doilea marinar. Care, deo
camdată, învață la aminti
tul liceu din Brăila. Loc 
unde, tot în acest cincinal, 
s-au desprins de țărm 10 
cargouri de 4 500 tdw, cite
va remorchere și se apropie 
sorocul plecării cargoului 
„Simeria", de 7 500 tdw...

Tot un fel de „cursă" pa- 
,re să sugereze și întrebarea 
tovarășului Vereș Iuliu, 
directorul Direcției județe
ne de statistică Mureș, pe 
care o transcriem exact : 
„Știți cîte zile a avut anul 
1975 pentru județul nos
tru 7“ „Calendarul arată 
că..." „Să lăsăm calendarele 
și să-l raportăm pe 1975 la 
1950. Producția industrială a 
amintitului an de referință 
o realizăm azi, la Mureș, în 
14 zile. Vedeți deci că, une
ori, numai două săptămîni 
din 1975 pot egala un an

bil și cu sticla de -botez». 
De acord, am răspuns. Și, 
cum era o treabă cu tilc, 
am vrut să verific, după o- 
bicei, dacă totul iese bine. 
M-ajută și macaragiul să 
leg sfoara cu punct fix la 
50 de metri înălțime, după 
care leg de ea sticla, fac 
proba și .. sticla nu se sfă- 
rîmă de mineralier. Urgent 
deci la strung, unde se con
fecționează o «pară» de 
bronz, să mărească balan
sul. încerc din nou și... 
-para» sparge sticla înain
te ca aceasta să atingă va
sul. Abia la a treia încer
care am izbutit. Așa că 
«botezul» primului minera
lier românesc de 55 000 tdw 
a decurs normal. Mai apoi 
mi-am dat seama că episo
dul cu sticla simbolicului 
botez mi se potrivea în
tr-un fel aparte : în zilele 
acelea împlineam 40 de ani 
de muncă aici, unde am în
ceput ca ucenic, iar de 20 
de ani continui ca inginer. 
Patruzeci de ani de munca, 
în același loc... în ultimul 
cincinal însă, pot spune, un 
nou șantier naval s-a năs
cut din cel vechi. N-aș fi 
crezut niciodată că voi a- 
junge să sparg sticla de 
șampanie de un vas de 
55 000 tdw construit aici.

Răspunsul este : 41 de pro
duse". Interlocutorii ar fi 
fost în stare să ne ofere 
adevărate statistici despre 
amploarea dezvoltării in
dustriei județului în ultimii 
cinci ani. Asta poate și 
pentru faptul că sînt sta
tistici trăite și deci cu
noscute de fiecare.

După cum, de pildă, ori
ce sucevean ar fi în mă
sură să-ți vorbească despre 
o statistică — realitate a 
cincinalului pe care-1 în
cheiem : cel puțin unul din 
cele 8 orașe ale Țării de 
Sus a fost, în fiecare an, 
laureatul premiului pentru 
hărnicie și spirit gospodă
resc. „Apetitul" pentru pre
mii a fost deschis de Gura 
Humorului cu un binemeri
tat loc III pe țară, în 1971. 
Urmează premiul II pentru 
Fălticeni în 1972, și tot un 
premiu II obține și Sucea
va în același an ; un alt 
loc II îl revine Gurii Hu
morului, în 1973. Din nou 
Fălticeniul urcă o treaptă 
— premiul I în 1974 — îm
preună cu orașul Solea, 
distins cu premiul III pe 
țară. Bucovinenii, care s-au 
grăbit foarte în acest cin
cinal, îndeplinindu-1 în pa
tru ani și jumătate, s-au 
grăbit deci și în ce priveș-

• Galați-Tîrgoviște: aceeași urare • Cu „stăpîna 
șoselelor" pe pista de încercare ® Dintr-un 
sat buzoian a pornit în cursă cel de-al doilea 
marinar • Pentru mureșeni, 1975 a avut nu
mai... 14 zile ® De ce sînt modești campionii re
coltelor? • Trei destine gemene din Poenița 
Sălajului • O zi cu șampanie pentru cea mai 
mare navă românească • Fapta după vorbă, 
iar vorba cu acoperire în aurul griului și 
porumbului • încurcătura unui veteran al șan
tierelor vrîncene • întrebare de memorie a- 
dresată „creatorilor de memorii" • „Țara de 
sus" a prins gustul premiilor • Reșițenii au re
editat „milionul", dar cu 7 zile mai devreme 
e Despre minerit cu o... gospodină • Maxima 
unui om care a înfruntat moartea: „Fără ome
nie omul nu ar putea trăi" • Povestea celor 33 

de scaune pentru un revelion în familie

Fiind vorba despre 
drumuri, ne-am re
pezit cu o „Dacie" 

la locul de naștere al 
acestei „stăpîne a șose
lelor" : întreprinderea de 
autoturisme Pitești. Discu
tăm aici cu pilotul de în
cercare Ștefan Dudău. La 
27 de ani deține un adevă
rat palmares... Dar mai bi
ne să-l ascultăm, în timp 
ce „zburăm" pe pista de 
încercare : „Cîte «Dacii» 
v-au trecut aici, prin mi
nă ?“ „Să fie vreo 25 000, 
iar cele mai multe au fost 
încercate în acest cincinal". 
Motorul ambalat pune la 
lucru toți caii putere. „Să
geata mașinilor" i-a zis un 
străin autoturismului româ
nesc — adaugă Ștefan Du
dău. „Și n-a greșit deloc..." 

„Poftiți, intrați, ne îmbie 
la Galda de Jos, județul 
Alba, cooperatoarea Corne
lia Giurgiu. Deși-i încă o 
țiră de neorînduială". Pă
șim cu grijă pe mozaicul 
proaspăt și curat al scări
lor. „Frumoasă casă aveți 1“ 
— nu ne putem reține ad
mirația. „Mulțam fain, dar 
eu tot nu-s împăcată". „De 
ce ?“ „Păi se cuvenea să 
facem două camere la stra
dă. I-ar fi stat mai bine 
casei. Dar intrați, intrați". 
Sintem poftiți in fotoliile 
din holul larg, luminos. Ca
să cu trei camere, hol, te
rasă, demisol, baie — deo
camdată neinstalată, casa 
fiind nouă. Una din cele 
105 case ridicate în comupa 
Galda de Jos în cincinal. 
Parchetul de stejar, atit cit 
ne lasă covorul să vedem, 
strălucește de curățenie. 
Televizorul, frigiderul, ma
șina de spălat, mobila nouă 
— la locul lor. Cu riscul 
de a fi nepoliticoși, îndrăz
nim : „Am zice, totuși, să 
aveți parte numai de astfel 
de -nemulțumiri»".

Cînd, la Galda de Jos, 
Cornelia Giurgiu a- 
junsese la părerea 

neclintită că alte două 
camere, „la stradă", ar 
fi fost exact ceea ce 
își dorea, la Brăila, pe 
str. Victoriei, își deschidea 
porțile, în septembrie. Li
ceul industrial de marină. 
Se înțelege că între cele 
două evenimente nu-i de- 
cit o legătură... in timp. 
Cîteva întrebări pentru 
Alexandru Răpițeanu, unul 
din cei 380 de elevi. „De 
unde ești 7“ „Robească, ju
dețul Buzău. La 4 km de

întreg de-acum un sfert de 
veac ?“

S-au convins de a- 
cesț adevăr, al rit
murilor record, și coo

peratorii din Teleorman. 
Pentru ei, ultimul an al 
cincinalului a însemnat : 
obținerea celor mai mari 
producții agricole din isto
ria județului, ciștigarea pri
mului loc pe țară la griu 
și orz. „Campionii recolte
lor mari" sînt însă modești. 
Iată ce ne spune Constan
tin Dragne, președintele 
cooperativei agricole „Par
tizanul roșu" din Zimnicea : 
„Să silești un hectar neiri
gat să dea 7 704 kg de po
rumb boabe nu-i o treabă 
oarecare. Și totuși... Gîn- 
dul nostru merge spre mai 
mult. Temeiul ? De pe u- 
nele suprafețe am obținut 
și 10 000 de kilograme. Unde 
asta 7 într-o zonă agricolă 
socotită altădată printre 
cele mai sărace. Deci, 
se poate. Zece mii de 
kilograme de pe toată su
prafața cultivată cu porumb 
— iată angajamentul nos
tru pentru anii ce vin".

Pentru ca... se poate !
Așa au zis, în septembrie 

1971, cind strugurii se co
ceau în podgorii, și cele trei 
profesoare — Valeria Oan- 
cea. Viorica Dosa și Maria 
Cimpeanu : „Ne întoarcem 
la Poenița. satul nostru din 
Sălaj, pentru că se poate 
să fie nevoie de noi". Zia
rul nostru a scris atunci 
despre cele trei profesoa
re. Am vrut să aflăm acum, 
după cinci ani. ce s-a mai 
întimplat cu ele. Cum au 
evoluat aceste trei destine 7 
Și-am aflat : cele trei pro
fesoare șe află tot în Poe
nița natală, la datorie. 
Toate trei au un alt nume 
de familie, pentru că s-au 
căsătorit. Toate trei au și 
cîte un urmaș. Fiecare s-a 
silit și a obținut definitiva
tul in învățămînt. Fiecare 
se silește acum să-și com
pleteze studiile universi
tare. Organizarea cabinete
lor de limba română, bio
logie și matematică din 
școală încorporează și mun
ca celor trei profesoare. Și 
ca să punem punct : pe 
toate trei le-am găsit la 
căminul cultural. Altfel 
spus, făcîndu-și datoria de 
intelectual al satului.

Iată, așadar, cîte se 
pot cuprinde în des
tinul unor tinere — 

din septembrie 1971 și 
pînă în decembrie 1975... 
„Dar într-o singură zi 
din existența unui om ?“ — 
adresăm întrebarea ingine
rului Gheorghe Tiță, me- 
canic-șef la Șantierul na
val din Constanta. „Dacă 
ar fi să iau o zi anume, 
m-aș opri la 28 aprilie 1975. 
O să vedeți de ce. Mi s-a 
zis atunci: Ești responsa-

Acum îmi doresc să repet 
tradiționala ceremonie na
vală și la mineralierul ro
mânesc de 150 000 tdw...“.

De la mare, la Izbi- 
ceni de Olt, pe unul 
din traseele posibi

le ale acestui cincinal. 
„Anul viitor — le spu
nea cooperatorilor de aici, 
în octombrie 1974, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
— trebuie să obțineți pro
ducții mult mai mari ia 
porumb". „Le vom obține, 
tovarășe secretar general, 
că sintem oameni buni și 
harnici" — a răspuns Elisa- 
beta Ivancea. „Ei. cum v-ați 
ținut de cuvînt 7“ — o în
trebăm pe cooperatoare a- 
eum, în decembrie 1975. 
„Fapta, după vorbă. Ce-am 
spus, am făcut : 10 553 kg 
porumb boabe la hectar, me
dia pe cooperativă, 5 000 kg 
la grîu. Cu mult peste ci
frele înscrise în chemarea 
la întrecere. Anul viitor 
vrem să urcăm și mai sus. 
Pentru că, știți, noi sintem 
oameni buni și harnici", re
petă Elisabeta Ivancea.

Ni s-a spus că „om bun 
și harnic" este și Nicolae 
Chiper, fierar-betonist, u- 
nul din veteranii șantierelor 
vrîncene. îl găsim „la înăl
țime", la nivelul opt a) 
unui bloc din Focșani. Cu 
brațul întins, cu arătătorul 
înroșit de rugina fierului, 
„punctează" harta orașului 
ce se așterne jos, la scara 
unu pe unu : „Aici e noul 
cartier sud. Cu platfor
ma industrială. Dincoa
ce, cartierul gării. Iar 
aici, cel mai nou cartier — 
Bahne. Peste drum de «Con
fecția» — spitalul cel nou. 
Mai încoace — magazinele 
«Putna» și «Moldova». Iar 
aici — Piața Unirii. Loc 
unde, hora tradițională din 
ianuarie 24 va avea, astfel, 
un cadru sărbătoresc pe 
măsură". „La cîte din aces
te noi podoabe ale orașu
lui ați lucrat și dv 7“ „A- 
cum chiar mă puneți în în
curcătură. Că am lucrat 
la multe și așa, din memo
rie, nu vi le pot înșira pe 
toate".

întrebare de memo
rie am pus-o și u- 
nui grup de patru 

timișoreni get-beget : Ma
ria Onu, electronistă. Ma- 
rioana Iojică, șefă de 
formație. Dumitru Laitin, 
inginer, și Herbert Hartman, 
tehnician : „Cite produse 
noi s-au născut în indus

O

tria timișeană în cincinalul 
pe care îl încheiem 7“ Nu 
intimplător ne-am adresat 
lor ; cei patru fac parte 
din colectivul „secției de 
memorii" ce aparține de fi
liala locală a Institutului
pentru tehnică de calcul.

„Credeam că ne veți 
pune o întrebare mai grea, 
ne-a spus unul dintre ei.

te înfrumusețarea locurilor 
în care muncesc și trăiesc. 
Numeroasele trofee dobîn- 
dite stau mărturie.

Mărturii, acum, des
pre reșițeni. De la 
comunistul Mihail 

Lupșan, prim-maistru oțe- 
lar, că în cincinal, din 
cuptoarele fierbinți ale Re- 
șiței a pornit o impor
tantă cantitate suplimen
tară de oțel : 750 000 tone. 
Oțel din care s-ar putea 
face șine de cale ferată ce 
ar da de două ori ocolul 
țării.

O adăugire de ultimă oră, 
tot din Reșița fierbinte : 
siderurgiștii din această va
tră de foc bicentenară au 
reeditat performanța din 
1974 cînd au realizat, pen
tru prima oară în istoria 
combinatului. 1 milion tone 
de oțel. Performanța din 
1975 a fost insă grăbită cu 
7 zile...

De pe acest meridian al 
hărniciei ajungem pe un 
altul, asemănător, în jude
țul Mehedinți. Trecem pe la 
Poiana Mare să vedem cit 
mai e de mare priceperea 
acestor oameni în cultiva
rea tomatelor timpurii pe 
loturile personale. Consem
nam în ziarul nostru că, în 
anul de început al cincina
lului. poienarii au livrat la 
export 7 4S0 tone tomate. 
„Notați 11 500 tone în acest 
an 1975“ — ne îndeamnă 
primarul Ion Răducanu. 
Obținuseră poienarii, atunci, 
din aceste produse de pe 
loturile personale, 15 000 000 
lei. „Notați — ne îndeamnă 
din nou primarul — 
27 000 000 lei în 1975". No
tăm. Și iar îndemnul : „’75 
a fost cel mai bogat din 
istoria cooperativei noastre 
agricole : 11 102 kg porumb 
boabe la ha, soia — 3160 
kg, sfeclă de zahăr — 62 000 
kg. Dar să veniți și la anul 
să notați cîte ceva despre 
cei aproape 600 de poienari 
care iși amenajează acum 
solarii pe loturile personale 
pentru cultura tomatelor 
timpurii"...

Plecăm mai departe, pe 
meleaguri oltenești. Stăm 
de vorbă cu soția lui Ma
rian Forlafu, brigadier de 
mină vestit pe toată Valea 
Motrului : „Ați realizat 
ceva deosebit în acest cin
cinal?" — o întrebăm. „Casa, 
ne răspunde femeia. O 
casă mîndră, frumoasă 1“ 
Apoi nevasta lui Marian 
Forlafu adaugă : ..Se-nțe- 
lege că nu numai ațît. Uite, 
acum, în decembrie, am îm
plinit și eu o vîrstă. Toc
mai în ziua aceea Mihăiță 
al nostru a strigat din 
ușă, de cum a venit de la 
școală : «Mamă, de ziua ta 
ți-am adus un zece !• De 
ziua mea, acolo, în abataj, 
brigada soțului scotea cea 
de-a 415 000-a tonă de căr
bune de la începutul anului.

Se spune că-i un record 
încă neatins în istoria mi
neritului românesc. Așa o 
fi. Iar dacă e așa, eu zic 
că a fost un cincinal bun!"

Oamenii leagă firesc 
împlinirile persona
le de împlinirile ță

rii și asta e în firea lu
crurilor. Maistrul Aurel 
Văduva de la întreprin
derea de utilaj chimic 
Borzești, de exemplu, a ți
nut să ne recomande întii 
și intîi unitatea industrială 
în care lucrează : „Creație 
a ultimului an al cincina
lului. Dotare tehnică de ni
vel ridicat. Realizăm uti
laje complexe. Un exemplu: 
coloanele de distilare cu 
diametrul de 5 m. înalte 
de 52 m, de cite 200 tone 
fiecare. Dar preocupările 
prezente țintesc de mult 
cincinalul care bate la ușă. 
Ne-am pregătit pentru pro- ’ 
ducția de utilaje necesare 
industriilor cauciucului și 
fibrelor sintetice."

Pentru platforma chimiei 
trotușene... Pentru platfor
ma chimiei ieșene (unde 
producția fibrelor sintetice 
a reprezentat în cincinalul 
la capătul căruia ne aflăm 
aproape 50 la sută din pro
ducția totală a județului)... 
Pentru atitea alte platfor
me ale industriei româ
nești... Locuri unde mii, 
sute de mii de destine s-au 
împlinit in acest cincinal, 
întărind rîndurile clasei 
muncitoare. Destine afir
mate în cîmpul de gravita
ție al muncii, în efortul 
general pentru prosperitatea 
țării.

„Dumneavoastră însă ați 
avut un destin mai aparte, 
ați trecut prin încercări gre
le. Ce s-a mai întîmplat de 
atunci, Otto Lurtz ? (Orice 
sighișorean te poate îndru
ma spre casa lui Otto 
Lurtz, cel care, în diluviul 
din ’70, a salvat lumea u- 
nei străzi — ce nu mai 
are nume — cu barca sa. 
S-a scris mult despre asta 
atunci și despre drama ti- 
nărului care a salvat nu
meroase vieți, dar nu și-a 
găsit tatăl în șuvoaiele Tîr- 
navei Mari). Inginerul 
Nicolae Baia, tovarăș de 
muncă cu Otto Lurtz, a 
pus întrebarea de mai sus 
și tot el a consemnat pen
tru noi răspunsurile : „Sint 
în continuare frezor-rabo- 
tor la întreprinderea «Ni
covala». Am cîștigat între 
timp încă o treaptă de ca
lificare. Stau în casă nouă, 
pe dealul gării. Am fost’ 
ajutat s-o ridic de tovară
șii de muncă din secție, de 
elevi de școală, de prieteni. 
Locuiesc împreună cu ma
ma. Barca cu care am sal
vat atunci peste 50 de fe
mei, bătrîni, copii ? Stă sub 
lacăt, la păstrare. Mi-a fost 
cerută ca... obiect de mu
zeu, dar nu mă pot despăr
ți de ea. Dacă mă mai în- 
tîlnesc cu cei pe care, a- 
tunci, i-am scos din pri
mejdie ? Cum șă nu. Ne 
dăm bună-ziua, ne între
băm ce mai facem. Aș dori 
să le pot mulțumi tuturor 
eelor care îmi scriu, care 
mă înconjoară cu omenia 
lor. Fără această omenie 
omul nu ar putea trăi".

Ai dreptate. Otto Lurtz : 
căldura umană pro
prie orînduirii noas

tre încălzește și des
chide inima, crește omul. 
Precum soarele ce face 
să crească și să în
florească. în primăvară, 
toate florile pămintului. 
Căldură generoasă care 
ne-a întîmpinat și în casa 
minerului pensionar Ga
vrila Trif, din Baia Sprie. 
Casa — pregătită de sărbă
toare. „Din nou în aștepta
re de musafiri 7“ „Din nou. 
Vor veni copiii. Știți, ne- 
vastă-mea, Victoria, a a- 
dus pe lume 14. Și-i 1 
tradiție să întimpinăm 
Anul Nou cu toții, la
olaltă. Așa incit am 
pregătit 33 de scaune. Cu • 
patru mai multe decît la 
revelionul trecut. Uite, aici 
vor sta Victoria, fiica mea 
de la Cluj-Napoca, cu 
bărbatul ei, electromecanic. 
Aici, Gavrilă, fierar la Baia 
Sprie, cu soția. Dincoace, 
Zamfira, cu soțul ei, amîn- 
doi muncitori. Vine apoi 
rîndul lui Ciprian, sudor — 
nu-i mai înșir și celelalte 
trei meserii pe care le stă- 
pînește — cu soția, asis
tentă medicală- Aici, Dumi
tru, lăcătuș mecanic la 

^mină și student la politeh
nică, la seral. Aici... Dar 
ce faceți 7 V-a amorțit mi
na notind ? Atunci să ne 
oprim cu lista de invitați. 
In total, cum v-am spus, 33".

O familie de muncitori. 
Una din milioanele de fa
milii ale țării, care intîm- 
pină cu voie bună, optimist. 
VIITORUL.

★
Cinci ani din virsta isto

riei. Măsura unor realități 
definitorii. Ani fertili in 
care munca și aspirațiile 
noastre au lăsat in urmă 
borne trainice de recunoaș
tere ; ani in care destinele 
individuale, îngemănate cu 
destinul României socialis
te, s-au rotunjit in împli
niri memorabile.

Cinci ani de urcuș ne
contenit.

Cinci ani de vibrant e- 
fort pentru înflorirea patri
ei, pentru mai binele vieții 
fiecărui cetățean al ei.

Ani-Iumină spre VIITO
RUL COMUNIST AL 
ȚARII.

Ilie TANASACHE 
Mihai CARANFIL 
și corespondenții „Scinteii"

• Acest bărbat adevărat î VICTO
RIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
• Kîș și „două ghiozdane" (31
dec.) : FESTIVAL — 9.30; 11,30;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Colț alb (1 și 2 ian.) : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Amorul vrăjitor (31 dec.) : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, COTROCENI — 10;
12,15; 15; 17,45; 20.
• Pirații din metrou (1 și 2 ian.) : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• J. D. Cahill : PATRIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, BUCU
REȘTI (31 dec.) - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30, FEROVIAR — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20,30, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Cursa : SCALA — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, FAVORIT — 
9.15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
CENTRAL — 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20.30. EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Jack și vrejul de fasole : CA
PITOL — 9,15; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Cercul magic : CASA FILMU
LUI — 10; 12; 14; 16; 18; 20 (în 
31 dec. suspendat spectacolul de 
la ora 20), VOLGA — 9,30; 11,30; 
13,30; 16; 18; 20, GLORIA — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Splendoarea pulberii : LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
Q Cele mai bune momente cu 
Stan și Bran : TIMPURI NOI — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, PACEA
— 16; 18; 20.
• Călina roșie : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 18; 20,15.
• Corupție la Palatul de justiție :
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, GRIVIȚA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,15.
31 dec. : • O bandă aparte — 14,15, 
Luminile orașului — 16,15; 18,30,
1 ian. : Andrei Rubliov (ambele
serii) — 14,15, Giista Berling —
18.30, Broadway Bill — 20,30,
2 ian. : e Broadway Bill — 14,15,
Viața e minunată — 16,15, Andrei 
Rubliov (ambele serii) — 18,30 :
CINEMATECA (sala Union).
• Cantemir : FERENTARI —
15,30; 18; 20.
• Trei alune pentru cenușăreasă : 
DOINA — 9,30; 11,15,
O O călătorie spre centrul pămân
tului ; DOINA — 13; 16; 19.
© Unde este compania a 7-a ? î 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Mușchetarul român : POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
• Alexandra și infernul : BUCEGI
— 15,45; 18; 20.
• Polițista : UNIREA — 16; 18; 20.
• Ține-ți minte numele : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Un rege Ia New York : GIU- 
LEȘTI — 9,30; 12; 15; 17,30; 20.
• Adopțiune : CRÎNGAȘI — 17.
• Evadatul : FLOREASCA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, AURORA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Nu filmăm să ne-amuzăm : 
MUNCA — 15,45; 18; 20.
• Mastodontul : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Calvarul unei femei : MOȘILOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• întoarcerea Iui Magellan : FLA- 
CARA — 15,30; 18; 20.
• Marele Gatsby : ARTA — 13; 
16; 19.
• Trestia î VITAN — 15,30; 18; 20.
• Dragoste la 16 ani : RAHOVA
— 16; 18; 20.
• Orașul văzut de sus : VIITO
RUL — 16; 18; 20.

teatre
31 decembrie 1975

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19.
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.
• Teatrul de operetă : Suzana 
— 19.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Cer cuvintul 
Ia... diverse — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Firul 
de aur (premieră) — 19,30.
• Circul București : Carnavalul 
risuiui — 10.

1 ianuarie 1976
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 19,30, (sala Atelier) : 
Capul — 19.
• Teatrul de operetă : Oklahoma 
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Intre noi doi n-a fost 
decît tăcere — 19,30, (sala din str. 
Alex. Sahia) : Noile suferințe ale 
tinărului „W“ — 19,30.
• Teatrul Giulești : Cu oltcncele 
nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Firul 
de aur — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Cer cuvintul 
la... diverse — 19,30, (sala Victo
riei) : Cavalcada comediei — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu“ : Bunica 
se mărită — 19,30.
• Circul București : Carnavalul 
risuiui — 16; 19,30.

2 ianuarie 1976
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19,30, (sala mică) : Moar
tea ultimului golan — 15, Comedie 
de modă veche — 20.
• Opera Română : Seară vieneză
— 19.
• Teatrul de operetă : Secretul lui 
Marco Polo — 10,30, Contele de 
Luxemburg — 19,30.
• Teatrul de comedie : Preșul —
10.30, Musafirul care n-a sunat la 
ușă — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 19,30, 
(sâla din str. Alex. Sahia) : A 12-a 
noapte — 19,30.
• Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon ? — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Adio, Charlie — 10,30, Di
lema — 19,30, (sala Studio) : Sizwe 
Bansi a murit — 10, Trei întâlniri
— 19.
O Teatrul Giulești (sala Studio) : 
întimplări mai mult sau mai puțin 
ridicole — 17, Copacii mor în pi
cioare —. 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Firul 
de aur — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Cer cuvintul 
la... diverse — 11; 19,30, (sala Vic
toriei) : Cavalcada comediei —
19.30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Un 
tinăr mult prea furios — 19.30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Ne-am pus dorurile-n 
cîntec — 19,30.
• Circul București : Carnavalul 
risuiui —• 10; 16: 19,30.

înfățișare

I

FAPTUL DIVERS
de Anul Nou

Gemeni
nu numai la

Vedeți ? Cei doi flăcăi din foto
grafie (surprinși în imagine de co
respondentul nostru Al. Plăeșu) 
seamănă ca două picături din... Du
năre. Sînt doi gălățeni. Doi frați 
gemeni : Jenică și Vasile Codrea- 
nu. Biografiile lor sint trase par
că Ia indigo. S-au născut la 27 
iulie 1957, în comiina Braniștea, ju
dețul Galați. Au învățat, din cla
sa I, la aceeași școală, și au stat 
în aceeași bancă. Apoi au absolvit 
aceeași școală profesională, pregă- 
tindu-se în aceeași meserie : sudor 
autogen. Au făcut practica Ia ace
lași muncitor (Gh. Dragomir), de la 
șantierul naval gălățean. Tot aici, 
cu un an în urmă, s-au angajat în 
aceeași zi. Locuiesc în același că
min pentru tineret. Evident, în 
aceeași cameră. Amindoi sînt băieți 
harnici, de nădejde. Dovadă: comu-

Scara muncii

niștii i-au primit în rîndurile lor, 
în aceeași adunare generală...

— Și, totuși, nu vă deosebiți cu 
nimic unul de celălalt ? — i-am 
întrebat.

— Ba da. Lucrăm în schimburi 
diferite, dar la același loc de muncă. 
Asta pentru ca să ne continuăm 
unul pe altul, la aceeași lucrare...

I 
I
I

I
I
I
I
I
I 
I 
I

Maistrul miner Simian Danciu, de 
la Exploatarea minieră din Cavnic 
— Maramureș, a împlinit 40 de ani 
de cind lucrează neîntrerupt la a- 
ceeași unitate. Intr-un cadru săr
bătoresc, de aleasă cinstire, minerii 
i-au oferit în dar o scară in mi-

6 de ore în

niatură cu 40 de trepte (fotogra
fia aparține corespondentului nos
tru Gh. Susa). Cite una pen
tru fiecare an petrecut de Simi- 
baci (cum îl alintă toată lumea) 
în adincurile pămintului. Pe plăcu
țele scării sint incrustate momen
tele mai importante din activitatea 
lui Simi-baci : 1935 (la numai 14 
ani) — angajat ziler ; 1940 — mun
citor in subteran; 1945 — miner 
calificat; 1950 — maistru miner; 
1969 — șef de sector în subteran ; 
1975 — șef de sector schimb in sub
teran. Dar încă nu e tot. Simi-baci 
face parte dintr-o veritabilă „di
nastie" muncitorească : bunicul — 
miner, tatăl — miner, el — miner ; 
fiul său — maistru electromecanic 
la tunel. Are acum 54 de ani. N-a 
lipsit, în toată viața lui, o oră ne
motivată. Din 1971 este pensionar. 
Dar continuă să lucreze, avind ace
leași răspunderi. Răspunderi izvo- 
rîte și din înaltul titlu de Erou al 
Muncii Socialiste.

adîncul mării
Obiectivul foto l-a surprins pe 

Constantin Scarlat la cîteva clipe 
după ce și-a făcut apariția din va
lurile mării, într-un scurt răgaz 
după ore bune de muncă petrecute 
în adîncuri. Este un faimos scafan
dru constănțean, deținător al unor 
recorduri de invidiat. El poate lucra 
absolut liber în apă timp de 3 mi
nute, iar cu aparatul de scufundare 
a atins performanța de 9 ore ! Pînă 
acum, timpul petrecut de el sub 
apă măsoară 6 000 de ore. Cea mai 
impresionantă performanță a sa ră- 
mîne, totuși, numărul trofeelor : 
4 000 de piese arheologice „pescuite" 
din adîncul mării, între care amfore 
antice și ancore de nave care a- 
testă îndelungata istorie a naviga
ției la Pontul Euxin. Tot el este au- 

S-au regăsit!

torul a numeroase fotografii subac
vatice. Toate piesele descoperite și 
fotografiile — unele de o tulbură
toare frumusețe — sint expuse la 
Muzeul marinei din Constanta.

Marți, 23 decembrie 1975, ora 18. 
La serviciul evidența populației de 
la Militia Capitalei se prezintă un ti
năr pe nume Ioan Mircea, din Bucu
rești, semnatarul unei scrisori prin 
care ruga „din suflet și cu lacrimi 
în ochi să-mi găsesc și eu mama 
care m-a adus pe lume și de care

Un român în
Cercetătorul Ionel Miron de la 

stațiunea experimentală Pîngărațl 
(Neamț) a fost invitatul unei expe
diții belgiene în Sahara. Traseul 
străbătut : 18 000 de kilometri prin 
Maroc, Mauritania. Senegal... Cer-

am fost despărțit in condiții vitre
ge, de cînd eram de-o șchioapă. Am fOS~t Infiai da dai aarnoai miflUnafî, 
dar amindoi au murit și am rămas 
din nou singur pe lume. Sint în 
pragul celor 18 ani, cind devin 
major și mă pregătesc in meseria 
de strungar". După îndelungi inves
tigații, făcute în multe locuri din 
(ară, mama lui Mircea, tot munci
toare, a fost găsită exact unde lu
crătorii de miliție se așteptau mai 
puțin : tot in București. Cind i s-a 
spus că i-a fost găsită mama și 
că are și o surioară, pe Mircea l-au 
podidit lacrimile de bucurie. Ca și 
pe mama lui, care-și căuta și ea 
de ani de zile copilul, astăzi flă
cău. Fotoreporterul nostru 
Cristian a surprins o secvență 
emoționanta lor intilnire.

Sahara
cetătorul român a înregistrat 
pelicula fotografică imagini de 
pitoresc aparte. Una dintre ele — 
cea alăturată — ne-a trimis-o pe a- 
dresa rubricii noastre, cu dedicația : 
„De Anul Nou, un salut fierbinte, 
ca soarele Saharei".

Sandu 
din

ne 
un

I
I 
î
I

Miorita cu trei miei »
Nu s-ar putea ca oile să aducă pe 

lume miei nu numai iarna, ci și 
vara 7 Și nu s-ar putea să-i aducă 
ceva mai repede 7 Dar dacă în loc 
de unul s-ar obține de la fiecare 
oaie cîte doi și chiar trei miei 7 Iată 
cîteva din întrebările pe care și 
le-au pus, la începutul cincinalului 
de curind încheiat, oamenii de ști
ință timișoreni. Și tot ei au căutat 
să le dea răspuns. Astfel, în acest 
răstimp, profesorul universitar Ni
colae Gluhovschi și colaboratorii săi 
de la Facultatea de zootehnie și 
medicină veterinară din Timișoara 
au reușit să obțină de la 30 000 de 
oi din ferme de stat și cooperatiste 
un număr 
miei, față

suplimentar de 40 000 de 
de lotul martor da alte

30 000 de oi care n-au beneficiat de 
noile metode aplicate. In imaginea 
alăturată —. o „mioriță laie, laie 
bucălaie" cu trei miei gemeni.

101 meserii si
„Meșterul știe tot". Așa i se spune 

lui Aladar Toth, de la întreprin
derea textilă „Ardeleana" din Satu- 
Mare. De asemenea, „omul cu 101

ce- 
lu-

fisa

meserii și pasiuni". De-a lungul 
lor peste trei decenii de cind 
crează in industria textilă, Aladar 
Toth a fost, rind pe rînd, tesător, 
filator, canetator, reglor, confectio
ner, mecanic, normator... Acum e 
tehnician și răspunde de protecția 
muncii și de inovații, el însuși autor 
al mai multor inovații și invenții. 
Casa in care locuiește este con
struită și înfrumusețată de zidarul 
și zugravul... Aladar Toth. Si-a 
meșterit singur, din te miri ce, o 
microcentrală termică și un război 
de tesut manual, la care izvodește 
covoare și carpete, cu care își îm
podobește casa. Să mai adăugăm că 
este și tîmplar (a făcut mobilă pen
tru zestrea fiicei), și mecanic auto. 
și constructor de instrumente mu
zicale (in special titere), și violonist, 
și dirijor de cor. și cineast ama
tor, și...

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Tovarășului LOUIS SILVAIN GOMA
Prim-ministru al Guvernului Republicii Populare Congo

Numirea dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Guvernului Repu
blicii .Populare Congo îmi oferă prilejul de a vă adresa calde și sincere fe
licitări, urări de sănătate și succes în îndeplinirea acestei înalte însărcinări.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate 
dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Congo se vor dez
volta și -întări în continuare, în interesul popoarelor român și congolez, 
cauzei socialismului, păcii și înțelegerii în lume.

al

DOLJ

Cronica zilei Programul emisiunilor de televiziune

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

Prima șarjă de fontă de Băilești
Cu prilejul celei de-a 28-a aniver

sări a Republicii a fost elaborată 
prima șarjă de fontă la noua capa
citate de 5 000 tone pe an a moder
nei întreprinderi de piese turnate 
din Băilești. Aici se va produce în
tregul necesar de piese turnate des
tinate industriei electrotehnice. Noua 
unitate economică dispune de un 
flux tehnologic modern, dotat cu u- 
tilaje și instalații complexe, de mare 
randament, executate aproape inte
gral în țară. O bună parte din aces
tea sînt realizate prin autoutilare in 
sectoarele de profil ale întreprinde
rii „Electroputere" și „Electrotimiș",

din cadrul centralei din Craiova. în 
1976 vor mai ' fi puse 
încă două capacități de 
întreprinderii de piese 
Băilești.

în funcțiune 
producție ale 
turnate din

★
Zilele acestea, întreprinderea „E- 

lectrocentrale“-Craiova a pulsat în 
sistemul energetic național cel de-al 
6-lea miliard kWh energie electrică 
din acest an. Acest succes al ener- 
geticienilor craioveni marchează re
alizarea angajamentului asumat în 
întrecere pe anul 1975. (Nicolae Bă- 
bălău).

VREMEA ÎN LUNA IANUARIE
Luna ianuarie, potrivit progno- 

.ei Institutului meteorologic, va fi 
sub aspect termic puțin mai călduroa
să decît obișnuit.

între 1 și 10 ianuarie, cerul va fi 
variabil, local vor cădea precipitații, 
sub formă de ploaie și lapovită. ce se 
vor transforma în ninsoare în a doua 
jumătate a intervalului, cînd vremea 
se va răci. Frecvent se va produce 
ceață și chiciură, mai ales în vestul 
țării, dimineața și seara. în primele 
cinci zile, vîntul va predomina din 
nord și nord-est, iar apoi din sectorul 
estic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între —8 și plus 2 grade, 
mai coborîte spre mijlocul intervalu
lui, iar maximele între —5 
grade.

între 10—20 ianuarie, la 
perioadei, se va produce

și plus 5

începutul 
frecvent

ceață, precipitațiile vor fi reduse, apoi 
cerul se va înnora și local va ninge. 
Vîntul va predomina din sectorul 
estic, prezentînd intensificări în unele 
zile. Temperatura va marca o creștere 
în a doua parte a intervalului. Mini
mele vor oscila între —10 și zero 
grade, mai scăzute în primele zile în 
nordul țării, iar maximele între —4 
și plus 6 grade.

în ultima decadă cerul va fi va
riabil, în unele zile cu înseninări Per
sistente. Local va ninge slab. Spre 
sfîrșitul decadei se va produce ceată. 
Vîntul va sufla din est, prezentînd 
unele intensificări. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între —14 și —4 
grade, local mai coborîte, iar maxi
mele între —5 și plus 5 grade.

(Agerpres)

Tuturor cititorilor
și colaboratorilor „Scînteii" 

LA MULȚI ANI!

Marți, 30 decembrie, a avut loc Ple
nara Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste care a dezbătut darea 
de seamă asupra activității desfășu
rate în 1975 și proiectul 'planului de 
muncă al Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste pe anul 1976, pre
cum și cadrul general de măsuri 
pentru perfecționarea în continuare 
a pregătirii profesionale a tuturor 
lucrătorilor din domeniul culturii și 
artei.

La plenară au participat ca invi
tați președinți ai comitetelor jude
țene de cultură și educație socialistă, 
directori de edituri, redactori șefi ai 
publicațiilor culturale, conducători ai 
instituțiilor de spectacole, oameni de 
cultură și artă.

Analizînd, în lumina documentelor 
Congresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, a indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, munca 
desfășurată în 1975 și relevînd reali
zările obținute în creația literar-ar- 
tistică, în acțiunile educativ-culturale 
de masă, plenara a scos, totodată, în 
relief o serie de deficiențe ce s-au 
manifestat în aceste domenii, cau
zele lor, stabilind măsuri pentru îm
bunătățirea în viitor a întregii vieți 
cultural-artistice consacrate educa
ției socialiste a oamenilor muncii din 
patria noastră.

Adoptind planul pe 1976, plenara a 
stabilit orientarea fermă a acestuia 
în direcția pregătirii temeinice a 
Congresului educației politice și a 
culturii, desfășurării activității pen
tru elaborarea, la un înalt nivel va
loric, ideologic și artistic, a epopeii 
naționale, sporirii eficienței educati
ve a întregii activități de creație și 
difuzare în mase a valorilor culturii 
noastre socialiste. Plenara a aprobat, 
de asemenea, programul de perspec
tivă pentru reciclarea profesională a 
cadrelor care lucrează în domeniul 
activității cultural-artistice.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar a!
P.C.R., președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste.

★
Ministrul aAcerilor externe, Geor

ge Macovescu, a trimis o telegramă 
de felicitare lui Alfonso Garcia Ro
bles, ' cu prilejul desemnării sale în 
funcția de ministru al relațiilor ex
terne al Statelor Unite Mexicane.

★
Cu prilejul celei de-a 58-a ani

versări a creării Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, la Casa prieteniei 
sovieto-române din București a avut 
loc o adunare, organizată de Consiliul 
general A.R.L.U.S. Despre importanța 
evenimentului au vorbit Nicolae 
Roman, membru al Biroului Consi
liului general A.R.L.U.S.. și V.G.' 
Pozdniakov, consilier al Ambasadei 
U.R.S.S. la București.

★
Academia Republicii Socialiste 

România — Secția de științe filolo
gice, literatură și arte, a sărbătorit 
marți centenarul nașterii poetului 
Rainer Maria Rilke. în cadrul ședin
ței, prezidată de acad. Alexandru 
Graur, au luat cuvîntul Zoe Dumi
trescu Bușulenga, membru corespon
dent al Academiei Republicii Socia
liste România, acad. Șerban Ciocules- 
cu, Jean Livescu, membru corespon
dent al Academiei, și Cella Delavran- 
cea. Au fost evocate., cu acest prilej, 
personalitatea și locul marelui poet 
in contextul literaturii universale.

(Agerpres)

Revelion 1976
20,45 Telejurnal.
21,00 Revelion TV. Prolog. Cincinalul, 

Intiiul gînd, Mi-e drag acest stejar — 
cîntece în primă audiție semnate de T. 
Popa și Mircea Blok, Vasile Vasilache 
jr. și Nicolae Dragoș, Vasile Veselovschl 
și Mihai Maximilian. Interpretează : 
Margareta Pîsiaru, Angela Similea, Ste
la Enache, Angela Ciochină, Monica Ra- 
netescu, Ionel Pantea, Cornel Constan- 
tiniu, Viorel Faur, Richard Dandel, 
George Enache, George Sava, Adela 
Mărculescu, Silviu Stănculescu. își dau 
concursul : corul „Madrigal", ansamblul 
C.C. al U.T.C. și orchestra de estradă 
a Radiotelevlziunli condusă de Sile 
Dlnicu.

21,15 Calendarul copiilor. In mijlocul 
copiilor îi vom întîlni pe ; Horia Șer- 
bănescu, Melania Cîrje, Olimpia Panciu, 
Mlhai Constantinescu, Alexandrina Ha- 
lic, Mihai Stoenescu, Anca Pandrea.

21,55 Ștafeta veseliei (primul episod). 
Serial de anecdote ce se va desfășura 
pe parcursul întregului program. Inter
pretează : Emil Popescu, Mihai Fotino, 
Dorina Done, Marius Pepino, Cristina 
Stamate, Vali Voiculescu-Peplno, Paula 
Rădulescu, Lulza Derderlan-Marcocl, 
Horia Căclulescu, Rodica Popescu, Ro- 
dlca Tuțuianu, Ioana Casetti, Cornel 
Vulpe, Ion Duțu, Aurel Glurumla, Ilea
na Stana Ionescu, Anda Caropol, Iarina 
Demlan, Dumitru Rucăreanu, Marin 
Negrea, Dumitru Anghel, Boris Petroff, 
George Ulmeni, Mlhai Stoenescu, Marin 
Radu Ene, Dragoș Mîrzan și alții.

22,00 Șlagăre pe zăpadă (I). In cursul 
programului îl vom putea asculta pe t 
Doina Limbășanu, Marina Volca, Geor
ge Enache, Jeanlna Matei, Norina Ale- 
xiu, Eva Kiss, Adrian Romcescu, Noro
cel Dlmitriu, Petre Geambașu, Alex. 
Jula, Ionel Miron, Lucky Marinescu, 
Mariana Caroly, Ruxandra Ghiață, Mi
haela Oancea, Cătălina Marinescu.

22,07 Teleclnemateca revelioanelor. 
Incursiune în programele de 
1971—1975.

22,30 Parada cînteculul și 
popular (1). Muzică populară
regiunile țării cu : Irina Loghin, Ana 
Toma, Ioana Cristea, Elena Merișorea- 
nu, Aneta Stan, Florica Bradu, Maria 
Apostol..

22,40 Nea Mărin și răvașul misterios. 
Telecomedie de Dan Mihăescu, Grigore 
Pop, Octavian Sava în colaborare cu 
Amza Pellea. Distribuția : Amza pellea
— Nea Mărin ; Draga Olteanu — Veta ; 
Dem. Rădulescu — Cocean ; Șt. Tapa- 
lagă — pleașcă ; Dumitru Furdui — sa- 
che a lu’ Zăpăcitu ; Gheorghe Oprina
— Un țăran ; Dem. Savu — Nașu Pan- 
telică ; Dorina Done — Nașa Reta. Re
gia artistică : Sergiu Nicolaescu.

23,10 Șlagăre pe zăpadă (II). Plugușo- 
rul Televiziunii. Te cînt, țara mea. In
terpretează : Eugenia Moldoveanu, Nell 
Miriciolu, Cornel Constantiniu, formația 
„Cantabile", Margareta Pîsiaru, pionisie 
Konya. La mulți ani. Românie 1 Muzi
ca : Radu Șerban. Versuri : Gheorghe 
Vâlcu. Cîntă : Rodica Mitrică, Dan Ior- 
dăchescu, orchestra de estradă șl co
rul Radiotelevlziunli.

urările din mesajul tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
SECRETAR GENERAL AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN, PRE
ȘEDINTELE REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMANIA, 
ÎNTREGULUI NOSTRU 
CU PRILEJUL ANULUI

ADRESATE 
POPOR, 

NOU.

Muzica 1

revelion

portului 
din toate

ițului Poli- 
il C.C. al

La mulți ani, țara mea !
George Grigoriu. versuri : Angel Gri- 
goriu, Romeo Iorgulescu. Cîntă : Lucia 
Țibuleac, Gheorghe Crăsnaru, Eugen 
Fînățeanu. Noul cincinal. Muzica : Te- 
mistocle Popa. Versuri : Mircea Blok. 
Iși dau concursul : Formația „Studio 
8", corul șl orchestra de estradă ale 
Radiotelevlziunli, corul „Madrigal" diri
jat de Marin Constantin, corul Regi
mentului de gardă, corul de copil al 
Radioteleviziunii, ansamblul Comitetu
lui Central al U.T.C.

0,15 Dansuri populare din toate regiu
nile țării.

0,20 Astă-seară, premieră. Telespecta- 
col muzical-distractiv de Octavian Sava, 
Dan Mihăescu, Grigore Pop, Aurel Fe
lea și Tudor Vornicu. Interpretează i 
Toma Caraglu, Ludovic Spless, Marga
reta Pogonat, Dem. Rădulescu, Stela 
Popescu, Ștefan Bănică, Nicu Constan
tin, Marian Hudac, Mlhai Mălaimare, 
Ștefan Tapalagă, Mihai Fotino, Marga
reta Pîsiaru, Angela Similea, 
Mija, Viorel Faur, un 
de la Opera Română 
„Constantin Tănase".

1.20 Hal noroc și la _____ ____
Cîntece de petrecere cu : Ileana Sără- 
roiu, Ana Toma. Cornel Rusu, Lulgi Io
nescu, George Hazgan. Conducerea mu
zicală : Ionel Budișteanu.

1,35 Revelion în doi cu... Tanța șl 
Costel. scenetă de Ion Băieșu. Cu 1 
Coca Andronescu, Octavian Cotescu.

1,45 Parada cînteculul și portului 
popular (II). Cu : Tulnicăresele din co
muna Avram Iancu, Luca Novac. Maria 
Ciobanu, Nicolae Sabău, Marica Arbore, 
Marta Szalko, Viorica Podgoreanu, Hel
ga Salm, Dumitru Sopon, Tița Ștefan.

1.55 Daruri de 
muzical-distractiv de Petre Bărbulescu 
și Tudor Vornicu. Interpretează : Toma 
Caraglu. Dem. Rădulescu,, Octavian Co
tescu. Ștefan Mihăilescu-Brăila, Sebas
tian Papaiani, Aurel Giurumia, Mihal 
Constantinescu, Olimpia Panciu, Cornel 
Constantiniu. Marina Volca. Aurelian 
Andreescu, Dan Spătaru, Dida Drăgan, 
Stela Enache șl Nicu Constantin.

2.55 Hai noroc șl la mulți ani ! (II), 
Cîntece de petrecere cu : Irina Loghin, 
Benone Sinulescu, Maria Dragomirolu, 
Maria Pietraru, Ion Dolănescu, Ionela 
Prodan. Conducerea muzicală : Damlan 
Luca.

3,05 Ștafeta veseliei (li).
3,10 Vă place tangoul ? — Invitație la 

dans făcută de Gică Petrescu șl un an
samblu de balet al Operei Române. Co
regrafia : Doina Patrlchi.

3.20 în tren. Moment vesel de Mihal 
Maximilian. Interpretează : Ileana Stana 
Ionescu, Sandu Sticlaru, Sebastian Pa
paiani.

3,28 Revelion la Clubul „T“. Participă: 
Mirabela Dauer, Doina Limbășanu, Ana 
Marla Dominic. Sergiu Zagardan, Horia 
Moculescu și formația sa, Răzvan Ște- 
fănescu, Victor Vlase.

3,43 Splrache... în anul 2000. Mlcro-co- 
medie știlnțifico-fantastică de Titl Acs, 
Marin Tralan și Fred Firea. Muzica : 
Alexandru Mandi, interpretează ; Puiu

Mihaela 
grup de balerini 
șl de la Teatrul

multi ani ! (I)

Revelion. Spectacol

Călinescu, Silviu Stănculescu. Rodica 
Popescu, Anca Pandrea, Mihal Fotino, 
Marian Hudac, Ștefan Velnicluc, Ileana 
Sandu, Geo Costiniu. Cîntă Ion Cara- 
mitru șl formația „Sfinx".

4,03 Cele mai frumoase romanțe (I). 
Cu : Ioana Radu, constanța Cîmpeanu, 
Ileana Sărărolu, George Hazgan. Con
ducerea muzicală : Ionel Dinicu.

4,15 Ștafeta veseliei (III).
4,18 Șlagăre pe zăpadă (III).
4,28 Interviul. Moment vesel 

ge Mihalache. Interpretează : 
man și ștefan Tapalagă.

4.33 Parada cînteculul șl

de Geor- 
Nae Ro-

_______ _________ . portului 
popular (III). Cu : Fluierașii din comu
na Sugag, Filofteia Lăcătușu, Florica 
Ungur, Anton Achiței, Lucrețla Cioba
nu, Marin Cornea, Sofia Vicoveanca, 
Ana Piuaru.

4,45 ștafeta veseliei (IV).
4.48 Melodii în premieră. Cu : Mihaela 

Oancea, Doina Moroșanu, Jean Pău- 
nescu.

4,58 ștafeta veseliei (V).
5,01 Parada cînteculul și portului 

popular (IV). Interpretează grupul de 
femei din comuna Frătăuți, Laza Kne- 
zevlcl, Ionela Prodan, grupul de fete 
din Căpîlna, Ion Dolănescu, Marla Cor- 
nescu, Nelu Bălășolu, frații Petreuș.

5,11 Șapte hîtri buni de glume. Inter
pretează : Constantin Stănescu, Liviu 
Oros, Cosma Brașoveanu, Alexandru 
Ternovici, Ion Dobre, Mihal Istrate, Ion 
Fogaș.

5,23 Hal noroc și la mulți ani 1 (III). 
Interpretează : Maria Butaciu, Ion Lă- 
ceanu, Maria Ciobanu.

5,33 Ștafeta veseliei (VI).
5.36 Cele mai frumoase romanțe (II). 

Interpretează : Teodora Lucaclu, Lucian 
Marinescu, Ion Stoian, Lucia Țibuleac.

5.48 ștafeta veseliei (VII).
5,51 Zii din strună, lăutare și „Perl- 

nița". Muzică de petrecere și lăutăreas
că. Interpretează : Romica Puceanu, 
Gheorghe Turcltu, Geta Stănescu, Dona 
Siminlcă, Gabl Luncă, Vlrglnica și lani 
Ciuciu la două țambale. Conducerea 
muzicală : George Carabulea.

Coordonarea programului de Reve
lion : Tudor Vornicu șl Vasile Donose.

17,00 Parada cînteculul șl portului 
popular. Ișl dau concursul : Irina Lo
ghin, Filofteia Lăcătușu, Florica Ungur, 
Lucrețla Ciobanu, Marla Cornescu, Io
nela Prodan, Ana Toma, Ioana Cristea, 
Aneta Stan, Florica Bradu, Maria Apos
tol, Ion Dolănescu, Nelu Bălășolu, Ma
rin Cornea. Anton Achiței, Laza Kne- 
zevicl, frații Petreuș, grupul de femei 
din comuna Frătăuți — Suceava, fetele 
de la Căpîlna și grupul de fluierași din 
Sugag (Alba).

17,35 Cuba — Anul XVIII.
18,00 Toată lumea rîde, cîntă șl... ani- 

mează.
18.30 Din programul de Revelion l Nea 

Mărin și răvașul misterios.
19,00 Baladă pentru acest pămlnt. 

Drumul Iul Plntea. Tradiții ale luptei 
pentru libertate in Maramureș.

19.20 1001 de seri — Clopoțelul de ar
gint.

19.30 Telejurnal.
20,00 Din nou despre zîmbete — repor

taj TV de Alex. Ștark.
20.20 Film artistic : „Unul din dol...“ 

— producție a studiourilor americane. 
Premieră pe țară. în distribuție : Audia 
Murphy, Ben Cooper, eoleen Miller, 
Regia ; Frank McDonald.

21,50 Telejurnal.
22,00 Din programul de Revelion > 

Astă-seară premieră.
23,00 închiderea programului.

Joi 1 ianuarie 1976
PROGRAMUL I

10,30 La mulți ani, copil 1 Sorcova, 
Vesela...

11,00 Film serial pentru copii i Dak- 
tari.

11.25 Cîntă azi întreaga țară. Muzică 
populară cu : Maria Ciobanu, Tita Băr- 
buleseu, Mariana Lungu, Elena Zamfira, 
Tița ștefan, Helga Salm, Marica Arbo
re, Marta Szajo, Viorica Podgoreanu, 
Pușa Poenaru, Lia Iancu, Dumitru So
pon, Benone Sinulescu, Tiberiu Cela, 
Nicolae Sabău, Gh. Turda. Viorel Cos- 
tin, Gh. Palcu, Gh. Mureșan, Gh. Ro- 
șoga, Luca Novac și tulnicăresele din 
comuna Avram Iancu, județul Alba.

12.00 Pastel de iarnă — emisiune de 
versuri.

12.15 Premiere ’76. Concert al orches
trei de muzică ușoară a Radiotelevlziu
nli. Dirijor : Sile Dlnicu.

Album de Anul Nou.
13,00 Hai noroc și la mulți ani ! Cîn

tă : Dorina Drăghici, Mihaela Păsărln, 
Tudor Heica.

13,10
13.15
13.26
13.34 ______ ____ _____  __ ____

„Madrigal". Dirijor : Marin Constantin.
13.39 Ștafeta veseliei.
13,42 Pe adresa Televiziunii române : 

mesaje de Anul Nou sosite de peste 
hotare.

14,00 Ce vrăji a mal făcut nevasta 
mea.

14,24 Șlagăre' pe zăpadă (II).
14,32 Invitație in... arena circului.
14.40 Povestea filmului muzical : re

vista pe... 35 mm.
15,04 Revelion în.„ doi cu Tanța șl 

Costel.',scenetă de Ion Băieșu. Cil Coca 
Andronescu și Octavian Cotescu.

15,14 Lume» cîntă litmen ride... Film 
de montaj de Romeo Brădeanu.

15.45 Anul sportiv 1975 (I) « Turneul 
celor 4 trambuline la sărituri cu seh, 
rile : recorduri mondiale atletice; ■ 
plonatele europene de patinaj viteză ; 
campionatele mondiale de tenis de masă 
șl altele.

16.45 Studioul „Al. Sahla" ne prezintă 
dintre ultimele sale producții : Craiova 
văzută din car. Scenariul șl reg>a : Ti
tus Mesaroș. Ilustrarea unul text de‘ 
Marin Sorescu, evocare a primei sale 
întîlnlri cu orașul Craiova.

16,55 Gînduri pentru noul an.

Gîndurl de Anul Nou.
Șlagăre pe zăpadă (I). 
Desene animate.
Cîntece de Anul Nou cu corul

Vineri 2 ianuarie 1976
PROGRAMUL I
8.30 Din programul de Revelion : Ca

lendarul copiilor.
9.10 Eroi Îndrăgiți de copii.
9.45 Meridiane literare. Ediție specia

lă ; Evenimentul literar mondial 1975.
10.45 Gînduri pentru Anul Nou.
10.50 File de calendar prezentate de 

Emlsiunfea în limba germană.
11.50 De la Galie la Perla. Documentar 

de Mircea Lerlan și Constantin Ber- 
teanu.

12,05 Mîndră floare-1 Bătui meu. Mu
zică populară.

12,25 Teleclnemateca revelioanelor (II), 
Sclecțiuni din programul de Anul Nou 
— 1975.

12.55 Telex.
Album de Iarnă.
13,00 Cintecul nostru îl dărulm oame

nilor. Muzică ușoară cu stela Enache, 
Cornel Constantiniu, Mariana Caroly șl 
grupul „Aurora".

13.15 într-o Inimă, Intr-un glas — gîn- 
duri de Anul Nou.

13,31 Hal noroc și la mulți ani ! Cîntă 
Olga Stănescu, Lizeta Chirculescu, Ma
ria Păunescu, Dăliana Dămășneanu.

13.30 Desene animate.
13.38 Urări de Anul Nou expediate p« 

adresa Televiziunii române din diferite 
colțuri ale lumii.

13.55 Ștafeta veseliei.
14,00 Ce vrăji a mal fâcut nevasta 

mea.
14,24 Brașovul la... zero grade — re

portaj de Aristide Buholu.
14.39 în tren — moment vesel de 

Mihai Maximilian.
14,47 Varietăți păpușereștl cu R. zolla.
14.50 Cîntec de urare — autografe mu

zicale semnate de Dida Drăgan, Mircea 
Vlntilă și Dumitru Rucăreanu.

15,00 Anul Sportiv 1975 (II). Nadia Co- 
măneci și Dan Grecu — campioni eu
ropeni la gimnastică ; marile premii 
automobilistice pentru piloțll de formu
la unu ; recorduri mondiale la nata- 
țle ; turneul celor 5 națiuni la rugbl 
șl altele.

16,00 Gala filmului de animație (XI) t 
Cine a vrut să-1 deseneze pe Donald 
Duck 7 Prezintă Walt Disney.

17,00 La mulți ani, țara mea !
17.10 Gînduri pentru Anul Nou.
17.20 Din programul de Revelion t Vă 

place tangoul ? Invitație ia dans făcută 
de Glcă Petreșcu și un ansamblu de 
balet al Operei Române.

17.30 Spirache... în anul 2000. 
comedie ștllnțlfico-fantastlcă.

17.50 Oul lui Columb. Secvențe 
cu mari comici ai ecranului.

19,C0 Sorcova. R< (lectorului !
19.20 1991 de s.jrl : Mihaela In 

ohmenilo- d» zăpadă.
19.3» Telejurna1

®oj)I Reportaj . -■ .,4-1-4",
29.20 Comedie muzicală : „Bună sea

ra, domnule Wllde !“ de Eugen Mlreau 
după piesa „Ce lnseartmă să til ones:" 
de Oscar Wllde (partea I). Muzica : H. 
Mălineanu ; coregrafia : cornel Patri- 
chi. în distribuție • Carmen Stănescu, 
Mlgri Avram Nlcolau, Anda Caropol, 
Melania cîrje, ștefan lordache, Emil 
Hossu, ștefan Kadof, lladu Dunăreanu, 
Amxandru Repan. Adaptarea și regia 
TV : Alexandru Bocăneț.

21.50 Telejurnal.
22,00 Din programul, de Revelion vă 

oferim : Daruri de Revelion.
23,00 închiderea programului.

Micro-

celebre
Numărul următor al ziarului

cetatea
apare sîmbătă, 3 ianuarie 1976

Toți asigurații cărora le-au ieșit una

DE LA ADAS

(Agerpres)

16—17 octombrie).

În cîteva rînduri
HANDBAL

și Alexan-

Ion Popa

♦ SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

celor șase națiuni"HOCHEI: „Turneul

La tragerea de amortizare a asigu
rărilor de viață pentru luna decem
brie 1975 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

K.Z.C. ; E.B.J. ; C.T.M. ; K.Z.J. j 
I.W.C. ; O.X.V. ; Q.J.C. ; W.O.Z.

sau mai multe din aceste combinații 
de litere înscrise în polițele lor ur
mează să se adreseze unităților ADAS 
pentru a li se stabili drepturile cu
venite.

Pentru a participa și la următoarele 
trageri lunare do«amortizare este ne- 
eeSa# -ca deigurafiî să achite primele M 
de asigurare la termenele stabilite.

După o zi de pauză, competiția in
ternațională de hochei pe gheață 
„Turneul celor șase națiuni" (echi
pe de juniori) a fost reluată luni. 
Iată rezultatele înregistrate : Plo
iești : România — Italia 12—0 ; 
București i Ungaria — Austria 8—7.

Astăzi au loc următoarele partide : 
Ungaria — Bulgaria (ora 10,00) ; El
veția — Italia (ora 14,00) și Româ
nia — Austria (ora 16,30). Joi este zi 
de odihnă, competiția încheindu-se 
vineri.

Calendarul competițional pe 1976 
la automobilism și carting

Cu cîteva zile în urmă, Federația 
română de automobilism și carting 
a definitivat calendarul competițio- 
nal intern pe anul 1976. La automo
bilism, campionatul național de ra
liuri va cuprinde următoarele eta
pe : „Raliul zăpezii" (14—15 februa
rie, în organizarea filialei 
Brașov), ..Raliul Banatului" 
martie ; filiala A.C.R. Timiș), 
Someș" (1—2 mai ; filiala 
Satu-Mare), „Raliul Iașiului" 
mai ; filiala A.C.R. Iași), 
României" (31 iulie 1 __
liala A.C.R. București), „Raliul Cas
tanilor" (2—3 octombrie ; filiala
A.C.R. Maramureș) și „Raliul Oltu
lui" (30—31 octombrie ; filiala A.C.R. 
Olt). Cele cinci curse contînd pen
tru campionatul național de viteză în 
coâstă vor avea loc Ia Păltiniș (24—25 
aprilie). Sinaia — Cota 1 400 (5—6 
iunie), Gutii (25—26 iunie), Oituz

A.C.R. 
(13—14 
„Raliul
A.C.R. 
(15—16 

„Raliul 
1 august ; fi-

(14—15 august) și Pîrîul Rece (16—17 
octombrie). Tot cinci etape va avea 
și campionatul național de viteză pe 
circuit : Timișoara (10—11 aprilie), 
Brăila (8—9 mai). Baia Mare (26—27 
iunie), Cluj-Napoca (17—18 iulie) și 
București (28—29 august). Finala 
concursului republican de îndemîna- 
re este prevăzută pentru zilele de 
18—19 septembrie, într-o localitate ce 
urmează a fi stabilită ulterior. La 
carting, activitatea se anunță deose
bit de bogată, datorită, în special, 
omologării și fabricării în serie a 
cartului românesc. Cele cinci etape 
ale campionatului național vor avea 
loc la Arad (1—2 mai). Slobozia 
(29—30 mai), Constanța (26—27 iu
nie), Brașov (28—29 august) și Cluj- 
Napoca (25—26 septembrie) — în or
ganizarea filialelor A.C.R. din jude
țele respective. In premieră, un con
curs de rezistență (la Roman, între 
16—17 octombrie).

Echipa masculină de handbal 
Steaua București, aflată în turneu in 
R. F. Germania, a jucat cu forma
ția L.T.V. Wuppertal. La capătul u- 
nui meci de un bun nivel tehnic, cu 
multe faze spectaculoase, handbaliș- 
tii români au obținut victoria cu sco
rul de 27—19 (15—9).

stantin Gruescu, Paul Dobrescu, Va- 
sile Didea, Carol Hajnal 
dru Turei.

Antrenorii echipei sînt 
și Tudor Niculescu.

BOX
în cadrul turneului internațional de 

box de la Pancevo (Iugoslavia), pu- 
gilistul român de categoria semigrea, 
Constantin Văran. s-a clasat pe pri
mul Ioc învingîndu-1 în finală, prin 
k.o., în repriza a doua, pe iugoslavul 
Danilovici. Alți doi boxeri români, 
Anghel (cocoș) și Nedelcea (semi- 
ușoară), s-au clasat pe locul secund 
la categoriile respective.

★
A fost alcătuit lotul olimpic de 

box al țării noastre. Din lot fac parte 
următorii pugiliști : Simion Cuțov, 
Calistrat Cuțov, Alee Năstac, Victor 
Zilberman, Gabriel Pometcu, Remus 
Cosma, Mircea Tone, Constantin Da- 
finoiu, Gheorghe Ciochină, Teofil 
Ghinea. Ion Lungu, Mircea Simon, 
Aurel Dumitrescu, Niță Robu, Con-

TENIS
In cadrul campionatelor 

nale „open" de tenis ale ,______ ,
care se desfășoară la Melbourne^ 
australianca Helen Gourlay a dispus 
cu 6—1, 6—1 de compatrioata sa 
Wendy Turnbull. Partida dintre aus
tralianul Mal Anderson și englezul 
John Lloyd s-a întrerupt, la scorul 
de 7—5, 6—4, 4—6, 5—4, din cauza 
unei ploi torențiale, care a făcut im
posibilă desfășurarea celorlalte întîl- 
niri din turul doi.

★
Turneul internațional de tenis pen

tru juniori dotat cu trofeul „Orange 
Bowl" s-a încheiat la Miami Beach 
(Florida) cu victoria spaniolului Fer
nando Luna, care l-a întrecut în fi
nală cu 6—3, 6—4 pe americanul
Larry Gottfried. în finala probei fe
minine, tenismana americană Lynn 
Epstein a întrecut-o cu 6—2. 6—1 
pe compatrioata sa Sheila McIner
ney.

internațio- 
Australlel,
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Manifestări consacrate 
aniversării Republicii

Aspecte ale cooperării economice pe agenda 
reuniunii de la Lima a Grupului andin

CAIRO 30 — Corespondentul nos
tru transmite : La Cairo a avut loc 
o adunare festivă organizată de Aso
ciația de prietenie egipteano-română, 
Ia care au luat cuvîntul Sayed Zaki, 
președintele asociației, și Petru Bur- 
lacu, ambasadorul României în Egipt. 
Vorbitorii au înfățișat marile succese 
obținute de România în anii construc
ției socialiste, subliniind totodată că 
relațiile de prietenie și colaborare 
româno-egiptene cunosc o continuă 
dezvoltare în conformitate cu hotărî- 
rile adoptate în cursul întîlnirilor la 
nivel înalt dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Anwar Sadat. Manifes
tarea s-a încheiat cu o gală de filme 
românești și egiptene.

CIUDAD DE MEXICO 30 (Ager- 
pres). — Principalele organe de pre
să din Mexic acordă spații largi sem
nificației istorice a zilei de 30 De
cembrie 1947, realizărilor obținute de 
poporul romițn In cel 28 de ani de la 
proclamarea Republicii, precum și 
poziției țării noastre în principalele 
probleme internaționale.

Ziarele subliniază în primul rînd 
importanța vizitei în Mexic a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, a con
vorbirilor rodnice avute cu președin
tele Luis Echeverria Alvarez, a sem
nificației politice a Declarației so
lemne semnate cu prilejul acestei vi
zite.

Intr-un articol apărut în ziarul „El 
Nacional“ sînt înfățișate principalele 
realizări obținute de țara noastră în 
domeniile economic și social, precum 
și obiectivele planului cincinal 1976— 
1980. Referindu-se la politica inter
națională a țării noastre, ziarul scoate 
în evidență activitatea intensă a șe
fului statului român, vizitele efectua
te în Asia, Africa și America Latină.

agențiile de presă transmit:
Secretarul general al 

O.N.U., Kurt Waldheim, l-a numit 
pe Vittorio Winspeare Guicciardi 
(Italia), directorul general al Oficiu
lui Națiunilor Unite din Geneva, re
prezentantul său special în Timor. 
Numirea a fost făcută la cererea 
Consiliului de Securitate. Winspeare 
Guicciardi urmează să se deplaseze 
in Timorul de est pentru a evalua 
la fața locului situația existentă și 
a lua contact cu toate părțile din 
zonă, precum și cu reprezentanții 
statelor interesate, în vederea apli
cării rezoluției Consiliului de Secu
ritate, din 22 decembrie.

Guvernul panamezva pre- 
lua, la mijlocul lunii ianuarie 1976, 
sub controlul său toate pămînturile 
ocupate in prezent de plantațiile de 
banane ale monopolului nord-ameri- 
can „United Bissnds", a -anunțați la 
reuniunea reprezentanților sindicate
lor oamenilor muncii de pe planta
țiile de banane, președintele guver
nului Republicii Panama, Omar 
Torrijos.

Ministrul afacerilor ex
terne al Mexicului, Emili0 
Rabasa, și-a anunțat demisia, care a 
fost acceptată de președintele Luis 
Echeverria. La Ciudad de Mexico 
s-a făcut cunoscut că noul titular 
al Ministerului de Externe este Al

LONDRA 30 — Corespondentul 
nostru transmite : La Londra a avut 
loc o adunare festivă, desfășurată 
sub auspiciile Asociației de prietenie 
Marea Britanie-România și Amba
sadei române. Cu acest prilej, Harry 
Francis, președintele interimar al a- 
sociației, și însărcinatul cu afaceri 
a.i. al României la Londra au vor
bit despre semnificația zilei de 30 
Decembrie în istoria poporului ro
mân și despre marile realizări obți
nute de țara noastră în anii Repu
blicii.

BONN 30 (Agerpres). — In cin
stea celei de-a XXVIII-a aniversări 
a proclamării Republicii, Ambasada 
română a organizat la Fundația Au- 
gustinum din Bonn un concert de 
muzică românească contemporană. 
Au participat R. Peckys, directorul 
fundației, ambasadorul român în 
R. F. Germania, Ion Morega, oameni 
de cultură și artă, un numeros pu
blic. In foaierul sălii a fost prezen
tată expoziția fotodocumentară „As
pecte din viața culturală și artistică 
a României".

RABAT 30 (Agerpres). — In loca
litatea Nador, unde specialiștii ro
mâni construiesc cel mai mare port 
marocan la Marea Mediterană. Am
basada română a organizat o seară de 
filme documentare. Au participat gu
vernatorul și secretarul general al 
provinciei, primarul orașului, alte o- 
ficialități locale, precum și specialiștii 
români care își desfășoară activitatea 
pe teritoriul provinciei — construc
tori, medici și profesori. A fost pre
zent ambasadorul țării noastre în 
Maroc, Ovidiu Popescu.

fonso Garcia Robles, care a deținut 
pînă în prezent postul de reprezen
tant permanent al Mexicului pe lin
gă Națiunile Unite.

Acordul interguvemamen- 
tal sovieto-american cu pri* 
vire la navigația maritimă a fost 
semnat simultan la Moscova și 
Washington. Documentul, care va in
tra în vigoare de la 1 ianuarie 1976, 
prevede dezvoltarea colaborării celor 
două țări în domeniul navigației.

La Pskin au încePut Iuni con* 
vorbirile între Han Nien-lun, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al R. P. Chineze, și delega
ția guvernamentală a Republicii De
mocratice a Timorului de est, con
dusă de Rogerio Tiago de Fatima 
Lobato, ministrul apărării și coman
dant suprem al armatei naționale de 
eliberare din Timorul de est.

Grave inundații în Aus
tralia. Furtuni însoțite de ploi to
rențiale s-au abătut asupra statelor 
australiene Queensland și Victoria. 
Suprafețe însumînd sute de kilometri 
pătrați intre localitățile Quilpie și 
Rockhampton din statul Queensland 
au fost inundate. Avioane aparținînd 
forțelor aeriene ale Australiei para
șutează alimente persoanelor care 
s-au refugiat din calea apelor pe 
terenurile mai ridicate.

LIMA 30 — Corespondentul nostru 
transmite : La Lima se desfășoară 
reuniunea Comisiei „Acordului de Ia 
Cartagena" (Grupul andin), apre
ciată ca fiind de o importanță decisi
vă pentru perspectiva acestei organi
zații de cooperare subregională, din 
care fac parte Bolivia, Columbia, 
Chile, Ecuador, Peru și Venezuela.

Obiectivele principale ale Grupului 
andin — care a luat ființă în 1969 — 
prevăd facilitarea comerțului dintre 
țările membre, prin desființarea pro
gresivă a taxelor vamale și coordo
narea planurilor de dezvoltare in
dustrială („programarea industrială"). 
Un acord foarte important al Grupu
lui andin îl reprezintă stabilirea unui 
regim comun pentru capitalul străin, 
urmărind întărirea pozițiilor autono
me în economie, progresul unei dez
voltări independente. în ultimul timp, 
Grupul andin se confruntă cu o se
rie de dificultăți, mai" ales în dome
niul programării industriale. Terme
nul final, stabilit în Acordul de la 
Cartagena, pentru încheierea acestor 
programări este 31 decembrie 1975. 
Or, pînă în prezent s-a convenit doar 
asupra a ceea ce va produce fiecare 
țară în ramurile metal-mecanică și 
petrochimie. In legătură cu producția 
de autovehicule — una din proble

Convorbiri iugoslavo-austriece
BELGRAD 30 (Agerpres). — Pre

ședintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, a avut, în localitatea Brdo, 
convorbiri cu cancelarul federal al 
Austriei, Bruno Kreisky, care a e- 
fectuat o vizită de o zi în Iugoslavia. 
Au fost discutate probleme ale re
lațiilor bilaterale, precum și unele 
probleme internaționale actuale de 
interes reciproc. în cadrul unei întîl-

■ H BBBBBBBBBBB

Autoritățile americane au 
anunțat că explozia unei bombe, pla
sată de persoane rămase neidentifi
cate pe aeroportul La Guardia din 
New York, a provocat moartea a 12 
persoane și rănirea altor aproape 100. 
Explozia s-a produs în una din sălile 
aeroportului, în momentul în care 
pasagerii așteptau, după aterizare, so
sirea bagajelor. In urma unor știri 
potrivit cărora acțiunea ar fi fost exe
cutată de un comando al O.E.P., Or
ganizația pentru Eliberarea Palestinei 
a făcut cunoscut în mod oficial că 
„Nu are nici o legătură cu atentatul 
comis". Zuhdj Terzi, observator 
ad-interim al O.E.P. pe Ungă Națiu
nile Unite, a declarat că organizația 
sa „condamnă acest act criminal".

Comisia internațională 
pentru supraveghere și 
control în Laos 6i 3 
activitatea în urma proclamării Re
publicii Populare Democratice Laos, 
s-a anunțat la Vientiane. Comisia a 
fost creată în anul 1954, în baza 
acordurilor de la Geneva.

■Compania britanică de 
motoare de avioane -Rolls 
Royce" - a anunțat că intențio
nează să reducă personalul uzi
nelor sale cu cel puțin 6 000 
angajați, adică zece la sută. A- 
ceastă comprimare va fi eșalonată 

mele cele mai spinoase — hotărîrile 
luate sînt parțiale, iar programarea 
pentru diferite alte ramuri industria
le : îngrășăminte, electronică, chimie, 
siderurgie a rămas în urmă. Dificul
tățile legate de întîrzierile în acest 
domeniu se repercutează și în sfera 
desființării taxelor vamale. reduse 
pînă acum progresiv și care, de ase
menea, la 31 decembrie 1975 ar fi tre
buit să intre în ultima fază a proce
sului de liberalizare.

Agravarea situației 
din Liban

BEIRUT 30 (Agerpres). — După o 
noapte relativ calmă. în care nu au 
fost semnalate decît focuri sporadice 
de armă în sectoarele El Acharafia și 
Al Nasra, Beirutul și împrejurimile 
sale au cunoscut marți o reizbucnire 
a ciocnirilor dintre facțiunile rivale. 
Luptele de stradă au provocat moar
tea a 17 persoane și rănirea gravă a 
altor 19. Tensiunea a crescut și în 
partea de nord a Libanului, la Tri
poli, al doilea oraș ca mărime al 
țării.

niri cu reprezentanții presei, pre
ședintele Tito și cancelarul Bruno 
Kreisky au apreciat aceste convorbiri 
drept o contribuție utilă la o mai 
bună înțelegere reciprocă și la înlă
turarea problemelor litigioase între 
cele două țări. După cum precizează 
agenția Taniug, președintele Tito a 
subliniat interesul ambelor țări de a 
intensifica colaborarea pe plan eco
nomic.

pe o perioadă de cîțiva ani. Pentru 
1976, se preconizează reducerea a 
3 500 posturi. Compania își propune 
să închidă complet secția sa din Dun- 
donald (Irlanda de nord), unde lu
crează 780 de persoane. Dat fiind 
însă șomajul cronic care afectează 
Ulsterul, acest proiect trebuie să fie 
supus în prealabil aprobării gu
vernului britanic. Compania „Rolls 
Royce" a concediat pînă acum 2 400 
de lucrători.

Bugetul național al Ira
nului ps anul 1976 va dePăȘ' 
cu 18 la sută bugetul pe anul în 
curs și se va cifra la 35,3 miliarde 
dolari — a anunțat guvernatorul 
băncii centrale iraniene, Hassanali 
Mehran.

Falimente în lanț
PARIS. — Una din dovezile in

discutabile ale gravității crizei eco
nomice din 1975 o reprezintă creș
terea considerabilă a numărului fa
limentelor în majoritatea țărilor oc

cidentală industrializate — scrie zia
rul „Le Monde". Astfel în Franța, 
R.F.G., Statele Unite, numărul 
întreprinderilor care și-au înce
tat activitatea îp acest an este cu 
23 pînă la 24 la sută mai mare decît 
în 1974. In Marea Britanie acest 
proșent a atins chiar 40 la sută în 
primul trimestru al anului, în ra
port cu perioada corespunzătoare 
din 1974.

Numărul falimentelor care au a- 
vut loc în Japonia s-a ridicat la» 
11 713, iar valoarea datoriilor ne
achitate a totalizat 1823 868 mili
oane yeni (6 079 milioane dolari).

ATENA

Sentința în procesul 
unor reprezentanți 

ai fostului regim grec
ATENA 30 (Agerpres). — La Ate

na a fost pronunțat verdictul în pro
cesul intentat unor reprezentanți de 
frunte ai fostului regim din Grecia, 
acuzați de reprimarea sîngeroasă a 
demonstrațiilor studențești din no
iembrie 1972. După cum relatează 
agenția greacă A.N.I., fostul șef al 
poliției militare, Dimitrios Ioanni- 
des, a fost condamnat la închisoare 
pe viață, iar fostul președinte George 
Papadopoulos la detențiune pe o pe
rioadă de 25 de ani. Alți 18 acuzați 
au primit pedepse cu închisoare pe 
viață sau pe diferite termene. 12 
persoane au fost achitate.

Conferința anuală 
a partidului 

Congresul Național Indian 
REZOLUȚIE CU PRIVIRE LA 

SITUAȚIA POLITICA INTERNA
DELHI 30. — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Participanții la 
lucrările Conferinței naționale anuale 
a partidului Congresul Național In
dian, de la Chandigarh, au adoptat 
o rezoluție cu privire la situația po
litică din India și la acțiunile pre
conizate pentru menținerea stabili
tății politice interne.

Rezoluția recomandă, în principal, 
amînarea cu un an a alegerilor par
lamentare, continuarea stării de ur
gență fără precizarea unui termen 
și revizuirea unor prevederi din 
Constituție.

în baza acestor recomandări, 
grupul parlamentar de guVernămînt, 
care deține majoritatea absolută in 
ambele camere ale parlamentului 
indian, a fost autorizat să între
prindă, la viitoarea sesiune a parla
mentului convocată pentru 5 ianua
rie, acțiunile legislative necesare.

ITALIA

Amplă acțiune de protest 
împotriva mafiei

ROMA 30 (Agerpres). — Populația 
unui întreg oraș italian din provincia 
Reggio-Calabria a participat luni la 
o grevă, în semn de protest împotri
va mafiei italiene. Muncitorii au în- 

-- cetat lucrul, magazinele au fost în
chise, în timp ce primarul orașului a 
rostit un discurs pe tema „Mafia, ob
stacol în calea dezvoltării economice 
și sociale".

Această acțiune, fără precedent, 
s-a produs în orașul Gioiosa Ionica. 
După cum se exprimă agenția France 
Presse, pentru „prima dată populația 
a protestat masiv și într-o manieră 
oficială împotriva mafiei, aceasta ve
che'. organizație criminală, .implantată 
în Mezzogiorno, sudul Italiei".

Primarul orașului, Modafferi, mem
bru al Partidului Comunist Italian, 
s-a referit pe larg la acțiunile cri
minale la care se dedau mafioții îm
potriva populației locale : estorcări 
de " bani de la comercianți, aten
tate de intimidare, răpiri, asasina
te. Modafferi a amintit, totodată, ne
cesitatea aplicării în practică a direc
tivei Comisiei parlamentare italiene 
anti-mafia, ca autoritățile să desfă
șoare împreună cu populația o luptă 
hotărîtă împotriva membrilor mafiei.

DE PRETUTINDENI
• FIGURI REPREZEN

TATIVE ALE ARTEI. Fun‘ 
dația de artă națională din 
Liechtenstein a desemnat pe cei 
șase artiști ai anului conside
rați, în urma unei anchete 
internaționale, a fi cei mai 
mari și mai reprezentativi pen
tru arta contemporană. Laurea- 
ții sînt următorii : arhitectul 
finlandez Alvar Aalto, compozi
torul sovietic Dmitri Șostako- 
vici, pictorul spaniol Juan Mi- . 
ro, sculptorul englez Henry 
Moore, scriitorul american 
Thornton Wilder și cineastul 
suedez Ingmar Bergman. La 
ancheta respectivă au participat 
370 de specialiști din 39 de țări.

• COLECȚIE UNICĂ. 
Urmărind evoluția vegetației 
străvechi din regiunile Marelui 
Nord, cu ajutorul amprentelor 
fosile lăsate de arbori în stra
turile carbonifere din insulele 
Spitzbevg și Novosibirsk, pre
cum și din peninsula Ciukotsk, 
profesorul L. Budanțev din Le
ningrad a realizat o colecție 
unică in lume : ea cuprinde 
3 000 de piese, mărturii ale flo
rei nordice din urmă cu 40—90 
milioane de ani. Datorită climei 
foarte calde de atunci, arborii 
căpătau dimensiuni uriașe. 
Frunzele plopilor și mesteceni
lor atingeau o lungime de 70 
cm. Apariția frigului a pus ca
păt existenței unor asemenea 
specii.

• ÎNTRE „MEDITAȚIA 
TRANSCENDENTALĂ" Șl 
DOLARI. Un așa-zis specia
list în yoga, pe nume Maharishi 
Mahesh, a organizat în S.U.A. o 
„mișcare" intitulată „meditație 
transcendentală", cu ajutorul u- 
nor oameni de afaceri care au 
preferat să rămînă anonimi. 
Yogistul susține că, dacă repeți 
mental timp de 20 de minute, 
de două ori pe zi', cite un anu
me cuvînt magic, scapi de 
„stress", poți dormi mai bine, 
creierul funcționează mai ușor 
etc., etc. Ziarul „Washington 
Post" consideră că 600 000 de a- 
mericani și 400 000 de străini se 
ocupă cu „meditația transcen
dentală". Nu se știe cu exacti
tate cîți dintre aceștia reușesc 
să doarmă noaptea mai bine, 
dar este cert că operația „trans
cendentală" a adus organizato
rilor săi pînă acum 14 milioane 
de dolari,

• DELICT DE PO
LUARE. \ In citeva zone din 
landul vesf-german Hessen s-a 
constatat că pînzele de apă sub
terană sînt infectate de sub
stanțe chimice rezultate din 
procese industriale. Cercetările 
au dus la identificarea vinova
tului : o firmă din Hanau, spe
cializată în transportul și dis
trugerea deșeurilor. Camioanele 
întreprinderii ridicau de la di
feritele uzine substanțele nocive 
și — contrar angajamentelor 
luate prin contracte — lo arun
cau în locuri destinate gunoaie
lor obișnuite, ori pe malurile 
cursurilor de apă. S-au depistat 
34 de cazuri de încălcare gravă 
a normelor de protejare a me
diului natural (laboratoarele au 
identificat printre deșeuri ase
menea substanțe nocive cum ar 
fi acetona, toluolul, benzolul 

feluriți acizi etc.). Firma delinc- j 
ventă se află in prezent pe ban
ca acuzaților.

• MEMORIA PELICU
LEI. In actuala perioadă de 
avînt a tehnologiei, se mai păs
trează, cum se știe, în unele 
părți mai izolate de pe glob, o 
serie de microsocietăți primiti
ve, de un real interes pentru 
studiul evoluției omenirii. E 
greu însă de precizat în ce mă
sură aceste „nuclee ale primiti
vității" își vor putea menține 
nealterate, pe viitor, trăsăturile 
originale. Tocmai pentru a pu- I
tea conserva asemenea mărturii I
vii ale trecutului, a luat ființă, i 
la Washington, un centru de 
filme antropologice. Funcțio- 
nind cu sprijinul cunoscutului 
„Smithsonian Institute", centrul 
dispune de echipe de experți și 
tehnicieni însărcinați să reali
zeze, la fața locului, pelicule 
cuprinzînd secvențe reprezen
tative din viața populațiilor pri
mitive. Printre altele, au fost 
efectuate astfel de filmări în a- 
șezări populate de triburi din . 
Noua Guinee, insulele Cook, 
bazinul Amazoniei, scontîndu-se
pe acumularea unui bogat ma
terial documentar, de real in
teres»

• „TRIUNGHIUL BER- 
MUDELOR". Felurite reia- | 
țări din presa occidentală șl 
cele citeva cărți de „succes" 
despre „Triunghiul Bermude- 
lor" (zona oceanică situată în
tre Florida, insulele Virginia, și 
Bermuda) au creat o sumbră 
reputație acestei vaste întinderi 
din Atlantic — unde s-au pier
dut fără urmă zeci de avioane
și vase. Ca o replică la aserțiu
nile despre pretinsele manifes- • 
țări supranaturale din zonă — 
fie inexplicabile forțe din a- 
dincuri, fie misterioși inamici 
extratereștri — Administrația a- 
meririmă a aviației federale, 
admițînd existenta unor dificul
tăți în navigația aeriană și ma
ritimă, precizează că acestea se 
datorează unor furtuni cumplite 
ce izbucnesc pe neașteptate. Cit 
despre „disparițiile fără urmă", 
acestea se datorează unor cu- 
renți puternici, inclusiv Golf- 
streamul, care antrenează cu 
repeziciune epavele sau supra
viețuitorii la mari distanțe de 
la locul naufragiului.

• STATISTICI ALAR
MANTE. De curînd, în Marea 
Britanie, a fost publicat un ra
port asupra delincventei juve
nile, în care. se arată că la . 
vîrsta de 7 ani, unul din 5 copii 
lohdonezi a comis un furt. La 
vîrsta de 10 ani, această pro
porție se ridică la 42 la 6ută, Ș 
iar la absolvirea școlii primare, 
nouă din 10 copii se fac vino
vat! de furtișaguri ! Deși rapor
tul se referă numai la copiii din 
Londra, autorul,, dr. William 
Belson, psiholog la centrul de

du JTnetifrutUl de C~

conomie din Londra, consideră 
că aceste date sînt valabile și 
pentru copiii care locuiesc în 
alte orașe mari din Anglia. în
grijorătoarea „proliferare" a 
delincventei juvenile încrimi
nează puternic societatea bazată J
pe morala rapace „profitul mai 1
presus de orice". :

PENTRU CA 1976 SĂ FIE UN AN AL AFIRMĂRII
PROCESULUI DE ÎNNOIRE DEMOCRATICĂ A LUMII

Încheind un an atît de bogat tn evenimente, popoarele pășesc pragul 
anului 1976 cu speranțe reînnoite in afirmarea idealurilor lor de pace, secu
ritate și progres, in făurirea unei lumi mai bune și mai drepte. Realizarea 
acestor deziderate vitale ale contemporaneității impune mai mult ca aricind 
— așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu in expunerea prezentată 
de la tribuna Marii Adunări Naționale — mobilizarea energiilor tuturor na
țiunilor, unitatea tuturor forțelor democratice și progresiste.

Prin intermediul corespondenților săi, „Scinteia“ s-a adresat unor 
personalități politice din diferite țări ale lumii cu întrebarea : „CE CONSI
DERAȚI CA TREBUIE ÎNTREPRINS 1N 1976 PENTRU CONSOLIDAREA 
CURSULUI SPRE DESTINDERE $1 ÎNȚELEGERE INTERNAȚIONALA, 
PENTRU STATORNICIREA UNEI NOI ORDINI ECONOMICE ȘI POLITICE 
MONDIALE, PENTRU REZOLVAREA MARILOR PROBLEME CARE CON
FRUNTA LUMEA DE AZI ?“.

Publicăm mai jos o parte din aceste răspunsuri.

„O condiție esențială - democratizarea 
relațiilor interstatale"

KIRO GLIGOROV, 
președintele

Adunării R.S.F. Iugoslavia :

săPentru ca procesul destinderii 
aibă în viitor dinamismul necesar, 
este indispensabil ca el să cuprindă 
cu adevărat întreaga lume și întregul 
complex al relațiilor internaționale. 
Acordăm o mare însemnătate con
cluziilor Conferinței pentru securitate . 
și cooperare în Europa, care implică 
nu numai o obligație morală, dar și 
o mare obligație politică. Acum, prin
cipiile convenite trebuie traduse în 
viață consecvent, în întregime și 
neîntrerupt ; trebuie extinsă sfera 
colaborării, a înțelegerii și încrederii 
reciproce pe continentul nostru. Pen
tru ca acest proces să fie însă cu 
adevărat ireversibil și solid, el tre
buie însoțit de eforturi hotărîte pen
tru găsirea de soluții trainice și juste 
în vederea stingerii focarelor de criză 
șl conflicte, a căror nesoluționare pe
riclitează cu fiecare zi tot mai mult 
pacea și stabilitatea generală. Un 
exemplu tipie este criza din Orientul 
Mijlociu, care are repercusiuni nega
tive asupra situației din întreaga re
giune a Mediteranei, ca și pe un plan 
mai larg.

Cursul binefăcător al destinderii 
poate duce la stabilizarea păcii nu
mai dacă se va întemeia tot mai 
mult pe respectarea egalității în 
drepturi, a suveranității, indepen
dentei și neamestecului în treburile 
Interne, pe principiile coexistenței, 
precum și pe participarea egală în 
drepturi a tuturor țărilor și popoare
lor la punerea în ordine a treburilor 
internaționale.

O cerință inevitabilă a păcii și

progresului este ca evoluția relații
lor economice internaționale să fie 
orientată. în sfîrșit, în direcția redu
cerii decalajului care separă țările 
industrializate de țările în curs de 
dezvoltare, pentru care trebuie create

posibilități fundamental sporite în ve
derea punerii în valoare a potențialu
lui lor material și uman, astfel incit 
ele să ocupe un loc corespunzător 
în diviziunea mondială a muncii. De 
aceea, în 1976 așteptăm primele re
zultate concrete ale înfăptuirii'reco
mandărilor celei de-a VII-a sesiuni 
speciale a O.N.U.

Rezumînd. putem spune că per
spectivele păcii și securității depind 
în modul cel mai strîns de succesul 
în democratizarea relațiilor politice 
și economice internaționale și de 
dezvoltarea colaborării internațio
nale. In acest spirit. Iugoslavia so
cialistă va acționa perseverent ca și 
pînă acum pentru fiecare succes 
în evoluția pozitivă a vieții interna
ționale. îndeosebi prin contribuția sa 
la politica de nealiniere, care, sînt 
convins, la următoarea conferință a 
șefilor de state și de guverne de Ia 
Colombo va marca un nou și mare 
pas spre soluționarea justă a celor 
mai importante probleme interna
ționale.

„Spre întărirea forței și prestigiului 
socialismului în lume“

TADEUSZ PYKA 
vicepreședinte 

al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone:

Anul 1976 deschide o nouă etapă în 
dezvoltarea multilaterală a țărilor so
cialiste. Rezultatele rodnice ale coor
donării planurilor economice națio
nale ale țărilor C.A.E.R. pe perioada 
1976—1980, colaborarea lor în dome
niile politic, economic, cultural 
contribuie la întărirea forței și presti
giului socialismului în lume. In acest 
context, cunosc o continuă <’ 
tare relațiile dintre Polonia si 
nia. Creșterea de peste două 
viitorul cincinal a volumului 
burilor reciproce de mărfuri, 
cirea și extinderea cooperării 
dustria chimică, petrochimie, 
strucții de mașini și industria extrac
tivă reprezintă o dovadă a faptului că 
relațiile de colaborare dintre țările 
noastre sînt reciproc avantajoase.

Procese similare de adîncire a in
tegrării, nelegate de fluctuațiile con- 
juncturale, caracterizează și relațiile 
R.P. Polone cu celelalte țări membre 
ale C.A.E.R., în primul rînd cu Uniu
nea Sovietică. Cu cit mai puternice 
vor fi aceste legături, cu atît mai re
pede se va întări potențialul econo

dezvol-
Româ- 
ori în 

schim- 
adîn- 

în in- 
. con-

mic al țărilor noastre, cu atît mai pu
ternică va deveni poziția țărilor so
cialiste în lume, iar relațiile econo
mice dintre țările socialiste și statele 
capitaliste dezvoltate vor fi ' 
echilibrate.

Tocmai datorită succeselor 
nomice, statele noastre au 
pentru țările capitaliste parteneri co
merciali prețuiți. Poziția pe care ță
rile socialiste au cucerit-o pe harta 
economică a lumii exercită, de ase
menea, influență asupra climatului 
politic al continentului nostru. Ca 
exemplu pot sluji rezultatele politicii 
pașnice consecvente promovate de ță
rile socialiste, a căror conlucrare ac
tivă cu toate forțele progresului și 
realismului politic a fost încununată 
de convocarea Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa. Ho
tărîrile conferinței au o deosebită în
semnătate pentru toți cei cărora le 
este scumpă cauza menținerii păcii și 
coexistenței pașnice. Dorim ca destin
derea să devină un fenomen trainic 
și ireversibil, ca victoria repurtată de 

forțele progresului și păcii să 
călăuzească destinele viitoare ale Eu
ropei și lumii întregi. Un rol de sea
mă în acest proces îl are politica de 
pace a Uniunii Sovietice, aliată 
strîns cu Polonia, România și cu alte 
țări socialiste care urmăresc cu con-

tot mai

lor eco- 
devenit

șecvență lichidarea focarelor de neli
niște existente încă în lume, a tuturor 
formelor de nedreptate.

Sînt convins că dezvoltarea co
laborării strînse, prietenești dintre 
Polonia socialistă și România socia
listă va marca o contribuție de sea-

mă la cauza realizării hotărîrilor con
ferinței general-europene și va sluji 
la adîncirea colaborării internațio
nale, la cauza progresului în lume.

Dorim ca anul 1976 să îmbogățească 
toate aceste procese și fenomene po
zitive.

„Prin acțiunea unită a popoarelor"
PIERO PIERALLI

secretar al C.C. al P.C. Italian i

1975 a fost un an de mari victorii 
pentru cauza păcii și libertății po
poarelor. încheierea cu succes a 
Conferinței general-europene a mar
cat începutul unei etape importante 
pe calea destinderii și a înțelegerii 
dintre popoarele și statele de pe con
tinent. Pentru noi, italienii, este de 
o mare importanță faptul că, după 
conferința de la Helsinki, între gu
vernele Iugoslaviei și Italiei a fost 
încheiat un acord care a dus la so
luționarea definitivă a problemei 
frontierei dintre cele două țări, li- 
chidîndu-se în acest fel ultimele pro
bleme în suspensie legate de urmă
rile celui de-al doilea 
dial.

în lume persistă încă 
tive de preocupare și
gere. Este de ajuns să ne gîndim 
la

război mon-

serioase mo
de neințele-

situația dificilă*
„Este

din Angola, la

DAISUKE
vicepreședinte 

al Grupului parlamentar japonez 
de prietenie cu România:

„Pentru respectul voinței 
de independență 

EUSTAQUIO MAYLLE 
ORTEGA 
președintele

Confederației Naționale Agrare
din Peru:tragedia din Liban, la drepturile încă 

refuzate ale poporului palestinean, la 
faptul că Statele Unite, în pofida vo
tului O.N.U., refuză să-și retragă 
trupele lor din Coreea de sud și să 
consimtă la reunificarea pașnică a 
Coreei. In același timp, pe plan mai 
general, produce o serioasă preocu
pare stagnarea pe' care o înregis
trează diferitele tratative de dezar
mare.

Criza tot mai gravă a societății ca
pitaliste face necesară, după părerea 
noastră, acțiunea unită a popoarelor 
pentru a se putea iniția o fază nouă 
în istoria umanității, trecîndu-se da 
la simpla coexistență pașnică, între 
țări cu orînduiri sociale diferite, la 
cooperarea in cele mai variate do
menii. Cel de-al 14-lea congres al 
partidului nostru, pare s-a desfășu
rat în acest an, a angajat toate e- 
nergiile comuniștilor italieni pentru 
o luptă destinăfe să ducă la rezul
tate concrete pe această cale.

Anul 1976 deschide în fața ome
nirii noi perspective pentru împli
nirea aspirațiilor popoarelor. întru
cît se manifestă cu tot mai multă 
vigoare hotărîrea lor de a-și afirma 
independența economică și politică, 
iar pe de altă parte devine tot mai 
evident spiritul de solidaritate " 
tre națiuni.

Aspirațiile la pace și justiție sînt 
acum devize ale popoarelor. Ceea ce 
mai înainte constituia un privilegiu 
— educația sau cultura, de pildă — 
tinde să devină un drept general. Aș 
vrea să mă refer, în acest sens, la 
masele țărănești din Peru. Procesul 
înnoitor pe care-1 trăiește țara noas
tră în ultimii ani este marcat de 
schimbări profunde în viața țărăni
mii, în primul rînd datorită refor
mei agrare-, care pătrunde si în zo
nele mărginașe din selva. Pentru a 
consolida și dezvolta cuceririle ob-

economică și politici^
tinute în domeniile economic, soci 
și politic, din sinul confederației 
noastre — care cuprinde 7 milioane 
de aderenți — s-a născut mișcarea 
pentru constituirea unui larg „Front 
de Apărare a Revoluției Peruane".

Acțiunile întreprinse în diferite 
țări, pe căi autonome, proprii, pen
tru împlinirea aspirațiilor de justi
ție ne oferă tabloul unei lumi noi, 
aflată în rapidă schimbare, realita
te care se răsfrînge asupra relații
lor internaționale. Iar expresia aces
tui fapt este trăsătura semnificati
vă a vremurilor noastre : lupta pen
tru independență economică și poli
tică, însoțită de efortul pentru dez
voltare, pentru progres social.

Toate acestea îngăduie să deslu
șim o nouă eră. cînd solidaritatea 
va prevala asupra egoismului și ast
fel se va putea ajunge la o înțele
gere internațională care să permită 
făurirea unei lumi bazate pe coope
rarea prietenească, în vederea dez
voltării tuturor. Cu acest gînd Confe
derația Națională Agrară din Peru 
nutrește încredere 
unei noi ordini 
nale, mai juste

din-

în statornicirea 
economice interna o- 
și mai stabile.

necesară 
parlamentelor" 

AKITA

creșterea rolului

Ca țară iubitoare de pace. Japonia 
consideră o sarcină a sa de bază să 
contribuie la stabilizarea situației in
ternaționale. în acest scop, inten
ționăm să desfășurăm, la scară mon
dială, o diplomație multilaterală, în 
cadrul căreia un loc prioritar îl vor 
ocupa dialogul și cooperarea pentru 
promovarea înțelegerii internaționa
le și prieteniei, indiferent de deose
birile dintre țări în ce privește sis
temul politic și stadiul progresului 
economic. Cred că toate țările tre
buie să-și aducă contribuția în acest 
domeniu, folosindu-și la maximum 
capacitățile.

Este necesar pentru toate țările.

industriale sau în curs de dezvoltare, 
să depună un efort organizat în ve
derea soluționării problemelor eco
nomice mondiale într-un spirit de 
cooperare și avînd mereu în atenție 
viitorul omenirii.

Parlamentarii, ca reprezentanți ai 
popoarelor respective, au propriul lor 
rol de jucat 
melor ce se 
Este necesar 
lntilnirt mai 
tarilor și să ____  _  _____ __ ___
mai fructuoase. In legătură cu a- 
ceasta. ar trebui să dezvoltăm acti
vitatea Grupului parlamentar de 
prietenie Japonia-România. Aș dori 
să sugerez un plan de schimburi de 
vizite între parlamentarii noștri pen
tru a discuta problemele specifice ale 
dezvoltării prieteniei și colaborării 
< ntre cele două țări.

în soluționarea proble- 
pun în fața omenirii, 
să deschidem calea spre 
frecvente ale parlamen- 
facem ca acestea să fie

„Pacea implică realizarea aspirațiilor 
țărilor în curs de dezvoltare"

ANDR6 COOLS
președintele

Partidului Socialist Belgian i

Se poate spune că anul 1975 a 
marcat începutul unei etape majore 
pe drumul consolidării păcii mon
diale. Conferința de la Helsinki, con
ferința în problemele colaborării e- 
conomice sau acordurile ca cele care 
permit înaintarea spre o reglemen
tare a conflictului israelo-arab sînt 
tot atîtea dovezi ale dorinței popoa
relor de a se ajunge la destindere și 
la ameliorarea nivelului lor de viață. 

Anul 1976 va trebui să permită să 
se facă mai mult. Multiplicarea re
lațiilor umane, prin extinderea legă
turilor comerciale și culturale, va 
duce la îmbunătățirea înțelegerii și 
a dialogului. Trebuie avut în vedere

că o confruntare la nivel mondial nu 
va putea fi evitată decît prin conti
nuarea conlucrării și, în cele d 
urmă, prin realizarea aspirațiilor 1 
gitime ale țărilor în curs de dezv< 
tare. Aceasta implică respectarea si 
veranității acestora asupra resursei 
lor naturale și a activităților lor ec 
nomice. în acest domeniu vor rămin 
însă latente sursele de încordare, ati s 
timp cit nu va fi pus în frîu capi ca
lul internațional, care, în disprețul său 
față de dorința legitimă de emanr - 
pare a țărilor în curs de dezvolte 
exploatează rivalitățile politice și 
nice sau religioase pentru a-și rr 
tine dominația.

întrucît pacea la nivel mor 
trece prin respectul fiecăruia și 
nele tuturor, drumuri lungi răn 
încă de străbătut.
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