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Cu deplină convingere A

in forța creatoare a poporului

începem o nouă etapă 
pe calea înfloririi 
României socialiste

Am urcat pînă acum, în cele cinci 
| cincinale care s-au succedat tot mai 
■ impetuos, tot mai pline de ambiții 

consacrate modernizării României, 
cinci înalte trepte spre viitor, spre 
acel viitor care, în anii de început 
ai acestui mers ascendent al tării 
noastre pe drumul edificării socia
lismului, ne apărea proiectat în spa
țiul îndepărtat și ne întrebam : cînd 
o să ajungem ? Și iată că acum, 
trecînd pragul ultimului sfert de 
veac al mileniului, ceea ce visam 
cîndva că „va fi“ a devenit prezent, 
este confirmat, permițîndu-ne răga
zul de o clipă pentru a putea privi 
In urmă spre a ne lua un nou avînt 
către bornele altei etape de aceeași 
întindere calendaristică, dar și de o 
mai mare anvergură. Pînă la înche
ierea mileniului vom avea de urcat 
alte cinci astfel de trepte spre vi
itor, dar știm că momentul acesta 
pe care-1 trăim acum, moment isto
ric prin conținutul său și prin va
loarea de punct de referință pe care 
ne-o va servi în viitoarea noastră 
retrospecție, este nu numai un mo
ment al pragului dintre două sfer
turi de milenii, ci însăși platforma 
noastră de lansare către cele mai 
înalte culmi pe care ni le-am pro
pus cîndva să le atingem.

Nu numai datele statistice atît de 
elocvente în graiul lor aparent arid, 
dar însuși-tabloul pâ^ca.’s-^îl-ânf&ti- 
șează lumii România de azi confir
mă o emoționantă realitate : din 
punct de vedere industrial. România 
anului 1975 a fost de 30 de ori mai 
puternică decît România antebelică. 
Sau, cum s-ar putea spune, 30 de 

X Românii în aceeași țară căreia nu i 
s-a servit pe tavă, de-a gata, ci 
și-a făurit viața și chipul nou ba- 
zîndu-se pe elanul revoluționar, pe 
chibzuință, pe harul, pe vrednicia, 

, pe spiritul gospodăresc al poporului.

Ritmurile în care s-a realizat ceea 
ce posedăm azi, multiplicarea de 
trei ori înzecită a puterii industriale 
a propriei noastre țări au fost cu 
adevărat unele dintre cele mai mari 
din lume. Și nu putem să nu ne în
trebăm cîte zeci și zeci de ani. poate 
chiar secole, i-ar fi trebuit Româ
niei de altădată, la ritmurile ei de 
creștere cele mai înalte atinse în 
perioada antebelică, adică de 4 la 
sută pe an, pentru a ajunge la sta
diul de astăzi ?

Gîndurile acestea ne vin de la 
sine în minte prin retrospectia eta
pei parcurse, dar și din prospecția 
asupra etapei in care am pășit prin 
noul nostru cincinal, prin planurile 
vaste, lucid, temeinic, științific 
elaborate, pentru ca poporul român 
să poată desăvîrși construirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și să înainteze victorios spre 
visul de aur al omenirii — comu
nismul.

Pe bună dreptate se spune că tim
pul se poate comprima, că viitorul 
este „grăbit" prin accelerarea schim
bărilor ce se produc ca o consecință 
a progresului social, a revoluției ști
ințifice și tehnice.

Bazat pe calculele evoluției so
cietății noastre, pe experiența acu
mulată, pe ritmurile de dezvoltare 
înțegiSlrate oină acum, viitorul că-, 
rula acum, cind am pășit pragul u- 
nui an nou, îi adresăm un senin și 
plin de încredere „bună dimineața 1“ 
nu ne mai apare ca o noțiune ab
stractă, ca un joc al hazardului și 
al întîmplării, ci ca o evaluare de
finită în mod științific prin planul 
de dezvoltare economlco-socială a 
țării pe acest an, prin întregul nou 
cincinal, prin Programul de perspec
tivă adoptat de cel de-al Xl-lea

Congres al partidului, ca un calcul 
pe cit de profund pe atît de realist 
asupra transformărilor in continuu 
progres care vor avea loc în viața 
noastră și a societății noastre. Vii
torul nu ne mai apare „probabil", ci 
este determinat prin asocierea tu
turor posibilităților materiale și mo
rale de care dispunem : „Avem de
plina convingere că anul 1976, ca în
tregul cincinal viitor — se adresa 
poporului, de Anul nou, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — va aduce po
porului nostru noi satisfacții în 
muncă șl viață, va adăuga noi și în
semnate valori tezaurului avuției 
noastre naționale, va ridica pe o 
treaptă superioară bunăstarea mate
rială și spirituală, gradul de civili
zație al întregii națiuni socialiste".

Prima noastră etapă pe care o vom 
urca spre viitor, spre a ataca apoi 
celelalte patru trepte ale cincinale
lor care se vor succeda pînă la în
cheierea mileniului, deschide în 
fața întregului nostru popor o vas
tă perspectivă de muncă și creație, 
pe baza unui potențial economic și 
tehnico-științific care nu suportă 
nici o comparație cu trecutul. Și to
tuși, la capătul ei vom socoti, ca și 
acum, tot cu ajutorul cifrelor, cîte 
Românii de altădată, chiar și din 
perioada de vîrf a economiei ante
belice, vpr. încăpea în România, a- 
nului 1980 ? Și nu numai asta, ci 
și cîte Românii ale propriului nos
tru start în zborul prin cincinale 
către acest prag al ultimului sfert 
de veac al mileniului, cîte Româ
nii ale anului 1950 vor încăpea în 
puterea țării pe care o vom înfă
țișa lumii, prin izbinzile noastre, 
în 1980 ?

Pe șantierul 

hidrocentralei GîlceagO performanță de prestigiu
în ultima zi a anului 1975, 

constructorii hidrocentralelor de 
pe valea Sebeșului au obținut 
un nou succes în muncă : stră
pungerea primului tronson, în 
lungime de 742 metri, al galeriei 
forțate de la hidrocentrala Gîl
ceag, cu o lună mai devreme 
față de graficul prevăzut. Con
structorii de pe acest șantier 
s-au angajat ca, în luna ianua
rie a c., să realizeze a doua 
străpungere, predînd astfel în
treaga galerie forțată, care face 
legătura dintre nodul de presiu
ne și centrala subterană Gîl
ceag, cu 15 zile înainte de ter
men, pentru montarea blindaju
lui de oțel. Brigada de mineri 
condusă de-Teodor Gîtlan, aceea 
care a realizat succesul amintit, 
înscrie astfel în cartea de onoa
re a muncii o performanță de 
prestigiu, de bun început pentru 
1976. (Ștefan Dinică).
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Pretutindeni, cîntecele, dansul, voia bună s-au împletit cu urările tradiționale de belșug și noi succese

Minunatul Program de dezvoltare a patriei 
adoptat de Congresul al Xl-lea al partidului, 
condițiile interne in care ne desfășurăm activi
tatea, precum și cursul evenimentelor interna
ționale ne dau temeiul să privim cu optimism 
și deplină încredere viitorul României socialiste.

Cu prilejul Anului nou, doresc să urez eroicului 
nostru popor, constructor al socialismului, împli
nirea tuturor năzuințelor și idealurilor de progres 
și bunăstare, noi succese pe calea făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării 
spre comunism.

NICOLAE CEAUȘESCU
în noaptea Anului nou, la posturile de radio și televiziune au fost transmise 

URĂRILE DIN MESAJUL ADRESAT, LA 30 DECEMBRIE 1975, ÎNTREGULUI NOSTRU 
POPOR, DE SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA.

_________  _________7TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU a primit pe Hani Hassan,
consilier politic al președintelui Comitetului Executiv al O.E.P.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, miercuri 31 
decembrie, pe Hani Hassan, consilier 
politic al președintelui Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Arafat, 
care se află în vizită în tara noastră.

La întrevedere a participat tovară
șul Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, oaspetele a transmis 
tovarășului . Nicolae Ceaușescu din 
partea președintelui Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera

rea Palestinei, Yasser Arafat, un cor
dial mesaj de salut și prietenie, pre
cum și felicitări pentru succesele ob
ținute de poporul român in construi
rea socialismului.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să trans
mită președintelui Yasser Arafat 
salutul său prietenesc, împreună cu 
cele mai bune urări.

în timpul întrevederii a avut loc un 
schimb de păreri in probleme de in
teres comun, îndeosebi în legătură cu 
situația din Orientul Mijlociu, subli- 
niindu-se necesitatea lichidării pe cale 
politică a conflictului existent și in

staurării unei păci trainice șl drepte 
în această zonă, care să asigure, tot
odată, soluționarea problemei poporu
lui palestinean în conformitate cu in
teresele și aspirațiile sale legitime, in
clusiv de a-și constitui un stat pro
priu, independent.

în acest cadru a fost exprimată do
rința oomună de a dezvolta în con
tinuare raporturile de conlucrare prie
tenească dintre Partidul Comunist 
Român și Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei, în folosul celor două 
popoare, al cauzei păcii, colaborării 
și progresului în lume.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
ambianță cordială, prietenească.

La miezul nopții,

lâ inaugurare de cincinal
ȘTIRI DESPRE SUCCESE Șl FAPTE DE VREDNICIE,
DE LA VETRELE PRODUCȚIEI CU „FOC NESTINS"

Ca și în ceilalți ani, reporteri și corespondenți ai „Scîn- 
teii" au fost prezenți și acum, în noaptea de la cumpăna 
de ani, în locuri de muncă unde, prin specificul condițiilor 
tehnologice, producția se desfășoară fără întrerupere. Fap
tele relatate de Ia aceste locuri de muncă, unde, practic, s-a 
inaugurat noul cincinal, constituie expresii ale voinței și ho- 
tărîrii clasei muncitoare, a întregului nostru popor de a 
munci cu și mai multă hărnicie, dăruire și abnegație pentru 
îndeplinirea în bune condiții a planului pe 1976, temelie 
trainică a unei noi trepte de progres și de prosperitate con
tinuă a patriei.

GALAȚI
Colectivele de muncă ale Combina

tului siderurgic Galați au început cu 
bine noul an 1976. Astfel, în zilele de 
1 și 2 ianuarie, sarcinile de plan au 
fost îndeplinite cu succes Ia toți in
dicatorii, obținîndu-se producții de 
bună calitate și la cocs metalurgic, 
și la oțel electric și de convertizor, 
și la fontă etc. După cum ne-a spus 
economistul loan Mitică, secretarul 
comitetului de partid de pe platforma 
combinatului, siderurgiștii gălățeni, in 
frunte cu comuniștii, au lucrat cu

DE REVELION: MILIOANE DE TOASTURI - UN GlND, O VOINȚĂ:

Anul va fi bun, cu spor, 
prin munca bună a tuturor!

® La răspîntia dintre ani - 
cu satisfacția împlinirilor și 
cu încredere în viitor ® Urări
le adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au stîrnit 
un puternic ecou în conștiința 
întregii națiuni ® „Al doilea 
revelion" în 1 000 de locuri ® 
Instantanee despre plutașii 
Bistriței și atomii energiei 
nucleare ® „A cincea secundă 
suplimentară" și un toas’ 
pentru... cifre © Rodnicia cir 
dualului încheiat - la teme! 
celui pe care îl începem ® I 
lurile „Ciocîrliei" la hora 
7 500 de dansatori © Ret' 
ad-hoc: „...Care bucurie 
mulți ani să fie !"

A fost un revelion ca toate celelalte șl, totuși, 
deosebit. A fost ca toate celelalte pentru că șl 
în această Noapte a Nopților de la cumpănă de 
ani, oamenii de pe întreg cuprinsul patriei — 
de la Cărei la Vama Veche șl din obcinele Bu
covinei pînă la Porțile de Fier —• s-au adunat 
laolaltă, potrivit obiceiului din străbuni, și au 
întîmpinat noul an cu voioșia preaplinului lor 
sufletesc. A fost însă șl un revelion deosebit 
deoarece, de data aceasta, bătăile de ornic de 
la miezul nopții n-au marcat numai trecerea 
dintr-un an intr-altul, ci șl trecerea dintr-un cin
cinal încununat de mari izbînzi — într-un cinci
nal deschizător de noi și însorite perspective 
pentru viitorul patriei, al fiecărei familii și al 
fiecărui cetățean, cincinal ce face parte, pentru 
întîia oară, dintr-un Program cu largă deschidere 
spre România comunistă a anului 2000.

Fie că au petrecut revelionul în |urul tradițio
nalelor mese prietenești — acasă, cu familia, 
cu prietenii sau la cluburi și palate de cultură, 
în restaurante sau la cabane — fie că au întim- 
pinat noul an la gurile furnalelor, în fața tablou
rilor de comandă ale marilor centrale electrice 
sau iîngă Instalațiile combinatelor chimice — în 
acele locuri ale „focului nestins" care simboli
zează însăși continuitatea efortului creator peste 
luntea de lumină a anilor — cel 21 000 000 de

cetățeni al României socialiste au pășit pragul 
noului an cu optimism, au ascultat urările din 
Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu, trăind 
sentimente de Intensă satisfacție și de profundă 
încredere. SATISFACȚIE — pentru biruințele co
lectivelor de muncă in bătălia cu timpul, biruințe 
care au făcut ca numeroase întreprinderi să 
sărbătorească, în acea noapte, într-un fel un „al 
doilea revelion", după cel simbolic, prin îndepli
nirea înainte de termen a cincinalului I ÎNCRE
DERE — în viitorul jalonat de planul pe 1976, de 
noul cincinal, de Programul partidului, în capa
citatea creatoare a poporului de a transpune 
prevederile acestora în trăinicia faptei.

...Iar la toate miile de revelioane sărbătorite în 
această noapte a voioșiei, din toate urările tra
diționale pe care oamenii și le-au adresat unii 
altora, s-a înălțat o urare comună, un toast una
nim izvorit din adîncul milioanelor de Inimi: 
„La mulți ani, partid conducător, chezaș al tu
turor izbinzllor noastre prezente și viitoare I La 
mulți ani, patrie Iubită, Românie socialistă, pe 
care, prin fapta mîinllor șl minților noastre, te 
vom înălța pe cele mal înalte trepte ale luminii 
și prosperității I".

Anul in care am pășit va fi un an cu spor, 
prin munca dîrză, hotărîtă, a tuturor.
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deosebită grijă, spirit gospodăresc, 
într-o atmosferă de disciplină și con
știinciozitate — așa cum cer sarcinile 
planului pe 1976, sarcinile noului 
cincinal. (Dan Plăeșu).

PRAHOVA
La toate instalațiile marelui com

binat petrochimic de la Brazi, pro
cesele tehnologice, urmărite cu aten
ție de către operatori, maiștri și in
gineri, s-au desfășurat normal, sar
cinile de plan au fost bine îndepli
nite. „Primele două zile ale noului 
an — ne-a spus directorul tehnic al 
Centralei industriale de rafinării și 
petrochimie Ploiești, inginer Vasile 
Popescu, pe care l-am găsit la dis
peceratul central al combinatului — 
au fost de bun augur, au oglindit 
încă o dată disciplina și înalta res
ponsabilitate muncitorească a colec
tivului de la Brazi. Nu s-a înregis
trat nici o întirziere de la serviciu, 
nici o absență. Cu toții au lucrat cu 
mult spor și hărnicie". (Constantin 
Căpraru).

HUNEDOARA
Prima șarjă de oțel a anului 1976, 

care a inaugurat șuvoiul de metal 
hunedorean al noului cincinal, a fost 
elaborată de echipa primului topitor 
Iordache Barbu, la cuptorul nr. 6 al 
oțelăriei nr. 2. Au urmat, rînd pe 
rînd, șarjele de la cuptoarele Mar
tin nr. 8 și 7, de la cuptorul 3 al 'oțe
lăriei electrice. Aceeași atmosferă de 
muncă intensă a domnit și pe plat
formele furnalelor hunedorene, la 
liniile grupului de laminoare, ale 
fabricilor de aglomerare a minereu
rilor și la bateriile de cocsificare a 
cărbunelui. (Sabin Ionescu).

BACĂU
Debutul promițător pe care l-a fă

cut în noul an colectivul Combina
tului de celuloză și hîrtie Letea din 
Bacău confirmă încă o dată rodnicia 
inițiativei: „Nici o mașină Si nici 
un utilaj sub randamentul planificat, 
nici un minut nelucrat". Astfel, in 
primele două zile ale anului 1976, 
toate mașinile au funcționat din 
plin, realizîndu-se importante canti
tăți de hîrtie și celuloză. (Gheorghe 
Baltă).

ARGEȘ
Anul nou i-a găsit pe cimentiștil 

de la Cîmpulung Muscel la datorie. 
Muncind cu hărnicie, lucrătorii com
binatului de aici au reușit să 
producă însemnate cantități d» ci-.

Siderurgiștii gălățeni dau prima șarjă a cincinalului

ment și clincher, realizîndu-și inte
gral sarcinile. Notăm și următorul 
calcul, făcut de specialiști cu acest 
prilej : în combinat s-au realizat, de 
la intrarea sa in producție și pînă 
în prezent, 3,5 milioane tone de ci
ment. (Gheorghe Cîrstea).

IALOMIȚA
Primul schimb din 1976 și din noul 

cincinal de la întreprinderea de ulei 
Slobozia a avut asigurată asistența 
tehnică din partea directorului între
prinderii, inginerul Corneliu Potra, 
care ne-a spus : „Mobilizați de vi
brantul mesaj adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul Anului 
nou, vrem ca în 1976 să obținem re
zultate și mai bune. Ne obligă la 
aceasta și faptul că întreprinderea 
noastră este cea mai mare unitate de 
acest fel din țară. Ne-am propus să 
muncim în acest prim an al noului 
cincinal cu și mai multă hărnicie, în
tr-un spirit de ordine și disciplină 
pentru a realiza o producție de ulei 
comestibil de calitate, pe care s-o li
vrăm ritmic, pentru buna aprovizio
nare a populației". (Aurel David).

NEAMȚ
Cuptoarele de clincher și morile de 

ciment din Bicaz au funcționat din 
plin in cele două zile care au trecut 
din acest prim an al noului cincinal. 
La rampa de expediție am întilnit 
echipa lui Enache Lefter, care în 
noaptea de Anul nou a avut misiu
nea să încarce primul tren al noului 
an cu produsele realizate aici. La o- 
ra 0,43, trenul nr. 56 982, condus de

mecanicul Neculai Arhire, a primit 
cale liberă, ducînd spre șantierele din 
Galați și Constanța primele cantități 
de ciment din noul an de muncă. 
(Ion Manea).

HARGHITA
Focul furnalelor nu s-a stins o clipă 

nici la întreprinderea de fier din Vlă- 
hița, străveche cetate a metalurgiei 
harghitene, care a împlinit anul tre
cut 150 de ani. Sub atenta suprave
ghere a maiștrilor Lantzky Kăroly și 
Daniel Gydrgy, echipele furnaliștilor 
au elaborat prima șarjă chiar In pri
ma oră a anului 1976. Șeful serviciu
lui furnale, Mihăly Albert, a ținut să 
fie prezent la acest moment inaugu
ral al producției primului an din noul 
cincinal. Apoi. în tot cursul zilelor 
de 1 și 2 ianuarie, s-au înregistrat 
importante realizări la capitolul pro
ductivitatea muncii, datorită unei bu
ne organizări pe întregul flux al pro
ducției. (Istvan Bartunek).

GORJ
Semne bune anul are și pentru 

colectivul de muncă al Combinatu
lui de lianți și azbociment din Tg. 
Jiu, una din unitățile gorjene în 
care procesele de producție nu cu
nosc întrerupere niciodată. în pri
mele două zile ale anului, cele mai 
bune realizări în producție le-au ob
ținut schimburile conduse de maiștrii 
Constantin Coica și Nicolae Lăpăduș 
— primul de la secția cuptoare clin
cher, iar cel de-al doilea — de la 
secția mori ciment. (Dumitru Prună),
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Cîteva mii de Inimi tinere, simbolizind tinerețea întregii Românii, au petrecut revelionul tineretului, 6ub cupola luminata de veselia tuturor Foto : S. Cristian

Toast la revolioanele nr. 2
Astronomii au demonstrat indubi

tabil : și 1975, asemeni ultimilor pa
tru ani, a. fost mai mare cu... o se
cundă decît alți ani. Deci, cronologic, 
cincinalul pe care I-'am încheiat a 
avut 1 826 de zile și cinci secunde.

La citeva clipe după ce această „a 
cincea secundă suplimentară" era 
marcată pe cadranele ceasornicelor, 
reporterii și corespondenții noștri s-au 
adresat unora dintre cei ce au înscris, 
în calendarul acestui cincinal, multe 
zile, săptămîni și luni... suplimenta
re, peste „planul" inițial al lui Cro
nos.

...Un prim popas în mijlocul unui 
revelion plin de voioșie, de cîntece 
și urări izvorîte din folclorul străve
chiului ținut românesc din nordul cel 
mai de nord al țării — Maramureșul. 
Ne aflăm în mijlocul minerilor de 
la Ilba, județul Maramureș, care au 
realizat cincinalul și au sărbătorit 
lntîia oară „revelionul 1976" la 1 no
iembrie 1974. La acea dată, cu 
14 luni mai devreme, Exploatarea 
minieră Ilba raportase : „Gata, am 
încheiat cincinalul !“ Era prima în
treprindere din județ și printre pri
mele din țară care îndeplineau 
înainte de termen cincinalul. Ce a 
însemnat 
Ilbei ?

— Cea mai mare izbîndă, cel mai 
mare succes din întreaga istorie a 
minei — aprecia, într-o clipă a nopții 
de la hotarul dintre aceste două cin
cinale, Alexandru Ciobanu, 
rul comitetului de partid al 
tării.

— Iertați insistența (a... 
totuși, corespondentul ziarului nos
tru, Gheorghe Susa), ce amănunte 
ne mai puteți da ?

— Știți, nu prea sînt obișnuit să 
dau... rapoarte de producție in ase
menea împrejurări, cu paharul.de yin 
pe masă — s-a „scuzat" tovarășul 
Ciobanu. Dar ceva tot o să vă spun : 
minerii au dat suplimentar o pro
ducție de 155 milioane lei, iar cîștigul 
mediu pe lucrător a crescut, numai 
în această perioadă, cu 800—900 lei.

...„Gata, am încheiat cincinalul !" 
raporta la 1 iulie 75 în „Scinteia" și 
Industria județului Suceava, primul 
dintre județele țării care a obținut 
un asemenea prestigios succes. Co
respondentul nostru, Gheorghe Pa- 
rascan, l-a găsit pe economistul Tra
ian Senciuc, directorul direcției ju
dețene de statistică, petrecindu-și 
revelionul împreună cu familii ale 
prietenilor și tovarășilor săi de mun
că. Și, ca om deprins să mînuiască 
lesne datele statistice, nu i-a venit 
greu nici de data asta — ba chiar 
a fost bucuros — să se folosească de 
prilej pentru a le aminti. Dar într-o 
formă originală.

— Permiteți-mi să ridic un toast 
pentru-.cifre — a spus interlocutorul 
nostru. Există om să „uite" ziua re
velionului ? Nu. Or, tot așa, nici noi 
nu uităm ziua de 28 iunie, cînd, cu 
două zile mai devreme decît în anga
jamentul luat față de partidul nos
tru, industria Țării de Sus a raportat 
îndeplinirea integrală a prevederilor 
pe cincinal. Și deși noaptea aceasta 
e o noapte de distracție și petrecere, 
tot am să vă spun o cifră : anume 
că producția industrială suplimentară 
a fost de 4,6 miliarde lei, cit întreaga 
producție industrială pe care o reali
za județul in anul 1968.

...25 iunie 1975. „întiiul revelion" 
al Bucureștilor. Capitala, a cărei in
dustrie participă cu circa 17 la sută 
la producția întregii țări, raporta :

„Gata, am încheiat cincinalul !“ — și 
aceasta cu citeva zile mai devreme 
decît prevedea angajamentul asumat 
de organizația municipală de partid. 
Efectul ? O singură cifră edificatoa
re —- România a beneficiat de o pro
ducție industrială suplimentară în 
valoare de aproape 52 miliarde lei.

„Gata, am încheiat cincinalul !“ au 
raportat în total circa 1 000 de între
prinderi din țară, precum și județele 
Covasna, Botoșani, Satu-Mare, Ma
ramureș, Vrancea, Constanța, Me
hedinți, Mureș, Brașov, Bihor, Cluj, 
Sibiu, Brăila, Ialomița, Iași, Bacău, 
Caraș-Severin, Neamț, Vaslui, Arad, 
Dolj, Alba, Galați, Prahova, Buzău. 
Timiș. întrucît ele au petrecut atunci, 
înainte de termen, „revelionul", nu 
mai insistăm asupra modului cum îl 
sărbătoresc acum.

— Cu o excepție — intervine co
respondentul ziarului nostru pentru 
municipiul București, Dumitru Tir- 
cob. Fiindcă excepția se găsește chiar 
în „inima" Capitalei...'

care îndeplineau
aceasta pentru minerii

secreta- 
exploa-

insistat,

Iată-ne deci în marile _______
ale Palatului sporturilor și culturii, 
unde petrec, împreună cu familiile 
lor, 600 de membri ai colectivului

foaieruri

blnat de fire șl fibre sintetice. Un 
grup de colindători i-au spus că II 
cunosc foarte bine pe „nea Ion Plu- 
tașu". Nedumerire 1 Gazda, primin- 
du-I după datină, cu bucurie 
un păhărel de „buturugă", l-a 
rit :

— Da, oamenii îmi zic și 
„plutașul", pentru că, înainte 
deveni chimist, lopătam cu plutele pe 
Bistrița. Nu-i nevoie să scrieți des
pre asta ; ca mine sînt, poate, mii 
de bistrițeni. Combinatul ne-a 
schimbat viața, e pentru noi „a doua’ 
casă" ; e firesc, nu-i așa, ca acum, 
în prag de an nou, să ne gîndim și 
la cum va arăta „casa" aceasta în 
anii ce vor veni. Dacă în cincinalul 
1971—1975 combinatul nostru a reali
zat de trei ori cit în cincinalul an
terior, in 1976, prin traducerea în 
viață a hotărîrilor adoptate de Con
gresul al XI-lea al partidului, pro
ducția combinatului trebuie să creas
că cu încă aproape 10 la sută. Și 
asta nu prin noi investiții, ci prin 
sporirea productivității, care va a- 
junge la peste 500 000 lei pe mun
citor. Pentru această jumătate de 
milion, care înseamnă muncă și în
vățătură, învățătură și muncă, ridic 
acum paharul !

...22 octombrie 1974. De ce 74, cînd 
ne aflăm în 1976 ? Pentru că atunci,

ANUL M

și cu 
lămu-
acum 
de a

din cincinalul revoluției tehnico-ști- 
ințifice, ne revin răspunderi și mai 
mari. Dar le vom face față cu 
succes. Vedeți, cînd asculți colin
dul tradițional de Anul nou ai în 
minte doar imaginea satului, a unei 
țâri agricole. E mare distanța, nu-i 
așa, pină la Programul nuclear na
tional, pină la energetica nucleară 
prevăzută a se naște în acest cinci
nal ? Dar tocmai această distanță atit 
de mare ne dă o încredere mare.de

„Pămîn tul
cînd omul

...Dar fiindcă a venit vorba 
tradiționalul colind, hai să-l 
tăm, împreună, în Ialomița :

despre 
ascul-

Facefi„Aho, aho, țărani firtați ! / 
roată ți-ascultati / C-am venit ia 
pluguțor / Să urăm de viitor / Ca 
s-aveți in 76 / Holde mindre ți mă
noase / Vite multe ți frumoase / Și 
mai mult belțug in case / S-avefi nu
mai bucurii / Cite spice-s pe tim
pii / Din Bihor in Bărăgan / La anul 
ți la mulți ani !“.

Deci să ciocnim pentru știință 
tehnică, 
cum se 
nic“ !

De ce 
instantanee — cel despre fostul plu
taș de pe Bistrița, azi operator chi
mist, cu acesta referitor la aplicațiile 
revoluției tehnico-științifice și ener
gia nucleară în noul cincinal ?

Răspunsul e prea limpede ca să-l 
mai consemnăm...

51 
Și.pentru gindirea omului, 

spune, pentru „atomul paș-

am pus alături aceste două

e darnic
e harnic11

care de zece ani încoace fac să ro
dească fostele funduri de Iac și pri- 
valuri, s-au adunat pe malul stîng al 
fluviului, la sediul întreprinderii a- 
gricole de stat Insula Mare a Brăi
lei, ca să petreacă împreună noaptea 
sfîrșitului și începutului de an, noap
tea bilanțurilor.

— în ultimii cinci ani au trecut 
Dunărea 1 035 000 tone cereale — grîu 
și porumb — ceea ce, alături de al
tele, Înseamnă o producție globală a- 
gricolă de 1,9 miliarde lei — ne-a 
spus inginerul Ion Vlad, directorul

întreprinderii. Nu Intîmplător „insula" 
a fost supranumită și „uzina de po
rumb" a României. Ce urmează ? în 
următorii ani, „insula" va fi complet 
irigată, ceea ce ne va permite obți
nerea unei producții de 1 700 000 tone 
cereale și o producție globală de 2,8 
miliarde lei. Sînt convins că le vom 
obține,' avâm oameni capabili, un « 
lectiv cu o bună experiență. J1 si 

’ ’ ' '^^Gvă- 
uite, 

darnic-

spune că avem pămînt.h'i*''^- 
rat, dar eu aș mai adă> 's 
fac și versuri — că pămîn 
atunci cind omul e harnic.

La izvorul voioși®!
*

i

canizatori, peste 20 familii 
intelectuali, fii ai satului, _ 
câți să învețe prin școli în toată 
țara și reintorși în locul de baștină 
pentru a pune umărul la Înflorirea 
comunei. S-a petrecut ca într-o mare 
și strins unită familie. Evident, 
într-un astfel de moment s-au 
amintit și succesele anului care a 
trecut. Dar mai frecvente au fost gîn- 
durile de viitor. în noul cincinal, aici, 
în cooperativă, va fi irigată întreaga 
suprafață de ■ aproape 4 000 ha. Un 
motiv de satisfacție, dar și de preo-

de 
ple-

Pavillonul „E.R.E.N." a fost și In a- 
cest an locul unde mulți tineri din 
Capitală — peste 7 500 de muncitori, 
elevi, studenți, ingineri, medici, cer
cetători,. militari — și-au dat întîlnire 
■pentru a sărbători revelionul.

...Clipa de cumpănă dintre ani a 
trecut. Sîntem in 1976. Din 7 500 de 
piepturi tinere se înalță spre bolta 
poleită a uriașei săli — și dincolo de 
ea — într-un singur glas, un sincer, 
fericit și mîndru „La mulți ani ! La 
mulți ani fericiți, spornici, Imbelșu- 
gați ! La mulți ani României socia-

prietats personală ; studenta

BUN, CU SPOR,
MUNCA BUNA il TUTUROR!

întreprinderii de niașini grele din 
București (al cărei colectiv a înfăp
tuit cincinalul la 27 iunie). îi recu
noaștem, printre alții, pe Mircea Uță, 
șef de atelier, Pavel Dedu, șef de 
echipă, Lixandru Dumitrescu, maistru 
— toți trei din secția turboagregate, 
unde in ultimele zile ale anului 1975 
au trecut cu succes probele prima 
turbină de 50 MW realizată în între
prindere și a cincea de 330 MW. Re
cunoaștem, de asemenea, pe cazan
giul Nicolae Rădulescu, pe sudorii 
Dumitru Drăghici și Ion Marin, care 
se numără printre făuritorii primei 
coloane de sinteză fabricate în țară 
și expediate Combinatului chimic din 
Arad. Și, ciocnind un pahar de Anul 
nou cu tovarășii de muncă, de în
trecere și izbînzi, pe Alexandru 
Beșa, secretarul comitetului de par
tid; pe Nicu Constantin, directorul 
general al acestei întreprinderi... gre
le. Căci, prin aportul ei, al tuturor 
unităților bucureștene, într-o zi, Ca
pitala dă azi o producție industrială 
de peste 337 milioane lei. în 1976 ? 
Cu 10,2 la sută mai mult. Deci o so
coteală simplă : 337 plus circa 35, 
egal 372 milioane lei producție in
dustrială pe zi.

Uite-așa, ne-a „furat condeiul" și, 
In loc să scriem despre petrecere, 
despre dans și muzică, am închinat 
și noi un toast... cifrelor.

Mai exact, făurarilor lor.

Ife mesaj al încrederii
Acele ceasornicelor, milioanele de 

perechi de ace ale milioanelor de fe
lurite ceasornice, potrivite mai cu 
grijă ca oricînd, au intrat în zona mi
nutelor solemne. Plugușoarele și mu
zica non-stop transmise de apara
tele de radio și televiziune 
tesc apropierea momentelor 
mai înaltă emoție. Și clipele 
te sosesc. Peste țară răsună 
glasul cunoscut, glasul iubit al băr
batului din fruntea destinelor noas
tre. Sînt reascultate, cu satisfacție și 
Încredere, urările adresate întregului 
popor de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al Par
tidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

„Dragi tovarăși și prieteni, 
Cetățeni ai României socialiste !“ 
Nimeni nu poate pretinde a cu

noaște infinitatea ipostazelor prin 
care sînt trăite aceste momente. Dar 
o imagine de mare forță metaforică 
este, fără îndoială, aceea întîlnită la 
Hunedoara ca și la Tîrgoviște, la Re
șița ca și la București, la Galați ca 
și la Băilești — da, la Băilești ! — 
imaginea-metaforă reală a micului a- 
parat cu tranzistoare deschis lîngă do
goarea veșnică a cuptoarelor siderur
giei. Ion Bogdan, maistru de schimb 
la oțelăria nr. 2 a Combinatului si- 

în

faptă a luminosului Program 
partidului. Cum s-ar zice, mai in noaptea revelionului, constructorii de mașini de la întreprinderea „23 August" au „construit" un „agregat" 

ce s-ar putea numi veselie, încredere în succesele viitoare

liste, partidului, întregului popor 1 La 
multi ani tovarășului Nicolae 
Ceaușescu !".

Iar cînd paharul de șampanie a fost 
golit, deasupra mulțimii de tineri au 
răsunat trilurile Ciocîrliei. Și cu toții 
s-au prins — cercuri concentrice — 
într-o mare horă, unduitoare ca hol
dele de grîu. Au jucat alături jocul 
neuitat din tată-n fiu : strungarul 
Radu Donciu de la „23 August" — 
care anul trecut s-a mutat împreună 
cu familia într-un apartament pro-

prietate personală ; studenta In anul 
III la Facultatea de chimie Gabriela 
Pîrvulescu — cu gindul la examenul 
de cinetică ; inginerul Pavel Luncea- 
nu — de la Institutul de proiectări 
căi ferate — care și-a propus să-și 
dea doctoratul în anul care a înce
put ; eleva Angela Teodorescu de la 
Școala postliceală sanitară Fundeni — 
cu gindul la viitoarea profesie.

Au jucat și au petrecut cu acea 
voioșie pe care o dă convingerea 
că ceea ce îți propui, ceea ce dorești 
se poate Împlini, că partidul comu
niștilor ii chezășuiește toate condi
țiile de materializare. Convingere 
care stă, de fapt, Ia izvorul voioșiei.

...La Baia Mare, Intr-un local de pe 
malul Săsarului, cîteva sute de tineri 
au ridicat paharul și au cîntat „La 
mulți ani 1“ pentru tot ce s-a făcut 
pentru ei (numai in Baia Mare s-au 
calificat profesional, In cincinalul tre
cut, 3 000 de tineri). Au închinat apoi 
pentru succesul inițiativei lor „Mara
tonul autodepășirii".

La Timișoara, revelion studențesc. 
Intr-un răboj sonor al succeselor, s-a 
vorbit, printre altele, despre noul 
complex de învățămînt, despre noua 
stațiune didactică experimentală a 
Institutului agronomic, despre noile 
pavilioane ale facultăților de meca
nică și electrotehnică, despre noua 
stație-pilot studențească, toate con
struite pentru ei în cincinalul trecut.

La Arad, un alt revelion al tinere
tului. Participanți : tinerii fruntași în 
producție. Brigăzi întregi de tineri 
petrec și aici, desigur, cu bucuria suc
ceselor, cu speranța In și mai mari 
bucurii pe anul 1976. Cum se spunea 
într-un plugușor : „Pentru anul 76 / 
Doar realizări frumoase 1 / Tineretul 
să aspire / Tot mai sus, spre fericire 1“

De fapt, s-ar putea spune că reve
lionul tineretului s-a sărbătorit în în
treaga țară, din graniță-n graniță. Cu 
acea voioșie pe care o dă convingerea 
în posibilitatea reală a materializării 
unor astfel de aspirații.

Fie anul, un an pașnic!
por-

preves- 
de cea 
aștepta- 
din nou

la oțelăria nr. 2 a Combinatului 
derurgic de la Galați, intrată 
funcțiune anul trecut, ne spune :

— Am ascultat textul integral 
cuvintării în seara Zilei Republicii. Iar 
acum — urările. Și vreau să spun că 
la urările de mai bine pe care 
ni le-a adresat secretarul general al 
partidului vom răspunde printr-o 
muncă mai bună, pentru realizarea

al

in
al „_______ ___  _ . ...
binele stă în miinile noastre. în 76, 
Combinatul siderurgic de la Galați 
trebuie să realizeze un spor mediu 
de producție de circa un milion tone 
oțel, aproape cit întreaga producție 
anuală a Reșiței. înțelegeți, numai 
sporul e cit Reșița ! Și nu greșesc 
dacă spun că toți siderurgiștii gălă- 
țeni sînt hotărîți să obțină acest spor 
cu oțel de calitate.

Pe întreg cuprinsul țării — aceleași 
ginduri, aceleași sentimente de ata
șament față de partidul călăuzitor, 
aceeași încredere in viitor. Vîr- 
stnici și tineri, femei și bărbați, 
oameni de diferite profesii, fii ai pa
triei de diferite naționalități. întrea
ga suflare a națiunii socialiste a 
preluat bărbăția mesajului.

Tinărul scriitor Szekernyes Lăszlâ, 
din Tirgu-Mureș, ne-a declarat cînd 
Anul nou avea doar o vîrstă de cîteva 
minute : „Că anul acesta va fi pen
tru poporul nostru un an de progres 
sigur, spre fericire și bunăstare, nu 
încape nici o îndoială. Continuăm 
ceea ce ne-am propus prin Pro
gramul partidului, inaugurind un 
cincinal al gîndirii înaintate, al revo
luției tehnico-științifice. Și avem în- . 
credere. Deplină încredere în viito
rul nostru. Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îmi stăruie în 
gind, cum cred că stăruie acum în 
gindul fiecăruia, fie el român, ma
ghiar, german sau de altă naționali
tate. Este un mesaj' al încrederii în 
viitor, in acel viitor pe care noi nu 
numai îl așteptăm, ci il și cultivăm. 
De aceea ridic paharul meu în cinstea 
acestui viitor și a partidului care ne 
călăuzește spre el".

din Capitală, revelion muncitoresc cuLa clubul „Grivița roșie" voioșia șl......Perinlță"

Plutașul și... atomul
...La numai un minut după ce ace

le ceasornicului au indicat trecerea 
in noul an de muncă, coresponden- 

\^tul nostru Ion Manea căuta pe stră-

zile Săvineștiului locuința operato
rului chimist Ion Radu, care, îm
preună cu soția și cu alți 6 membri 
ai familiei, lucrează în marele com-

vizitînd Centrul național de fizică de 
la 
al .
Ceaușescu, sublinia că acest centru 
reprezintă prototipul organizării vii
toare a activității noastre de cerce
tare, invățămint și producție, consti
tuind un model, un simbure al co
munismului.

— De atunci, de la acea vizită, am 
făcut alți pași înainte, ne spune, la 
un revelion al cercetătorilor, dr. Ioan 
Brânduș, inspector general în Comi
tetul de Stat pentru Energia Nu
cleară. Acum, cu noul an, primul

Măgurele, secretarul 
partidului, tovarășul

general 
Nicolae

...De două decenii și jumătate, de 
cind și-au unit bunurile și brațele 
pentru a se bucura cu toții de dăr
nicia pămintului, cooperatorii din co
muna Gheorghe Lazăr, județul Ia
lomița, și-au format o tradiție din 
sărbătorirea în colectiv a revelionu
lui. Anul acesta au fost peste 150 de 
familii, împreună, ca și la muncă, pe 
cimp sau în sectorul zootehnic. Dis- 
cutind cu Eroul Muncii Socialiste Ni
colae Andrei, președintele cooperati
vei agricole încă din 1950, de la în
ființarea acesteia, încercăm o statis
tică a celor prezenți : 102 familii de 
cooperatori, 28 familii de me

cupări gospodărești. Așa că nu ne-am 
mirat dacă, chiar și în acea noapte, 
s-au putut auzi, din cind în cind, și 
crîmpeie de discuție despre probleme 
de muncă, despre arta și lupta de a smulge • - ■■ ■ 
gate.

...Am 
mărate 
știe să 
am avut-o la revelionul 
pentru cei care 
Mare a Brăilei. Au fost acolo 
200 de mecanizatori, fermieri, naviga
tori, economiști, zootehniști, ingineri 
împreună cu soțiile. Oamenii aceștia,

pămintului recolte și mai bo-

auzit spunindu-se de nenu- 
ori că cine muncește bine 

și petreacă bine. Confirmarea 
organizat 

lucrează în Insula 
vreo

La dana marilor petroliere. In . 
tul nou, cheiul e umbrit și luminat
— umbrit și luminat în același timp
— de silueta impresionantă a navei 
„Dacia". Pompele revarsă țiței în 
arterele portului, zumzăie fără în
trerupere — 80 000 de tone de aur 
negru așteaptă in pîntecele navei — 
iar zgomotul lor monoton degajă li
niște și siguranță. Muzica liniștitoare 
a acestui zumzet pașnic de pompe 
îl face și pe Genghiomer Cetîn, o- 
mul sub comanda căruia încărcătura 
a fost adusă cu bine din Golf, să 
petreacă revelionul în tihnă. Acasă.

Și cargoul „Livezeni" a sosit în 
noaptea aceasta. Și comandantul Iui, 
Teodor Caiman, ai cărui pași răsună 
spre casă în liniștea nocturnă a 
străzilor Constanței, trăiește o noap
te de tihnă și bucurie.

Apropiindu-se de radă, „Dacia", 
„Livezeni" s-au ocolit cu „Tîrgu- 
Mureș", cu „Săcele". Echipajele a- 
cestora urmau să petreacă revelionul 
în larg, în marș. Alte catarge cu tri
color, din flota de 98 de nave mari
time, purtau la distanțe mari, unele 
aproape de antipod, soliile noastre. 
A intrat în obișnuință să se rosteas
că „La multi ani !“ în românește pe 
multe meridiane ale lumii, de către 
marinari, petroliști, diplomați, con
structori de tractoare. E o mă
sură a dorinței noastre de a coo
pera în bună pace, de a da și 
primi, de a Învăța de Ia alții și de 
a oferi altora ceea ce știm, de a 
schimba bunuri ale miinii și minții, 
de a desfășura eforturi comune pen
tru un viitor bun și mai drept al 
tuturor.

Departe de mare, aproape de cen
trul geometric al suprafeței țării, în 
Brașov, Ia cantina studenților. Peste 
800 de studenți din toate centrele 
universitare din țară petrec reve
lionul. O noapte de neuitat, cu multă 
veselie și bună dispoziție.

— Este al patrulea revelion 
care îl petrec -în România — ne spu
ne Dagig Mohamet, student sudanez 
în ultimul an la farmacie (I.M.F. 
București) — și trebuie să vă spun 
că sînt cucerit de obiceiurile și tra
dițiile dumneavoastră, cît și de os
pitalitatea românească'. Vă declar 
cu sinceritate că m-am legat mult 
de țara și poporul dumneavoas
tră I Poporul meu primește din 
partea poporului român un spri
jin valoros, concret, în 
unei vieți noi în țara m^ 
ficient dacă voi arăta p, 
oră, în Sudan, se găf, ' 
grupuri de specialiști^ 
ne acordă un mar^,. 
voltarea industriei.' 0 i- 
punerea în valor q., 
minerale etc. Ar-, 
ciocnim acum "’Cti 
prietenii de dL
-Cu ce se 

părăsi Româ
— Cu ser 

cere și pr /

pe

edificarea 
Este su- 

această 
neroase 

care 
i dez- 
rii, la 
"■surse 
a, să 
mtru

veți
in-
de

și, mai ales, cu dorința 
în România cit mai des.

mai curate 
ca să revin 
Să vă fac și o confidentă : cînd mă 
voi căsători, aici am să-mi petrec 
„luna de miere"...

...Da, așa ne sporim mereu prie
tenii — prin spiritul de frăție, prin 
simpatie și sprijinul fată de popoare
le dornice de libertate și viată mai 
bună, prin dragostea de pace și drep
tate în lume.

— Să fie 76 un an de pace,.me 
spunea învățătorul Ștefan Szabo, affi 
comuna Livada, județul Satu-Mare, 
care împletește calitatea de dascăl ai 
copiilor cu aceea de propagandist în 
rîndul părinților. Să fie un an de 
pace, așa cum dorește poporul nos
tru, așa cum doresc toate popoarele. 
Sigur, asta este o speranță, dar pot 
spune că la aceste speranțe se adau
gă și o certitudine : că patria noas
tră, România, va face totul pentru 
aceasta. Și sîntem mîndri că și noi, cei 
din Livada, l-am putut cunoaște 
direct pe cel care exprimă cu atîta pri
cepere această politică, pe tovarășul 
Ceaușescu, pe care l-am avut în 
mijlocul nostru în cîteva rînduri, cînd 
a poposit sau a străbătut comuna 
noastră, interesîndu-se de realizările 
noastre, dindu-ne sfaturi înțelepte 
pentru dezvoltarea comunei, sfaturi 
de adevărat gospodar, care iubește 
munca și pacea.

Inginerul Ioan Pop de la Institutul 
județean de proiectări Mureș se ală
tură, peste distanțe, acestor gînduri : 
„Intr-adevăr, pe planeta noastră vii
torul poate fi asigurat numai dacă 
există pace. Iar colaborarea între țări, 
așa cum o promovează România, dă 
sens concret acestei noțiuni. în me
sajul de Anul nou al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu s-a subliniat din 
plin această idee atît de scumpă- 
nouă. Să sperăm că noul an va fi nu 
numai mai bogat și mai fertil, pentru 
noi cei ce trăim în perimetrul Car- 
paților, ci va fi un an în care pacea 
mondială nu se va mai tulbura".

★
...Zorii au răsărit deasupra orașe

lor și satelor românești. Sînt zorii 
primei zile a lui 1976. Zori de zi, 
zori de an, zori de cincinal. Și o- 
dată cu copiii care au apărut pe 
străzi și ulițe cu tradiționalele sor
cove, aerul vibrează de veșnic tî- 
năra urare : „Să trăiți, să înfloriți / 
Ca merii, ca perii / In mijlocul ve
rii"...

O urare mai îndreptățită ca orl- 
cînd : nu se spune, pe bună drep
tate, că socialismul și comunismul 
reprezintă primăvara omenirii ? I

Reportaj realizat de
Sergiu ANDON, Victor 
BÎRLADEANU, Mihai 
CARANFIL, Florin CIO- 
BANESCU, Petre NE- 
DELCU, Ion TEODOR 
și corespondenții „Scînteii"

paharul.de
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în noaptea Anului nou

Revelionul
nr. 120

I
I
I
I
I
!

în noaptea de revelion, într-o 
căsuță din satul Mătișești, comu
na Horea, județul Alba, străve
che așezare din Munții Apuseni, 
tradiționala urare „La multi ani" 
a răsunat cu o emoție aparte. 
Urarea se adresa Măriei Costea, 
cea mai vîrstnică femeie de pe 
aceste meleaguri — și, poate, din 
țară. Odată cu noul an 1976, 
Maria Costea a intrat în cel 
de-al 120-lea an al vieții sale. O 
viață în care n-a existat Zi să 
nu muncească. Maria Costea este 
mamă a 12 copii. Care copii i-au 
adus pînă acum peste 100 de 
nepoți, strănepoți și stră-stră- 
nepoți. La cel de-al 120-lea re
velion al său, i-am adresat și 
noi cuvenita urare, la care ne-a 
răspuns cu un călduros „la re
vedere și In ’77". Și la multi ani I

Coincidența
' i numai citeva minute după 

.i.ul 1976 iși făcuse apariția, 
secția chirurgie a Spitalului 

.idețean Slobozia a început 
alerta. S-a ivit^tm caz urgent: 
un nou pacient, Constantin Mu
iat, trebuia urgent operat. Me
dic de gardă : Dan Corbu. Cel 
mai tinăr medic-primar din ju
dețul Ialomița. Ajutat de asis
tenta principală Virginia Du
mitru, medicul a intervenit 
prompt. Coincidența a făcut ca 
intervenția chirurgicală din 
noaptea revelionului să fie cea 
de-a 5 000-a din cariera tinăru- 
lui medic Dan Corbu. 5 000 de 
oameni cărora le-a alinat sufe
rințele îi adresează și pe această 
cale aceeași urare : la mulți ani, 
cu sănătate — pentru el și, deci, 
pentru sănătatea altora ! 

„Casă 
de piatră"

La Oficiul stării civile din Plo
iești s-a prezentat ultima pere
che de însurăței a anului : Ve
rona Șerban și Gheorghe Iacob. 
Ea — țesătoare, el — electrician. 
Au fost felicitați de primarul 
municipiului, le-au fost oferite 
frumoase buchete de flori. Bilan
țul anului arată că în 1975 la 
Ploiești s-au închegat 2 095 de 
noi familii, înregistrindu-se ast
fel cel mai mare număr de căsă
toriți din istoria Ploieștiului. Ti- 
năra pereche și-a împletit petre
cerea nunții cu cea a revelionu
lui, astfel că tradiționalului „La 
mulți ani !“ i s-a adăugat și 
urarea : „Casă de piatră !“

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă d'e 
felicitare ministrului relațiilor exter
ne al Republicii Cuba, Râul Roa 
Garcia, cu prilejul Zilei eliberării.

★
Cu prilejul celei de-a XVII-a ani

versări a Zilei eliberării — sărbătoa
rea națională a poporului cubanez — 
Consiliul Național al Frontului Uni
tății Socialiste, Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, Consiliul 
Național al Femeilor, alte instituții 
centrale și organizații obștești 
țara noastră 
de felicitări 
din Cuba.

din 
au transmis telegrame 
organizațiilor similare

cuvîntare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Democratice a Sudanului, pre
ședintele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, Nico
lae Giosan, a adresat o telegramă de 
felicitare președintelui Adunării Na
ționale Populare, a acestei țări, Ra- 
hid-EI-Taher.

★

Cu ocazia celei de-a XX-a aniver
sări a Zilei independenței naționale 
a Republicii Democratice a Sudanu
lui, George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, a transmis o tele
gramă de felicitare ministrului de 
externe sudanez.

Excelenței Sale Domnului RUDOLF GNAEGI
Președintele Confederației Elvețiene

Cu ocazia instalării Excelenței Voastre în înalta funcție de președinte al 
Confederației Elvețiene, vă adresez calde felicitări.

îmi exprim convingerea că legăturile tradiționale de prietenie și colabo
rare statornicite intre România și Confederația Elvețiană se vor extinde și 
adîncl tot mai mult în interesul reciproc al popoarelor noastre, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

SUDAN: Două decenii de independență

I
I
I
I
I
I
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I
I
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★

Cu prilejul celei de-a XVII-a ani
versări a Zilei eliberării — sărbătoa
rea națională a poporului cubanez — 
ambasadorul acestei țări la București, 
Humberto Castello Aldanas, a rostit o

★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare Congo, 
Theophile Obenga, cu prilejul numi
rii sale în această funcție.

(Agerpres)

Decernarea premiilor C.C. al U.T.C 
pentru literatură
La sediul C.C. al U.T.C. a avut loc 

festivitatea decernării premiilor C.C. 
al U.T.C. pentru literatură pe anul 
1975. La festivitate au luat parte re
prezentanți ai Uniunii scriitorilor, 
scriitori, critici literari, ziariști. Pre
miile au fost înmînate de tovarășul 
Ioan Traian Ștefănescu, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului.

Premiile au fost atribuite : Pentru 
poezie — Dan Mutașcu — volumul 
„Țara ca meditație", Editura militară; 
George Țărnea — volumul „Starea de

pe anul 1975
iubire". Editura „Facla" ; Kenâz 
Ferenc — volumul „Az Atvilăgltott 
Foldgomb" (Globul luminat), Editura 
„Kriterion" ; Werner Sollner — volu
mul „Wetterberichte" (Timpul proba
bil), Editura „Dacia". Pentru proză — 
Gabriel Gafița — romanul „Lumină 
pentru cei singuri", Editura „Cartea 
românească".

S-a acordat o mențiune scriitorului 
Romulus Lai pentru volumul de re
portaje „Epopeea Transfăgărășanu- 
lui", Editura „Scrisul românesc".

(Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului GA AFAR MOHAMMED NIMEIRI

Președintele Republicii Democratice a Sudanului
Cea de-a XX-a aniversare a proclamării independenței naționale^ a Re

publicii Democratice a Sudanului constituie un prilej_ deosebit de plăcut sa 
vă adresez dumneavoastră. în numele poporului român, al guvernului și al 
meu personal, sincere felicitări, iar poporului sudanez prieten cele mai bune 
urări de fericire și prosperitate.

Republica Socialistă România, poporul român urmăresc cu _ simpatie 
realizările pe care poporul sudanez prieten le obține pe calea propășirii sale 
economice și sociale, precum și contribuția Republicii Democratice a_ Suda
nului Ia menținerea și întărirea păcii și securității internaționale, la făurirea 
unei lumi mai drepte și mai bune.

Evocînd cu satisfacție intîinirile și convorbirile noastre, dorim să relevăm 
din nou importanța deosebită pe care o acordăm dezvoltării și extinderii pe 
planuri multilaterale a raporturilor politice, economice, tehnice și culturale 
dintre cele două țări și popoare, a conlucrării noastre pe arena internațio
nală. în folosul reciproc, al cauzei generale a progresului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

® SPORT ® SPORT ® SPORT 0 SPORT 0 SPORT
HOCHEI: Echipa 

României (juniori) 
a cîștigat „Turneul 
celor șase națiuni"

în penultima zi a competiției in
ternaționale de hochei pe gheață 
„Turneul celor șase națiuni" (echipe 
de juniori) de Ia București, selec
ționata României a învins cu scorul 
de 5—0 (1—0, 1—0, 3—0) reprezenta
tiva Austriei. Echipa României este 
virtuală ciștigătoare a trofeului.

Campionatul mondial 
de juniori

A luat sfîrșit campionatul mondial 
de hocher pe gheață rezervat echipe
lor de juniori. Pentru a treia oară, 
titlul a fost cucerit 
U.R.S.S., care în meciul final a în
trecut cu scorul de 5—2 (1—0, 1—0, 
3—2) reprezentativa Canadei.

Clasamentul final : 1. U.R.S.S. 8
puncte ; 2. Canada 4 puncte ; 3.
Cehoslovacia 4 puncte ; 4. Finlanda 
2 puncte ; 5. Suedia 2 puncte.

următoare au fost clasate reprezen
tativele Iugoslaviei, Olandei, R. F. 
Germania și Cehoslovaciei.

Cu acest prilej a fost alcătuit și 
„ll"-le european al anului 1975, care 
are următoarea componentă : Zoff 
(Italia) — Vogts (R. F. Germania), 
Kroll (Olanda), Katalinski (Iugo
slavia). Beckenbauer (R. F. Germa
nia). Neeskens (Olanda), Lato (Po
lonia). Oblak (Iugoslavia), Cruyff 
(Olanda), Edstroem (Suedia) și 
Blohin (U.R.S.S.).

★
Turneul internațional de fotbal 

(echipe de tineret) de la Tel Aviv a 
programat jocurile din ziua a doua. 
Echipa României a terminat la ega
litate : 1—1 cu
Suedia a învins cu 
iar Grecia a dispus 
mafia Israelului.

formația Elveției.
1—0 Danemarca, 
cu 2—0 de for-

de echipa ATLETISM:

alba Extinderea

Crosuri
tradiționale
de Anul nou

fost ocupat de italianul Franco Fava
— 23’52”. în proba feminină, care 
s-a disputat pentru prima oară în 
istoria acestei competiții, victoria a 
revenit atletei vest-germane Christa 
Valensieck, urmată de Jackeline 
Hansen (S U.A.) și Eva Gustavsson 
(Suedia). învingătoarea a 
8 900 m în 28’59”3/10.

★
Atletul spaniol Farnando 

a ciștigat tradiționalul cros 
țional desfășurat 
parcurs distanța 
15’32”2/10, fiind 
sament de Ian
— 15’39”6/10 și 
(Spania) — 15’44”2/10.

TENIS: întrecerile 
internaționale 
ale Australiei

rețelei comerciale

parcurs

Cerreda 
inferna

la Madrid. El a 
de 6 000 
urmat în 
Stewart (Anglia) 

Mariano Haro

m în 
cla-

FOTBAL: O anchetă 
despre formația 

Europei
urma unei anchete întreprinseîn

de ziarul „Sport" din Belgrad, selec
ționata U.R.S.S. a fost desemnată 
drept cea mai bună echipă de fotbal 
din Europa in anul 1975. Pe locurile

Tradiționala cursă de cros, care 
are loc in fiecare an in seara zilei 
de 31 decembrie, pe străzile orașu
lui brazilian Sao Paulo, a revenit 
la cea de-a 51-a ediție atletului 
columbian Victor Mora. Este pentru 
a treia oară cînd Mora cucerește 
victoria in această probă. El a 
parcurs cei 8 900 m ai traseului în 
23’13”2/10. Mora ’ ' ’
mijlocul cursei, 
atletul columbian a rezistat atacului 
plasat de australianul William Scott, 
care s-a clasat pe locul doi cu 
timpul de 23’30’’4/10. Locul trei a

a condus de la 
Pe ultimii 500 m,

în finala probei de simplu feminin 
din cadrul campionatelor interna
ționale de tenis ale Australiei de 
la Melbourne se vor întilni ceho
slovaca Renata Tomanova și austra
liana Evonne Cawley. în semifinale, 
Tomanova a invins-o 
pe Ekblom (Suedia), 
dispus cu 6—3, 6—3

cu 6—3, 6—2 
iar Cawley a 

__ _______ de Gourlay 
(Australia). în sferturile de finală 
ale probei de simplu masculin John 
Newcombe (Australia) 
cu 6—4, 6—4, 6—1 pe 
(Australia). La rîndul 
lificat în semifinale și 
Ken Rosewall, care l-a 
7—5, 7—6, 6—2 pe " 
(Australia).

Menit să prezinte cetățeanului 
o anumită gamă de produse, 
care pot fi cumpărate pe loc, 
fără pierdere de vreme, comer
țul stradal prin puncte fixe sau 
flotante de desfacere reprezintă 
o susținută preocupare a Direc
ției comerciale a județului Alba, 
în fața magazinelor. în piețe. 
Cartiere, în preajma unor între
prinderi sau locuri aglomerate 
au fost organizate tonete șl 
chioșcuri care expun spre vîn- 
zare o gamă variată de produse, 
începînd de la ac și ață de cu
sut la confecții, de Ia articolele 
de cosmetică la cele de uz cas
nic și gospodăresc. Asemenea 
puncte comerciale funcționează 
la Alba Iulia, Blaj, Cugir, Aiud. 
Ocna 
toate 
rînd, 
două
țărilor în cartierul „Platoul ro
manilor" și centrul vechi al ora
șului. Asemenea puncte comer
ciale se vor înființa și la Cugir, 
Blaj și Ocna Mureș. (Ștefan Di- 
nică, corespondentul „Scinteii").

Cel mai mare stat african. Su
danul, a împlinit in prima zi a 
noului an două decenii de existen
ță independentă, perioadă în care 
poporul sudanez a depus eforturi 
însemnate pentru înaintarea pe 
calea progresului economic și so
cial. Ca urmare a acestor eforturi, 
pe harta economică a Sudanului au 
apărut peste 300 de obiective in
dustriale. Se află, de asemenea, în 
construcție sau în faza de pregă
tire importante unități industriale 
noi ; între acestea se numără o fi
latură de' bumbac cu o capacitate 
anuală de 5 000 tone de fire, o 
uzină pentru utilaje agricole șl 
camioane, precum și o fabrică de 
ciment de 40 000 de tone pe an. 
în cadrul planului de dezvoltare 
adoptat recent, a fost inițiată o 
vastă campanie pentru descoperi
rea și punerea in valoare a noi 
bogății ale subsolului. Se are în

vedere construirea unei noi rafină
rii de petrol la Port Sudan.

Animat de sentimente de solida
ritate față de lupta 
pentru consolidarea independenței 
naționale, poporul român urmă
rește cu simpatie 
porului sudanez pentru dezvolta
rea patriei sale. între România și 
Sudan s-au stabilit și se dezvoltă 
relații de prietenie și colaborare, 
bazate pe stimă și respect. O con
tribuție de cea mai mare însemnă
tate la dezvoltarea acestor relații 
au adus 
ședințele 
Sudan 
Gaafar 
tara noastră. Convorbirile la nivel 
înalt au scos in relief dorința 
reciprocă de a adinei colabora
rea româno-sudaneză, in interesul 
celor două popoare, al cauzei 
păcii și cooperării internaționale.

©

tinerelor state

eforturile po-

vizita efectuată de pre-
Nicolae Ceaușescu în 

și vizita președintelui 
Mohammed Nimeiri in

tv
nelia Gheorghiu, Traian Stănescu, 
Costel Popa, Dan Aciobăniței. Emi- 

Repan, 
Vraca

Mureș. Sebeș. Practic, in 
orașele județului. De cu
la Alba Iulia au fost create 
puncte de desfacere a gus-

PROGRAMUL I

I-a eliminat 
Ross Case 

său s-a ca- 
australianul 
învins cu 

Bad Drewitt
PRONOEXPRES

Iian Belclu, Alexandru 
Dinu Ianculescu, George 
(înregistrare din ,.fonoteca de aur44 
a Radioteleviziunii), corul ..Gavriil 
Musicescu44 al Filarmonicii Moldo
va, dirijor : Ion Pavalache. corpul 
de balet al Operei române din 
Iași. Soliști : Natalia Cașler, Laura 
Voicu, Ion Rusu.

18,40 Studioul „Al. Sahia' 
tre ultimele sale producții, 
turie pentru viitor44.

18,50 Gînduri pentru noul an. 
19,00 Pentru micii telespectatori.
19,20 ""

9,00 Festivalul cinteculul nou — Dro- 
beta Turnu-Severin 1975. (înregis
trări din gala laureaților).

9.40 Baladă pentru acest pămlnt. Codex 
Latinus Parisinus.

10,00 Film artistic pentru copii : „Trei 
alune pentru Cenușăreasă". Pro
ducție a studiourilor cehoslovace. 
Premieră TV.

11,25 Vitrina literară.
11.55 Bijuterii muzicale.
12,05 Prin împărăția lacurilor de mun

te — documentar artistic.
12.40 „Două zile dintr-un an...". In ca

pitala țării. Reportaj.
12.55 Telex.
13,00 “ ............... ’ ----------------- - —

19.30 
20,00 
20,35

ne oferă din-
„Măr-

1001 de seri — Cînd copiii
— de Vlorel Burlacu. 
Telejurnal.
Teleenciclopedia.
Film serial : „Un șerif Ia 
York".
24 de ore.

dorm

New

22.00
22,10 Comedie muzicală : „Bună 

domnule Wllde" (partea a Il-a).
23,00 închiderea programului.

seara,

Concertul de Anul nou susținut de 
Filarmonica din Viena. Dirijor : 
Willy Boskowsky. Retntllnlre cu 
creația compozitorilor din familia 
Strauss.
vîrstele peliculei. Tumbola cinefi
lului. (Ediție specială alcătuită la 
sugestiile telespectatorilor).
Club T vă oferă... un clntec pen
tru fiecare. Iși dau concursul for
mațiile : Sfinx, Cromatic, Savoy, 
Miraj.
Bugbl : Anglia—Australia. (Trans
misiune directă de la Londra).
Redacția cultural-artistică TV șl 
redacția muzicală, in colaborare 
cu Comitetul de cultură șl educație 
socialistă al județului Iași prezintă 
un spectacol literar-muzical-core- 
grafic Vasile Alecsandrl : „Poetul 
care clntă a patriei mărire". Iși 
dau concursul : Teodora Lucaclu, 
Ion Marinescu, Constantin Sava, 
Teofil Vflcu. Luci Mureșan, Olga 
Delia Mateescu, Adina Popa. Cor-

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA EXTRAORDINARA 

PRONOEXPRES 
a „REVELIONULUI" 
din 1 ianuarie 1976

★
După două zile de întreceri în 

meciul de tenis dintre echipele Re
publicii Arabe Egipt și Irlandei din 
cadrul „Cupei Davis", care are loc 
la Cairo, scorul este de 2—1 in 
favoarea gazdelor. în cea de-a doua 
partidă de simplu, Gawad (R.A.E.) 
l-a învins cu 6—2, 6—4, 4—6, 4—6, 
8—6 pe Hickey (Ir.). Partida ■ de 
dublu a revenit irlandezilor Hickey • 
și Sorenson, învingători cu scorul de 
6—2, 7—5, 6—3 in fața perechii
Ghani—Mur barak.

LISTA OFICIALA14,10

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA
cu spri|lnul corespondenților 
„Scinteii'

abor-
ni-I facem

15.30;

I11.30;

noastre so- 
înflorire a

18.15;
13.30:
11.15;

15.45 : 
13.30:

9,15:
FAVORIT - 
18,15: 20,30,

Extragerea I
Extragerea a
Extragerea a IlI-a : 45 14 21
Extragerea a IV-a
Extragerea a V-a :
Extragerea a Vl-a : 24 27 42 7
Extragerea a Vil-a : 43 35 21

: 20 24 30 19 22
Il-a : 8 19 25 13

28 26 4 13
9 13 31 23

40 
de felicitări SCHI: „Turneul 

celor 4 trambuline"

12
32 28
14 23
10 43
18 28
8 25

t-a se

15,20

16,05

17,45

a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă- 
toare la tragerea la sorți lunară din 

31 decembrie 1975

40 de femei din comuna Mir
cea Vodă, județul Brăila, au pri
mit, de Anul nou, tot atitea feli
citări de la 40 de elevi din Plo
iești. Vn buchet de mulțumiri, 
însoțite de tradiționala urare ..Da 
multi ani cu sănătate". In 
timpul viscolului din noiembrie, 
cei 40 de elevi ploieșteni fuse
seră înzăpeziți, cu autobuz cu 
tot, pe raza comunei Mircea 
Vodă. In ajutorul elevilor au să
rit imediat 40 de sătence, care au 
luat fiecare cite un elev și i-au 
ținut pe la casele lor pină s-a 
făcut vreme bună. Ba mai mult : 
femeile au telefonat la Ploiești 
părinților elevilor să nu aibă nici 
o grijă căci odraslele lor sînt in 
miini bune. Mîini care au des
chis acum cele 40 de felicitări la 
care se adaugă și una din partea 
noastră.

Mulțumire
y{ u?cembrie, după-amiază :
— Alo, rubrica „Faptul di

vers “7 La telefon e un cititor 
din București. Diseară am să pe
trec revelionul cu și mai mare 
bucurie. Și știți de ce ? Mi s-a 
găsit și mi ș-a dat portofelul cu 
bani înainte ca eu insumi să-mi 
dau seama că-1 pierdusem.

Și cititorul O.F. ne istorisește 
că, în timp ce se afla la ultime
le cumpărături pe 1975, și-a uitat 
portofelul cu bani pe tejgheaua 
raionului „Gospodina" din maga
zinul cu autoservire Hala Traian. 
Observînd portofelul fără stăpin. 
vinzătoarea Stan Elena a anun
țat miliția, iar miliția l-a identi
ficat in numai două ore pe păgu
baș, invitîndu-1 să și-l ridice.

— Abia cînd am fost anunțat 
să-l ridic mi-am dat seama că-1 
pierdusem. Drept care, diseară 
am să ridic paharul și in cinstea 
vînzătoarei și a omului în uni
formă albastră.

2 ianuarie, dimineața :
O.F. ne-a sunat din nou la te

lefon și ne-a spus că s-a ținut de 
cuvînt. Că a petrecut „cu și mai 
mare bucurie". Care bucurie, așa 
să tot fie. Pentru omenie.

Vînătorii... 
prin telefon

Pentru noaptea revelionului. 
Inspectoratul silvic al județului 
Dolj și organele comerciale ju
dețene au pregătit cumpărători
lor o surpriză plăcută : aprovi
zionarea cu iepuri șl fazani 
prin... telefon. Mai concret, in
tr-un mare număr de unități co
merciale din municipiul Craiova 
s-au pus in vinzare numeroși 
fazani și iepuri care au fost li
vrați direct la domiciliul solici- 
tanților după simpla solicitare 
telefonică. O inițiativă lăudabilă, 
care ar asigura succesul mul
tor vinători. Și care ar fi bine 
să nu rămină, pentru viitor... 
poveste vinătorească.

Pirtie, schiori, c-au sosit

(Urmare din pag. I)

începătorii I (Instantaneu „la zi de la poalele 
Clâbucetului)

Competiția internațională de să
rituri cu schiuriie „Turneul celor 4 
trambuline" a continuat la Garmisch ‘ 
Partenkirchen cu desfășurarea între
cerilor din cea de-a doua „manșă". 
A terminat din nou învingător 
tînărul sportiv austriac Toni In- 
nauer, care a realizat 231.3 puncte 
(săriturile sale au măsurat 95 și, res
pectiv, 89 m). Pe locurile următoare 
s-au clasat Karl Schnabl (Austria) 
— 229,6 puncte și Jochen Danne
berg (R.D. Germană) — 227,5 puncte.

După desfășurarea a două „man
șe", in clasamentul general pe 
primul loc se află Toni Innauer 
cu 483,5 puncte, urmat de Danne
berg — 477,3 puncte și Schnabl cu 
467,8 puncte.

Cîștigurile de la FAZA a 
suportă din fondul special al siste
mului.

Fond general de cîștiguri : 3 668 759 
lei.

LISTA F I C I A L Ă
• libretelor de economii cu dobindă și cîștiguri ieșite cîștlgătoare la tragerea 

Ia sorți pentru trimestrul IV 1975

nouă etapă pe calea înfloririi
României socialiste

Busola noastră în această ___
dare cu calm și responsabilitate a 
viitorului, îndelung verificată de-a 
lungul deceniilor de luptă revoluțio
nară și confirmată în viață fără pu
tință de tăgadă în cei peste 30 de 
ani de cînd am pornit la făurirea 
unei vieți noi pe meleagurile stră
moșești. este politica Partidului Co
munist Român, politică științifică, 
marxist-leninistă aplicată creator la 
condițiile țării, pornind de la rea
litățile țării și închinată prosperi
tății sale.

Spunem ..bună dimineața, viitor !“ 
știind că ziua noastră de miine va 
fi tot mai bogată în înfăptuiri, că 
noul cincinal ce a început, integrat 
prin toate prevederile sale și prin 
întregul său spirit revoluției tehni- 
co-științifice. va fi înfăptuit cu un 
și mai înălțător elan revoluționar 
spre mai binele poporului, spre ri
dicarea consecventă a condițiilor de 
viață ale celor ce muncesc, spre

dezvoltarea civilizației 
cialiste. spre continua 
patriei.

Este viitorul pe care 
hotărit. desfășurind ca și pînă acum,
cu abnegație și nobilă încredere în 
rațiunea civilizației contemporane, 
proiecția în spațiul internațional a 
aspirațiilor de pace. înțelegere, co
laborare, progres și omenie, din care 
P.irtidui Comunist Român și-a făcut 
o adevărată Cartă de conduită, pro
pusă lumii contemporane. Este Carta 
făuririi unei lumi a păcii și cola
borării. unei lumi fără arme și răz
boaie, unei lumi a eticii și legali
tății, Carta instaurării unei noi or
dini economice internaționale — nă
zuință întrupată din veșnica sete de 
dreptate a omenirii, din vitala ne
voie de destindere, progres și pros
peritate a tuturor popoarelor — nă
zuință devenită cea mai patetică și 
mai răscolitoare idee care astăzi cu
cerește conștiința întregii omeniri 
înaintate.

Răspunsul 
noi fapte de 
tru popor, toți cetățenii patriei noas
tre socialiste, fără deosebire de na
ționalitate. la vibrantul Mesaj adre
sat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul Anului nou constituie o 
conștientă adeziune la ziua de mîine 
a patriei, la viitorul poporului ro
mân și al României socialiste.

Pe drept cuvînt se spune că a 
conduce un popor înseamnă a-1 
iubi. Și nimic nu este mai presus 
în ținuta comuniștilor decît iubirea 
de țară.

Că a iubi un popor înseamnă a-1 
cunoaște. Și marea expresie a ac
țiunilor comuniștilor, ca parte in
disolubilă a poporului, este cunoaș
terea lui.

Că a-1 cunoaște înseamnă a-1 în
țelege. Și în asta rezidă marea lor 
Înțelepciune.

Prielnic ne este vîntul, meșter 
cîrmaciul.

pe care îl vor da prin 
vrednicie întregul nos-

Ioan GRIGORESCU

Numărul Cîștigurilor Nr. libretu
lui ciștigătur

Valoarea cîștigurilor
parțială totali

1 2 484 512 50 000 50 000
1 2 805 756 40 000 40 000
1 0 767 410 20 000
1 1 194 382 20 000
1 1 246 559 20 000
1 2 076 608 20 000
1 2 160 088 20 000
1 1 798 281 20 000 120 000

Terminația 
libretului

37 68 460 10 000
37 79 399 10 000 740 000
37 15 370 5 000
37 93 677 5 000
37 69 405 5 000
37 05 598 5 000
37 12 107 5 000 925 000

365 0 949 2 000
365 0 282 2 000
365 1 758 2 000
365 7 609 2 000 2 920 000
365 0 367 1 000
365 4 895 1 000
365 5 166 1 000
365 9 358 1 000
365 4 939 1 000
365 1 000 1 000
365 0 299 1 000 2 555 000
365 X 1 576 500
365 4 231 500
365 6 551 500
365 5 893 500
365 1 181 500
365 9 769 500
365 0 407 500
365 0 002 500
365 8 013 500 1 642 500

Total : 7 567 cîștiguri în obiecte în valoare de Iei : 8 992 500
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1 68 207 68 50 0001 08 011 52 25 000
1 50 649 67 15 000
1 36 893 37 10 000
1 79 130 55 5 000
1 48 418 20 5 000
1 11 254 59 5 000
1 98 578 04 5 000
1 78 402 56 5 000
1 33 539 26 3 000
1 38 909 68 3 000
1 76 512 66 3 000
1 51 943 69 3 000
1 83 487 72 3 000
1 22 058 59 3 000
1 03 890 36 3 000
1 34 560

Termina
ția seriei 
obligați
unilor

-

30 3 000

100 203 36 2 000
100 317 20 2 000
100 150 66 2 000
100 585 51 2 000
100 962 74 2 000
100 184 39 1 000
100 742 34 1 000
100 783 01 1 000
100 620 79 1 000
100 670 48 1 000
100 116 59 1 000
100 279 46 1 000
100 616 21 1 000
100 358 31 1 000
100 465 12 1 000
100 887 48 1 000
100 915 75 1 009
100 087 46 1 000
100 432 15 1 000

1 000 76 61 800
1 000 44 06 800
1 000 29 75 800
l 000 16 i 08 800

5 917 TOTAL: 5 749 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. în valoarea cîștigu
rilor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor ciștigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele și filialele G.E.C.

LISTA OFICIALĂ'
a libretelor de economii cu ciștiguri 
ieșite ciștigătoare Ia tragerea la sorți 

pentru trimestrul IV 1975

O Acest bărbat adevărat : VIC
TORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16:
18,15; 20.30.
O Colț Alb ; FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20.30.
O Pirații din metrou ; LUCEAFĂ
RUL — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20.30.
O J. D. Cahill : PATRIA — 9; 
11.15: 13,30; 16; 18,15; 20.30. FERO
VIAR — 9; 11.15; 13,30; 16; ‘ ~
20.30. MELODIA — 9; 11,15;
16; 18; 20,30, MODERN — 9;
13.30; 16; 18,15; 20,30.
G Cursa : SCALA — 
13.45; 16; 18,15; 20.30, 
9,15; 11.30; 13,45; 16;
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.
O Cercul magic : CASA FILMU
LUI — 10; 12; 14; 16; 18; 20. VOL
GA — 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.
0 Splendoarea pulberii : LIRA
— 15,30: 18; 20,15.
© Cele mai bune momente cu 
Stan șl Eran : TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;. 20,15, PA
CEA — 16; 18: 20.
© Călina roșie : DRUMUL SĂRII
— 15,30: 18; 20.15.
© Corupție Ia Palatul de justiție : 
MIORIȚA — 9: 11.15: 13.30; ‘ “
18; 20.15, GRIVIȚA — 9; 11.15: 
16; 18,15; 20.15.
© Cantemir : FERENTARI — 
18; 20.
© Trei alune pentru cenușăreasă : 
DOINA — 9,30; 11,15.
0 O călătorie spre centrul pămîn- 
tului : DOTNA — 13; 16; 19.
0 Unde este compania a 7-a ? : 
DACIA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15.

BU-

• Marele Gatsby : ARTA — 13: 
16: 19.
• Trestia : VITAN — 15,30; 18: 20. 
o Dragoste la 16 ani : RAHOVA 
— 16: 18; 20.
• Orașul văzut de sus : VIITO
RUL — 16; 18; 20.

• Mușchetarul român : POPULAR
— 15.30; 18; 20,15.
• G3sta Berling — 14.15. Rușinea
— 16,15, Un film de Rober Wise 
(ambele serii) — 18.30 : CINEMA
TECA (sala Union).
© Alexandra și infernul î
CEGI — 15,45; 18; 20.
e Polițista : UNIREA — 16; 18; 20. 
O Ține-ți minte numele : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
q Un rege la New York 
LEȘTI — 9,30; 12; 15; 17,30; _ 
& Adopțiune î CRÎNGAȘI — 
0 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.
O Nu filmăm să
MUNCA — 15.45: 18: 20.
• Amorul vrăjitor : COTROCENI
— 10; 12,15; 15;...............
© Mastodontul ;
18; 20,15.
© Calvarul unei
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18
O întoarcerea Iui Magellan : FLA- 
CÂRA — 15,30; 18; 20.

GIU- 
20.

17.

ne-amuzăm :

17,45: 20. 
COSMOS — 15,30;

femei : MOȘILOR
20.15.

teatre
O Teatrul Național București (sala 
mare) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19.30. (sala mică) : Im- 
blinzirea scorpiei — 15: 19.30.o Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Mircea Basarab. So
list : Petre Csaba
•
al
o 
la
O

20.
Teatrul de operetă : Victoria și 
el husar — 19,30.
Teatrul de comedie : Noaptea 
Madrid — 10,30, Volpone — 19.30. 
Teatrul ,.Lucia Sturdza Bu-

landra4’ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau —
19.30, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Azilul de noapte — 19.
• Teatrul Mic : Subiectul erau 
trandafirii — 19.30.
© Teatrul „Nottara- (sala Maghe- 
ru) : Lady X — 10,30, Și eu am 
fost in Arcadia — 19,30, (sala Stu
dio) : Corrida — 10. Șoc la me
zanin — 19.
O Teatrul Giulești : Paharul cu 
apă — 19,30.
© Teatru] evreiesc de stat : Scri
sori pe portativ — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Cer cuvintul 
la... diverse — 11; 19.30, (sala Vic
toria) : Cavalcada comediei —
19.30.
0 Teatrul ,,I. Vasilescu" : Dudul 
lui Traian — 19,30.
G Ansamblul artistic 
română44 : La hanul cu 
19,30.
o Teatrul „Țăndărică44 
toria) : Ileana Sînziana
© Circul București : Carnavalul 
rîsului — 10; 19,30.

,,Rapsodia 
clntece —

(sala Vic- 
— 11.

Nr. crt
Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

ciștigătoare

Procentele de 
ciștig

1 663 250%2 057 200%
3 123 100%
4 497 50%
5 766 25%
6 560 2.5" o
7 582 25%
8 407 25%
9 514 25%

10 973 25%
11 599 25%
12 104 25%
13 815 25%

25%14 188
15 994 25%

Calcularea și înscrierea cîștigurilor 
în librete se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C.
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MESAJE DE ANUL NOU
MOSCOVA. — Mesajul de felicitare 

adresat poporului sovietic cu prilejul 
Anului nou de C.C. al P.C.U.S., Pre
zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și Consiliul de Miniștri al Uniunii So
vietice relevă ampla desfășurare de e- 
nergie creatoare cu care oamenii mun
cii sovietici intîmpină Congresul al 
XXV-lea al P.C.U.S. întregul partid
— arată mesajul — face bilanțul suc
ceselor obținute, înlătură lipsurile și 
descoperă noi rezerve pentru a asi
gura un nou avint al forțelor creatoa
re. In context, se subliniază că sărbă
toarea de Anul nou s-a situat acum 
la granița dintre două cincinale și că 
a fost repurtată o nouă victorie de 
importantă istorică pe calea spre co
munism.

Totodată, mesajul evidențiază rezul
tatele remarcabile obținute în anul 
1975 în promovarea cauzei păcii, in 
înfăptuirea politicii externe a țărilor 
socialiste. In aceeași ordine de idei, 
este relevată importanța semnării Ac
tului final al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa și se a- 
preciază că acest fapt a constituit un 
pas istoric pe calea întăririi păcii și 
securității popoarelor.

C.C. al P.C.U.S., Prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au adresat, de a- 
semenea, de Anul nou, felicitări și 
cele mai bune urări oamenilor mun
cii din țările socialiste frățești.

SOFIA. — în mesajul de felicitare 
adresat poporului bulgar cu prilejul 
Anului nou de Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, se arată că în 1975 cauza 
păcii și socialismului a repurtat noi 
și însemnate succese.

Mesajul reliefează progresele în
semnate făcute pe calea edificării so
cietății socialiste dezvoltate în Bul
garia, subliniind importanța Congre
sului al XI-lea al P.C.B., care urmea
ză să aprobe directivele celui de-al 
7-lea plan cincinal și să traseze prin
cipalele direcții ale dezvoltării social- 
economice a Bulgariei în perioada 
pină în anul 1990. în încheiere, Todor 
Jivkov și-a exprimat încrederea, că 
anul 1976 va deschide noi perspective 
luminoase Bulgariei, țărilor socialiste, 
întregii omeniri progresiste.

PRAGA. — Anul 1975 a fost un 
an de succes pentru poporul ceho
slovac — a subliniat în mesajul de 
Anul nou, Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C.C., președin
tele R. S. Cehoslovace. El a men
ționat că noul an are pentru Ceho
slovacia o importanță deosebită, de
oarece va fi anul celui de-al XV-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, care va elabora pro
gramul de dezvoltare multilaterală, 
în continuare, a Cehoslovaciei ; va 
fi anul în care întreaga țară va păși 
la realizarea prevederilor celui de-al 
șaselea plan cincinal.

Republica Socialistă Cehoslovacă — 
se arată în mesaj — va acționa îm
preună cu celelalte țări socialiste, cu 
forțele progresiste, democratice și 
iubitoare de pace pentru transpu
nerea în viață a prevederilor Actu
lui final al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, pen
tru obținerea de noi victorii în lupta 
pentru pace și progres social.

VARȘOVIA. — In mesajul adresat 
națiunii cu prilejul Anului nou, Ed
ward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., a arătat că anul 1975 a 
adus poporului polonez și popoare
lor celorlalte țări socialiste noi și 
mărețe realizări în toate domeniile 
vieții politice, economice și cultura
le. Țările socialiste întîmpină noul an 
cu încredere în viitor și cu hotă- 
rîrea de a îndeplini cu succes noile 
planuri cincinale. în anul 1975, se 
arată în mesaj, s-a făcut un pas im
portant înainte pe calea instaurării 
unei păci și securități trainice, a 
unor relații de bună vecinătate în
tre state și popoare.

LISABONA. în mesajul rostit cu 
prilejul Anului nou, președintele 
Portugaliei, Francisco da Costa 
Gomes, și-a exprimat speranța că 
poporul portughez va depune toate 
eforturile pentru înaintarea Portu
galiei pe drumul construirii unei 
șocietăți juste, unde demnitatea omu
lui să recapete adevărata sa dimen
siune — relatează agenția A.N.O.P.

„Politica externă a Portugaliei, a 
spus președintele, se bazează pe 
respectarea libertății și demnității 
omului, a principiilor esențiale ale 
coexistenței internaționale, opunîn- 
du-se tuturor formelor de discrimi
nare, exploatare și injustiție". Pre
ședintele Gomes s-a referit la acti
vitatea pe plan extern a Portuga
liei, la vizitele făcute în diverse 
țări, printre care și România, de 
înalți reprezentanți ai poporului 
portughez. Am normalizat relațiile 
cu țările socialiste și am stabilit, de 
asemenea, strinse raporturi de coo
perare cu numeroase state nealinia
te — a spus președintele.

PARIS. — Arătînd că țara a par
curs in 1975 „o criză economică se
veră", președintele Franței, Valery 
Giscard d’Estaing, a declarat — in 
mesajul rostit cu prilejul Anului nou
— că guvernul a încercat să limiteze 
pe cît posibil efectele acesteia. Pre
ședintele a exprimat speranța că po
porul francez va trăi în 1976 într-o 
societate mai activă, mai dreaptă și 
mai unită.

ROMA. — în mesajul rostit de 
Anul nou, președintele Republicii 
Italiene, Giovanni Leone, și-a expri
mat preocuparea în legătură cu gra
vitatea situației economice a țării. 
Făcînd apel la capacitatea poporului 
italian de a depăși momentele difici
le, Giovanni Leone a exprimat spe
ranța că anul 1976 va aduce un climat 
mai senin, în care italienii să-și re- 
dobîndească încrederea în viitorul 
țării.

HANOI. — „Sîntem hotărîți, prin 
întărirea' unității, să depășim dificul
tățile, să mergem cu bărbăție înain
te". a subliniat în mesajul adresat 
poporului, cu prilejul Anului nou, 
președintele Republicii Democrate 
Vietnam, Ton Duc Thang. Marea vic
torie din primăvara anului 1975 a 
deschis o nouă perioadă, aceea de în
făptuire a reunificării naționale, a 
edificării socialismului în întreaga 
țară, se subliniază în mesaj. Deviza 
anului 1976, a relevat Ton Duc Thang, 
va fi : „Totul pentru producție și 
pentru construirea socialismului, pen
tru prosperitatea patriei și bunăstarea 
poporului", în vederea edificării unui 
Vietnam pașnic, independent, unit și 
socialist.

în mesaj sînt adresate mulțumiri 
tuturor popoarelor care au susținut 
și au acordat sprijin poporului viet
namez în lupta sa împotriva agresiu
nii și în eforturile sale de recon
strucție națională.

PHENIAN. — în mesajul de Anul 
nou, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, Kim Ir 
Sen, a arătat că în anul care a tre
cut oamenii muncii au obținut im
portante succese in toate domeniile 
construcției socialiste, îndeplinind 
înainte de termen prevederile pla
nului șesenal de dezvoltare a eco
nomiei naționale. în mesaj se adre
sează un apel pentru sprijinirea miș
cării democratice a poporului sud- 
coreean, în vederea grăbirii reunifi
cării independente și pașnice a pa
triei. Președintele R.P.D. Coreene a 
adresat mulțumiri popoarelor tuturor 
țărilor prietene, forțelor revoluționa
re mondiale care susțin și sprijină 
cauza dreaptă a poporului coreean.

BELGRAD. — In mesajul său de 
Anul nou, președintele R.S.F. Iu
goslavia, Iosip Broz Tito, a trecut în 
revistă realizările anului 1975, rele- 
vînd că pretutindeni se observă re
zultatele activității pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al X-lea ăl 
U.C.I. și a prevederilor noii consti
tuții a țării. In acțiunile concrete ale 
Uniunii Comuniștilor s-a confirmat 
rolul său de avangardă în transforma
rea societății și s-au consolidat rin- 
durile sale. Intrăm în noul an cu po
sibilități sporite pentru o dezvoltare 
economică mai eficientă și mai stabi
lă, a subliniat președintele R.S.F.I.

In cursul anului 1975 s-a consolidat 
poziția internațională a Iugoslaviei. 
In ultimul timp, în lume au survenit 
importante schimbări, a arătat pre
ședintele R.S.F.I., menționind apoi că 
politica nealinierii este un factor im
portant în procesele pozitive, ea afir- 
mindu-se ca o orientare activă și ca o 
expresie a dorinței ca lumea să se 
unească pe baza intereselor comune. 
Activitatea internațională a Iugo
slaviei, în cadrul O.N.U. și în afara 
ei, va fi orientată în perioada ce ur
mează spre consolidarea tuturor pro
ceselor pozitive din lume, a reliefat 
președintele R.S.F.I.

BUDAPESTA. — Mesajul de Anul 
nou adresat poporului ungar de că
tre Păi Losonczi, președintele Con
siliului Prezidențial al R. P. Un
gare. evidențiază succesele obți
nute de întregul popor pentru în
cheierea cu succes a sarcinilor ce
lui de-al patrulea cincinal. în con
tinuare, după ce evidențiază însem
nătatea Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, mesajul sub
liniază că Republica Populară Un
gară va extinde și în viitor colabo
rarea cu țările socialiste, cu toate 
statele, pe baza principiilor co
existenței pașnice — se spune în me
saj.

BRASILIA. — în discursul rostit cu 
prilejul Anului nou, președintele Bra
ziliei, Ernesto Geisel, a arătat că anul
1975 a fost pentru Brazilia un an di
ficil, ca urmare a recesiunii din lume, 
dar a precizat că țara sa a reușit, în 
pofida greutăților, să asigure o dez
voltare economică favorabilă.

OTTAWA. — In mesajul rostit cu 
prilejul Anului nou, primul ministru 
canadian, Pierre Elliott Trudeau, a 
pus în gardă populația asupra nece
sității „adoptării unui nou mod de 
viață, determinat de dificultățile e- 
conomice cu care este confruntată 
țara". Trudeau a apreciat însă că, 
grație abundenței resurselor naționa
le, Canada poate privi anul 1976 cu 
mai mult optimism decît alte țări oc
cidentale.

HELSINKI. — Securitatea noastră 
poate fi garantată numai în condi
țiile unei păci generale și a progre
sului în politica de destindere inter
națională — a declarat președintele 
Finlandei, Urho Kekkonen, în me
sajul său de Anul nou. în acest con
text, a arătat șeful statului finlandez, 
ne-am însușit hotărîrile Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa. Conferința a demonstrat că 
securitatea și cooperarea sînt inse
parabile — a subliniat președintele.

BONN. Cancelarul Republicii Fe
derale Germania, Helmut Schmidt, 
și-a exprimat speranța, cu prilejul 
mesajului de Anul nou rostit la pos
turile de radio și televiziune, cji în
1976 economia vestrgermană va de
păși perioada de recesiune. Peste un 
milion de bărbați și femei din R.F.G. 
încep acest an fără să fi putut să-și 
găsească încă loc de muncă. Deși 
se va produce o anumită ameliorare, 
șomajul va rămîne însă și pentru 
anul viitor o problemă preocupantă, 
care își așteaptă soluționarea, a spus 
cancelarul vest-german.

PEKIN. — După cum transmite a- 
genția China Nouă, în publicațiile 
„Jenminjibao", „Ciefanciunbao" și 
„Hunți" au apărut editoriale în care a 
fost transmis poporului chinez un me
saj cu prilejul Anului nou. Evocin- 
du-se realizările de seamă obținute în 
diverse domenii, în mesaj se arată 
că obiectivele privind producția in
dustrială și agricolă fixate în cel 
de-al patrulea plan cincinal au fost 
îndeplinite' cu succes. în continuare, 
se subliniază necesitatea de a se de
pune noi eforturi pentru adîncirea 
revoluției socialiste în toate sferele 
suprastructurii, promovarea stabilită
ții și unității, accelerarea dezvoltării 
agriculturii și industriei socialiste, a 
întregii economii, pentru consolidarea 
dictaturii proletariatului.

„1976 — relevă mesajul — este pri
mul an al celui de-al cincilea plan 
cincinal de dezvoltare a economiei 
noastre naționale. Trebuie depuse toa
te eforturile pentru îndeplinirea și de
pășirea planului de stat". în editoria
le se lansează chemarea de a se ac
ționa cu fermitate în direcția obți
nerii unor rezultate superioare in 
construirea socialismului.

BERLIN. — în mesajul său de Anul 
nou, președintele Consiliului de Stat 
al R.D. Germane. Willi Stoph, a spus 
printre altele : Bilanțul pe care-1 pu
tem face pentru anul 1975 și pentru 
planul cincinal care s-a încheiat este 
foarte îmbucurător ; obiectivele stabi
lite au fost realizate și în unele do
menii chiar depășite. Hotărîrile Con
gresului al VlII-lea al P.S.U.G. au 
devenit realitate.

Referindu-se la anul internațional 
1975, Willi Stoph a evidențiat însem
nătatea Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, adăugind că 
R.D.G. se pronunță cu consecvență 
pentru consolidarea a ceea ce s-a rea
lizat și pentru completarea destinderii 
politice printr-o dezarmare eficientă.

în încheiere, Willi Stoph a arătat 
că R.D.G. se află înaintea unui im
portant eveniment — cel de-al 
IX-lea Congres al P.S.U.G.

ULAN BATOR. — Succesele și 
realizările R. P. Mongole în con
strucția socialistă în anul 1975 sînt 
rezultatele luptei pline de abnegație 
a poporului mongol, se spune în 
mesajul de Anul nou adresat de C.C. 
al P.P.R.M., Prezidiul Marelui Hural 
și Consiliul de Miniștri al R. P. Mon
gole.

Mesajul exprimă dorința întregu
lui popor de a participa activ la lupta 
pentru pace și securitate internațio
nală.

LOURENQO MARQUES. în mesa
jul de Anul nou adresat națiunii, 
președintele Republicii Populare 
Mozambic, Samora Machel, a sub
liniat că sarcinile primordiale ale 
oamenilor muncii mozambicani sînt 
lichidarea stării de înapoiere, moș
tenite de la trecutul colonialist, și 
edificarea în Mozambic a unei eco
nomii care să asigure independența 
țării.

ATENA. — în mesajul rostit cu 
prilejul Anului nou, primul ministru 
al Greciei, Constantin. Karamanlis, 
și-a exprimat speranța că 1976 va de
veni „perioada progresului economic 
și social" al țării. In încheiere, pre
mierul grec a lansat poporului un 
apel la concentrarea eforturilor în 
direcția dezvoltării economice, socia
le și culturale a țării.

DJAKARTA. — Președintele In
doneziei, Suharto, a subliniat, in me
sajul rostit cu prilejul Anului nou, 
că în 1976 obiectivul prioritar rămi- 
ne lupta pentru dezvoltarea econo
mică și socială a țării. Toate efortu
rile noastre, a spus el, trebuie să fie 
îndreptate spre îndeplinirea obiecti
velor propuse în cadrul celui de-al 
doilea plan cincinal de dezvoltare a 
Indoneziei.

LONDRA. în mesajul de Anul 
nou al primului ministru al Marii 
Britanii, Harold Wilson, se arată că 
în Marea Britanie, ca și în alte țări 
industrializate, inflația a ajuns la 
cote periculoase, producția a scăzut, 
iar șomajul s-a agravat. în ' con
tinuare, șeful guvernului britanic 
subliniază că trebuie să se depună 
eforturi pentru a se asigura „că 
niciodată nu va mai fi negat dreptul 
la muncă al unui număr așa de 
mare de bărbați, femei și tineri 
dornici și capabili să muncească, că 
niciodată țările subdezvoltate din 
lume nu vor fi condamnate la să
răcie, iar națiunile sărace — la în
fometare".

TOKIO. în mesajul de Anul nou, 
primul ministru al Japoniei, Takeo 
Miki, a apreciat că în 1976 economia 
niponă va depăși actualele dificul
tăți. El a arătat că guvernul japo
nez a pregătit un proiect de buget 
pentru anul fiscal viitor, care începe 
la 1 aprilie, menit să stimuleze ac
tivitatea economică, evitîndu-se o 
recrudescență a inflației. Referin- 
du-se la situația internațională, pre
mierul nipon și-a exprimat speranța 
că va fi instituită o nouă ordine e- 
conomică mondială.

★
într-un mesaj de Anul nou, 

președintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japo
nia, Sanzo Nosaka, a arătat că 
P.C.J. își va intensifica eforturile în 
vederea obținerii de noi succese în 
alegerile generale din acest an. El a 
menționat că P.C.J. va răspunde ce
rințelor poporului și va depune 
toate eforturile pentru formarea 
unui guvern de coaliție democratică.

Președintele Partidului Socialist 
din Japonia, Tomomi Narita, a re
levat, la rîndul său, că P.S.J. 
va depune eforturi pentru formarea 
unui guvern de coaliție națională.

MANIFESTĂRI
CONSACRATE

ANIVERSĂRII REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA
LISABONA. La ambasada țării 

noastre in Portugalia a avut loc o 
conferință de presă cu ocazia celei 
de-a XXVIII-a aniversări a procla
mării Republicii în România. Amba
sadorul român, Marin Iliescu, a pre- 
zentat_ victoriile obținute pe calea 
înaintării României spre o societate 
socialistă multilateral dezvoltată, 
participarea țării noastre la efortu
rile internaționale de instaurare a 
unui climat de pace și cooperare în 
lume. Au fost relevate, de aseme
nea, raporturile de prietenie și coo
perare dintre România și Portuga
lia.

ROMA. La „Accademia dl Roma
nia" din Roma a fost organizată, 
marți seara, în prezența unui nu
meros public, o manifestare consa
crată zilei Republicii. Despre suc
cesele obținute de poporul român 
în cei 28 de ani care au trecut de 
la proclamarea Republicii a vorbit 
Lucian Mureșanu, prim-secretar al 
Ambasadei române la Roma. în 
continuare, a fost vizionat un ciclu 
de filme documentare.

Venezuela a preluat 
controlul asupra 

industriei petroliere 
naționale

CARACAS 2 (Agerpres). — Vene
zuela și-a instaurat la 1 ianuarie con
trolul deplin asupra întregii sale in
dustrii petroliere. Conform legii de 
naționalizare a acestui sector, sem- 
nată în august 1975 de președintele 
țării, Carlos Andres Perez, statul ve- 
nezuelean a preluat obiectivele in
dustriale și utilajele aparținînd în 
trecut unui număr de peste 20 de 
companii petroliere, în marea lor 
majoritate străine.

Acest eveniment memorabil a fost 
marcat în mod festiv prin înălțarea 
de către președintele Carlos Andres 
Perez a steagului țării în locul unde 
a fost forată în anul 1914, in zona 
lacului Maracaibo, sonda „Zumaque 
nr. 1“, care a inaugurat expansiunea 
rapidă a industriei petrolului în Ve
nezuela.

In cadrul unei adunări ce s-a des
fășurat la Cabimas, principalul cen
tru al industriei petrolului, președin
tele Perez a declarat că veniturile 
obținute din sectorul petrolier vor 
sluji lupta împotriva inechităților 
din societatea venezueleană. Totoda
tă, el a relevat necesitatea ca sta
tele membre ale Organizației țărilor 
exportatoare de petrol (O.P.E.C.), 
din care face parte și Venezuela, să 
folosească petrolul ca un instrument 
de combatere a inechităților din do
meniul relațiilor economice interna
ționale și de accelerare a progresului 
dialogului dintre țările în curs de 
dezvoltare și cele industrializate.

Plenara C.C. al P.C. 
din Grecia (interior)

ATENA 31 (Agerpres). — Ziarul 
„Avghi" informează că recent s-a 
întrunit plenara C.C. al P.C.G. 
(interior) pentru a dezbate „pro
blemele organizatorice ale parti
dului în faza actuală". Plenara 
a hotărît ca, la mijlocul lunii 
ianuarie 1976, să fie convocată confe
rința organizatorică pe întreaga Gre
cie, pentru a discuta concluziile C.C., 
precum și problemele legate de con
vocarea congresului P.C.G. (interior).

agențiile de presă transmit:
Acord romrâo-algerian. 

La Ministerul algerian al Afacerilor 
Externe a avut loc, la 31 decembrie, 
semnarea acordului dintre România 
și Algeria privind sistemul de plăți in 
relațiile economice dintre cele două 
țări. Acordul a fost semnat de amba
sadorul României la Alger, loan Lă- 
zărescu, și de Ahmed Ouldrouis, di
rector în Ministerul Afacerilor Ex
terne al Algeriei.

Organizația Unității Afri- 
CaîlO a Publicității, la Addis 
Abeba, o declarație în care condamnă 
intervenția militară a Republicii Sud- 
Africane în Angola, calificînd-o drept 
agresiune tipică.

Misiunea Laosulm la 
O.N.U. l-a informat pe secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, în 
legătură cu hotărirea Congresului 
Național al Poporului din Laos de a 
aboli vechiul regim politic și de a 
institui republica. In prezent, Laosul 
a căpătat denumirea de „Repu
blica Populară Democratică Laos" 
(R.P.D.L.) Nota misiunii Laosului, 
adresată secretarului general al 
O.N.U., relevă că deviza R.P.D.L. 
este : „Pace, independență, neutrali
tate, democrație, unitate, prosperi
tate".

națională
A REPUBUCH CUBA

Tovarășului comandant-șef FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 

Prim-ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba

Tovarășului Osvaldo DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

Cu prilejul celei de-a XVII-a aniversări a Zilei elibe
rării vă adresăm dumneavoastră și prin dumneavoastră 
Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 
Guvernului Revoluționar și poporului frate cubanez cele 
mai sincere felicitări și un cald salut tovărășesc, în nu
mele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporu
lui român și al nostru personal.

Poporul român se bucură mult de realizările obținute în 
toate sectoarele de poporul cubanez în anii de după vic
toria revoluției și îi urează noi și mari succese în înde
plinirea hotărîrilor adoptate de primul Congres al Parti

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

dului Comunist din Cuba, eveniment de deosebită însem
nătate în viața partidului și poporului frate cubanez.

Reafirmăm convingerea noastră că, în spiritul înțelege
rilor la care am ajuns cu ocazia întîlnirilor noastre de la 
București și Havana, relațiile de conlucrare, solidaritate 
și prietenie dintre partidele și țările noastre se vor dez
volta continuu, în interesul celor două popoare, al tutu
ror forțelor antiimperialiste, al cauzei păcii și socialismu
lui în lume.

Vă reînnoim sentimentele noastre de înaltă stimă șî 
considerație.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

în prima zi a fiecărui an, po
porul cubanez aniversează un e- 
veniment de deosebită însemnăta
te în istoria patriei sale — Ziua 
eliberării. Cu 17 ani în urmă, la 
1 ianuarie 1959, detașamentele ar
matei revoluționare de eliberare au 
intrat biruitoare în Havana, punînd 
capăt regimului antipopular al 
dictatorului Batista. Victoria re
voluției, încununare a luptei eroice 
duse de poporul cubanez pentru 
idealurile eliberării naționale și 
sociale, a deschis calea unor 
profunde transformări revoluționa
re în viața țării.

într-o perioadă istorică scurtă, 
oamenii muncii din Cuba, sub con
ducerea partidului comunist, a 
guvernului revoluționar, au reușit

...Părăsim Quinta Aveni- 
da și virăm la dreapta, pe 
o șosea care ne conduce în 
Cubanacan, unul din cele 
mai frumoase cartiere ale 
Havanei. Ne apropiem de 
un impunător edificiu alb. 
care contrastează plăcut cu 
verdele arborilor ce-1 încon
joară și care adăpostește o 
instituție tot mai bine Cu
noscută atit în Cuba, cît și 
dincolo de hotarele ei — 
„El centro nacional de 
investigaciones cientificas". 
— C.E.N.I.C. Este un com
plex care grupează labora
torul de microscopie elec
tronică, unde se efectuează 
cercetări asidue asupra 
cancerului, secții de bio
chimie, secția radioizotopi, 
direcția agrozootehnică, 
centrul de informare și do
cumentare și altele.

C.E.N.I.C. nu are decît 10 
ani. Atunci cînd a luat 
ființă instituția, s-a prevă
zut ca activitatea sa să se 
desfășoare în ramurile bio- 
medicinei și chimiei. Erau 
și acestea, la data respec
tivă, planuri ambițioase 
pentru o țară care devenise 
stăpînă pe destinele sale

MESAJ AL PARTIDULUI COMUNIST ȘI GUVERNULUI REVOLUȚIONAR 
CUBANEZ

/HAVANA — Corespondentul Ager
pres transmite : Cu prilejul celei 
de-a 17-a aniversări a triumfului re
voluției, Partidul Comunist din Cuba 
și Guvernul revoluționar au adresat 
națiunii un mesaj transmis de postu
rile de radio și televiziune.

Anii 'care au trecut de la 1 ianua
rie 1959 — se arată în mesaj — au

Auioritâîile etiopiene au 
emis un decret prin care limitează 
activitatea capitalului particular în 
viața economică < țării. Potrivit noi
lor prevederi, nu. lai unele mici în
treprinderi din industrie, comerț și 
servicii pentru populație pot avea ca
racter particular, mărimea acestor în
treprinderi urmînd să fie stabilită de 
guvern.

Catastrofă aeriană. Avi°- 
nul „Boeing 720“ al companiei aerie
ne libaneze „Middle East Airlines" 
(M.E.A.), care s-a prăbușit joi într-o 
regiune deșertică din Arabia Saudită, 
în apropiere de frontiera cu Kuwei
tul, avea la bord 82 de persoane, din
tre care 67 de pasageri și un echipaj 
libanez de 15 persoane — a comunicat 
compania proprietară a avionului. 
Reprezentanți ai aviației civile saudi- 
te au anunțat că nu există supravie
țuitori ai accidentului, fapt confirmat 
ulterior la Beirut de reprezentanții 
companiei „Middle East Airlines". 
Aparatul circula pe ruta Beirut — 
Dubai — Mascat. Experți sauditi și li
banezi întreprind cercetări ( pentru 
stabilirea cauzelor accidentului.

La Delhi s-a anunțat că ofi
cialitățile guvernamentale indiene nu 
mai consideră posibil să fie salvați 
cei 372 de mineri surprinși la 27 de
cembrie 1975 în exploatarea carbbni- 

să obțină importante succese atît 
în edificarea orinduirii socialiste, 
cît și în lupta pentru apărarea și 
consolidarea cuceririlor lor revolu
ționare. Primul Congres al Parti
dului Comunist din Cuba, care a 
avut loc recent, a făcut un amplu 
bilanț al drumului parcurs în pe
rioada de după eliberarea țării, 
stabilind, totodată, orientările de 
perspectivă ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării pe calea so
cialismului.

Puternic atașați idealurilor de 
libertate, pace și progres ale po
poarelor, cauzei socialismului, oa
menii muncii din țara noastră ur
măresc cu simpatie eforturile 
constructive ale poporului cubanez.

cu numai șase ani în urmă 
și care, în ce privește cer
cetarea științifică, nu moș
tenise aproape nimic de la 
vechiul regim.

crarea recoltei de trestie de 
zahăr. La fel, „oamenii în 
halate albe" — cercetătorii, 
oamenii de știință — au 
adus contribuții la diferitele

Noi izvoare 
de energie

CORESPONDENȚA DIN HAVANA

în limbajul curent al cu
banezilor, culoarea albă re
vine adesea cînd se 
vorbește de progres. Să 
amintim, de pildă, ex
presiile „oamenii demni 
cu căști albe", cum sînt 
denumiți aici lucrătorii din 
domeniul construcțiilor, sau 
„campania aurului alb", 
cum este definită munca 
pentru strîngerea și prelu-

realizări, atit de puternic 
subliniate la recentul con
gres al partidului — crește
rea producției industriei 
constructoare de mașini, a 
producției de nichel, a pe
trolului, îngrășămintelor 
etc.

Unul din exemplele sem
nificative ale anului 1975 
l-a constituit în acest sens 
performanta specialiștilor

fost ani de mari victorii, care au 
transformat Cuba în primul stat so
cialist din America Latină. Sînt 
subliniate succesele obținute în di
verse domenii de activitate, succese 
care au consolidat definitiv revolu
ția cubaneză și i-au conferit presti
giu internațional. Toate acestea sînt 
rodul eforturilor întregului popor și 

@ @ @

feră Chasnala, din statul Bihar, de o 
cantitate imensă de apă care a inun
dat galeriile, pătrunzînd brusc dintr-o 
mină învecinată abandonată.

Șeful statului cambod- 
gîaîî, Norodom Sianuk, președin
tele Frontului Unit Național al Cam- 
bodgiei, s-a înapoiat la Pnom Penh, 
venind de la Pekin — a anunțat pos
tul de radio „Vocea Frontului Unit 
Național al Cambodgiei".

Conferința națională a 
Partidului Congresul Națio
nal Indian ?i'a încheiat lucrările, 
în cuvîntarea rostită după adoptarea 
principalelor rezoluții în problemele 
politice, economice și de politică ex
ternă, care au făcut obiectul dezba
terilor actualei sesiuni, primul minis
tru, Indira Gandhi, a reafirmat ho- 
tărîrea guvernului de a acționa cu 
toată fermitatea pentru a asigura sta
bilitatea economică și unitatea politi
că a țării.

Represiuni antidemocra
tice în Uruguay. Armata 
poliția din Uruguay au arestat 100 de 
persoane acuzate de a face parte din 
partidul comunist, interzis în această 
țară din anul 1973. 

între Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist din Cuba, între 
țările și popoarele noastre s-au 
statornicit relații de prietenie și 
colaborare multilaterală, care se 
dezvoltă pe baza principiilor 
marxism-Ieninismului, a interna
ționalismului socialist, un rol 
primordial în această direcție avînd 
schimburile de vizite și convorbi
rile din ultimii ani dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro, 
purtate Ia București și Havana.

Cu prilejul sărbătorii națio.r- 
a Republicii Cuba, poporul romi 
adresează poporului cubanez un 
cordial salut prietenesc și îi urează 
noi izbînzi în activitatea pusă în 
slujba prosperității patriei sale.

energeticieni care au înche
iat lucrările de instalare a 
liniei de 220 kilovolți de-a 
lungul întregii țări, creînd 
astfel sistemul energetic 
național. Prima secțiune a 
acestei linii, dată în exploa
tare în aprilie 1973, unește 
termocentrala „Antonio Ma
ceo", din Santiago de Cuba, 
cu termocentrala „10 Oc
tombrie", din Nuevitas. Li
nia de 220 kilovolți consti
tuie o parte importantă a 
programului de electrifica
re a țării. Realizarea lui o- 

I feră o bază stabilă pentru 
dezvoltarea social-economi- 
că a unor zone întinse, cum 
sînt cea industrială și agri
colă din Havana, cea de ci
trice din Matanzas, cea in
dustrială de la Nuevitas și 
cea minieră din nordul pro
vinciei Oriente. Acum, im
punătorii stîlpi de oțel gal- 
vanizat ai noii magistrale 
electrice au devenit, aidoma 
palmierului, omniprezent!. 
O prezență-simbol în pei
sajul cubanez — izvoare de 
energie. pentru dezvoltarea 
economiei naționale.

M. FABIAN

al sprijinului pe care Cuba l-a pri
mit din partea țărilor socialiste. în 
mesaj este evidențiată importanța a- 
nului 1975, în care a avut loc primul 
Congres al comuniștilor cubanezi.

Anul 1976, se arată în mesaj, va 
fi un an de muncă intensă, de apli
care a hotărîrilor adoptate de pri
mul Congres al P.C. din Cuba.

Lucrările plenarei C. C. 
ai Frontului Patriei 

din Vietnam
HANOI 2 (Agerpres). — La Hanoi 

au avut loc lucrările plenarei Comi
tetului Central al Frontului Patriei 
din Vietnam, sub președinția lui Ton 
Duc Thang, anunță agenția V.N.A. 
Cu acest prilej, a fost adoptată o 
rezoluție în care se exprimă adeziv 
nea totală față de hotărîrile 
tului Central al Partidului /celor ce 
Muncesc din Vietnam privind sarci
nile strategice ale revoluției vietna
meze în noua etapă : înfăptuirea re
unificării naționale și înaintarea țării 
pe calea socialismului. Plenara a 
salutat, de asemenea, succesul Con
ferinței politice consultative pentru 
reunificarea națională pe linie de 
stat a Vietnamului, a aprobat rezo
luțiile sesiunii Adunării Naționale a 
R. D. Vietnam și a Congresului Re
prezentanților populației din Vietna
mul de Sud, care au ratificat rezul
tatele conferinței politice consulta
tive.

Cresc rîndurile P.C. Francez
PARIS 2 (Agerpres). — într-o de

clarație publicată de ziarul „l'Hu- 
manite", Biroul Politic al Partidului 
Comunist Francez își exprimă satis
facția pentru faptul că anul 1975 a 
înregistrat o creștere masivă a efec
tivelor partidului. în cursul ultime
lor 12 luni, rîndurile partidului au 
sporit cu 93 873 de membri.ti miaiiwm

• REALIZĂRI MEMO
RABILE ALE SECOLU
LUI NOSTRU. xx 
a intrat la 1 ianuarie în ulti
mul său pătrar. Trecînd cu a- 
cest prilej în revistă prin
cipalele realizări memorabile 
din istoria primelor trei pătrimi 
ale acestui secol, agenția France 
Presse reține la capitolul știin
țific descoperirea vitaminelor 
(1901), formularea teoriei relati
vității (1905), descoperirea struc
turii atomului (1911) și a pri

mului antibiotic — penicilina 
(1928). în 1932 a avut loc prima 
emisiune publică de televiziu
ne, în 1944 a fost construit pri
mul ordinator ; iar în același 
an s-a anunțat descoperirea co
dului genetic. Primul tranzistor 
datează din 1948. în 1957, odată 
cu lansarea de către U.R.S.S. a 
primului satelit artificial al Pă- 
mîntului, se inaugurează epoca 
cuceririi Cosmosului, pentru ca 
12 ani mai tîrziu, în 1969, pri
mul om, americanul Neil Arm
strong, să pășească pe solul lu
nar. In sfîrșit, dacă la începutul 
secolului populația globului era 
de 1 500 000 000 locuitori, după 
trei sferturi de veac ea se ri
dică, în prezent, la 4 150 000 000 
de oameni.

• CASĂ ANTISEIS
MICĂ. Prototipul unei case 
„suspendate", adaptată regiuni
lor cu înaltă seismicitate, a fost 
realizat la Așhabad, în R.S.S. 
Turkmenă. Casa este menținută 
deasupra solului cu ajutorul u- 
nor suspensoare din oțel dotate 
cu. arcuri la ambele extremități. 
Ea a rezistat unor seisme cu 
amplitudinea de șase grade pe 
scara Richter.

• CARTOFI SUPRA-
REZISTENȚI. Oameni de
știință de specialitate desfășoa
ră cercetări în vederea creării
unor soiuri de cartofi de mare 
productivitate și, în același timp,

pentru extinderea acestei valo
roase culturi (a patra cultură 
alimentară a lumii, după grîu, 
porumb și orez) în zonele im
proprii de la tropice. Pină în 
prezent, din cele 10 000 de soiuri 
cultivate și aproape 800 sălba
tice, specialiștii au descoperit 
două varietăți care rezistă la 
temperaturile ridicate, la ploi și 
la insecte caracteristice zonelor 
tropicale. Totodată, sînt studiate 
soiuri care, datorită perioadei 
de vegetație cu o lună mai 
scurtă decît cea obișnuită, ar 
putea fi cultivate intre două re
colte de orez sau de alte cerea
le. Cercetările, desfășurate în 
sud-estul Asiei, în Africa cen
trală, Amazonia, au drept scop 
să contribuie la reducerea pe
nurie! alimentare a țărilor in 
curs de dezvoltare.

• FÎNTÎN1LE FISEI... 
o nouă primejdie pentru cele
brul turn înclinat, care face fai
ma orașului. Potrivit studiilor 
efectuate în ultimii ani, fîntî- 
nile orașului ar fi cauza șubre- 
zirii solului în care sînt împlîn- 
tate fundațiile turnului. De aici 
și sugestia ca fîntînile să nu 
mai fie folosite. In sertarele mu
nicipalității se află de pe acum 
proiectele pentru o alimentare 
modernă cu apă. Ceea ce lip
sește sînt fondurile necesare 
lucrării... De-abia după ce ora
șul va dispune de o rețea mo
dernă de canalizare, spun spe
cialiștii, se va putea ridica pro
blema redresării turnului bă- 
trin de opt veacuri. Fără o in

tervenție salutară, îl așteaptă 
scadenta prăbușirii, peste 176 
de ani...

• „CUM IȘI ÎNCHI
PUIAU EUROPENII A- 
MERÎCA" este denumirea 
unei expoziții deschise la Ga
leriile Naționale din Washing
ton. Sînt reunite 350 de diferite 
creații — picturi, desene, sculp
turi, tapiserii, porțelanuri ș.a. 
— ale artiștilor din Europa se
colelor XV—XIX. America fiind 
luată inițial drept mult căuta
tele Indii, operele timpurii au 
un caracter fantezist, cu multe 
elemente orientale, înfățișînd 
„noua lume" ca pe un tărîm 
exotic, cu vegetație și animale

bizare. Printre creatorii de 
seamă expuși se numără 
Giambattista Tiepolo, cu o pic
tură alegorică a Americii, Jean- 
Antoine Houdon, primul mare 
artist european statornicit în 
„lumea nouă", autorul unei 
sculpturi înfățișîndu-1 pe 
Washington, Edgar Degas cu 
tabloul „Negustorii de bumbac", 
Eugene Delacroix cu o pînză 
intitulată „întoarcerea lui Cris- 
tofor Columb", Camille Pissarro 
cu o scenă din viața pescarilor. 
Operele din expoziție provin din 
colecții publice și particulare 
din S.U.A., Franța, Anglia, 
Suedia, R. F. Germania.

• MOLUȘTE MULTI- 
CENTENARE. Scoici mi

nuscule, măsurînd doar 8 mili
metri lungime, au ajutat pe 
oamenii de știință să conchidă, 
după numeroase observații, că 
pe fundul mărilor și oceanelor 
procesele vitale se produc mult 
mai lent decît în straturile de 
apă superioare. Asemenea scoici, 
recoltate în Atlanticul de nord 
de la o adîncime de 3 800 de 
metri, prezintă niște inele care 
amintesc de inelele ce mar
chează vîrsta pe trunchiul co
pacilor. Un colectiv de oameni 
de știință englezi de la Uni
versitatea din Walles, care 
studiază această problemă, a- 
preciază că inelele sînt un in
diciu al vîrstei moluștelor. Dacă 
ipoteza se va confirma, în
seamnă că scoicile din adîncul 
oceanului trăiesc sute de ani.
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