
SUB STEAGUL GLORIOS AL PARTIDULUI, MEREU ÎNAINTE PE DRUMUL DE IZBlNZI 
AL SOCIALISMULUI, PENTRU CONTINUA ÎNFLORIRE A PATRIEI NOASTRE LIBERE!

1

si tovarășa Elena Ceausescu vor face o 
oficială de prietenie in Bepublica Arabă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu

vor efectua o vizită oficială de 
prietenie în Republica Arabă Egipt, 
la invitația președintelui Mohamed
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vizită
Egipt

Anwar El Sadat și a doamnei Gihan# 
Sadat, intre 11 și 13 mai 1977.

Solemnitatea înaintării în grad 
a unor generali și ofițeri superiori

DE ZIUA PARTIDULUI, 

DE ZIUA VICTORIEI, 

LA CENTENARUL 

INDEPENDENȚEI I

& Partidul este veșnic tînăr și devine an de an tot mai 
viguros, deoarece își trage seva dătătoare de viață din le
găturile indestructibile cu poporul, cu glia strămoșească, \ 
din concepția clasei muncitoare — materialismul dialectic < 
și istoric.

® Construcția socialistă în România coincide cu afir
marea deplină a independenței naționale, cu dezvoltarea 
națiunii socialiste. Progresele înregistrate în edificarea so
cietății socialiste întăresc continuu independența și suve
ranitatea națională.

NICOLAE CEAUȘESCU

In prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, co
mandant suprem al forțelor armate, a 
avut loc. sîmbătă dimineața, solemni
tatea înaintării în grad a unor gene
rali și a unui contraamiral, precum 
și acordării gradului de general-maior 
și contraamiral unor colonei si căpi
tani de rangul I.

La solemnitate au luat parte to
varășii Manea Mănescu. Emil Bobu, 
Ilie Verdet. Ștefan Voitec. Ion Co- 
man, Teodor Coman. Ion Stănescu.

Prin decret prezidențial au fost 
înaintați la gradul de general-colonel 
următorii generali-locotenenti : Va- 
sile Milea. Octavian Orban. Vasile 
Petrut. Ion Popescu ; la gradul de 
general-locotenent. următorii gene- 
rali-maiori : Paul Cheler. Ovidiu Dia- 
conescu. Gheorghe Enciu. Gheorghe 
Gomoiu. Mircea Mocanu. Gheorghe 
Moga. Horea Morariu. Nicolae Pleșită, 
Stelian Popescu. Nicolae Stan. Emil 
Ștefănescu. Tiberiu Urdăreanu. Iulian 
Vlad : la gradul de viceamiral, con
traamiralul Sebastian Ulmeanu ; la 
gradul de general-maior. următorii 
colonei : Epifanie Amohnoae. Aurel 
Andrei. Marin Bălteanu Valeriu Bu- 
zea, Ilie Ceaușescu. Nicolae Eftimes- 
cu. Gheorghe Florea. Ion Florea, 
Cristian Gheorghe. Anton Gheorghiu, 
Gheorghe Ioniță. Constantin Micu, 
Vasile Moise. Constantin Nută. loan 
Pantiiimonescu. Constantin Perianu, 
Alexandru Popescu. Aurel Simiones- 
cu, Nicolae Soare. Dumitru Tăbăca- 
ru. Romulus Ularu. Gheorghe Vasile. 
Gheorghe Zagoheanu și la gradul de 
contraamiral, următorii căpitani de 
rangul I : Neculai Harjău. Aurelian 
Ionescu.

In numele celor Înaintați In grad 
au mulțumit călduros general-colonel 
Vasile Petrut și general-locotenent 
Nicolae Pleșită. Dind expresie senti
mentelor profunde de dragoste si 
devotament fată de patrie, popor și 
partid, față de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vorbitorii au mulțu
mit pentru onoarea ce le-a fost 
făcută, angajîndu-se de a munci 
in chip comunist pentru continua 
ridicare a capacității de luptă a 
unităților și marilor unități, pentru 

afirmarea plenară a armatei ca Înaltă 
școală de educare politică a tinerilor 
care slujesc patria sub drapel, pentru 
apărarea cu fermitate a cuceririlor 
revoluționare, a intereselor poporului.

Cuvintul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimați tovarăși,
In numele Comitetului Central al 

partidului, al Consiliului de Stat și 
ai guvernului, precum și al meu 
personal, doresc să vă adresez tutu
ror, atît celor înaintați la grade su
perioare de generali, cit și noilor 
generali, calde felicitări și urarea 
fierbinte de a indeplini cu cinste 
misiunile încredințate de partid, de 
a servi cu succes poporul și patria 
în orice împrejurări.

înaintarea în grad și acordarea 
noilor grade de generali in preajma 
aniversării centenarului Independen
ței subliniază, o dată in plus, preo
cuparea și grija partidului și statu
lui pentru întărirea continuă a 
forțelor armate, a organelor Ministe
rului de Interne și securitate, hotă- 
rirea de a asigura condiții corespunză
toare pentru întărirea continuă a ca
pacității de apărare a patriei noastre.

Sper că fiecare dintre cei care au 
fost înaintați astăzi in grad sau 
au devenit generali ai Republicii 
Socialiste România, va munci in așa 
fel incit să demonstreze prin activi
tatea de zi cu zi că știe să răspundă 
încrederii partidului și poporului, 
indeplinindu-și cu cinste răspunderile 
încredințate.

Este necesar. Intr-adevăr, ca forțele 
noastre armate, care continuă glo
rioasele tradiții ale înaintașilor, să-și 
ridice necontenit pregătirea da lupta 
și politică, să se pregătească tot mai 
bine pentru a putea face față orl-

★

Cuvintul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărit cu deosebi
tă atenție de cei prezenți. fiind subli
niat cu îndelungi aplauze. 

a drepturilor si libertăților democra
tice ale tuturor cetățenilor patriei.

A luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a felicitat pe cei 
Înaintați in grad.

căror Îndatoriri, pentru a putea apără 
cuceririle revoluționare, integritatea 
și suveranitatea patriei și, totodată, 
pentru a-și indeplini misiunile 
primite în diferite sectoare ale dez
voltării economico-sociale, așa cum 
am menționat, de altfel, la intilnirea 
din toamna anului trecut.

Este necesar, de asemenea, ca 
generalii din Ministerul de Interne, 
împreună cu toți lucrătorii din acest 
minister, să-și ridice pregătirea pro
fesională și politică, să învețe să 
acționeze cu rezultate cit mai bune 
împotriva tuturor acelora care, in
tr-un fel sau altul, pot aduce pre
judicii cuceririlor revoluționare, pot 
dăuna intereselor poporului și patriei. 
Avînd permanent in minte înaltele 
îndatoriri ce le revin, aplicind cu 
strictețe și respectind prevederile 
Constituției și legilor, să acționeze 
în deplină concordanță cu principiile 
democratice și umaniste ale partidului 
nostru pentru apărarea cu fermitate 
a intereselor poporului, a cauzei 
socialismului și comunismului în 
România.

Cu aceste glnduri, doresc încă o 
dată să adresez generalilor din Mi
nisterul Apărării și din Ministerul 
de Interne calde felicitări; vă urez 
tuturor, tuturor ofițerilor și soldați- 
lor. tuturor lucrătorilor din Ministe
rul de Interne urări de noi succese, 
felicitări cu prilejul Zilei indepen
denței, multă sănătate și fericire. 
(Aplauze puternice, prelungite).

★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. cei
lalți tovarăși din conducerea de partid 
și de stat prezenți la solemnitate s-au 
întreținut cordial cu generalii si ofi
țerii superiori înaintați în grad.

Sărbătorim In aceste zile eveni
mente de o mare strălucire, eveni
mente care s-au dovedit de o uriașă 
însemnătate în viata poporului ro
mân. Sint evenimente distincte, des
părțite în timp, dar legate strins în
tre ele prin întreaga lor esență, prin 
multiplele si profundele lor semnifi
cații și consecințe istorice.

Centenarul Independentei de stat a 
României este aniversat de întregul 
nostru popor cu sentimentul unei în
dreptățite mîndrii patriotice : idealul 
național multisecular, măreața operă 
înfăptuită acum o sută de ani au fost 
duse mai departe si desăvîrsite în 
anii noștri sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, prin victoria 
socialismului, prin asigurarea unei 
independente reale, prin ridica
rea poporului muncitor Ia ran
gul de stăpîn deplin al destine
lor sale. De aceea, e pe deplin fi
resc ca, aducînd un sărbătoresc oma
giu memoriei nepieritoare a înain
tașilor. eroicelor fapte de arme ale 
ostașilor de acum o sută de ani. gîn- 
dul să ni se îndrepte, concomitent, 
cu dragoste și recunoștință, spre acea 
forță revoluționară ce a preluat, în 
secolul XX. stindardul neatimării si 
suveranității naționale si l-a dus la 
victorie, spre Partidul Comunist Ro
mân — arhitectul si constructorul 

Mîine, in jurul orei 10, posturile noastre de radio 
și televiziune vor transmite direct, de la Pavilionul Ex- 
pozițional din Piața Scînteii, Sesiunea solemnă co
mună a Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Marii Adunări Naționale și activului central 
de partid și de stat, consacrată sărbătoririi centena
rului Independenței de stat a României.

In aceeași zi, în jurul orei 19,30, se va transmite 
direct de la Stadionul „23 August" spectacolul oma
gial prilejuit de această sărbătoare.

ÎN PAGINA A IV-A :

Cu privire Ia măsurile stabilite de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. in legătură cu majorarea 
alocației de stat pentru copii, a ajutoarelor ce se acordă 
mamelor cu mai mulți copii și a altor ajutoare

ÎN PAGINA A V-A :

Proiectul Legii privind impozitul pe fondul total 
de retribuire al unităților socialiste de stat

edificiului contemporan al României 
independente, socialiste.

Făurit acum 56 de ani. la 8 mai 1921, 
ca partid al patriotismului revoluțio
nar si al internaționalismului prole
tar. continuator ăl luptei pentru li
bertate a înaintașilor, al tradițiilor 
vechii mișcări muncitorești și so
cialiste. partidul comuniștilor ro
mâni și-a asumat, de la începutul 
existentei sale, misiunea istorică de 
a organiza si călăuzi clasa muncitoa
re. întregul popor la cucerirea unei 
vieți noi. la făurirea unei societăți 
superioare, la victoria socialismului.

Infruntînd cu eroism. în anii grei ai 
ilegalității, teroarea si represiunile 
cele mai singeroase. partidul a orga
nizat lupta împotriva exploatării 
burghezo-moșierești, a inspirat și 
condus mari bătălii de clasă, s-a ri
dicat neșovăitor în apărarea intere
selor de zi cu zi ale clasei munci
toare și tuturor oamenilor muncii de 
la orașe si sate, a militat pentru uni
rea tuturor celor ce muncesc in lupta 
comună pentru libertate.

In politica sa. partidul a pornit de 
la concepția marxist-leninistă. de la 
adevărul confirmat de viată că elibe
rarea socială se poate realiza numai 
pe baza de nezdruncinat a eliberării 
naționale, patriotismul fierbinte al 
comuniștilor verifieîndu-se strălucit 
în lupta pentru libertatea patriei.

apărarea independentei și suveranită
ții naționale, ca premisă indispensa
bilă a însuși succesului misiunii sale.

Sub conducerea P.C.R. s-a desfășu
rat lupta neînfricată a maselor mun
citoare impotriva politicii claselor ex
ploatatoare de infeudare a tării inte
reselor străine, iar apoi împotriva 
cotropirii hitleriste si a dictaturii an- 
tonesciene ; sub steagul său s-a rea
lizat unitatea tuturor forțelor patrio
tice. a celor mai largi pături ale 
populației și a forțelor armate ale 
țării in insurecția națională antifas
cistă si antiimperialistă de la 23 Au
gust 1944 — autentică piatră de hotar 
în destinele ponorului român. Des- 
chizind calea eliberării depline și de
finitive de sub dominația imperialis
tă, acest eveniment epocal a marcat 
totodată în istoria contemporană a 
României începutul unei ere noi de 
profunde transformări în viața eco
nomică. socială, spirituală. încununa
te prin triumful socialismului.

Idealul independenței naționale, 
pentru care au luptat cu recunoscut 
eroism ostașii români in 1877 — ideal 
pe care clasele exploatatoare și. in 
mod deosebit, cel mai crunt dușman 
al intereselor naționale, fascismul, au 
încercat să-1 mutileze și să-l întineze 
— și-a găsit, prin lupta comuniștilor în
(Continuare în pag. a IV-a)
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Programele de creștere a nivelului de trai adoptate de Comitetul Politic Executiv

al C. C. al P. C. R. demonstrează elocvent

BUNĂSTAREA POPORULUI - IU SUPREM
Al POLITICII PARTIDULUI NOSTRU

Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. a adoptat, la recenta sa șe
dință. documente de o deosebită în
semnătate pentru ridicarea bunăstă
rii întregului nostru popor, pentru 
crearea unor condiții tot mai bune 
de viată tuturor cetățenilor patriei 
noastre : proiectele Programelor pri
vind creșterea retribuției și altor 
venituri, a nivelului de trai al popu
lației în cincinalul 1976—1980 și creș
terea veniturilor lucrătorilor din a- 
gricultura de stat, ale țărănimii coo
peratiste și ale țăranilor din zona 
necooperativizată, precum și măsurile 
care se publică în ziarul de astăzi.

Parte integrantă din programul ge
neral stabilit de Congresul al XI-lea. 
care este în curs de aplicare, aces
te programe au fost elaborate din 
inițiativa și sub conducerea nemijlo
cită a secretarului general al parti
dului, președintele republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Noile mă
suri au fost primite cu profundă sa
tisfacție și bucurie de oamenii mun
cii din întreaga tară, prilejuind o- 
dată mai mult exprimarea atașa

mentului lor fată de partid, a recu
noștinței pentru grija deosebită ce o 
poartă partidul, conducerea sa îm
bunătățirii neîncetate a condițiilor de 
viată ale celor ce muncesc.

Cele trei decenii de construcție so
cialistă. sub conducerea partidului, 
au oferit poporului nostru nenumă
rate dovezi că întreaga activitate 
constructivă organizată și condusă de 
partid, tot ceea ce se făurește cu 
mintea și cu brațele în România so
cialistă. tot ceea ce se trasează ca sar
cină curentă sau ca obiectiv strategic, 
are in vedere un unic și suprem 
tel — OMUL, ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a tuturor 
celor ce muncesc, afirmarea plenară 
a personalității umane, creșterea 
gradului de civilizație al societății 
noastre.

Complexitatea măsurilor cuprinse 
în cele două proiecte de programe 
evidențiază cu deosebită forță că 
mersul impetuos înainte al econo
miei naționale, dezvoltarea sa mul
tilaterală se răsfrîng nemijlocit asu
pra creșterii nivelului de trai. Toate

2201Mutia
medie
netă

(Continuare în pag. a IV-*)

PREVEDERI ACTUALE

în lei

aceste măsuri au putut fi inițiate 
tocmai ca urmare a faptului că par
tidul nostru a promovat o politică 
justă de utilizare a venitului natio
nal. alocînd circa o treime pentru 
fondul national de dezvoltare econo
mico-socială.

Reține atenția, tn mod deosebit, 
amploarea creșterilor prevăzute pri
vind diferiți! indicatori ai nivelului 
de trai, faptul că acestea depășesc 
cu mult nivelurile stabilite initial 
prin Directivele Congresului al XI- 
lea și planul cincinal. Astfel, prin 
suplimentarea fondului de majorare 
a retribuțiilor prevăzut in planul cin
cinal cu circa 35 miliarde lei. se va 
asigura creșterea retribuției medii 
reale a oamenilor muncii din indus
trie, agricultură și celelalte sectoare 
ale activității economico-sociale în 
medie cu 30.2 Ia sută, față dc numai 
18—22 Ia sută cit se stabilise in pla
nul cincinal. In același timp, veni
turile reale ale țărănimii vor crește 
cu circa 30 la sută. Majorări

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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iAșa s-a înscris independența în istoria neamului
...prin vitejia ostașilor și eroismul întregului popor

1877: Cu abnegație și spirit 
de sacrificiu

Independența de stat a României, dobîndita acum 100 
de ani, nu a fost un dar primit din afară, ci opera proprie 
a poporului român, rodul luptei sale eroice, al sacrificiilor 
și jertfelor grele de sînge pe cîmpurile de bătălie ale răz
boiului din 1877—1878.

100 000 DE OSTAȘI SUB 
ARME. Efectivul total al trupe
lor mobilizate la 1877 a fost de 
peste 100 000 de ostași și ofițeri, 
din care efectivul armatei ope
rative — 58 700.

La război, România a participat cu 
două corpuri de armată : armata de 
operații, destinată să acționeze la 
sudul Dunării — însumînd circa 
38 000 de oameni — și corpul de 
observație, destinat să opere fron

VOLUNTARI DIN TOATE COLȚURILE ȚĂRII. în rîndurile 
armatei române s-au înrolat mii de voluntari din toate col
țurile țării, inclusiv din provinciile românești aflate pe atunci 
sub dominație străină.

„Instinctul datoriei mă îndeamnă 
să iau arma pentru cauza patriei, 
căreia îi doresc mărirea, indepen
dența, gloria și fericirea".

Cererea tinărului Gheorghe I. 
Neguțescu, adresată Ministeru
lui de Război, 14 mai 1877.

• „Ne-a dat ideea că și noi am 
putea trece intr-o bună zi în Româ

„Să-i ajutăm pe ostașii 
de pe frontul libertății"

Eforturile armatei au fost spriji
mite de întregul popor prin :

OFRANDE: fyăloârea ofrandelor 
primite de autorități de la populație 
se cifrează la 3 247 000 LEI, sumă 

tiera dunăreană, insumind 10 000 de 
oameni.

în desfășurarea războiului, arma
ta română s-a acoperit de o glorie 
nepieritoare, repurtînd sau contribu
ind, alături de armata rusă, la ob
ținerea Izbînzilor de la Grivița, Te- 
liș, Gorni-Dubnik, Rahova, Arcer Pa- 
lanka, Opanez, Plevna, Inova, Smîr- 
dan și altele.

în total, în bătăliile războiului de 
Independență, armata română a avut 
circa 10 000 de morți și răniți.

nia să ne înrolăm ca voluntari în 
acest război... Ideea a prins ca prin 
farmec și după trei sau patru zile... 
ne găseam in piața Făgărașului, 
unde juram sub cerul liber că vom 
face războiul și noi, cu orice preț 
și cu orișice jertfă...".

Din amintirile voluntarului 
transilvănean Damaschin Radu 
Popa.

cu care se putea asigura întreține
rea întregii armate române pe toată 
durata războiului. -

• Prin Subscripții și donații s-a 
adunat pentru echiparea șl întreți

nerea armatei suma de 1 639 798 LEI, 
din care 1 212 661 lei au fost oferiți 
anume pentru cumpărarea de arme.

PRESTĂRI: Populația a prestat 
1 045 747 ZILE de muncă pentru 
transporturi și 53 676 ZILE la lucrări 
de construcții; au fost parcurși cu 
carele peste 26 MILIOANE kilometri.

CONTRIBUȚII DE DINCOLO DE 
CARPAȚI: Sprijinul românilor tran

Alături, toți fiii acestui pămînt
Veacuri în șir locuitorii acestor meleaguri — români, 

maghiari, germani, evrei și de alte naționalități — trăind 
și muncind alături, s-au aflat umăr lingă umăr și în lupta 
pentru libertate și independența patriei. Această realitate 
a fost pusă în lumină deosebit de pregnant în timpul răz
boiului din 1877—1878.

„IUBIM ACEASTĂ ȚARA SI PE 
LOCUITORII El II RESPECTAM CA 
PE NIȘTE FRAȚI". „Noi care ne hră
nim de zeci de ani într-această 
țară ca patrie adoptivă, vă declarăm 
pe conștiință că o iubim din toată 
inima și pe locuitorii ei asemenea 
îi respectăm ca pe niște frați cu care 
trăim. Și pentru ca să încredințăm 
de cele zise mai sus, ne facem o da
torie d-a vă anunța cu această oca
zie că noi, meseriașii unguri, am și 
format deja aci un comitet și in cu- 
rînd vom trimite la locul destinat mi
cile noastre ofrande date în ajutorul 
răniților soldați români".

Din scrisoarea adresată de 
Ștefan Nagy, Albert Szabo, Vizi 
Doneșiu, Debreți Josef, Ștefan 
Abraham, Șandor Josef, Gț/dr- 
gy Tdkacs, Vitos Ferentz ziaru
lui „Telegraful", 30 mai 1377.

„AM CONTRIBUIT LA INDE
PENDENȚA ROMÂNA. Am fost mar
tor al evenimentelor, am văzut cum 
s-a scris cu litere de foc o mare pa
gină în istoria noastră; am văzut po
porul român cu arma în mină săpind 
din nou numele său pe pagina glo
riei".

Din amintirile medicului de 
origine maghiară Ludovic Fialla, 
participant la războiul de inde
pendență. 

silvăneni a cuprins contribuții bă
nești din 368 de localități (cu care 
putea fi asigurată hrana a 3 000 de 
soldați pe timp de 0 lună) și ofran
de materiale din 133 localități.

• în Banat s-au strîns ofrande și 
bani în 41 de comune.

• în Bucovina s-au deschis nu
meroase liste de subscripții, pe care 
s-au strîns importante sume de bani.

„SPRE A SERVI ÎN SPITALELE 
ROMÂNEȘTI". Numeroși medici sași 
din Transilvania, printre care bine- 
cunoscuții Johann Altstădter, Karl 
Beldi, Eduard Copony, au trecut 
Carpații la chemarea oficialităților 
românești, servind cu abnegație, ală
turi de medicii români și de o serie 
ae medici germani care se stabili
seră de mai mult timp in România, 
în spitale și ambulanțele sanitare.

DIN TOATĂ INIMA. La apelurile 
lansate de comitetele românești 
create în Transilvania in sprijinul 
frontului, au răspuns și numeroși 
locuitori sași, care au dăruit bani, 
alimente, îmbrăcăminte, medicamen
te ce au fost trimise Crucii Roșii din 
București.

„CU BRAȚELE, CUNOȘTINȚELE SI 
BUNURILE NOASTRE PENTRU 
ROMÂNIA SCUMPĂ". „Fraților! mo
mentul a sosit în care să arătăm 
fraților noștri români că în vinele 
noastre curge tot același sînge de 
patriotism și că sîntem în orice mo
ment gata a jertfi pe altarul patriei 
tot ce ne este și va fi posibil. Să fim 
deci uniți sub ‘ același/ drapel, să 
conlucrăm cuj, frații noștri t rorpâni, 
fiecare pentru dpărâVfeâ cauzei co
mune”. 1 ■

Din apelul Comitetului israeltt 
din Botdșani, publicat în ziarul 
„Curierul", 15 mai 1877.

într-un iureș de nestăvilit, dorobanții asaltează întăriturile din fața Griviței — 27 august 1877. (Desen de epocă]

Prietenie și întrajutorare 
sub semnul unei cauze juste

în cronica multisecularelor tradiții 
de prietenie și solidaritate ale po
porului român cu poporul rus și 
popoarele balcanice, lupta comună 
pe cîmpurile de bătălie ale războiu
lui din anii 1877—1878 a înscris o 
pagină memorabilă, întărind și mai 
mult frăția dintre ele.

• Armatele ruse și române, in 
strinsă colaborare, au obținut stră
lucite izbinzi pe cîmpurile de bătă
lie ; astfel, la Plevna a fost dobindi- 
tă o măre victorie: capitularea oș- 

. tirii. otomane de aici. — circa 45 000 
"de oameni — prin aceasta închein- 
du-se cea mai grea și importantă 
etapă a războiului. în continuare, 
potrivit înțelegerii dintre comanda

mentele rus șl român, armata ro
mână a acționat în Bulgaria apu
seană, neutralizînd principalele for
tărețe otomane, în timp ce trupele 
ruse și voluntarii bulgari înaintau 
peste Balcani, spre Constantinopol.

• Pe teritoriul României au fost 
create detașamente revoluționare 
bulgare care au luptat pentru elibe
rarea patriei lor. Statul român a 
sprijinit lupta de eliberare a Serbiei, 
permițînd înscrierea a circa 1 500 
de voluntari din România în armata 
sîrbd]

TEMELIA TRAINICĂ A RELAȚIILOR 
VIITOARE. „Martor al frumoasei 
conduite a tinerei și glorioasei ar

mate române ce a luptat alăturea d* 
armata rusă, mă măgulesc cu spe
ranța că amintirea nepieritoare o 
acestor lucrări de glorie va servi în
totdeauna ca bază la relațiunile 
viitoare între cele două țări".

Generalul rus Todleben, loc
țiitor al comandantului Armatei 
de vest de la Plevna, 24 aprilie 
1878.

ARMATELE RUSA Șl ROMÂNĂ 
LEGATE PRINTR-0 PRIETENIE 
INDESTRUCTIBILĂ. Armata ruSă, 
„exemplu de vitejie și de cele mal 
înalte calități militare", este „legată 
acum cu armata română printr-o 
prietenie indestructibilă. Sper că 
veți păstra pentru frații voștri ro
mâni de arme o amintire tot așa de 
amicală ca aceea pe care dinșii v-o 
păstrează". . .

Înalt ordin de zi al ddmnltb- 
' rului Carol, comandantul Arma

tei de vest, cu ocazia desființă
rii acesteia In urma capitulării 
Plevnei, decembrie 1877.

...prin lupta neșovăitoare condusă de Partidul Comunist Român

Tradițiile patriotice
ale mișcării noastre muncitorești , »

După cum se știe, in deceniile ce au urmat războiului din 
1877 politica claselor exploatatoare, pătrunderea tot mai 
accentuată a monopolurilor străine in economia tarii, domi
nația puterilor imperialiste au adus grave știrbiri indepen
denței naționale. A revenit clasei muncitoare și mișcării 
muncitorești misiunea nobilă de a prelua și purta în timp 
steagul independenței și suveranității naționale.

VOIM SA SE PĂSTREZE 
INDEPENDENȚA FIECĂREI 
NAȚIUNI. „Noi voim să se păs
treze independența fiecărei na
țiuni, căci altfel nici nu s-ar pu
tea stabili adevăratele legături 
trainice între popoare, în care 
fiecare națiune să aducă tributul 
propriu de cultură în concertul 
civilizației omenești".

Din Programul Partidului So
cial-Democrat din România, 1910.

CAMPIONI HOTĂRÎȚI AI 
NEATÎRNĂRII. „Campioni hotă- 
rîți și credincioși ai neatîrnării... 
vom cere necurmat ca drepturile 
omului ca și drepturile neamuri

lor să fie recunoscute și puse la 
adăpostul lovirilor vrăjmășești".

Constantin Bacalbața, 15 apri
lie 1883.

NE VOM DA VIAȚA PENTRU LI
BERTATEA PATRIEI. „Cînd viața 
României, ca. stat neatîrnat. ar fi 
amenințată, socialiștii români și-ar 
face datoria, dîndu-și viața pentru 
patria lor. Așa declarăm și așa cer 
principiile socialiste". , 

loan TJădejde, iunie 1894.
SOCIALIȘTII LUPTĂ ÎMPOTRIVA 

ORICĂREI ASUPRIRI. „Socialiștii 
luptă împotriva oricărei apăsări și 
robii, luptă împotriva acaparărilor 
naționale, luptă pentru eliberarea na
țiunilor de sub |ugul străin".

C. Dobrogeanu-Gherea, 1911.

Aspect de Ia una din marile manifestații de masă desfășurate în mai 1536 în Capitală, pentru apărarea independenței 
și integrității teritoriale a patriei, împotriva pericolului fascist

Partidul, sufletul rezistenței 
antifasciste

Istoria a consemnat că, încă din prima zi a războiului 
hitlerist, Partidul Comunist Român a chemat toate forțele 
patriotice, întregul popor să se opună prin toate mijloacele 
acestui război, să se alăture Uniunii Sovietice și celorlalte 
forțe ale coaliției antihitleriste împotriva Germaniei naziste, 
pentru redobîndirea independenței și suveranității naționale.

SĂ RECUCERIM INDEPEN
DENȚA NAȚIONALA. „C.C. al 
P.C.R. cheamă întregul popor 
la luptă hotărîtă împotriva 
războiului antisovietic și a dic
taturii fasciste, pentru alun
garea din țară a ocupanților hi- 
tleriști, recucerirea libertății 
și independenței naționale a 
României".

Platforma-program din 6 sep
tembrie 1941.

FRONTUL UNIC MUNCITORESC 
CHEAMA LA LUPTĂ PENTRU IZGO
NIREA HITLERIȘTILOR. „Muncitori
mea organizată de la comuniști 
pină la social-democrați cheamă în

treg poporul român la luptă hotărîtă 
pentru pace imediată, răsturnarea 
guvernului Antonescu, formareă unui 
guvern național din reprezentanții 
tuturor forțelor antihitleriste, izgo
nirea armatelor hitleriste din țară...". 

Manifest F.U.M., 1 Mai 1944.
SABOTAREA MAȘINII DE RĂZBOI 

NAZISTE. între formele de luptă îm
potriva dictaturii fasciste se numără: 
actele de sabotaj in întreprinderile 
care lucrau pentru front, refuzul de 
a se prezenta la incorporări sau de 
a preda produsele rechiziționate, in
cendierea depozitelor de muniții etc. 
în anii 1940—1944, aproape 11 000 
persoane învinuite de activitate 
antifascistă au fost arestate și ju
decate.

Comuniștii — în fruntea luptei 
împotriva dominației străine

încă de la făurirea sa, la 8 mai 1921, Partidul Comunist 
Român s-a situat în fruntea luptei maselor populare împo
triva aservirii țării monopolurilor străine, puterilor imperia
liste. Un moment culminant al acestei lupte l-au constituit 
eroicele bătălii proletare din ianuarie—februarie 1933.

PENTRU ELIBERAREA DIN 
DUBLA ROBIE. „Partidul Co
munist din România, constatînd 
că toate celelalte partide politice 
sînt gata a vinde și sîngele po
porului către stăpînul economic 
și politic al țării, imperialismul 
Antantei, constatînd că reface
rea producțiunii și dezvoltarea 
forțelor materiale de producțiu- 
ne ale țării sînt imposibile fără 
eliberarea din dubla robie eco
nomică ■ de sub jugul capitalului 
antantist și românesc, cheamă 
pe toți cei care muncesc sub 
steagul proletar. Partidul comu
nist luminează, organizează și 
conduce masele muncitoare în 
lupta pentru deplina eliberare

de orice exploatare, prin trans
formarea societății capitaliste în 
societate comunistă".

Din Rezoluția Congresului al 
ll-lea al P.C.R.. 1922.

REZISTENȚA HOTĂRÎTĂ INFEU- 
DARII ȚĂRII. „Sub conducerea di
rectă a bancherilor francezi a fost 
prelucrat la Geneva și semnat de 
către guvernul român planul așa- 
zisel „inzdrăveniri" a României, care 
de fapt este planul unei noi și sălba
tice jefuiri a întregului popor munci
tor in folosul asigurării profitului 
unui mănunchi de capitaliști și boieri 
românlp pentru asigurarea plății 
anuale a cîtorva miliarde lei cămă
tarilor francezi. Ceferiștii și petro
liștii au dat prima lovitură puternică 
întregului plan de jaf...".

Manifest al C.C. al P.C.R., 
martie 1933.

Pentru neatârnarea și integritatea patriei
Este un merit deosebit al Partidului Comunist Român 

faptul că, încă de la apariția fascismului în viața politică a 
țării, a sădit primii germeni ai mișcării antifasciste, a demas
cat cu vigoare esența antipopulară și antinațională a fascis
mului, caracterul diversionist și rolul său odios de instrument 
în slujba claselor dominante, de agentură fățișă a hitleris- 
muiui.

NE CHEAMA LA LUPTA 
DRAGOSTEA DE ȚARA. „Ne 
cheamă la luptă sîngele lui 
Doja, Horea și Tudor Vladimi- 
rescu. Ne cheamă la luptă dra
gostea de această țară pe care 
nu vrem s-o vedem sfîșiată și 
cotropită, dragostea de acest 
popor, pe Care nu-1 vrem înge- 
nunchiat și robit".

Manifest al C.C. al P.C.R., 1938.

COMUNIȘTII VOR LUPTA 
CU ARMA ÎN MÎNĂ ÎN 
PRIMELE RÎNDURI. „Hitler 
vrea să ne răpească grîul, 
petrolul și teritoriul. El vrea să 
ne arunce în robie... Ridicați-vă 
la luptă pentru a împiedica

orice capitulare... P.C.R. decla
ră : comuniștii vor lupta cu 
arma în mină în primele rîn- 
duri".

Manifest al C.C. al P.C.R., 17 
martie 1939.

JOS DICTATUL DE LA 
VIENA. „Tovarăși, slugile im
perialiștilor... au vîndut Ardea
lul de nord căutînd să semene 
vrajbă in sînul naționalităților 
conlocuitoare. La luptă pentru 
distrugerea regimului de teroa
re și dictatură".

„Sctnteia", august, 1940.

NAȚIUNEA E ÎN PERICOL. 
„Independența poporului ro

mân este amenințată de sta
tele din blocul fascist central 
european. Poporul român va 
mobiliza toate slăvitele sale 
tradiții de luptă pentru inde
pendență... va sări la arme 
pentru a respinge cotropitorii 
imperialiști de sub semnul cru
cii încîrligate hitleriste și a-și 
apăra existența".

Scrisoare adresată de C.C. al 
P.C.R. conducerii P.N.Ț., ia
nuarie, 1936.

Mărturii ale neînfricatului patrio
tism al P.C.R., a hotărîrii sale de a 
apăra cu orice preț independența 
națională sînt între altele :

— puternicele acțiuni de luptă 
desfășurate in perioada 1534—1539 
pentru înjghebarea Frontului Popu
lar, încununate de marea demon
strație antifascistă de la 1 Mai 
1935, acțiuni care au barat pentru 
un timp ascensiunea fascismului 
spre putere;

— demonstrațiile de protest or
ganizate intr-un șir de mari orașe 
împotriva Dictatului de la Viena.

Proletari din foaie $rile, unîți’Văl
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INDEPENDENTA NATIONA1Â
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in facsimil: Cîteva din nenumăratele manifeste și chemări lansate de P.C.R 
în anii dictaturii fasciste pentru unirea tuturor forțelor patriotice în lupta 

de eliberare a țării de sub dominația hitleristă
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23 August 1944: Pentru o Românie liberă și nouă! 9 Mai 1945 : Cu cinste în rândurile marii coaliții a libertății
Partidului comunist îi revine meritul imens de a fi orga

nizat și condus, în condițiile favorabile create de strălucitele 
izbînzi ale Armatei Sovietice împotriva Germaniei hitleriste, 
insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă 
înfăptuită prin lupta unită a tuturor forțelor patriotice, a 
armatei, a întregii națiuni.

Insurecția națională antifascistă a 
dus la răsturnarea dictaturii fascis
te, Ieșirea țării din războiul hitle- 
rist și întoarcerea armelor impotriva 
Germaniei hitleriste, ceea ce a des
chis calea redobîndiril independen
ței naționale.

La bătăliile din timpul insurecției 
(23—31 august 1944) au luat parte 
37 de divizii române, alte unități și 
formațiuni militare, cu un efectiv de 
465 659 militari, precum și mii de 
cetățeni înrolați în formațiunile pa
triotice de luptă ; din rîndul forțelor 
insurecționale au căzut circa 8 500 
morți și răniți.

în timpul insurecției, forțele române
— au eliberat mai mult de 2/3 

DIN TERITORIUL ȚARII;
— au nimicit în lupte peste 5 000 

de soldați germani și au făcut pri
zonieri peste 56 000 de militari ina
mici, adică efectivul a 6 divizii.

PRĂBUȘIREA SISTEMULUI DOMI
NAȚIEI NAZISTE ÎN SUD-ESTUL EU
ROPEI. „Ieșirea României din Axă are 
o importanță covîrșitoare nu numai 
pentru această țară, ci pentru întrea
ga Peninsulă Balcanică, deoarece 
prin această lovitură se prăbușește 
întregul sistem de dominație germa
nă din 8ud-estul Europei. însemnăta- w

tea acestui din urmâ fapt nu poate fi 
subestimatâ".

Postul de radio Moscova, 27 au
gust 1944.

O CONTRIBUȚIE IMPORTANTĂ LA 
GRĂBIREA SFÎRȘITULUI. „Dezastrul 
german din România a pecetluit 
soarta armatelor Reichului in Bal
cani. Este deci legitim ca poporul 
român să aibă in momentul de față 
un sentiment de satisfacție, căci 
România are o contribuție însemnată 
la grăbirea sfîrșitului".

Postul de radio New York, 18 sep
tembrie 1944.

Imediat după răsturnarea dictaturii fasciste, România s-a 
alăturat Uniunii Sovietice, coaliției antihitleriste, angajîn- 
du-se cu întreaga armată, cu toate forțele materiale și 
umane în lupta pentru eliberarea deplină a întregului teri
toriu național, aducîndu-și apoi contribuția la eliberarea 
Ungariei și Cehoslovaciei, pînă la victoria deplină asupra 
Germaniei naziste.

• Efectivul trupelor românești 
în războiul antihitlerist s-a ri-

dicat la aproape 540 000 OSTAȘI 
ȘI OFIȚERI.

• în decurs de 8 luni, armata 
română a străbătut, în eroica 
încleștare cu dușmanul, o dis
tanță de peste 1 000 DE KILO
METRI, de la Mureș pină în a- 
propiere de Praga și Viena, par- 
ticipînd la 16 MARI BĂTĂLII 
și 367 LUPTE MAI 
TANTE, la eliberarea
LOCALITĂȚI, între care 
orașe, Ia escaladarea a 17 MA

IMPOR- 
a 3 831 
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La insurecția națională antifascistă din august 1944 au luat parte, mobilizați de partid, mii 
de miîncitori inrolați in formațiunile patriotice. în imagine: membri ai unei formațiuni luptind 

pe străzile Bucureștiului

Luptind vitejește împotriva dușmanului fascist, armata română și-a înscris faptele de arme în 
cartea de aur a marii biruințe asupra hitlerismului. în imagine: ostași mitraliori in timpul lupte

lor pentru eliberarea părții de nord a Transilvaniei,

SIVI MUNTOȘI, la forțarea a 
12 CURSURI MARI DE APĂ.

• Jertfele de sînge ale arma
tei române se cifrează la aproa
pe 170 000 MORȚI, RĂNIȚI ȘI 
DISPĂRUȚI, printre care 10 000 
ofițeri și subofițeri.

• Pierderile în oameni provocate 
inamicului au reprezentat echivalen
tul a 14 DIVIZII.

• Cheltuielile de război pe ansam
blul economiei naționale s-au cifrat 
LA PESTE 1 MILIARD DOLARI VA
LUTĂ. LA CURSUL 1938, echivalentul 
a cel puțin de patru ori veniturile 
bugetare ale României în exercițiul 
bugetar 1937—1938, în această sumă 
neintrînd pagubele de război provo
cate de fasciști pe teritoriul nostru.

• Pentru faptele lor de vitejie șl 
eroism pe frontul antifascist, ostașii, 
ofițerii și subofițerii români au fost 
decorați cu 300 000 ORDINE Șl ME
DALII românești, sovietice, ceho
slovace și ungare.

• România a acționat în război cu 
întreaga sa flotă maritimă și flu
vială, însumînd 71 de nave de luptă, 
608 vase de comerț la Dunăre șl 5 
vase de comerț la mare.

...prin izbinda definitivă a socialismului

Stăpâni pe propria soartă, 
pe propriile destine

Socialismul și independența sînt de nedespărțit. Izbînda 
deplină a socialismului pe pămîntul României a adus po
porului, după secole de neîntreruptă luptă și imense sacri
ficii, adevărata independență națională. în România socia
listă, întreaga putere politică și economică se află în mîinile 
poporului suveran.

NOI ÎNȘINE DECIDEM TREBURILE TĂRII

Constituția Republicii Socialiste România proclamă :
„Republica Socialistă România este stat al oa

menilor muncii de la orașe și sate, suveran, inde
pendent și unitar. întreaga putere în Republica 
Socialistă România aparține poporului, liber și 
stăpîn pe soartă. Teritoriul său este inalienabil și 
indivizibil".

Uniți în cuget și-n simțiri
Un puternic izvor de forță al societății noastre, al 

independenței și suveranității naționale, este unitatea 
socialistă a poporului, întemeiată pe structura socială uni
tară, pe deplina egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor.

Constituția Republicii Socialiste România înscrie i

„Cetățenii Republicii Socialiste România, fără 
deosebire de naționalitate, rasă, sex sau religie, 
sînt egali în drepturi în toate domeniile vieții eco
nomice, politice, juridice, sociale și culturale. Sta
tui garantează egalitatea în drepturi a cetățenilor. 
Nici o îngrădire a acestor drepturi și nici o deose
bire în exercitarea lor pe temeiul naționalității, 
rasei, sexului sau religiei nu sînt îngăduite".

Suveranitatea poporului se întă
rește neîncetat în PROCESUL DE 
ADINCIRE A DEMOCRAȚIEI SOCIA
LISTE care asigură atragerea la con
ducerea statului, a treburilor ob
ștești a maselor celor mai largi. Dez
baterea cu masele a tuturor proble
melor importante ale vieții econo

0 economie dinamică, prosperă, 
în plină dezvoltare

Independența și suveranitatea națională se consolidează 
neîncetat prin dezvoltarea economică a țării, pe baza poli
ticii partidului de industrializare socialistă.

Programul partidului subli
niază : „Crearea unei industrii 
puternice este factorul hotărîtor 
al făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, al ridi
cării continue a nivelului de trai 
material și spiritual al poporu
lui, al asigurării independenței 
ți suveranității țării".

Proprietatea socialistă asupra 
mijloacelor de producție consti
tuie factorul fundamental care 
propulsează înaintarea rapidă a 
economiei pe drumul progresu
lui. 

mice, politice, sociale, științifice a 
devenit metoda fundamentală de 
conducere în România socialistă, 
deosebit de concludentă în acest 
sens fiind organizarea periodică de 
congrese, conferințe și consfătuiri pe 
ramuri de activitate.

• în 30 de ani de construcție so
cialistă, producția industrială a țării 
a crescut de peste 33 de ori.

• Dacă în 1965 existau numai 
4 județe cu o producție industrială 
de peste 10 miliarde lei, numărul 
acestora a sporit la 21 in anul 1975. 
în anul 1980, fiecare județ va înre
gistra o producție industrială de cel 
puțin 10 miliarde lei.

• Volumul producției agricole 
globale obținut azi in România este 
de peste 3 ori mai mare decit in 
1950;

• Venitul național a sporit în pe
rioada 1951—1976 de aproape 12 ori.

Suveranitatea poporului se manifestă pregnant in faptul că toate hotărîrile importante care privesc dezvoltarea țării 
sînt luate pe baza consultării maselor largi ale oamenilor muncii. în imagine: Aspect din timpul lucrărilor recen

tului Congres al consiliilor de conducere ale unităților agricole socialiste, al întregii țărânimi

Io casa noastră, o viață 
mai bună pentru toți

Progresele realizate în dezvoltarea economică a țării se 
răsfrîng în continua îmbunătățire a condițiilor de viață ale 
celor ce muncesc.

• în perioada 1951—1976, VENI
TURILE REALE TOTALE ALE POPU
LAȚIEI AU SPORIT DE APROAPE 
5 ORI.

O substanțială creștere a nivelului 
general de trai se va realiza în ac
tualul cincinal prin aplicarea PRO
GRAMELOR RECENT ADOPTATE 
DE COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL C.C. AL P.C.R. și supuse dezba
terii publice. între altele, aceste pro
grame prevăd :

— creșterea retribuției reale a oa
menilor muncii din industrie, agri
cultură și celelalte sectoare ale ac
tivității economico-sociale cu 30,2 la 
sută față de 18—22 la sută cit se 
prevăzuse inițial ;

— creșterea veniturilor reale ale 
țărănimii cu circa 30 la sută ;

— perfecționarea sistemului de 

pensii, sporirea pensiilor nominale 
de asigurări sociale în medie .cu 23,2 
la sută, instituirea unui sistem de 
pensii pentru agricultorii din zonele 
necooperativizate ;

— suplimentarea construcțiilor de 
locuințe cu 190 000 apartamente fi
zice, ajungîndu-se la un total de 
peste un milion.

• DESFACERILE DE MĂRFURI 
prin comerțul socialist au sporit în 
anii 1951—1976 de peste 12 ori.

• UNUL DIN PATRU LOCUITORI 
Al ȚĂRII ESTE CUPRINS ÎNTR-0 
FORMĂ DE ÎNVĂȚĂMÎNT; limita 
minimă a studiilor școlare în țara 
noastră este de 10 ani;

• Durata medie de viață în 
România a crescut de 'a 42 de ani 
in perioada interbelică la aproape 
70 de ani în prezent.

Principiile suveranității și independenței — 
la baza politicii externe

Programul P.C.R. subliniază :
„Partidul Comunist Român pornește de ia con

cepția marxist-ieninistă, de la adevărul puternic 
confirmat de viață că nu poate fi liber un popor 
care asuprește alt popor. în concordanță cu 
această concepție, partidul consideră necesar ca 
între națiuni, între state să se stabilească relații 
noi, bazate pe deplina egalitate în drepturi, pe 
respectul reciproc al independenței, al dreptului 
fiecărui popor de a se dezvolta corespunzător 
voinței sals".

România socialistă desfășoară 
o bogată activitate internațio
nală, de sprijinire activă a luptei 
tuturor popoarelor și a mișcări
lor de eliberare națională, împo
triva dominației străine, pentru 
libertate și independență.

Expresii concludente ale acestei 
egalități sînt:

• reprezentarea corespunzătoare 
a oamenilor muncii de alte naționa
lități în toate organele partidului, 
statului, organizațiilor obștești;

• crearea consiliilor naționalități
lor conlocuitoare ;

Multiple acțiuni și inițiative 
ale României urmăresc să asigu
re transpunerea în fapt a noilor 
principii de relații între state :

— dreptul inalienabil al fiecărui 
stat la existență, libertate, indepen
dență și suveranitate națională ;

• posibilitatea creată de a studia 
în școli in limba maternă ;

• înflorirea vieții cultural-artistlce 
a naționalităților;

• politica partidului de repartiza
re armonioasă a forțelor de pro
ducție pe întregul teritoriu al țării 
consolidează continuu baza mate
rială a egalității in drepturi.

— dreptul fiecărui popor de a-șl 
alege sistemul politic-economic ți 
social pe care îl dorește;

— egalitatea deplină în drepturi 
a tuturor statelor fără deosebire de 
sistem social și indiferent de mări
me sau grad de dezvoltare;

— dreptul suveran al fiecărui stat 
de a folosi resursele naturale con
form intereselor poporului;

— obligația tuturor statelor de o 
nu interveni sub nici o formă în 
treburile interne ale altui stat;

— obligația strictă a respectării 
inviolabilității frontierelor și a inte
grității teritoriale;

— obligația fiecărui stat de a se 
abține de la amenințarea cu forța 
sau folosirea forței impotriva altui 
stat;

— obligația fiecărui stat de a res
pecta drepturile celorlalte state.

Aceste principii stau la baza tra
tatelor, declarațiilor solemne, decla
rațiilor comune, acordurilor generale 
de cooperare semnate in ultimii ani 
de România cu aproape 60 de țări.

Pe pilonii de oțel ai industrializării socialiste, un puternic avint al tuturor ramurilor economiei naționale
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Depuneri de coroane de flori cu prilejul 
centenarului Independenței României

și a zilei Victoriei
Cu prilejul aniversării centenaru

lui Independenței de stat a Româ
niei și a zilei Victoriei asupra fas
cismului, simbătă au fost depuse in 
Capitală, în cadrul unor solemnități, 
coroane de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism, la Mo
numentul eroilor patriei și la Mo
numentul eroilor sovietici.

La solemnități au luat parte tova
rășii Manea Mănescu, Emil Bobu, 
Ion Dincă, Janos Fazekas, Iosif Banc, 
Ion Coman. Nicolae Giosan, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, ai Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești și de 
masă, generali activi și în rezervă, 
foști comandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist, foști combatanți 
antifasciști, delegații ale oamenilor 
muncii din întreprinderi și instituții 
bucur eștene.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
atașați militari, alți membri ai 
corpului diplomatic.

Pe platourile din fața monumente
lor. gărzi de onoare, constituite din 
militari, membri ai gărzilor patrioti
ce, ai formațiunilor de pregătite a 
tineretului pentru apărarea patriei, 
pionieri au prezentat onorul.

La Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism și la Monumentul 
eroilor patriei a fost intonat Imnul 
de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia.

La Monumentul eroilor sovietici au 
fost intonate imnurile de stat ale 
U.R.S.S. și Republicii Socialiste 
România.

în acordurile solemne ale Imnu
lui eroilor au fost depuse coroane 
de flori din partea secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român. Consiliului de Stat și 
guvernului, Ministerului Apărării 
Naționale și Ministerului de Interne, 
Consiliului Central al U.G.S.R.. Co
mitetului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist și Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști, 
Comitetului municipal București al 
P.C.R. și Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, Comitetului foștilor luptă
tori antifasciști. Comitetului organi
zatoric al veteranilor din războiul an

tifascist. precum și din partea unor 
întreprinderi bucureștene.

Au fost depuse, de asemenea, co
roane de flori din partea corpului di
plomatic.

Pionierii au depus jerbe de flori.
La solemnitatea de la Monumen

tul eroilor sovietici au participat am
basadorul U.R.S.S. la București, V. I. 
Drozdenko, atașatul militar si alți 
membri ai ambasadei.

După depunerea coroanelor de 
flori, participanta la solemnități au 
păstrat un moment de reculegere. .

în încheierea solemnităților, asis
tenta a primit defilarea gărzilor de 
onoare.

★
în aceeași zi. au fost depuse co

roane de flori la Cimitirul de la Tîn- 
căbesti al militarilor britanici căzuți 
pe teritoriul tării noastre in lupta 
împotriva fascismului, din partea 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a Consiliului de Stat și a guvernului, 
a Ministerului Apărării Naționale, a 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Ilfov, precum și din 
partea corpului diplomatic.

La solemnitate au participat Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Emil Drăgănescu, viceprim- 
ministru al guvernului, Mihai Mari
nescu, viceprim-ministru al guvernu
lui, Aldea Militaru, președintele Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean Ilfov, Vasile Bum- 
băcea, Florea Dumitrescu și Ion Cos- 
ma, miniștri, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale, generali și ofițeri 
superiori.

Au fost de față Richard B. Dor
man, însărcinatul cu afaceri a.i. al 
Marii Britanii la București, membri 
ai ambasadei, șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în România, 
atașați militari, membri ai corpului 
diplomatic.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnurjle de stat 
ale Marii Britanii și Republicii So
cialiste România.

După ceremonia depunerii coroa
nelor. cei prezenți au primit defila
rea gărzii de onoare.

★
Cu același prilej au mai fost de

puse coroane de flori la Cimitirul 
militar de la Ghencea, la cimitirele 
ostașilor sovietici de la Jilava și He
răstrău, la monumentele și cimitirele 
ostașilor români și sovietici din țară.

(Agerpres)

CONSILIUL DE STAT Al REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
privind amnistierea unor infracțiuni 

și grațierea unor pedepse
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România, decretează:
Art. 1. — Se amnistiază infracțiunile pentru care Codul penal sau legile 

speciale prevăd o pedeapsă privativă de libertate pînă la 3 ani inclusiv sau 
amendă.

Art. 2. — Se grațiază în întregime pedepsele cu închisoare pînă Ia 5 ani 
inclusiv, aplicate de instanța de judecată.

Art. 3. — Prevederile articolelor 1 și 2 se aplică și celor aflați în «tare 
de recidivă sau care sint recidiviști prin condamnări anterioare, dacă :

a) pedeapsa prevăzută de lege, în cazul art. 1, este închisoarea pină la 2 
ani inclusiv sau amenda ;

b) pedeapsa aplicată de instanță, în cazul art. 2, este închisoarea pînă la 
2 ani inclusiv.

Art. 4. — Se grațiază in parte, cu 1/6, pedepsele cu închisoare între 5 și 
10 ani inclusiv.

Nu beneficiază de prevederile alineatului 1 cei condamnați pentru in
fracțiuni săvirșite în stare de recidivă și cei care sint recidiviști prin con
damnări anterioare.

Ari. 5. — Prevederile prezentului decret cu privire la amnistie și gra
țiere sint aplicabile și persoanelor care execută pedeapsa Închisorii prin mun
că corecțională.

Art. 6. — In cauzele aflate în curs de urmărire penală sau de judecată 
privind infracțiunile care nu se amnistiază potrivit art. 1, procesul penal se 
va incepe sau. după caz, va continua, iar după pronunțarea pedepsei șe va 
face aplicarea prevederilor prezentului decret referitoare la grațiere.

Art. 7. — Prevederile prezentului decret cu privire la amnistie se aplică, 
în mod corespunzător, faptelor prevăzute de legea penală și abaterilor date, 
prin lege, în competenta comisiilor de judecată.

Art. 8. — Faptele care potrivit art. 18* din Codul penal nu prezintă 
pericolul social al unei infracțiuni nu se mai sancționează, iar amenzile și 
celelalte sancțiuni cu caracter administrativ aplicate pentru asemenea fapte 
nu se mai execută, în măsura în care nu au fost executate.

Art. 9. — Sancțiunile cu închisoare pentru contravenții nu se mai aplică, 
iar in cazul cind au fost aplicate nu se mai execută.

Art. 10. — Dispozițiile prezentului decret nu se aplică celor care nu au 
început executarea pedepsei sau a sancțiunii contravenționale, deoarece s-au 
sustras de la aceasta.

Art. 11. — In cazul aplicării. în mod succesiv, a unor decrete de gra
țiere cu privire la aceeași pedeapsă se va lua in considerare numai dispozi
ția de grațiere mai favorabilă condamnatului.

Art. 12. -i Cei grațiați, care în curs de 3 ani vor săvirși vreo infrac
țiune intenționată, vor executa, pe lingă pedeapsa stabilită pentru acea in
fracțiune. și pedeapsa neexecutată ca urmare a aplicării prezentului decret.

Art. 13. — Dispozițiile prezentului decret se aplică numai cu privire la 
faptele săvirșite pină la data adoptării lui.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Prin aplicarea prevederilor prezentului decret vor fi puse in libertate 
circa 19 000 persoane, iar pentru un număr de circa 9 500 persoane va inceta 
acțiunea judiciară sau pedeapsa nu va mai fi executată.

Bunăstarea
(Urmare din pag. I)

Cu privire la măsurile stabilite de
Comitetul Politic Executiv al C. C. al P. C. R. 
in legătură cu majorarea alocației de stat 
pentru copii, a ajutoarelor ce se acordă 
mamelor cu mai multi copii si a alter ajutoare

Programul de creștere a retribuției 
si a altor venituri, a nivelului de trai 
al populației în cincinalul 1976—1980, 
elaborat din inițiativa si sub îndru
marea directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea al Partidului Comunist 
Român de ridicare continuă a bună
stării materiale și spirituale a între
gului nostru popor, stabilește majo
rarea alocației de stat pentru copii, 
a ajutoarelor acordate mamelor cu

mai multi copii si a altor ajutoare, 
împreună cu celelalte prevederi re
feritoare la ridicarea generală a veni
turilor personalului muncitor, aceste 
măsuri sint de natură să creeze con
diții tot mai bune pentru creșterea și 
educarea copiilor, pentru formarea și 
pregătirea multilaterală a tinerei ge
nerații.

Principalele măsuri cuprinse în 
programul de creștere a retribuției și 
altor venituri, a nivelului de trai al 
populației in cincinalul 1976—1980 re
feritoare la alocațiile pentru copii, 
ajutoarele acordate mamelor cu multi

copii și la alte ajutoare, sint urmă
toarele : "1) Alocația de stat pentru copii ce 
se acordă tuturor categoriilor de per
sonal muncitor, potrivit dispozițiilor 
legale, se majorează în medie cu 30 la 
sută.

Alocația de stat se acordă pentru 
toți copiii în virstă de pînă la 16 ani 
aflați în întreținerea familiei.

2) Plafoanele de venituri în raport 
de care se stabilește cuantumul alo
cației de stat pentru copii, precum 
și alocațiile majorate, comparativ 
cu cele actuale, se prezintă astfel:

TABEL
comparativ privind cuantumul actual si cel majorat al alocație! de stat pentru eonii

PLAFOANE DE VENITURI LUNARE — L E I —

— Retribuții actuale
brute sau pensii

— Retribuții actuale
Pînă la 1560 1561—2060 2061—2560 2561—3060 3061—4060

Mediul nete Pînă la 1390 1391—1790 1791—2195 2196—2600 2601—3400
— Retribuții si pen

sii majorate in
etapa a II-a Pînă la 1800' 1801—2300 2301—2800 2801—3350 3351—4450

0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Adunări
împlinirea a 100 de ani de la pro

clamarea Independenței de stat a 
României a fost marcată, simbătă, 
prin adunări festive organizate in 
reședințe de județe și alte localități, 
la care au luat parte mii de oameni 
ai muncii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — acti
viști de partid și de stat, reprezen
tanți ai organizațiilor de masă și 
obștești, generali și ofițeri superiori.

La adunări au luat cuvîntul prim- 
secretari și secretari ai comitetelor 
județene de partid, care, subliniind 
însemnătatea istorică ă evenimentu
lui aniversat, au înfățișat succesele 
obținute în toate domeniile de acti
vitate cu care oamenii muncii au în- 
timpinat marea sărbătoare a cente
narului.

în încheierea adunărilor festive au 
avut loc spectacole artistice susținute 
de cele mai bune formații evidențiate

festive
în cadrul Festivalului național „Cin- 
tarea României".

într-o atmosferă de vibrantă uni
tate de simțire și gindire. miile de 
participanți au adresat telegrame 
Comitetului Centrai al partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. în 
care se exprimă, in numele tuturor 
oamenilor muncii, sentimentele de 
dragoste nemărginită si recunoștință 
fierbinte față de partid și secretarul 
său general, se reafirmă hotărirea 
unanimă a tuturor celor ce muncesc 
<h..a-SL.consacra întreaga, lor.hărni
cie "Și pricepere pentru' îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate pe acest an, 
pentru înfăptuirea exemplară a isto
ricelor hotăriri ale Congresului al 
XI-Iea al partidului, a Programului 
Partidului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism. (Agerpres)

DE IA PARTIDULUI, DE ZIUA VICTORIEI,
IA CENTENARUL INDEPENDENTEI

I
(Urmare din pag. I)

fruntea întregului popor, deplina ma
terializare. România socialistă repre
zintă întruchiparea cea mai elocventă 
a dreptului sacru al poporului nostru 
de a fi stăpin deplin pe propria sa soar
tă, de a-și făuri propriile sale destine, 
așa cum dorește, așa cum cer intere
sele fundamentale ale țării. Se ade
verește astfel încă o dată, prin expe
riența României, adevărul fundamen
tal că socialismul și independenta na
țională sint de nedespărțit si consti
tuie un tot organic.

Forța principiului independentei 
rezidă in Înfăptuirile socialismului, 
în voința fermă a poporului si, tot
odată. in consensul cu direcțiile fun
damentale ale evoluției istorice in 
lume — întreaga configurație po
litică a globului, caracterizată prin 
formarea a zeci și zeci de state 
noi, demonstrînd că măreața cauză 
a libertății și demnității popoa
relor este de neinvins. Acest ade
văr se evidențiază si mai pregnant 
cind aniversăm ziua Victoriei, prilej 
de evocare a giganticei încleștări a 
popoarelor însetate de libertate cu 
cel mai înverșunat vrăjmaș al ome
nirii — hitlerismul. Cu această ocazie, 
poporul român aduce omagiul său 
plin de recunoștință contribuției ho- 
tărîtoare aduse la obținerea victoriei 
de Uniunea Sovietică, țara care a 
purtat greul războiului și a cărei 
eroică armată a dat cele mai grele 
lovituri mașinii de război hitleriste. 
Cinstim, totodată, aportul popoarelor 
din S.U.A., Anglia. Franța la epocala 
izbindă. al celorlalte țări ale coaliției 
antifasciste, al mișcărilor de rezisten
ță și tuturor forțelor de eliberare din 
țările cotropite de naziști, al poporu
lui chinez, al popoarelor coreean, 
vietnamez și al celorlalte popoare 
din Asia si din alte continente, care 
s-au ridicat cu vitejie de neinfrint 
împotriva agresorilor, în numele 
cauzei libertății.

La sărbătorirea zilei Victoriei, po
porul român participă cu satisfacția 
legitimă de a-și fi adus din plin con
tribuția la izbînda coaliției antifas
ciste. Istoria a făcut ca nepoții și stră
nepoții ostașilor români și ruși care au 
luptat la Plevna. Rahova. Vidin să-și 
Înfrățească din nou vitejia si jertfele 
pe fronturile dezrobirii întregului te
ritoriu al tării, iar apoi, mai departe, 
in luptele pentru eliberarea Ungariei 
și Cehoslovaciei, slngele vărsat laolal
tă pe cimpurile de luptă ale războiu
lui antihitlerist cimentind pentru tot
deauna tradiționala prietenie dintre 
popoarele noastre.

Ca urmare a Înfăptuirii insurecției 
de la 23 August 1944, a victoriei coa
liției popoarelor libere, prin dezvol
tarea procesului revoluționar condus 
d« partid, poporul român a devenit, 
in anii socialismului, pentru intiia 
oară in zbuciumata sa istorie, dețină
torul Întregii puteri de stat, al tutu
ror avuțiilor tării, statornicirea pro
prietății socialiste, dezvoltarea verti
ginoasă a întregii economii naționale 
M baza industrializării tării, formind

piloni de nădejde ai independentei 
Si progresului continuu al patriei, ai 
ridicării neîncetate a bunăstării po
porului. Dînd un conținut superior 
concepției celor mai de seamă re
prezentanți ai gindirii social-politiee 
înaintate din țara noastră, care rele
vau legătura dintre „libertatea 
dinăuntru" și „libertatea din a- 
fară", partidul lărgește și aprofun
dează continuu democratismul carac
teristic orinduirii noastre socialiste.
amplifică participarea oamenilor 
muncii la conducerea statului, a în
tregii vieți politico-socialef

Independența națională isi găsește 
un viguros izvor de forță în unitatea 
politico-morală a poporului, care 
decurge organic din faptul că în orin- 
duirea noastră au fost definitiv li
chidate asuprirea si exploatarea, an
tagonismele sociale, că toți cetățenii 
tării — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — se bucură de 
aceleași drepturi si libertăți, partici- 
pînd activ la făurirea conștientă a 
propriului viitor, 
te este și mai 
prin dezvoltarea 
cialiste a celor ce

Această unita- 
puternic sudată 
conștiinței so- 
munccsc. Proce-

sul de făurire a omului nou. con
structor lucid si entuziast al noii 
orinduiri. rodește plenar în voința 
nestrămutată a tuturor cetățenilor de 
a apăra și duce mai departe cuceri
rile înaintașilor, de a dezvolta înfăp
tuirile prezentului prin traducerea 
neabătută in viată a Programului 
Partidului Comunist Român.

Prin asigurarea deplinei indepen
dențe naționale, socialismul creează 
premisele temeinice ale colaborării li
bere și egale in drepturi intre toate 
țările și popoarele. Punînd la baza ac
tivității sale internaționale principiile 
relațiilor de tip nou, întemeiate pe de
plina egalitate în drepturi, pe res
pectul reciproc al independenței și 
suveranității, pe neamestecul în tre
burile interne, țara noastră militea
ză consecvent pentru continua întă
rire a prieteniei și colaborării cu 
toate țările socialiste, pentru dezvol
tarea cooperării cu țările în curs de 
dezvoltare, cu statele nealiniate, cu 
toate țările de pe glob, indiferent de 
orinduirea lor economică și socială, 
în concordantă cu interesele păcii și 
securității popoarelor, ale progresu
lui întregii umanități.

Aniversînd evenimente cu adine 
răsunet In conștiința întregii noastre 
națiuni — centenarul Independenței 
de stat a României, crearea Partidu
lui Comunist Român, ziua Victoriei 
— oamenii muncii de pe tot cuprin
sul patriei, strîns uniți în jurul par
tidului, al Comitetului său Central, 
al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. iși reafirmă ho- 
tărîrea de nestrămutat de a aduce a- 
cestor glorioase aniversări cea mai 
frumoasă cinstire — prin muncă har
nică și devotată, plină de dăruire și 
abnegație, pentru înflorirea și pros
peritatea continuă a României socia
liste de azi, a României comuniste 
de miine.

stanțiale se prevăd și în ce privește 
pensiile — cu 23,2 Ia sută, alocațiile 
de stat pentru copii — în medie cu 
30 la sută, cheltuielile social-cultu- 
rale — cu aproape 100 miliarde lei, 
construcțiile de locuințe — cu 190 000 
apartamente fizice. ajungindu-se 
astfel la peste 1 milion, desfacerile 
de mărfuri — cu 52,1 la sută față de 
47,5 la sută.

Conținutul celor două programe 
pune deopotrivă în lumină diversita
tea și lărgimea categoriilor sociale pe 
care le cuprind : muncitori, perso
nalul tehnic, economic si ingineresc, 
cadrele din ministere si celelalte or
gane centrale, personalul cu funcții 
eligibile, cadrele militare, cadrele din 
celelalte sectoare ale activității eco- 
nomico-sociale. țărani cooperatori și 
țărani din zonele necooperativizate, 
pensionari de toate categoriile, fami
liile cu multi copii. Se poate spune 
pe drept cuvînt că întregul popor, de 
Ia cei mai tineri membri ai societății 
pină Ia cei mai vîrstnici, beneficiază 
de roadele măsurilor adoptate la re
centa ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

înfăptuirea unor măsuri de ase
menea anvergură, în condițiile in 
care țara a înregistrat pagubele ma
teriale atît de mari provocate de 
seismul din 4 martie, este o nouă 
si grăitoare confirmare a forței și vi
talității economiei noastre socialiste, 
căreia politica de investiții a parti
dului, orientarea constantă spre lăr
girea și modernizarea bazei tehnico- 
materiale a producției ii asigură un 
puternic dinamism. Experiența con
strucției noastre socialiste a dovedit 
si dovedește acum, o dată în plus, 
prin noile programe propuse dezba
terii publice că numai creșterea ve
nitului national poate asigura temelia 
trainică si mijloacele necesare care

poporului
să permită mărirea veniturilor di
recte ale celor ce muncesc, punerea 
la disnozitia populației a unor can
tități din ce in ce mai mari de bu
nuri.

Tocmai de aceea este o inaltă în
datorire a organizațiilor de partid, 
a organelor de conducere din între
prinderi. a milioanelor de oameni ai 
muncii să analizeze temeinic posibi
litățile existente in fiecare unitate 
economică, să întreprindă măsuri con
crete. la fiecare loc de muncă, pen
tru a mobiliza integral resursele și 
posibilitățile existente de sporire su
plimentară a producției și producti
vității muncii, de creștere a indicelui 
de utilizare a mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor, de reducere a consumu
lui de materii prime si materiale, de 
diminuare a cheltuielilor de produc
ție si circulație, astfel incit creșterea 
beneficiilor unităților economice să 
permită acoperirea alocațiilor supli
mentare destinate majorării venituri
lor. Totodată se impun eforturi con
siderabil sporite pentru realizarea 
integrală si in bune condiții a pro
gramului de investiții, promovarea 
largă și rapidă în producție a cuce
ririlor științei și tehnicii avansate, 
modernizarea tehnologiilor de fabri
cație.

întregul mers al construcției so
cialiste din țara noastră — viguros, 
tot mai dinamic și eficient — atesta 
că eroica noastră clasă muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, toți oa
menii muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
sint hotăriți să acționeze neslăbit 
pentru a asigura îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a sarcinilor eco
nomice pe anul în curs și pe între
gul cincinal, baza trainică a trans
punerii în viață a programelor de 
ridicare a propriei lor bunăstări 
materiale și spirituale.

Pentru primul urban 160 210 130 170
copil rural no 140 80 100

Pentru al doilea urban 170 220 140 180
copil rural 120 160 90 120

Pentru al treilea urban 1 190 250 160 210
cqpil rural 140 180 110 140

Pentru al patrulea urban 190 250 160 210
copil rural 140 180 no lffl

Pentru al cincilea urban 190 250 160 210
copil rural 140 180 110 140

Pentru al șaselea urban 210 270 180 230
copil rural 160 210 130 170

Pentru al șaptelea urban 220 290 190 250
copil rural 170 220 140 180

Pentru al optulea urban 230 300 200 260
copil rural 180 230 150 190

Pentru al nouălea urban. 240 310 210 270
copil Si următorii rural 190 250 160 210

Majorarea alocațiilor de stat pen
tru copii se va face la fel ca și în 
cazul majorării retribuțiilor tuturor 
categoriilor de personal. în două eta
pe, și anume :

— la 1 septembrie 1977 se va acor
da 50 la sută din majorarea stabilită ;

— în cursul anului 1979 se va acor
da restul majorării, astfel incit-toate 
categoriile de personal muncitor care 
beneficiază, potrivit legii, dealocâții 
de stat pentru copii, să primească 
cuantumul integral majorat al aloca
țiilor prevăzute in tabelul de mai sus.

3) începind cu 1 august 1977 se in
stituie un nou sistem de sprijin a 
mamelor care au in îngrijire mai

raulți copii pînă la virata de 18 ani. 
în cadrul acestui sistem vor benefi
cia de ajutoare mamele care îngri
jesc 5 sau mai mulți copii, față de 
situația actuală cind ajutoarele se 
acordau numai de la 8 copii in sus.

Concomitent, se majorează cu 150 
lei ajutoarele acordate în prezent 
mamelor care aveau 8 sau 9 copii în 
îngrijire și cu 200 lei ajutoarele 

"Acordate celor care aveau 10 sau mai 
mulți copii în îngrijire.

în aceste condiții, cuantumul aju
toarelor lunare acordate mamelor cu 
mulți copii se prezint’â după cum 
urmează :

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„Cupa Davis"
BRAVO, NĂSTASE! BRAVO, TIRIAC!

Amatorii de sport au avut ieri 
parte de o mare satisfacție. Un ase
menea sentiment de satisfacție spor
tivă îl poate aduce nu numai victoria 
pur si simplu, ci această victorie do- 
bindită printr-un joc de înaltă calita
te. la care nu știi ce anume să admiri 
in primul rînd — mînuirea cu virtuo
zitate a rachetelor, inteligenta, ca si 
disciplina tactică, ori sudura sufle
tească a celor doi maeștri români. 
Dacă mai ținem seama și de valoarea 
recunoscută a cuplului de dincolo de 
fileu — întrecut ieri Ia modul cate
goric! — nu putem decit să le adre
săm admirabililor noștri jucători un 
„Bravo, Năstase! Bravo, Tiriac!"

Trei break-uri a ciștigat dublul 
nostru in setul intii. Cu 6—1. în 30 de 
minute, iată deja o primă perfor
manță! Setul secund a durat cel mai 
mult, 49 de minute, și s-a încheiat

cu 6—3, ghemul final fiind de-a 
dreptul entuziasmant. A fost un set 
în care a strălucit Ion Tiriac; la 38 
de ani, acesta și-a păstrat intactă 
clasa internațională! Parcă impre
sionați și ei de puterea de joc a 
cuplului nostru, Kodes și Hrebec au 
cedat mai ușor decit ne așteptam 
setul al treilea, in numai 25 de mi
nute, cu 6—2. Deci 3—0, după unul 
dintre cele mai frumoase jocuri ce 
le-a făcut vreodată renumita pereche 
română.

La capătul celei de-a doua zi a 
meciului România — Cehoslovacia, 
formația noastră conduce cu 2—1. 
Astăzi, de la orâ 14. ultimele partide 
de simplu: mai intii. o partidă de 
zile mari Năstase — Kodes, urmată 
de jocul Dumitru Hărădău — Jiri 
Hrebec.

V. MIRONESCU

în preliminariile campionatului mondial de fotbal

AZI, ROMÂNIA —IUGOSLAVIA
Pe stadionul „Maksimir" din Za

greb se va desfășura astăzi meciul 
dintre echipele României și Iugo
slaviei, din preliminariile campiona
tului mondial de fotbal.

Cei doi antrenori, Ștefan Covaci și, 
respectiv, Ivan Toplak, au anunțat 
că vor incepe jocul cu următoarele 
formații : ROMANIA : Cristian, — 
Cheran, Sătmăreanu II, Sameș, Vigu 
— Romilâ, Biiloni, Iord&nescu — Cri-

șan, Georgescu, Zamfir ; IUGOSLA
VIA : Katalinici, — Buljan, Kâta- 
Iinski, Peruzovici, Mujinici — Oblak, 
Jerkovici, Surjak, — Popivoda, Ba- 
jevici, Geaici.

Partida va începe la ora 18,30 (ora 
României) și va fi arbitrată de 
Moshe Eskenazi (Israel).

★
Meciul de la Zagreb va fi transmis 

în direct la radio și televiziune, cu 
începere de la ora 18,25.

t V
DUMINICA 8 MAI

PROGRAMELE I ȘI II
8,00 Partid iubit, mîndria țării — pro

gram de cîntece
8.10 Tot Înainte !
8,50 Film serial pentru copil : „Toate 

pinzele sus !"
9,45 Pentru căminul dv.

10.00 Viața satului
11,35 Bucuriile muzicii.
12,20 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical

13,55 Tenis de cimp : meciul Ilie Năs
tase — Ian Kodes din lntll- 
ntrea România — Cehoslovacia 
(sferturile de finală ale „Cupei 
Davls"). Transmisiune directă de 
la arena Progresul.

17.15 Muzică de fanfară
17,35 Film serial : Din tainele mărilor
18,25 Fotbal : Iugoslavia — România în 

preliminariile Campionatului mon
dial. Transmisiune directă de la 
Zagreb. In pauză : Desene anima
te muzicale — producție Walt 
Disney

20.15 Telejurnal
20,30 Documentar TV : „8 Mai 1921“ — 

Un congres istoric
20,45 „Liberi, independenți șl suverani". 

Spectacol muzical-literar-coregra-
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Număr de copii în îngrijire Ajutor actual 
— Iei lunar —

Ajutor majorat 
— Iei lunar —

— cu 5 sau 6 copii — 200
— cu 7 copii — 350
— cu 8 sau 9 copii 200 350
— cu 10 si mai mulți copii 300 500

Ajutoarele prevăzute în tabelul de 
mai sus se acordă mamelor pe tot 
timpul vieții.

4) Mamele care nasc al treilea co
pil și următorii primesc la nașterea 
fiecărui copil o indemnizație fixă ds 
1 000 lei.

5) Ajutoarele acordate soțiilor mi

litarilor în termen care au copii în 
virstă de pină la 8 ani, sau sint gra
vide începind cu luna a 5-a, care nu 
sint încadrate în muncă și nu au 
alte posibilități materiale de exis
tență, precum și celor care nu au ca
pacitatea de a munci, se majorează 
după cum urmează :

140
80

140
80

140
80

140
80

18(T^
120 I I 190
130 __
210--^ 
140\

— de la 150 lei la 350 lei pentru' ; l 
soțiile domiciliate in mediul urban / T

— de la 100 lei la 200 lei pentru^ 
soțiile domiciliate în mediul rural. !

Pentru aplicarea măsurilor stabili- , / 
te, statul va aloca suplimentar im- / 
portante fonduri bănești, care se ri- .jJX, 
dică în medie la circa 3 miliarde lei 
anual. Din totalul fondurilor supli
mentare alodăte, circa 2,2 miliarde

• lei anual sint destinate acoperirii ma
jorării cu 30 la sută a alocației de stat 
pentru copii, iar circa 700 milioane 
Iei pe an sint. afectate instituirii nou
lui sistem de ajutorare a familiilor 
cu mai mulți copii.

Toate aceste fonduri, împreună cu 
celelalte cheltuieli destinate finanță
rii acțiunilor soclal-culturale, deter
mină o importantă creștere față de 
cincinalul trecut. Astfel, cheltuielile 
social-culturale finanțate de la buget 
cresc cu aproape 100 miliarde lei față 
de cincinalul precedent, adică cu 
44.1 la sută.

Măsurile stabilite de Comitetul 
Politic Executiv sint încă o expresie 
a grijii partidului și statului nostru 
pentru asigurarea unor condiții tot 
mai bune de creștere și îngrijire a 
copiilor, a preocupării permanente 
pentru ridicarea necontenită a nive
lului de trai material și spiritual al 
Întregului popor.

VIZITA DELEGAȚIEI ADUNĂRII NAȚIONALE 
A REPREZENTANȚILOR POPULARI A R. P. CHINEZE

Delegația Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R. P. 
Chineze, condusă de tovarășul Sai- 
fudin, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P. C. Chinez, vice
președinte al Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale, a făcut sim
bătă o vizită în județul Brașov.

în cursul dimineții, delegația a 
făcut o vizită la Consiliul popular 
județean Brașov, unde a avut o în
trevedere cu tovarășul Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-secretar 
al Comitetului județean Brașov al 
P.C.R.. președintele Consiliului 
popular județean.

în continuare delegația a vizitat 
ftrincipalele sectoare de producție ale 
ntreprinderii de autocamioane din 

Brașov, ale cărei produse sint bine 
cunoscute și in R. P. Chineză.

La sfîrșitu.1 vizitei a avut loc in 
una din martie hale ale întreprin
derii mitingul prieteniei româno-chi- 
neze, la care au participat un mare 
număr de muncitori, ingineri și teh
nicieni, reprezentanți ai muncitorilor 
din alte întreprinderi ale județului, 
activiști de partid și de stat. Mitin
gul a fost deschis de tovarășul 
Gheorghe Dumitrache, prim-secretar 
al Comitetului municipal Brașov al 
P.C.R., primarul municipiului.

Luind cuvîntul, tovarășul Virgil 
Trofin a relevat realizările obținute 
de oamenii muncii din județul Bra
șov — români, germani și maghiari 
— s-a referit la lupta revoluționară 
a poporului chinez dusă sub condu
cerea P.C. Chinez, subliniind senti
mentele frățești de simpatie si soli
daritate militantă cu care poporul 
român urmărește succesele remarca

bile obținute in construcția socialistă 
din R. P. Chineză. „Un moment 
de însemnătate istorică pentru evo
luția relațiilor româno-chineze l-a 
constituit vizita oficială de prietenie 
in R. P. Chineză, din anul 1971, a 
delegației de partid și guvernamen
tale române, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Convorbirile din
tre conducătorii partidelor noastre 
desfășurate in spiritul solidarității 
militante dintre cele două partide, 
țări și popoare s-au înscris ca o pa
gină strălucită in analele relații
lor româno-chineze. Schimbul de 
mesaje dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Hua Kuo-fen 
a afirmat puternic dorința și hotă- 
rîrea celor două partide, popoare și 
țări de a dezvolta pe un plan supe
rior prietenia și colaborarea lor mul
tilaterală, în interesul construcției so
cialiste din cele două țări, al cauzei 
generale a socialismului. întăririi uni
tății și solidarității forțelor antiimpe- 
rialiste, progresiste și democratice 
din întreaga lume, colaborării și în
țelegerii între popoare".

în încheiere, vorbitorul a adresat 
poporului frate chinez, gloriosului său 
partid comunist sentimentele frățești 
de stimă și înaltă prețuire ale po
porului român și ale comuniștilor 
români, călduroase urări de noi suc
cese în munca eroică de construire 
a socialismului în R. P. Chineză.

Din partea colectivului marii uni
tăți brașovene, la miting au mai vor
bit ing. Adalbert Bularca, directorul 
întreprinderii, și Man Dionisie, 
maistru. Erou al Muncii Socialiste.

A luat apoi cuvintul tovarășul Sai- 
fudin. conducătorul delegației Adu

fie, dedicat centenarului Indepen
denței de stat a României

22,20 Telejurnal

LUNI 9 MAI
PROGRAMELE I ȘI II

In jurul orei 10,00 Transmisiune direc
tă de la Sesiunea Solemnă comună 
a C.C. al P.C.R., M.A.N. și activu
lui central dc partid șl de stat, 
consacrată sărbătoririi centenaru
lui Independenței de stat a Româ
niei

16,00 Telex
16,05 „Victorie". Film documentar des

pre participarea României la 
războiul antifascist

16,25 Popor român, popor viteaz. Pro

gram de cintece interpretate de 
ansamblul „Doina" al Armatei

16.45 Anii tinereții noastre.
17,10 Capodopere intr-un muzeu al Inde

pendenței
17.35 Cint șl joc pe plai străbun
18,20 Independența, visarea cea dorită ! 

Documentar TV.
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Patria cinstește jubi

leul Independenței
19.30 Transmisiune directă de la spec

tacolul omagial consacrat sărbăto
ririi Independenței de stat a Româ
niei

21.30 Biografii contemporane
21,55 Laudă omului — muzică ușoară 

românească în primă audiție
22,25 Telejurnal

nării Naționale a Reprezentanților 
Populari a R. P. Chineze.

După ce și-a exprimat satisfacția 
de a vizita acest important centru 
industrial al țării noastre — Brașo
vul — și a mulțumit pentru primirea 
călduroasă de care delegația s-a 
bucurat peste tot. vorbitorul a spus : 
„Această mare întrunire reprezintă o 
nouă manifestare vie a prieteniei re
voluționare si solidarității militante 
dintre partidele, țările si popoarele 
chinez și român. Folosesc acest pri
lej pentru a transmite salutul căl
duros și sentimentele de profundă 
prietenie pe care clasa muncitoare, 
poporul chinez le nutresc față de cla
sa muncitoare din România, față de 
populația județului și orașului Bra
șov. precum si cele mai călduroase 
urări și salutări revoluționare cu pri
lejul măreței aniversări a centena
rului Independentei de stat a Româ
niei". „Acum, sub conducerea P.C.R., 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceausescu, poporul român isi apără 
curajos independența si suveranita
tea națională. în ultimii ani. Româ
nia independentă și suverană a obți
nut succese remarcabile în construc
ția socialistă, fapt care a situat-o pe 
un loc de frunte în rândurile națiu
nilor lumii.

„Deși China și România se află la 
mari distante, principiile marxism- 
leninismului și internaționalismului 
proletar unesc strîns partidele, țările 
si popoarele noastre, care se simpa
tizează și se sprijină reciproc. Rela
țiile dintre țările noastre se înteme
iază pe stricta respectare a suvera
nității și integrității teritoriale, a 
neamenințării cu forța, a neameste
cului în treburile interne, a egalității 
și avantajului reciproc, pe baza prin
cipiului coexistentei pașnice. Această 
prietenie dintre partidele, țările și 
popoarele noastre corespunde întru 
totul intereselor oamenilor muncii 
din cele două țări".

în încheiere, vorbitorul a exprimat 
convingerea că în opera comună de 
edificare a socialismului si în lupta 
împotriva imperialismului, prietenia 
revoluționară și solidaritatea militan
tă dintre partidele, țările si popoare
le Chinei și României vor continua 
să se consolideze si să se dezvolte.

în cinstea delegației, tovarășul Vir
gil Trofin a oferit un dejun. După- 
amiază. delegația chineză s-a înapo
iat în Capitală. (Agerpres)
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ege privind impozitul pe fondul total 
le retribuire a unităților socialiste de stat
înfăptuirea sarcinilor stabilite de 
ongresul al Xl-lea al Partidului 
omunist Român privind nerfecțio- 
area continuă a organizării si con- 
ucerii planificate a economiei na- 
onale impune luarea unoi' noi mă- 
iri pentru îmbunătățirea sistemului 
e impozitare a retribuției, care să 
inducă si la eliminarea formelor si 
ictodelor complicate de calcul 
1 veniturilor cuvenite oamenilor 
luncii.
în acest scop urmează ca impozitul 

e retribuțiile individuale să fie des- 
iințat. iar retribuțiile tarifare de in- 
adrare să fie stabilite, fără impozit, 
gale cu cele efectiv incasate. în a- 
elași timp, adaosurile la retribuție 
irovenite din depășirea normelor de 
nuncă. premiile, precum și orice alte 
Irepturi prevăzute de lege se vor cal- 
•ula. de asemenea, fără impozit. în 
elul acesta oamenii muncii vor avea 
posibilitatea să cunoască nemijlocit 
irepturile bănești pe care trebuie să 
e primească pentru munca prestată 
îi să exercite un control direct asu
pra modului de determinare a veni
turilor ce li se cuvin.

Ca urmare. în locul impozitului pe 
retribuție care. în prezent, se calcu
lează și retine pentru fiecare persoa
nă pe baza unor cote progresive, ur
mează a se introduce impozitul pe 
fondul total de retribuire plătit de 
unitățile socialiste.

Pentru asigurarea cadrului juridic 
necesar instituirii sistemului de im- 

z-țane pe fondul total de retribuire, 
wi" ' Adunare Națională adoptă 

preZen a lege.

CAPITOLUL I 
Dispoziții generale

Art. 1. — în Republica Socialistă 
România oamenii muncii au dreptul 
la o retribuție stabilită potrivit princi
piului socialist al retribuirii după 
cantitatea, calitatea si importanta so
cială a muncii prestate.

în spiritul normelor eticii si echită
ții socialiste, nimănui nu ii este în
găduit să obțină venituri fără muncă 
sau să realizeze venituri prin însu
șirea muncii altora.

Art. 2. — Prin sistemul de retri
buire și de impozitare statul asigură, 
cu prioritate, creșterea continuă a 
ponderii veniturilor directe în venitu
rile totale ale oamenilor muncii.

Art. 3. — Retribuția tarifară, pre
cum și orice alte venituri care se cu7 
vin. potrivit legii, persoanelor care 
muncesc în unitățile socialiste de stat 
sînt efective și nu sint 6upuse impo
zitării.

în locul impozitului pe retribuție 
plătit de fiecare persoană se intro
duce impozitul pe fondul total de re
tribuire. plătit de unitățile socialiste.

Art. 4. — Oamenii muncii încasea
ză direct veniturile efective ce li se 
cuvin pentru munca prestată din re
tribuția tarifară și din orice alte drep
turi de retribuție prevăzute de lege. 
Prin desființarea impozitului pe re
tribuția individuală, reducerile, scuti
rile și- majorările de impozit nu se 
mai aplică.

Din veniturile efective nu pot fi 
efectuate rețineri sau contribuții in 
afara celor stabilite prin lege. Oame
nii muncii sint singurii in drept să-și 
gospodărească, după cum cred de cu
viință. veniturile obținute din munca 
prestată, pentru satisfacerea nevoilor 
lor materiale și spirituale.

Art. 5. — Retribuția tarifară de 
încadrare netă se stabilește prin scă
derea din retribuția tarifară brută 
existentă Ia data prezentei legi a 
impozitului aferent acesteia.

Art. 6. — Adaosul de retribuție 
pentru depășirea normelor de muncă 
se va plăti, in continuare, potrivit 
reglementărilor în vigoare, calculul 
acestuia fâcîndu-se pe baza retribu
ției tarifare de încadrare fără im
pozit.

De asemenea, cotele existente pen
tru sporurile de vechime neîntrerup
tă în aceeași unitate rămîn nemodifi
cate. urmind ca ele să fie calcula
te corespunzător noii retribuții ta
rifare, stabilită fără impozit.

Art. 7. — Gratificațiile. premiile 
pentru realizări deosebite, precum 
șl orice alte drepturi de retribuire 
prevăzute de lege pentru munca 
prestată se stabilesc fără impozit.

Art. 8. — în cazul altor drepturi și 
obligații ale persoanelor care mun
cesc in unitățile socialiste de stat, 
ce se determină în raport de anumi
te p’^țoane ale retribuției tarifare 

"aceste plafoane se micșorează 
ivalentul impozitului, astfel 

ț ilfcă se mențină drepturile și 
ligapile in vigoare la data prezen- 
i legi.
Plafonul de 1 500 lei veiiit mediu 

lunar pe fiecare membru de familie, 
in raport de care persoanele care 
muncesc in unitățile socialiste de 

tat. au dreptul. potrivit legii, la 
ocuință cu chirie din fondul locativ 

de stat, rămine nemodificat.
Art. 9. — Concomitent cu măsu

rile economice și sociale luate de 
stat pentru crearea condițiilor co
respunzătoare formării și pregătirii 
tinerei generații, cetățenii fără copii 
au datoria de a contribui la consti
tuirea fondurilor necesare realizării 
acestei acțiuni.

în acest scop, persoanele care 
muncesc în unitățile socialiste de 
stat, în virstă de peste 25 ani, care 
nu au copii vor plăti o contribuție 
fixă lunară. în funcție de retribuția 
tarifară de încadrare, stabilită potri
vit prevederilor prezentei legi.

Art. 10. — Oamenii muncii exercită, 
potrivit legii, controlul nemijlocit 
asupra modului în care unitățile so
cialiste determină drepturile ce li se 
cuvin pentru munca prestată.

CAPITOLUL II
Calcularea și vărsarea 
impozitului pe fondul 

total de retribuire
Art. 11. — Unitățile economice <1® 

stat si instituțiile de stat sint obligate 
să plătească un impozit asupra fon
dului total de retribuire.

Art. 12. — Fondul total de retribui
re asupra căruia se calculează impo
zitul prevăzut la articolul 11 cuprin
de retribuțiile tarifare, indemnizațiile, 
premiile, precum și orice alte drep
turi prevăzute de lege pentru munca 
prestată.

în cazul în care, potrivit legii, o 
parte din retribuție se acordă in na
tură. contravaloarea produselor, cal
culată la preturile cu amănuntul sau, 
în lipsa acestora, la preturile de Con
tractare sau de achiziție, se include 
m fondul total de retribuire.

Art, 13. — Impozitul se calculează 
prin aplicarea asupra fondului total 
de retribuire a unor cote de impozit

diferențiate pe ramuri, subramuri și 
activități economico-sOciale. după 
cum urmează :

Ramura sau subramura
Cota de 
impozit 

%

ME5ÂJE DE FELICITARE CU PRILEJUL 

CENTENARULUI INDEPENDENTEI

A. Industrie
1. Industria energiei electrice și termice
2. Industria 

Industria 
Industria 
Industria 
Extracția

7. Industria 
Extracția 
Industria 
Construcții de mașini 
Industria electrotehnică și electronică 
Industria

13. Reparații 
Industria 
Extracția 
Industria 
și grafit 
Industria 
Exploatări forestiere 
Industria de prelucrare a lemnului 
Industria.................

21. Industria
22. Industria
23. Industria
24. Industria
25. Industria
26. Industria
27. Industria
28. Alte ramuri ale industriei

B. Construcții
C. Agricultură
D. Silvicultură
E. Transporturi
F. Telecomunicații
G. Circulația mărfurilor
H. Gospodăria comunală, de locuințe, alte prestări de servicii

neproductive, inclusiv prestările de servicii efectuate 
de industria locală, cooperația meșteșugărească Și de 
consum 
învățămint. cultură și ârtă .... • • - • • . -
Știință și deservire științifică

3.
4.
5.
6.
8.
9. 

10. 
11.
12.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

cărbunelui 
cocsochimică 
petrolului 
extractivă a gazului metan 
și prepararea minereurilor feroase 
metalurgiei feroase
și prepararea minereurilor neferoase și rare 
metalurgiei neferoase

construcțiilor metalice și a produselor metalice 
de mașini și utilaje 
chimică 
minereurilor nemetalifere
produselor din substanțe abrazive, din cărbune

materialelor de construcții

celulozei și hîrtiei
sticlei, porțelanului și faianței 
textilă
confecțiilor
pielăriei, blănăriei și încălțămintei 
alimentară
săpunurilor și cosmeticelor 
poligrafică

I.
J. . .......  T. _______ ___
K. Ocrotirea sănătății, asistentă socială și cultură fizică
L. Instituții financiare și de asigurări
M. Administrație
N. Alte ramuri și sectoare de activitate

se 
in

to- 
de

Art. 14. — încadrarea unităților e- 
conomice de stat și a instituțiilor de 
stat in ramurile, subramurile și acti
vitățile prevăzute la articolul 13 
face, potrivit dispozițiilor legale 
vigoare.

Art. 15. — Impozitul pe fondul 
tal de retribuire efectiv datorat
unitățile economice de stat și insti
tuțiile de stat se determină prin a- 
plicarea asupra fondului total de re
tribuire realizat lunar a cotelor de 
impozit prevăzute de articolul 13.

Art. 16. — Impozitul pe fondul to
tal de retribuire se suportă de uni
tățile economice de stat, după caz, 
din oosturile de producție sau din 
cheltuielile de circulație, iar de in
stituțiile de stat din fondurile pre
văzute în planurile de venituri și 
cheltuieli.

Impozitul pe fondul total de retri
buire aferent indemnizațiilor de a- 
sigurări sociale se suportă din fondul 
asigurăritor sociale.

Art. 17. — Impozitul pe fondul to
tal de retribuire se varsă lunar la 
bugetul de stat, odată cu plata 
drepturilor de retribuție cuvenite 
pentru chenzina a doua a fiecărei 
luni.

în situația în care plata drepturilor 
de retribuție se face la alte pe
rioade decit chenzinal, impozitul pe 
fondul total de retribuire se varsă 
la bugetul de stat odată cu ultima 
plată a drepturilor de retribuție cu
venite pentru luna respectivă.

Art. 18. — Impozitul ne fondul to
tal de retribuire neplătit la termen 
ori in cuantumul legal se poate sta
bili pe un an în urmă de la data 
constatării. Diferentele de plată se 
varsă la bugetul de stat în termen 
de cinci zile de la stabilirea a- 
cestora.

Impozitul plătit în plus se com
pensează ori se restituie, din oficiu 
sau la cerere, pe un an în urmă de 
la data constatării.

Art. 19. — Nevărsarea la termen, 
a impozitului pe fondul total de re
tribuire atrage o majorare de unu la 
sută pentru fiecare lună sau frac
țiune de lună de întirzlere.

Art. 20. — Fracțiunile de impozit 
sau de majorări de intîrziere de pînă 
la 0,50 lei inclusiv se neglijează, iar 
cele de peste 0.50 lei se rotunjesc la 
un leu.

Art. 21. — Organele financiare din 
unitățile economice de stat si insti
tuțiile de stat au obligația să contro
leze corecta determinare a impozi
tului pe fondul total de retribuire, 
precum și respectarea termenului de 
vărsare a acestuia la bugetul de 
stat.

Unitățile bancare vor elibera su
mele pentru ultima plată a dreptu
rilor de retribuție cuvenite pentru 
luna respectivă numai după primirea 
documentelor pentru virarea impozi
tului și verificarea calculului acestuia.

In cazul neachitării la termen a 
impozitului, organele financiăr-ban- 
care au dreptul de a dispune virarea 
acestuia la bugetul de stat din con
turile unităților respective.

CAPITOLUL III
Contribuția persoanelor 
tara copii care muncesc 

unitățile socialiste 
de stat

___ 22. — Persoanele fără copii, 
căsătorite sau necăsătorite. în virstă 
de peste 25 de ani, care muncesc in 
unitățile economice de stat si insti
tuțiile de stat, vor plăti o contri
buție fixă, lunară, diferențiată în 
funcție de retribuția tarifară de în
cadrare. după cum urmează : 
f Retribuția tarifară

lunară de încadrare 
t ,Cl

m

Art.

15.30
15.00
16.00
15.00
16.00
16 60
17.00 -A

Art. 23. — Contribuția persoanelor 
fără copii se datorează începînd cu 
luna în care persoanele in cauză îm
plinesc vîrsta de 25 de ani si înce
tează începind cu luna următoare a- 
celeia în care acestea au devenit pă
rinți sau îndeplinesc una din condi
țiile de exceptare de la plată, pe bază 
de cerere și acte doveditoare.

Art. 24. — Se exceptează de la 
obligația de plată a contribuției pre
văzute la articolul 22 persoanele care 
au avut unul sau mai mulți copii 
născuți vii, decedați ulterior, precum 
și persoanele care 
totală de muncă, pe 
rează invaliditatea, 
șint exceptate de la 
ției persoanele fără . . 
căsătorite cu persoane care au copii, 
pe timpul cît durează căsătoria, dacă 
lă data acesteia copiii erau în între
ținerea efectivă a unuia dintre soți 
sau unul dintre aceștia plătea pensie 
de întreținere.

în sensul prezentei legi, se consi
deră persoane cu copii și persoanele 
cu copii înfiați sau încredințați spre 
creștere și educare.

în situația in care au intervenit 
modificări de natură să conducă la 
încetarea exceptării de la plata con
tribuției prevăzute la articolul 22, 
persoanele în cauză sînt obligate să 
anunțe în scris, în termen de cinci 
zile de la data producerii acestora, 
unitatea la care sînt încadrate în 
muncă.

Art. 25. — Contribuția persoanelor 
fără copii. încadrate cu mai puțin 
de o normă întreagă, se determină 
proporțional cu cuantumul normei 
prin raportarea la contribuția cores
punzătoare retribuției tarifare de în
cadrare aferente unei norme întregi 
de muncă.

Art. 26. — Dispozițiile cuprinse la 
articolele 17—21 privitoare la calcu
larea și vărsarea impozitului pe fon
dul total de retribuire se aplică în 
mod corespunzător și în 
tribuției persoanelor fără

au invaliditate 
timpul cit du- 
De asemenea, 

plata . contribu- 
copii, care sint

cazul con- 
copii.

CAPITOLUL IV

Contribuție i 
fixă lunară i 

le‘ A
Pină Ia 1 440 20
1 441 — 1 500 25
1 501 — 1 600 30
1 601 — 1 750 • • • • ■ -40
1 751 — 1 850 ■ ■ • • • . .60
1 851 — 2 000 80
2 001 - 2 150 90
2 151 - 2 350 100
2 351 — 2 550 110
2 551 — 2 750 120
2 751 — 3 000 135
3 001 — 3 350 150
3 331 — 3 750 190
3 751 — 4 150 220
4 151 — 4 550 250
4 551 — 5 000 280
5 001 — 5 500 320
5 501 - 6 500 330
6 501 — 8 000 450
peste 8 000 550

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii So

vietice. Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste. Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și al întregului popor sovietic, vă 
adresăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră. Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, Consiliului de Stat. Guvernului Republicii Socia
liste România, poporului frate român, felicitări cordiale cu prilejul centena
rului proclamării Independenței de stat a României.

Prietenia popoarelor noastre are rădăcini adinei în trecutul îndepărtat. 
Această prietenie s-a manifestat puternic și în anii luptei comune, datorită 
căreia cu o sută de ani în Urmă a devenit posibilă Independența României 
și a âltor state balcanice.

Bogate tradiții de solidaritate internationalists are și mișcarea muncito
rească revoluționară din țările noastre. După insurecția armată de la 23 
August 1944. Înfăptuită in condițiile victoriilor hotărîtoare ale Armatei so
vietice asupra cotropitorilor germano-fasciști, trupele române, umăr la umăr 
cu ostașii sovietici și cu popoarele altor țări, au luat parte la luptele pentru 
zdrobirea definitivă a hitlerismului.

Luind puterea in miinile sale, poporul român, sub conducerea partidu
lui său comunist, a înfăptuit radicale transformări revoluționare și a obținut 
succese însemnate în construirea societății socialiste dezvoltate.

Oamenii sovietici se bucură sincer de aceste realizări, indisolubil legate 
de colaborarea dintre țările comunității socialiste, de întrajutorarea lor fră
țească.

Ne exprimăm încrederea fermă că dezvoltarea și adincirea continuă a le
găturilor reciproce dintre Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și Partidul 
Comunist Român, dintre Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Repu
blică Socialistă România, extinderea colaborării lor atît pe plan bilateral cit 
și în cadrul Organizației Tratatului de la Varșovia și al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, vor corespunde intereselor ambelor noastre popoare, in
tereselor întăririi coeziunii și unității țărilor comunității socialiste, consoli
dării cauzei socialismului și păcii în lumea întreagă.

L. BREJNEV 
N. PODGORNÎI

A. KOSÎGHIN

I

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul centenarului proclamării Independenței de stat a României, 
numele Comitetului Central ăl Partidului Comunist Bulgăr. Consiliului 
Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, comu-

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Ziua de 9 Mai este, anul acesta, sărbătoarea strălucită a centenarului 
Independenței de stat a României. în timpul în care poporul frate român 
sărbătorește cu mare bucurie in întreaga țară această zi de mare însem
nătate istorică. în numele Partidului Comunist Chinez, guvernului chinez, 
poporului chinez și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, și prin 
dumneavoastră Partidului Comunist Român, guvernului român și poporului 
român, cele mai calde felicitări frățești.

Cu o sută de ani în urmă, eroicul popor român, netemîndu-Se de violență 
șl luînd arma in mină, a sfărimat dominația Imperiului otoman și a dobîndit 
Independența de stat, înfăptuind idealul său nobil de secole — cucerirea 
eliberării. După proclamarea Independenței, poporul român a dus o luptă 
neînfricată, în valuri după valuri, pentru apărarea și dezvoltarea acestei cuce
riri victorioase și. în cele din urmă, în cursul războiului antifascist, prin 
insurecția armată, condusă de Partidul Comunist Român, a obținut eliberarea 
definitivă a patriei și a pășit pe drumul larg și luminos al socialismului. 
Astăzi, poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român in frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, continuînd și dezvoltind glorioasele tradiții 
revoluționare, luptă în strinsă unitate și înaintează victorios. Istoria dove
dește că poporul român, luptind hotărit pentru cauza dreaptă a indepen
dentei naționale și suveranității de stat, este invincibil. Acele mari imperii 
care dictau și asupreau altădată cu samavolnicie poporul român și care se 
înfățișau ca niște monștri uriași s-au prăbușit unul după altul, iar România 
independentă și .«tăpină pe propria soartă stă neclintită în lume.

Prietenia dintre poporul chinez și poporul român a fost Închegată în 
procesul îndelungatei lupte revoluționare, ea este întemeiată pe principiile 
marxism-Ieninismului și internaționalismului proletar și rezistă oricăror în
cercări. în lupta comună împotriva imperialismului și hegemonismului. po
porul chinez va sta întotdeauna alături de dumneavoastră. Poporul chinez, 
la fel ca și în trecut, va depune eforturi susținute pentru Întărirea si dez
voltarea prieteniei revoluționare și solidarității militante dintre partidele, 
tarile si popoarele Chinei și României.

Să înflorească și să se întărească Republica Socialistă România 1
Să trăiască în veci prietenia revoluționară dintre poporul chinez și po

porul român I
HUA KUO-FEN

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 

Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

Dispoziții comune
Și

Art. 27. — în fondul total de re
tribuire asupra căruia se calculează 
impozitul nu se includ : diurnele de 
deplasare, detașare ști indemnizațiile 
de transferare sau instalare ; drep
turile de autor sau colaborator ex
tern ; retribuțiile pentru prestarea 
de servicii pe bază de contracte civi
le ori pentru alte categorii de lu
crări care nu au la bază contracte 
de muncă reglementate. Ca atare, 
prin legislația muncii ; retribuțiile și 
alte drepturi plătite nevăzătorilor in
valizi de gradele. I sau II care iși 
desfășoară activitatea în cadrul uni
tăților cooperației meșteșugărești sau 
de consum.

Art. 28. — Fondul de retribuire 
asupra căruia se aplică cotele de 
asigurări sociale de stat se determi
nă pe baza fondului total de retri
buire stabilit potrivit prevederilor 
articolului 12. din care se scad su
mele reprezentind drepturile prevă
zute la articolul 2 din Decretul nr. 
389/1972 cu privire la contribuția pen
tru asigurările sociale de stat. La 
suma astfel obținută se adaugă im
pozitul pe fondul total de 
aferent calculat cu cotele 
în prezenta lege.

Art. 29. — Prevederile

retribuire 
prevăzute

prezentei 
legi se aplică și organizațiilor coo
perației meșteșugărești și de consum, 
celorlalte organizații obștești, pre
cum și asociațiilor economice inter- 
cooperatiste și cooperativelor agri
cole de producție pentru fondul de 
retribuire aferent persoanelor înca
drate cu contract de muncă.

Art. 30. — Veniturile obținute din 
muncă, altele decit cele asupra că
rora se calculează impozitul pe fon
dul total de retribuire, se impun, in 
continuare, potrivit dispozițiilor le
gale in vigoare la data prezentei legi.

Art. 31. — Nerespectarea prevede
rilor prezentei legi atrage răspun
derea disciplinară, contravențională 
sau penală, după caz. precum și ma
terială sau civilă.

Art. 32. 
legi intră 
lie 1977.

Art. 33. 
vederilor 
orice alte __
concordantă cu prevederile acesteia.

— Prevederile prezentei 
in vigoare la data de 1 iu-

— Odată cu aplicarea pre- 
prezentel legi se abrogă 
dispoziții care nil Sint in

Propunerile, observațiile șl suges
tiile cetățenilor la proiectul legii vor 
fi trimise Marii Adunări Naționale.

In 
de . _ __  . ..........._ . ___ .. .
niștilor și oamenilor muncii bulgari, adresăm Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român. Consiliului de Stat. Guvernului Republicii Socialiste 
România, poporului român și dumneavoastră personal, cele mai cordiale 
felicitări frățești.

La 9 mai 1877 a foet proclamată Independenta de stat a României. Acest 
remarcabil eveniment din istoria eroicului popor român reprezintă încunu
narea luptei sale îndelungate și a acțiunii eliberatoare a poporului rus. Acest 
eveniment a pus bazele unei cotituri radicale în dezvoltarea națională, eco
nomică. socială și culturală a României vecine si prietene. în focul războ
iului de eliberare ruso-turc din anii 1877—1878, alături de ostașii ruși și 
voluntarii bulgari, mii de fii ai poporului român și-au dat. viața in luptele 
de la Grivita, Pordim. Plevna, pentru Independența de stat a României și 
pentru eliberarea Bulgariei de sub jugul otoman. La 3 martie 1878 a luat 
sfîrșit războiul ruso-turc. care a adus mult așteptata libertate popoarelor 
bulgar șl român, care au străbătut un drum lung și greu de luptă împotriva 
asupritorului comun. ■

De-a lungul a zeci de ani. poporul bulgar si poporul român au dus o 
luptă comună împotriva imperialismului, fascismului și reactiunii. Datorită 
victoriilor epocale ale armatei sovietice asupra ocupanților fasciști, această 
luptă comună s-a terminat prin victoria insurecției armate antifasciste în 
România și revoluția socialistă în Bulgaria din anul 1944. Țările noastre 
au pășit pe calea Construcției socialiste, a dezvoltării politice, economice, 
culturale multilaterale. Participarea lor la organizația Tratatului de la 
Varșovia și la Consiliul de Ajutor Economic Reciproc le garantează secu
ritatea și contribuie la edificarea accelerată a socialismului in Republica 
Populară Bulgaria și Republica Socialistă România.

în prezent, oamenii muncii din ambele țări traduc în viață cu entu
ziasm și însuflețire hotăririle celui 
munist Bulgar si ale celui 
Român.

Constatăm cu satisfacție 
ultimii ani. au fost obținute 
Populară Bulgaria si Republica Socialistă România. între Partidul Comunist 
Bulgar și Partidul Comunist Român, bazate pe principiile marxism-lenlnis- 
mului si ale internaționalismului socialist, capătă, cu fiecare an. noi și tot 
mai mari 
reprezintă 
cialiste, a 
înțelegerii

în ziua gloriosului centenar al proclamării Independentei 
nici. urăm poporului frate român și dumneavoastră personal, dragi tovarăși, 
noi si tot mai mari succese in edificarea societății socialiste multilateral 
dezvoltate. în lupta pentru triumful socialismului și păcii în Europa Si în 
lumea Întreagă.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
Aniversarea centenarului Independenței naționale a României îmi 

prilejuiește ocazia binevenită de a vă transmite dumneavoastră personal și 
poporului român, atit personal cît și în numele poporului american, felicitări 
și cele mai bune urări de viitor.

Vă urez dumneavoastră și poporului român numai bine cu ocazia acestui 
eveniment important în istoria României și îmi exprim speranța că va 
reprezenta un îndemn de a vă alătura poporului american și altor popoare 
în efortul susținut de a crea o lume mai sigură, mai prosperă și mai dreaptă.

Cu cele mai bune sentimente,
JIMMY CARTER

de-al
de-al Xl-lea Congres al Partidului Co- 
XI-lea Congres al Partidului Comunist

relațiile noastre bilaterale, mai ales încă în .
progrese. Relațiile prietenești intre Republica

dimensiuni, precum și un conținut tot mai bogat. Aceste relații 
o contribuție Ia consolidarea unității și coeziunii 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale, 
între popoare.

comunității so- 
a securității Si

de stat a Româ-

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în humele poporului turc și al meu personal, am cea mai mare plăcere 
de a prezenta Excelenței Voastre și poporului român prieten cele mai vii 
felicitări cu ocazia sărbătoririi centenarului Independenței României.

Folosind acest prilej, aș dori să exprim urările mele cele mai sincere 
pentru viitorul fericit și prosper al poporului român.

FAHRI S. KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

Independenței
Centenarului Independentei de stat 

a României i-a fost dedicată expo
ziția retrospectivă de artă plastică — 
cuprinzând lucrări din patrimoniul 
muzeelor din țara noastră, precum 
și din Uniunea Sovietică și Bulgaria 
— care s-a 
la Muzeul 
Socialiste 
Consiliului 
cialiste.

La vernisaj au asistat Constantin 
Mindreanu, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai unor instituții cultu
rale, oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au fost de față Petăr Danailov 
Hristov, ambasadorul Bulgariei, pre
cum și reprezentanți ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice.

deschis simbătă la amiază 
de artă al Republicii 

România, sub auspiciile 
Culturii și Educației So-

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu, . ,. " '
Cu ocazia centenarului Independenței de etat e României 'vă transmit.....-

cele mai călduroase felicitări și urări de bine pentru viitor.
Sintem convinși că poporul român va depăși dificultățile provocate de 

gravul seism și va construi o Românie mal puternică și mal prosperă.
Cu salutări tovărășești, 

Comitetul Central 
al Partidului de Stînga- 

Comuniștii din Suedia

LARS WERNER
Președinte

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Adresez cu plăcere Excelenței Voastre și poporului român cele mal 
sincere felicitări cu ocazia centenarului Independenței țării dumneavoastră, 
împreună cu cele mai bune urări pentru fericirea personală a Excelenței 
Voastre, precum și pentru un viitor fericit al Republicii Socialiste România.

RUDOLF KIRCHSCHLĂGER
Președintele Federal 
al Republicii Austria

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

în numele Comitetului Central șl al tuturor membrilor Partidului Comunist 
din Ecuador, vă transmit un salut călduros cu ocazia aniversării centenarului 
Independenței poporului român.

PEDRO SAAD
Secretar general 

al Partidului Comunist din Ecuador

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării proclamării Independenței României de către 
Adunarea deputaților de la București, doresc să vă exprim, în numele 
guvernului și poporului australian, cele mai bune urări pentru progresul și 
prosperitatea Republicii Socialiste România.

Doresc consolidarea pe mai departe a bunelor relații care există între cele 
două țări ale noastre.

MALCOLM FRASER
Primul ministru al Australiei

încheierea vizitei ministrului afacerilor externe al Malayeziei
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Malaye- 
ziei, Tengku Ahmad Rithauddeen, a 
făcut o vizită oficială in România, 

Ministrul afacerilor externe al Ma- 
layeziei a fost primit de către pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. Cu această 
ocazie, ministrul Tengku Ahmad 
Rithauddeen a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu mesaje de prietenie din 
partea suveranului Malayeziei și re
ginei, precum și a primului ministru 
malayezian și soției acestuia, împre
ună cu cele mai călduroase salutări 
și urări de succes, progres și pros
peritate pentru poporul român. La 
rîndul său, președintele Nicolae 
Ceaușescu a transmis, din partea sa 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, sa
lutări cordiale și urări de sănătate 
și fericire personală suveranului 
Malayeziei, Tuanku Yahya Putra 
Ibni Al-Marhum Sultan Ibrahim, re
ginei, primului ministru, Datuk 
Hussein bin Onn. și soției acestuia, 
de pace și progres poporului mala
yezian.

în cursul convorbirilor cu Ion 
Pățan. viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
și al cooperării economice interna
ționale, și cu George Macovescu, mi

nistrul afacerilor externe, a fost ex
primată satisfacția pentru rezultatele 
obținute în dezvoltarea pe multiple 
planuri a raporturilor dintre cele 
două țări si s-a relevat dorința gu
vernelor român si malayezian de a 
consolida pe mai departe cooperarea 
lor. in special în domeniul economic. 
Au fost identificate noi posibilități 
de a întări în viitor relațiile de prie
tenie Și cooperare dintre România și 
Malayezia.

Cei doi miniștri de externe au 
reafirmat că relațiile dintre state 
trebuie să fie bazate pe respectarea 
strictă a principiilor independenței 
și suveranității naționale, a neinter
venției in treburile interne, a nefo- 
losirii forței sau amenințării cu 
forță și a dreptului fiecărei țări să 
dispună liber de resursele sale na
turale. Cele două părți și-au expri
mat ferma lor convingere că instau
rarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale mai juste și 
măi echitabile va conduce la perfec
tionarea relațiilor internaționale. Cei 
doi miniștri și-au exprimat spriji
nul fată de creșterea rolului țărilor 
mici și mijlocii, a statelor nealiniate, 
a țărilor in curs de dezvoltare în 
soluționarea problemelor actuale de 
importantă internațională.

Cei doi miniștri de externe și-au 
exprimat satisfacția față de coope

rarea strinsă iși consultările dintre 
România și Malayezia la O.N.U., in 
mișcarea de nealiniere. în „Grupul 
celor 77“ și alte forumuri internațio
nale.

Ei au evidențiat necesitatea întă
ririi colaborării și solidarității țări
lor în curs de dezvoltare și. în acest 
cadru, au luat în considerare, cu toa
tă atenția, problema convocării unei 
conferințe la nivel înalt a țărilor în 
curs de dezvoltare, cu participarea 
țărilor nealiniate, care să discute 
principiile, căile și mijloacele făuri
rii unei noi ordini economice inter
naționale.

Cei doi miniștri au efectuat un 
schimb de vederi privind situația din 
Europa înaintea convocării Conferin
ței de lâ Belgrad, precum și în legă
tură. cu eforturile îndreptate spre 
realizarea unei păci trainice și a sta
bilității in Asia de sud-est.

★
Simbătă dimineața, Tengku Ahmad 

Rithauddeen a părăsit Capitala.
La plecare, pe aeroportul Otopenl, 

ministrul mâlayezian a fost salutat 
de George Macovescu, Cornel Pa
coste. adjunct al ministrului afaceri
lor externe, de alte persoane oficiale.

Erau prezenți. Rajâ Tan Sri Aznam 
Bin Haj Ahmad, ambasadorul Mala
yeziei în România, membri ai am
basadei.
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La Varșovia a apărut volumul

„Al XI-lea Congres

Rumunskiej
Pârlii
Komunistycznej

■ iokcMKnrr

^'.■5 A si

La Varșovia a 
lumina tiparului 
ditura „Ksiazka 
edza" volumul 
XI-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN — 
DOCUMENTE DE 
BAZA".

Volumul, apărut în- 
tr-o frumoasă prezen
tare grafică, înmănun
chează pe un spațiu de. 
443 pagini principalele 
documente ale Con
gresului al XI-lea al 
P.C.R.
menit 
ceastă
Raportul prezentat de 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului 
Comunist Român, cu

văzut 
in e- 
i Wi-

„AL

Primul docu- 
inclus în a- 
culegere este

privire Ia activitatea 
P.C.R. in perioada din
tre congresele al X-lea 
și al XI-lea si sarcinile 
de viitor ale partidului, 
în continuare sint in
serate Programul Par
tidului Comunist Ro
mân de făurire a so
cietății socialiste mul
tilateral dezvoltate și 
înaintare a României 
spre comunism. Di
rectivele Congresului 
al XI-lea al P.C.R. cu 
privire la planul cinci
nal 1976—1980 și liniile 
directoare ale dezvol
tării economico-sociale 
a României pentru pe
rioada 1981—1990, Co
dul principiilor si nor
melor muncii si vieții 
comuniștilor, ale eti-

cii și echității socialis
te. Rezoluția Congresu
lui al XI-lea al Parti
dului Comunist Ro
mân. Sint. de aseme
nea. publicate si alte 
documente principale 
ale forumului comu
niștilor români, cuvln- 
tări rostite de la tri
buna Congresului.

Publicarea acestui 
volum de către o pres
tigioasă editură polo
neză vine în intîmpi- 
narea interesului ma
nifestat in Polonia 
prietenă fată de activi
tatea partidului nostru, 
față de tara noastră și 
de realizările ei în 
construcția socialistă, 
față de contribuția 
României socialiste la 
lupta tuturor forțelor 
progresiste ale lumii 
contemporane pentru 
făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Apariția lucrării este 
salutată ca un eveni
ment editorial mar
cant, prilejuind publi
cului larg un contact 
nemijlocit cu docu
mentele celui de-al 
XI-lea Congres al 
Partidului Comunist 
Român, care a stabi
lit direcțiile funda
mentale ale procesului 
de făurire a societății 
socialiste multilateral 
dezvoltate în România. 
Editarea volumului 
dedicat Congresului al 
XI-lea al Partidului 
Comunist Român se 
înscrie totodată ca o 
nouă și semnificativă 
contribuție la dezvol
tarea legăturilor de 
prietenie si colabo
rare dintre P.C.R. și 
P.M.U.P.. dintre Repu
blica Socialistă Româ
nia și Republica Popu
lară Polonă, dintre po
poarele român si po
lonez. în interesul re
ciproc. al cauzei socia
lismului. păcii si pro
gresului in întreaga 
lume.

r*Lucrările Adunării Mondiale a Constructorilor Păcii
VARȘOVIA 7 (Agerpres). — Lu

crările Adunării Mondiale a Con
structorilor Păcii au continuat sim- 
bătă in capitala R.P. Polone in co
misii. forumuri și mese rotunde pe 
diferite probleme. Acestea reflectă de 
fapt principalele teme înscrise pe or
dinea de zi a forumului de la Varșo
via — încetarea cursei înarmărilor și 
dezarmarea ; dezvoltarea și necesita-

tea restructurării relațiilor economi
ce internaționale ; importanta Actu
lui final al Conferinței pentru secu
ritate si cooperare in Europa ; 'ne
cesitatea instaurării păcii în Orien
tul Apropiat ; solidaritatea cu po
poarele ce luptă împotriva colonialis
mului și apartheidului, pentru inde
pendentă națională.

Cuvîntarea președintelui Hua Kuo-fen 
la Tangshan

PEKIN 7 (Agerpres). — Președin
tele Hua Kuo-fen a făcut o vizită 
in orașul Tangshan. unde s-a 
întîlnit cu delegații la Conferin
ța reprezentanților colectivelor frun
tașe în activitatea de reconstrucție 
și refacere economică Ji~ 
Tangshan-Fengnan 
din 28 iulie 1976.

Cu acest prilej, 
Kuo-fen a rostit o 
a relevat că. datorită eforturilor de
puse de mase, solicitudinii partidu
lui și statului și ajutorului din par-

din zona 
după cutremurul

președintele Hua 
cuvîntare, in care

tea Armatei populare de eliberare și 
din partea întregului popor, au fost 
obținute mari succese în lupta pen
tru învingerea urmărilor cutremuru
lui și restabilirea economiei.

în același timp, delegații la con
ferința amintită au adresat pre
ședintelui C.C. al P. C. Chinez un 
mesaj, în care se exprimă hotărîrea 
fermă ca pină la sfirșitul acestui an 
peste 90 Ia sută din numărul total 
al fabricilor și minelor din zona ca- 
lamitată să atingă nivelurile de pro
ducție anterioare seismului.

agențiile de presă
Cea de-a IX-a expoziție 

a Festivalului internațional 
al cărții de la Nisa s a des* 
chis in prezența lui Michel d’Ornano, 
ministrul culturii și mediului încon
jurător. și a secretarului de stat pen
tru turism. Jacques Medecin. prima
rul orașului Nisa. în marea sală a 
Palatului expozițiilor, alături de cele 
peste 140 de edituri din Franța și 
din alte țări. România participă cu 
un important stand, în care sint ex
puse operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, lucrări cu privire la cen
tenarul Independenței de stat a ță
rii noastre, precum și o selecție re
prezentativă a titlurilor apărute in 
ultimul an in toate domeniile de ac
tivitate editorială. încă din prima zi, 
specialiștii și publicul au cercetat cu 
interes aparițiile românești, apreciind 
diversitatea tematică si ținuta gra
fică a lucrărilor prezentate.

guvernului R.D.G. Cu acest prilej, la 
Berlin a fost semnat Tratatul de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări. La încheierea vizitei, Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, și Jum- 
jaaghiin Țedenbal au semnat o De
clarație comună.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, IosiP Broz Tlt0>1_a Primiî 
pe Abdel Salam Jalloud. secretar ge
neral al Congresului Național Gene
ral al Uniunii Socialiste Arabe din 
Libia, care face o vizită de prietenie 
la Belgrad. în timpul convorbirii au 
fost abordate probleme ale relațiilor 
dintre cele două țări si unele Pro
bleme internaționale actuale.

Manifestări consacrate aniversării
centenarului Independenței

de stat a României

Sărbătoarea națională

La Varșovia, Edward Gierek’ 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., l-a 
primit pe Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Cu pri
lejul întrevederii a avut loc o con
vorbire care s-a referit în principal 
la situația din Orientul Mijlociu. 
Edward Gierek a subliniat că parti
dul și statul. întregul popor polonez 
sprijină lupta justă a poporului pa
lestinean. îndeosebi dreptul său ina
lienabil la autodeterminare și la 
crearea unui stat propriu. Polonia 
consideră că în prezent există posibi
litatea unei soluționări trainice a 
conflictului din Orientul Mijlociu în 
cadrul Conferinței de la Geneva, cu 
participarea tuturor părților intere
sate. inclusiv a O.E.P.

Președintele Mexicului,
însoțit de pre- 

„___ ... ________ . Camerei Depu-
țaților. de membri ai guvernului, de 
guvernatorul statului Puebla si alte 
personalități, au vizitat standul 
românesc la Tirgul național și inter
național din orașul Puebla. Președin
tele Portillo a dat o înaltă apreciere 
calității și nivelului tehnic al utila
jelor industriale românești. în acest 
cadru, s-a exprimat interesul în ve
derea extinderii cooperării economi
ce între România și Mexic.

Jose Lopez Portillo, 
ședintii Senatului și

Reuniune. Cea de a treia re' 
uniune la nivel înalt cu caracter e- 
conomic a șapte state occidentale 
industrializate și-a deschis lucrările 
simbătă dimineața la Londra. Sint 
prezenți șefii de stat sau guvern din 
Marea Britanie. Franța. R.F.G., 
S.U.A., Italia, Japonia și Canada.

Delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Mon- 
goJg, con<*usă de Jumjaaghiin Țe
denbal. prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al R. P. Mon
gole. și-a încheiat vizita oficială da 
prietenie în R. D. Germană, efectu
ați la invitația C.C. al P.S.U.G. și a

La Tîrgul internațional 
de la Casablanca a fost 
marcată Ziua României. 
După vizitarea de către persoane 
oficiale marocane și alți invitați a 
pavilionului României, a avut loc o 
conferință de presă a ambasadorului 
țării noastre la Rabat.

_ Peste hotare au continuat 
tarile consacrate sărbătorii 
rului Independenței de stat 
ni ei.

Ambasada tării noastre
Chineză a organizat, sîmbăt-ă, o 
gală de filme consacrată centena
rului Independenței de stat a Româ
niei. Au participat Tj Tang-kui, 
membru al Biroului Politic ai C.C. 
al P.C. Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat al R.P. Chineze. Huan 
Hua, ministrul afacerilor externe, ti 
Yi-mang. adjunct al șefului Secției 
relații externe a C.C. al P.C. Chi
nez. Siang Giung-hoa. membru su
pleant al C.C. al P.C. Chinez, locțiitor 
al. șefului Marelui Stat Major al Ar
matei populare de eliberare. Wang 
Pin-nan, președintele Asociației de 
prietenie a poporului chinez cu străi
nătatea. alte oficialități și cadre din 
institutele centrale de partid și de 
stat, militari, ziariști.

într-unul din pavilioanele parcului 
Sun Yat-sen din centrul capitalei 
chineze s-a deschis, cu prilejul eve
nimentului, o expoziție de fotografii, 
care oglindesc în imagini grăitoare 
lupta poporului român pentru inde
pendenta de stat și suveranitatea na
țională, succesele obținute in dezvol
tarea multilaterală a României socia
liste. precum și aspecte din cronica 
relațiilor româno-chineze.

La Ambasada română din Ciudad da 
Mexico, cu prilejul aniversării cente
narului Independenței de stat a Româ
niei. a avut loc o manifestare la care 
au luat parte ministrul mexican de 
externe. Santiago Roel Garda. înalți 
funcționari din M.A.E. mexican. 
Despre semnificația aniversării cen
tenarului Independenței țării noastre 
a vorbit ambasadorul român Dumitru 
Mihail.

Luînd cuvintul. ministrul mexican 
de externe a transmis calde felicitări 
poporului român cu prilejul cente
narului. adresînd cuvinte de înaltă 
apreciere și stimă pentru președin
tele Nicolae Ceaușescu, pentru activi
tatea neobosită cu care conduce des
tinele României. în folosul națiunii 
române independente. a.l cauzei păcii 
și colaborării internaționale. Tot
odată. Santiago Roel și-a exprimat 
convingerea că relațiile româno-mexi- 
cane vor cunoaște o evoluție ascen
dentă.

La Tașkent, capitala R.S.S. Uz
bece, a avut loc o adunare festivă la 
care au participat peste 500 de oa
meni ai muncii din întreprinderi și in
stituții, 
cale de 
medov, 
kent a 
to-română (A.P.S.R.), a evocat eveni
mentul sărbătorit de poporul român, 
înfățișind, totodată, realizările aces
tuia în făurirea vieții noi. precum si 
dezvoltarea legăturilor de prietenie 
româno-sovietice. Expoziția „Sculptu
ra românească in secolul XX". des
chisă cu două săptâmini în urmă la 
Galeriile de artă „Tretiakov" din Mos
cova, a fost vizitată de șefii misiuni
lor diplomatice acreditați in U.R.S.S. 
A fost prezent Gheorghe Badrus. am
basadorul tării noastre în U.R.S.S.

în orașul Valjevo, din R. S. F. Iu
goslavia, a avut loc Vernisajul unei 
expoziții fotodocumentare dedicate 
sărbătoririi centenarului Independen
ței de stat a României. Expoziția a 
fost deschisă de președintele Adună
rii comunale. Sretan Iankovici, care a 
evocat luptele seculare ale poporului 
român, ca și ale popoarelor Iugosla
viei. pentru independență si dezvol
tare de sine stătătoare, succesele ob
ținute de cele două țări socialiste și 
prietene în anii construcției socialiste, 
întîlnirile fructuoase dintre președin
ții Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito. relațiile de prietenie, respect, re
ciproc și colaborare ce se dezvoltă în
tre cele două țări.

Festivalul mondial 
de Ia Nâncy — la 
pă 
nești 
la 5 
prilejul 
ței de stat a 
tul inaugural al 
țări a fost rostit de Jack 
ședințele festivalului. în

manifes- 
centena- 
a Româ-

în R.P.

reprezentanți ai organelor lo- 
partid și de stat. A. M. Muha- 
președintele filialei din Tas- 
Asociației de prietenie sovie-

al teatrului 
care partici- 

româ- 
României, 

specială cu 
Independen- 

Cuvîn-

la Nâncy
mai multe formații.

a consacrat 
mai. o zi 

centenarului 
României.

acestor manifes- 
Lang, pre- 
continuare

transmit
Convorbiri egipteano— 

austriece. Pre?edintele Republi
cii Arabe Egipt. Anwar El Sadat, a 
conferit cu cancelarul Austriei. Bruno 
Kreisky. aflat la Cairo intr-o vizită 
oficială. Potrivit agenției U.P.I.. au 
fost examinate perspectivele instau-y 
rării păcii in Orientul Apropiat și 
relațiile dintre cele două țări.

Prima întîlnire oficială 
între o delegație a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) și 
o delegație a Partidului Comunist 
din Israel s-a desfășurat la Praga, 
relatează agenția T.A.S.S. Comunica
tul difuzat de agenția palestineană 
W.A.F.A. menționează că întîlnirea 
dintre cele două delegații s-a desfă
șurat în conformitate cu hotăririle 
recentei sesiuni a Consiliului Na
țional Palestinean. în cadrul căreia 
a fost subliniată necesitatea incepe- 
Tii dialogului și a relațiilor construc
tive dintre O.E.P. și forțele progre
siste și democratice din Israel.

0 rezoluție ad°Ptat& de Co* 
misia O.N.U. pentru societățile trans
naționale cere acestor societăți să se 
abțină de la orice noi investiții in 
Africa australă și să se retragă trep
tat din respectiva zonă geografică.

Contracte. Ministrul apărării 
al Belgiei. Paul Van Den Boeynants, 
a semnat contractul final pentru a- 
chiziționarea avioanelor de vinătoare 
„F-I6", produse de firma „General 
Dynamics" din S.U.A. Un contract a- 
semănător a fost semnat de Norve
gia, Olanda și Danemarca. Cele 
patru țări vest-europene. membre ale 
N.A.T.O.. au comandat în S.U.A., în 
total. 348 avioane „F-16". in valoare 
de 2,11 miliarde dolari.

Expert! în telecomunica
ții din țări nealiniate, care 
sînt reuniți în capitala irakiană, au 
adoptat recomandări privind intensi
ficarea cooperării în domeniul mij
loacelor moderne de informații între

care 
stat, 
fost

Lon-

și-au dat concursul, cu deosebit suc
ces, Teatrul tineretului din Piatra 
Neamț, cu piesa „Tinerețe fără bă- 
trinețe", ansamblul folcloric „Plaiu
rile Bistriței" din Bacău, artiști 
populari din alte regiuni ale țării. în 
aceeași zi, la „Theatre Permanent" 
a fost prezentat filmul „Independen
ța, năzuință de veacuri a poporului 
român" și a fost prezentat un specta
col folcloric. Totodată a fost deschi
să o expoziție cu tema „Independența 
în arta plastică românească".

La Ambasada tării noastre din 
Bruxelles a avut loc o seară 
culturală românească organizată pen
tru cetățenii români și de ori
gine română stabiliți în Belgia. 
Participanții au primit cu deosebită 
căldură și interes expunerea cu pri
vire la semnificația independentei și 
la realizările României contemporane. 
Au fost prezentate filmele ..Glasuri 
din războiul de independență" și „Is
toria unui cintec". Au participat re
prezentanți ai vieții politice, sociale 
și culturale belgiene, intre 
Edmond Leburton. ministru de 
lider al Partidului socialist, 
prim-ministru al Belgiei.

La Ambasada României de la
dra a fost organizată o recepție la 
care au participat cetățeni britanici 
de origine română. Cu acest prilej, 
ambasadorul Pretor Popa a ținut o 
expunere cu privire la importanța și 
semnificația aniversării centenarului. 
Au fost prezentate filmele documen
tare românești „Independența, nă
zuință de veacuri a poporului român", 
și „Glasuri din războiul de indepen
dentă".

Televiziunea din Marele Ducat al 
Luxemburgului a prezentat o emisiu
ne specială intitulată „România 1977", 
Profesorul Mihai Steriade, directorul 
Centrului cultural românesc de pe 
lingă Universitatea catolică din Lou
vain, a evocat semnificațiile profunde 
ale cuceririi Independenței de stat a 
României.

La ambasadele tării noastre din 
Ulan Bator. Rabat, Bogota. Addis 
Abeba. Buenos Aires. Brasilia, Abid
jan, Kuweit. Dar Es Salaam, Bu
jumbura. Caracas au fost organizate 
conferințe de presă, în cadrul cărora 
celor prezenți — reprezentanți ai mi
nisterelor afacerilor externe, ai pre
sei și ai corpului diplomatic — li s-a 
vorbit despre semnificația evenimen
tului marcat si despre realizările po
porului român în etapa actuală.

în cinstea evenimentului au avut 
loc, de asemenea, gale de filme ro
mânești la Bogota (Columbia), Viena 
(Austria), Lisabona (Portugalia).

în saloanele noului local al primă
riei din Quito (Ecuador) a fost deschi
să o expoziție de artă ceramică și 
folclor românesc, la a cărei inaugura
re au participat autorități locale, 
membri ai corpului diplomatic, 
meni de artă, știință și cultură.

La Buenos Aires a fost deschisă 
expoziția „Centenarul Independenței 
de stat a României" și s-a proiectat 
un film documentar dedicat eveni
mentului. Au participat reprezentanți 
ai principalelor ziare și reviste argen- 
tinene.

Postul l 
precum și 
Kuweit și
eerie de emisiuni speciale României, 
luptei ei milenare pentru libertate și 
independență națională, realizărilor 
poporului român’ in diferite domenii 
de activitate.

La Universitatea Sorbona din Paris 
a avut loc. sub auspiciile Institutului 
de studii românești, vernisajul expozi
ției „Independența în arta plastică ro
mânească". Inaugurind expoziția, prof. 
Alain Guillermon. directorul institu
tului, a subliniat importanta momen
tului independenței în viața poporului 
român, ca o încununare a aspirației 
de veacuri și ca etapă fundamentală 
în făurirea României moderne.

La Palatul artelor din Belo Hori
zonte. capitala statului brazilian Mi
nas Gerais, a avut loc vernisajul ex
poziției „Centenarul Independenței de 
stat a României". Au participat ofi
cialități locale, membri ai conducerii 
Fundației Palatului artelor, membri 
ai Ambasadei române.

■J
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oa-

de radio France Culture, 
posturi de televiziune din 
Columbia au consacrat o

aceste state A fost adoptată propu
nerea privind crearea unui centru de 
conectare a fluxului informațiilor ve
nite de la mai multe centre regio
nale.

înființarea Fondului Mo
netar firab. In cadruI unei con- 
ferințe care a avut loc la Abu Dhabi, 
capitala Emiratelor Arabe Unite, s-a 
hotărît înființarea Fondului Monetar 
Arab. La lucrări au luat parte mi
niștrii finanțelor și conducătorii băn
cilor centrale din 18 țări arabe, pre
cum și reprezentanții Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

Inundații în Suedia. Cre’- 
terea bruscă a temperaturii a pro
vocat in zonele centrale ale Suediei 
topirea rapidă a zăpezii, ceea ce a 
avut ca rezultat ridicarea accentuată 
a nivelului riurilor și inundarea unor 
suprafețe considerabile, provocind 
pagube însemnate.

tatr
0 Teatrul Național București (sala 
mare) : Marele soldat — 10, Ri
chard al Hl-lea — 19,30, (sala 
mică) : 1907 — 10, Comedie de 
modă veche — 19.30. (sala Atelier) : 
Capul — 17.
0 Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : „Cintarea
României". Concert vocai-simfonic 
in cinstea centenarului Indepen
denței. Dirijor : Mircea Cristescu 
— 20.
0 Opera Română : Motanul Încăl
țat — 11, Rigoietto — 19
0 Teatrul de operetă : Singe vie- 
nez — 10,30, Eternele iubiri (pre
mieră) — 19.30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Tineri căsătoriți caută cameră — 
19,30.
0 Teatrul Mic : Vara trecută la 
Ciulimsk — 10.30. Mania posturilor 
— 15. Două ore de pace — 19,30.
0 Teatrul de comedie : Jocul dra
gostei și al intimplării - 
Musafirul care n-a sunat Ia 
19,30.
0 Teatrul. „C. I. Nottara" 
Magheru) : Lady X — 10,30,
rul sfărlmat — 19.30. (sala Studio) : 
Carambol — 10, Oameni feluriți — 
19.

- 10,30, 
ușă —

(sala 
Ulcio-

a Cehoslovaciei prietene
Tovarășului GUSTAV HUSAK

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului LUBOMIR STROUGAU
Președintele Guvernului Federal 

al Republicii Socialiste Cehoslovace
P R A G A'

Dragi tovarăși,
de 
vă

Cea de-a 32-a aniversare a eliberării Cehoslovaciei 
sub ocupația fascistă ne oferă plăcutul prilej de a 
adresa in numele Partidului Comunist Român, al Consi
liului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia, al întregului popor român și al nostru personal, 
dumneavoastră. Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace și poporului 
frate cehoslovac cele mai sincere ........ .  '
salut tovărășesc.

Poporul român urmărește cu viu 
apreciere rezultatelor remarcabile 
cehoslovac, sub conducerea partidului său comunist, în 
opera de edificare a societății socialiste dezvoltate, în 
înfăptuirea mărețelor obiective trasate de cel de-al XV-lea 
Congres al Partidului Comunist din Cehoslovacia, pentru

felicitări

interes și 
obținute

și

dă 
de

un cald

o înaltă 
poporul

înflorirea continuă a patriei sale și ridicarea Cehoslovaciei 
socialiste pe noi culmi de progres și civilizație.

Constatăm cu satisfacție că relațiile româno-cehoslovace, 
avînd o veche și bogată tradiție de prietenie și întrajuto
rare, au cunoscut în anii socialismului o dezvoltare mereu 
ascendentă, pe multiple planuri. Sîntem hotărîți ca, îm
preună cu dumneavoastră, să acționăm in continuare 
pentru dezvoltarea puternică a prieteniei și colaborării 
dintre partidele și țările noastre, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și solidarității internaționale, spre 
binele poporului român și poporului cehoslovac. în inte
resul cauzei socialismului și al unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, al păcii și securității pe 
continentul nostru și în întreaga lume.

Vă transmitem dumneavoastră, dragi tovarăși, tuturor 
comuniștilor și întregului popor cehoslovac cele mai bune 
urări de noi și importante victorii în edificarea societății 
socialiste dezvoltate în frumoasa dumneavoastră țară.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

<

Poporul cehoslovac aniversează 
la 9 mai împlinirea a 32 de 
ani de la eliberarea de sub jugul 
fascist, eveniment care a inaugurat 
o eră nouă de profunde transfor
mări în viața întregii societăți.

După instaurarea puterii popu
lare, popoarele ceh și slovac, sub 
conducerea partidului comunist, au 
repurtat succese de prestigiu în 
toate domeniile activității econo
mico-sociale. Capacitățile industri
ale existente au fost lărgite și mo
dernizate, fiind create, totodată, noi 
ramuri de producție, care au con
tribuit la creșterea necontenită a 
potențialului economic al țării. în
zestrată eu mijloace tehnice mo
derne, agricultura a cunoscut, de 
asemenea, o continuă dezvoltare. 
Realizări remarcabile au fost obți
nute în știință și tehnică, invăță- 
min,t și cultură, in ridicarea stan
dardului de viață al populației.

Poporul român urmărește cu sen
timente de caldă simpatie activi
tatea constructivă a poporului ce
hoslovac, se bucură din inimă de 
realizările pe care acesta le obține 
în dezvoltarea economică și socia
lă, în edificarea noii societăți. între 
popoarele noastre există vechi le-

gaturi prieteneștii cu bogate tradi
ții, cimentate in lupta dusă pentru 
eliberare națională și socială, pen
tru progres social. Prietenia româ- 
no-cehoslovacă a fost pecetluită 
prin sîngele vărsat în comun in 
războiul antihitlerist pentru elibe
rarea Cehoslovaciei.

în procesul edificării noii orân
duiri sociale, legăturile de priete
nie și colaborare dintre România 
și Cehoslovacia, potențate de co
munitatea de orînduire, de ideolo
gie și de țeluri, s-au ridicat pe un 
plan superior. Relațiile reciproce 
pe plan politic, economic, tehnico- 
științific și cultural au cunos
cut, pe măsura progreselor im
portante obținute de România și 
Cehoslovacia în dezvoltarea econo
mică și tehnico-știi-nțifică, o evolu
ție continuu ascendentă. Colabora
rea multilaterală iși gășește reflec
tare în creșterea schimburilor co
merciale, in diversificarea și adin- 
cirea cooperării economice și teh- 
nico-științifice, în lărgirea contacte
lor pe plan cultural și în alte 
domenii.

O importanță esențială 
cursul pozitiv al 
mâno-cehoslovace

pentru 
raporturilor ro- 

au legăturile de

prietenie și solidaritate dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Cehoslovacia. Întîl- 
nirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak, înțe
legerile convenite cu aceste prile
juri au impulsionat puternic dez
voltarea pe cele mai diverse pla
nuri a colaborării prietenești din
tre partidele, țările și 
noastre. în acest cadru 
scrie și vizita pe care, 
secretarului general al 
Comunist 
României,
Ceaușescu, urmează să o facă în țara 
noastră tovarășul Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste Ce
hoslovace, eveniment menit să des
chidă noi perspective relațiilor fră
țești româno-cehoslovace.

împărtășind bucuria poporului ce
hoslovac cu prilejul celei de-a 
32-a aniversări a eliberării Ceho
slovaciei. poporul român îi adresea
ză sincere felicitări și urarea de a 
dobîndi noi realizări de seamă in 
construcția socialistă, în propășirea 
și înflorirea patriei socialiste.

Român, 
tovarășul

popoarele 
fertil se in
ia invitația 

Partidului 
președintele 
Nicolae

Praga a fost numită, cu mai bine 
de un veac in urmă, „orașul celor 
100 de turnuri" ; astăzi i se spune 
adesea „orașul celor 235 de poduri". 
Sint apelative care te duc mereu cu 
gindul la constructori, la acei oameni 
care de-a lungul celor 11 secole de 
existentă a capitalei cehoslovace au 
durat nepieritoare opere edilitare, 
veritabile metafore în piatră, alături 
de fabrici și uzine ce alcătuiesc bo
gata zestre arhitecturală și econo
mică a orașului. Nu există vizitator 
al Pragăi care să nu poposească la 
Hradcany, cu vestitele sale vitralii
— adevărate capodopere ale genului
— să nu admire turnurile suple ce 
exprimă aspirația spre înălțimi a ce
lor ce le-au zămislit, sau celebrul 
orologiu astronomic din vechiul oraș. 
Călătorind prin tara prietenă con- 
st-ați peste tot aceeași pasiune, da- 
tînd de veacuri, de a construi în
truchipată in infinite ipostaze.

. Datorită acestei vocații, cehii și 
slovacii au făcut din patria lor una 
din primele țări industrializate din 
Europa. în anul de virf al producției 
antebelice. 1937, Cehoslovacia parti
cipa cu 1,3 la sută la producția in
dustrială mondială. Epoca socialistă 
a adăugat noi valențe vocației de 
constructori, noțiunea însăși de fău
rire a noii societăți încorporind în ea 
verbul „a construi". Alături de edifi
ciile vechi ale orașelor s-au înălțat 
numeroase altele noi. Numai în anii 
celui de-al cincilea cincinal, circa 2 
milioane de oameni s-au mutat în 
locuințe noi ; s-au construit 614 000 
apartamente, cu 114 000 mai mult de- 
cit prevedeau directivele Congresului 
al XIV-lea. Totodată, fabricilor, uzi
nelor cu tradiție li s-au adăugat nu
meroase unități moderne.

Pentru a ne face o imagine a 
amplului efort constructiv al po
porului cehoslovac in anii socialis
mului să apelăm din nou la statis
tici : în total. în anii de după război, 
s-au construit sau reconstruit aproa
pe 22 000 de obiective economice im
portante, ceea ce a dus la creșterea 
la 1,7 la sută a ponderii țării in pro
ducția industrială mondială. Iar dacă 
se ia în considerare producția indus
trială pe cap de locuitor. Cehoslova
cia se situează in prezent printre

• Teatrul Giulești : Zamolxe — 10, 
Copacii mor în picioare — 19,30, 
(sala Studio ’74) : Năpasta — 15. 
q Teatrul evreiesc de stat : Rădă
cinile iubirii — u, Dictatorul — 
19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Victoria) : Lasă supă- 
rarea-n hol — 19, (grădina Boema): 
Deschis pentru renovare — 19,30.
• Teatrul ,,I. Vasilescu" : Un tî- 
năr mult prea furios — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : CIntece din prispa ca
sei — 16.30 ; 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Sflrlă 
năzdrăvanul — 10, Hocus-Pocus 
și-o găleată —- 17.
« Teatrul „Țăndărică" (la Casa 
de cultură „Petofi Săndor") : 
O poveste cu cintec — 11.
• Circul București : Cu circul nu-1 
de glumit — 10; 16; 19,30.

cinema
0 Meciul secolului : SCALA — 
9,30; 11.30; 13.30; 16; 20,30.
0 Decada filmului românesc ; 
Osinda : SCALA — 18.
0 Ruslan și Liudmila : EFORIE — 
9; 12; 16: 19.
0 Diavolii din Spartlvento : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16;

efort constructiv
primele 10 țări din lume. Față de 
1937. volumul producției industriale 
a crescut de 10 ori. iar unele ramuri 
ale industriei, ca siderurgia 
strucțiile de mașini, 
creștere 
ori.

Praga. 
un vast 
la o nouă linie de metro

și con- 
au cunoscut o 

de 13 și, respectiv, de 28 de
inima Cehoslovaciei, este 

șantier. Se muncește intens 
lucrare

Însemnări de călătorie
reînnoită

complicată, ce necesită. îndeosebi în 
vechiul oraș, soluționarea unor pro
bleme edilitare destul de dificile. 
Cartierului Prosek — orașul de Nord, 
cum ii spun praghezii, unde au fost 
construite 100 000 de apartamente — i 
se adaugă noi și impozante blocuri 
de beton și sticlă, magazine, lăcașuri 
de cultură. O adevărată reînnoire cu
nosc, de asemenea, cartierele Straș
nice și Zobhlice. Paralel, a început 
construcția orașului de Sud, iar la 
Kyje sint în stadiu avansat lucrările 
pentru înălțarea unui cartier cu 
200 000 de apartamente.

Cehoslovacia se află angajată în- 
tr-un amplu efort pentru îndepli
nirea hotărârilor celui de-al XV-lea 
Congres al partidului, desfășurat în 
primăvara trecută, hotărîri din care 
decurg sarcini însemnate si pentru 
constructori. Prevederile 
cincinal includ, de 
folosință a 640 000

actualului 
pildă, darea în 
de apartamente.

Un loc însemnat îl are modernizarea 
tehnologiei de construcții. Dacă in 
1948 pentru un apartament erau ne
cesare 2 500 ore muncă și aproape 200 
tone material, astăzi construirea ace
leiași locuințe și amenajarea ei soli
cită doar 700 de ore și numai 40 tone 
material. Există întreprinderi frun
tașe care montează și amenajează un 
apartament în mai puțin de 400 de 
ore de muncă.

Efortul constructiv se răsfringe țl 
asupra altor domenii de primă în
semnătate economică. La uzina „TOS 
Hostivar" — care tocmai sărbătorea 
120 de ani de existență
prin intrarea în funcțiune a noilor 
hale ale fabricii de mașini de recti
ficat de mare precizie, am cunoscut 
un detașament fruntaș al constructo
rilor de mașini, oameni de înaltă ca
lificare care, prin munca lor, duc 
pină departe peste hotare faima țării. 
I-am văzut pe acești oameni la lucru. 
Minuiau cu delicatețea ceasornicaru
lui piese de mai multe tone. Și este, 
într-adevăr, o performanță ca la un 
astfel de colos să se realizeze tole
ranțe de 0.2 microni. Ca o recunoaș
tere a calității mașinilor realizate de 
acest colectiv stau mărturie cele 1» 
medalii de aur obținute Ia confrun
tările internaționale.

Sint tot atitea exemple ce atestă că 
vocația de a construi a poporului ce
hoslovac se traduce prin remarcabile 
succese in vasta operă de înflorire 
continuă a țării.

Augustin BUMB.â

TELEGRAME
Cu prilejul celei 

sări a eliberării Cehoslovaciei au a- 
dresat telegrame de felicitări :

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan, președintelui Adună
rii Federale a R.S. Cehoslovace. Alois 
Indra ; ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu. ministrului aface
rilor externe al R. S. Cehoslovace. 
Bohuslav Chnoupek : ministrul apără
rii naționale, general-colonel Ion Co- 
man. ministrului apărării naționale al

de-a 32-a aniver- R.S. Cehoslovace, general de armată 
Martin Dzur.

De asemenea. Consiliul Național al 
F.U.S., Consiliul Central al U.G.S.R., 
Comitetul Central al U.T.C.. Consi
liul Național al Femeilor, Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii. Con
siliul Național al Societății de Cruce 
Roșie și alte organizații de masă si 
obștești au trimis telegrame de feli
citare organizațiilor similare din R.S. 
Cehoslovacă.

(Agerpres)

18.15; 20,30. la grădină — 19.30, PA
TRIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, FAVORIT — 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15. ,
• Pisicile aristocrate — 9,30;
11,30; 17, Pe aici nu se trece — 14; 
19 : DOINA.
• Cinci detectivi la miezul nopții : 
FESTIVAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20.30, la grădină — 19,30, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. MODERN — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15: 20.30, la grădină — 19.45.
• Parada surprizelor : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15: 13,30; 15.45: 18: 20.
• Așii înălțimilor : VICTORIA — 
8.45; 11; 13.15: 15.30; 18; 20.30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15;
20.30.
• Oaspeți de seară : GRIVIȚA —
9; 11,15; 13.30; 15.45: 18;' 20.15, TO
MIS — 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15;
20.30. FLAMURA — 9: 11,15; 13.30: 

CENTRAL — 9,15; 
18: 20.

Hollywood : EX- 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 
— 9: 11,30; 15,30; 18;

15.45; 18; 20,
11.30; 13.45; 16;
• Hollywood, 
CELSIOR — 9; 
20,30, GLORIA
20.15.
• Cuibul salamandrelor : 
ZESTI — 9; 11.15; 13.30; 16
20.15, MIORIȚA — 9; 11; 
15.30; 17.45; 20.
• Sîntem femei — 9.45; 11.45. Răz
boiul pentru independență — 18.30, 
Falstaff —
• Mușcă și fugi : SALA PALATU
LUI — 10; 12,30; 17,30; 20. CASA 
FILMULUI (la sala de festivități 
Dinamo) —16; 18; 20.

BU- 
18,15; 
13,15;

20.30 : CINEMATECA.

• Sfirșitul legendei : GIULEȘTI — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 20, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20.
• Podul fetelor : BUCEGI — 9; 11; 
13; 15.30; 17,45; 20.
• Copil de suflet : LIRA — 9; 11; 
13: 15,30; 18; 20,15, la grădină — 
20,15.
0 Două dioptrii de prezbitlsm t 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
0 Richard al Ill-lea : FLOREAS- 
CA — 9; 12: 15,30; 18,30.
0 Frățiorul — 9; 11.15; 13,30. O bă
tăile de neuitat — 15,45; 18; 20 :
FERENTARI.
0 Misterul lui Herodot : COTRO- 
CENI — 10; 12: 14: 16; 18; 20.
0 Lumea circului : VOLGA — 9; 
12; 16; 19.
0 Haiducii Iui Șaptecai : PACEA 
— 10; 12; 14: 16; 18; 20.
0 Mafia albă : VIITORUL — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
0 Roșcovanul : POPULAR — 16; 
18; 20.
0 Africa Express î COSMOS — 9; 
11.15: 13.30; 15,45; 18; 20.
0 Riui de aur : MUNCA — 9,45; 
11,45; 13,45: 15,45; 18; 20,15.
0 Adevăratul curaj : FLACARA — 
9: 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20.15, GRA
DINA VITAN — 20.
0 Un suris, o palmă, un sărut j 
ARTA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20,15.
0 Paravanul ! PROGRESUL — 16; 
18; 20.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s București. Piața Scintell. Tel. 17 60 10 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzorll din întreprinderi șl instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul export-import 
presă, P. O. BOX 136—137 telex : 11 226, București, atr. 11 Decembrie nr. 1. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEU <o 366


