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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorilor

Republicii Irak
în cursul dimineții de joi, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a

primit pe Dhiab Mohamed Al-Sultan 
Algawi, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare în calitate de ambasa

dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Irak la București. (Conti
nuare în pagina a Vl-a).

Republicii Populare Benin
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi dimi

neața, scrisorile de acreditare a 
noului ambasador extraordinar șl 
plenipotențiar al Republicii Popu

lare Benin în țara noastră. Guy 
Boukary-Mory. (Continuare în pa
gina a Vl-a).

Glorioasa 
aniversare

a trei decenii

La imnul țării

de la 
proclamarea 

Republicii
Liber și stăpîn pe destinul său, poporul român cin

stește azi trei decenii de Republică. Ev de is
torie nouă, treizeci de trepte dăltuite durabil in 
istoria patriei multimilenare. Privim de pe aceas
tă culme spre cele patru puncte cardinale ale 
României — spațiu etern de iubire și de vis, de 
luptă și muncă, de cutezanță și încredere in dru
mul nostru comunist, sub faldurile tricolorului și ale 
roșului drapel. Privim de pe culmea mereu tînără a 
celor treizeci de ani, cu ochii muncitorului cu bra
țele și cu mintea, făuritor de istorie nouă, stăpîn in 
agora cetății, demiurgul propriului destin și, deopo
trivă. al țării. Și dintre toate sentimentele care înflă
cărează inima, mai statornic și răscolitor se constituie 
sentimentul de mîndrie pentru cit de mult am urcat 
patria noastră de cintec și dor, îngemănat cu vibranta 
încredere în drumul nostru comunist, limpede gîndit 
de partidul comuniștilor, limpede măsurat de Con
gresul al Xl-!ea. de Conferința Națională a partidului 
tinută în acest decembrie jubiliar.

Români, maghiari, germani și de alte naționalități, 
muncitori și țărani, intelectuali și ostași, bărbați și 
femei, tineri și virstnici, toți cetățeni liberi, egali, fii 
devotați ai României socialiste, ne-am silit continuum 
acești ani. am dat numeroase bătălii, am învins nu
meroase obstacole, am pus munca, și aspirația, și în
crederea noastră în mai bine la temelia tuturor înfăp
tuirilor din grădina patriei. Din acest uriaș și puternic 
flux de energie — marele fluviu de energie și dăruire 
și abnegație ale poporului, care și-a unit rîurile — 
s-au întrupat cele 38 de Românii industriale cite avem 
acum față de 1938.

Români, maghiari, germani și de alte naționalități, 
toți cetățenii României, liberi, egali și uniți în cuget 
și simțire, s-au silit în acești ani, cu adevărat istorici, 
pentru mai multă pîine pe masa poporului. Și din 
această strădanie, din această destoinicie, intr-o agri
cultură așezată pe temeinice baze socialiste, am izbutit 
in anii Republicii cele mai mari recolte din istoria 
țării.

De pe culmea celor trei decenii de Republică vedem 
apoi poporul făuritor de țară nouă, liberă și suverană, 
țară in care omul muncii se află la cirma puterii, el 
fiind puterea care decide, conduce, înfăptuiește, bene
ficiază ; vedem poporul ctltorindu-și propria cultură, 
socialistă, la care au acces masele largi, construind un 
om nou, cu o statură morală demnă de epoca de mari 
accelerații pe care o trăim.

Iar lingă toate aceste mindril de cetățeni ai Repu
blicii așezăm demnitatea fără precedent la care a urcat 
în lume Republica noastră socialistă. Este opera Parti
dului Comunist Român, a strălucitului fiu al acestui 
popor, președintele și întîiul cetățean al țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, continuatorul celor mai vrednici 
bărbați intrați în cronicile neamului. Avem mîndria de 
a spune de Ziua Republicii că România, politica sa de 
pace și independență, de egalitate și înțelegere între 
popoare, împotriva oricăror asupriri, politică pro
movată cu energie revoluționară de președintele țării, 
se bucură de stimă și prețuire, numele României fiind 
cunoscut și rostit cu admirație în lume, cuvintul ei 
însemnînd o importantă contribuție la găsirea căilor 
de rezolvare a marilor probleme ale umanității, la 
dinamizarea marilor schimbări din epoca contem
porană.

Cetățeni ai Republicii, pe înălțimea treptei XXX de 
muncă și înfăptuiri, de mari angajări la scară socială 
pentru binele patriei și al poporului, ne cunoaștem 
drumul de victorii de pînă aici. Congresul al XI-lea al 
partidului. Conferința Națională au relevat aceste îm
pliniri, așezînd țara și mai temeinic cu fața spre viitor. 
Spre viitorul ei de aur, comunist. Muncitori, țărani, 
intelectuali, cetățeni ai patriei, pășim în următorul 
deceniu de existență a Republicii înflăcărați de dru
mul spre civilizația comunistă. Pășim în anul 1978, 
anul XXXI al Republicii, cu încrederea neclintită a 
oamenilor stăpini in casa lor, care știu ce au de în
făptuit. Cantitatea muncii noastre, transformată intr-o 
nouă calitate, strădania eficientă în industrie și stră
dania pentru recolte și mai mari, efortul pentru orașe 
și sate și mai frumoase, posibilitatea practică de a 
beneficia de săptămîna de lucru redusă, într-un cuvînt, 
grija pentru o nouă calitate a vieții, tot mai ridicată, 
și edificarea unui om înaintat vor plasa România, po
trivit strategiei partidului privind dezvoltarea econo- 
mico-socială, in rîndul țărilor cu un nivel mediu de 
dezvoltare. Avem certitudinea acestor împliniri 
pentru că de noi depind. Exigențele acestei ascensiuni 
în viitorul comunist al națiunii ne cer să muncim și 
să conducem mai bine, să ne unim și mai puternic în 
jurul partidului, să unim într-un singur șuvoi toate, 
forțele noastre, pentru ca astfel națiunea să urce 
necontenit spre comunism în zbor.

Sesiunea științifică solemnă 
închinată aniversării a trei decenii 

de la făurirea Republicii

Trei culori fără de moarte 
iluturînd pe-acest meleag 
vin din veacuri, de departe 
și departe merg în veac. 
Roșii, galbene și-albastre, 
împletite-s la un loc 
în stindardul vieții noastre 
de azur, de grîu, de ioc. 
Trei culori ca fremătarea 
unor aripe ce-n zbor 
arcuiesc prin vremi cărarea 
din trecut spre viitor. 
Si sub nimbul lor, anume, 
căi de aur se deschid 
căci avem o tară-n lume.

Poporul stăpîn
Cuvintul Iui Bălcescu mai răsuni 
sub bolțile prezentului 
cu ecouri în viitor ;
răsună pe undele inimii noastre, 
pe marile ntinderi 
de spatii albastre, 
pe toate vetrele patriei.
Cuvintul lui ca o ilacără învie 
din pulberi de mit 
și iată-1 pentru totdeauna zidit 
în contemporana istorie: 
poporul prin sine înscăunat 
stăpîn și împărat, 
stema Republicii arborată 

pe turnuri.
Cuvintul lui lăsat moștenire 
ca griul in brazdă 

un popor și un partid. 
E partidul năzuinfii 
către evul luminat 
pentru care și părinții 
și strămoșii au luptat. 
Avîntîndu-ne’nainte, 
și Ia bine și la greu, 
steagul libertății sfinte 
noi i-1 vom purta mereu. 
Căci cu tara, iară moarte, 
trei culori pe-acest meleag 
vin din veacuri, de departe, 
și departe merg în veac I

Victor TULBURE

a-ncolfit peste timp 
și-l culegem azi, rod în al 

spicului miez.
Ne-a tost îndreptarul 
îndemnul și harul 
de-a ii purtători comunistului 

crez.
Cuvintul lui Bălcescu, 

protetic cuvînt, 
e scris azi în litere 
nepieritoare;
litere noi de beton și de fier 
profilate înalt 
pe al patriei cer, 
pe cerul de-azur al Republicii.

Vlalcu BAHNA

în Capitală a avut loc, joi, sesiunea științifică solemnă închinată 
aniversării a trei decenii de la făurirea Republicii, eveniment care 
a marcat trecerea societății românești într-o etapă nouă, calitativ su
perioară — etapa revoluției socialiste.

La manifestare, organizată de A- 
cademia Republicii Socialiste Româ
nia, Academia de științe sociale și 
politice, Academia „Ștefan Gheor
ghiu" și Institutul de studii istorice 
și social-politice, au luat parte ac
tiviști de partid și de stat, vechi 
militanți ai mișcării muncitorești din 
țara noastră, muncitori, cadre di
dactice, cercetători, generali și ofi
țeri superiori, studenți.

Deschizind lucrările sesiunii, tova
rășul Ștefan Voitcc, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, a adresat tuturor partici- 
panților un cald salut din partea 
secretarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Vorbitorul a ex
primat omagiul profund adus de 
tovarășul țiicolae Ceaușescu clasei 
muncitoare, oamenilor muncii, co
muniștilor, tuturor celor care, sub 
conducerea partidului comunist, au 
luptat pentru făurirea Republicii, 
pentru cucerirea puterii în stat de 
către proletariat in alianță cu țără
nimea, pentru asigurarea victoriei 
revoluției socialiste și trecerea la 
edificarea orinduirii noi, eliberată de 
exploatare pe pămîntul României.

Vorbitorul a transmis, de asemenea, 
felicitări fierbinți din partea secreta
rului general al partidului tuturor 
celor cc muncesc, fără deosebire de 
naționalitate, întregului nostru po
por, pentru munca eroică desfășu
rată de-a lungul celor trei decenii in 
vederea transformării revoluționare 
a societății românești, înfloririi pa
triei, pentru mărețele succese obți
nute în opera istorică de zidire a 
celei mai drepte și mai umane so
cietăți — societatea socialistă. In sa
lutul transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se subliniază, tot
odată, cinstirea deosebită adusă ani
versării Republicii de către Conferin
ța Națională a partidului, care a glo
rificat in mod festiv pe cei care au 
făurit România nouă socialistă, po
porul român, constructor conștient al 
istoriei sale noi, al viitorului său 
fericit.

Sesiunea științifică solemnă în
chinată aniversării a 30 de ani 
de la proclamarea Republicii a re
levat însemnătatea istorică a acestui 
eveniment, care, dind un nou impuls 
procesului revoluționar inaugurat la 
23 August 1944, a deschis poporului 
român calea spre grandioasele trans
formări ce au schimbat din temelie 
înfățișarea României și au creat con
dițiile înaintării noastre pe drumul 
luminos ai construirii socialismului 
și comunismului.

Lucrările sesiunii au evidențiat că 
în cele trei decenii care au trecut 
de la proclamarea Republicii, har
nicul nostru popor, în frunte cu clasa 
muncitoare, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, a creat o pu
ternică economie socialistă, a repur
tat succese de prestigiu în domeniile 
științei, învățămîntului, culturii și 
artei, asigurînd condiții de muncă și 
de viață tot mai bune de care se 
bucură toți oamenii muncii din pa
tria noastră — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
România socialistă afirmîndu-se cu 
putere pe arena internațională ca un 
factor activ al luptei pentru progres 
social, pace și colaborare între po
poare. în acest cadru s-a arătat că 
înfăptuirile din anii Republicii sînt 
rodul politicii partidului nostru, al 
muncii pline de abnegație a clasei 
muncitoare, a țărănimii și intelec
tualității, care și-au pus brațele și 
mintea în slujba măreței opere de 
înflorire a patriei, de bunăstare și 
fericire a întregii națiuni.

în cadrul sesiunii au prezentat co
municări tovarășii : Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., rector al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu" — 
„P.C.R., organizatorul și insuflețito- 
rul revoluției și construcției socia
liste", Ion Popescu-Puturi, directorul 
Institutului de studii istorice și so
cial-politice — „Semnificația istorică 
a proclamării Republicii", Pavel Ște
fan, secretar al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România — „Clasa muncitoare, forță 
socială conducătoare a unității întregii 
națiuni socialiste", Ion Totu, director 
general al Institutului central de cer
cetări economice — „Economia Româ
niei după 30 de ani", loan Ceterchi, 
președintele Consiliului Legislativ — 
„Dezvoltarea statului socialist și a 
democrației socialiste !n România", 
Mihnea Gheorghiu, președintele Aca
demiei de științe sociale și politice 

— „Cultura românească astăzi", 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe — „România, factor ac
tiv al vieții internaționale contempo
rane".

în comunicarea sa, tovarășul 
Leonte Răutu, caracterizînd impor
tanța proclamării Republicii ca un 
eveniment crucial al istoriei con
temporane a patriei noastre, a sub
liniat rolul decisiv al partidu
lui în conceperea întregii stra
tegii și tactici aplicate in pro
cesul revoluției și construcției socia
liste. corespunzător condițiilor isto
rice și naționale ale tării noastre, 
cerințelor pe care le pune dezvolta
rea societății. In acest context, a fost 
evidențiată importanta deosebită a 
perioadei inaugurate de Congresul al 
IX-lea al P.C.R., cea mai fertilă din 
istoria edificării orinduirii socialiste 
ijX, patria noastră, perioadă in care 
s-au abordat probleme de excepțio
nală însemnătate principială in toate 
domeniile vieții sociale, s-au elabo
rat teze și concluzii originale, de 
nlare profunzime teoretică. Comuni
carea a relevat rolul determinant și 
meritele excepționale care revin in 
această operă creatoare secretarului 
general al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in elaborarea în
tregii politici interne și externe a 
partidului nostru, asupra căreia și-a 
pus amprenta puternica sa persona
litate : cutezanță și spirit creator in 
gindire, o largă și lucidă viziune 
prospectivă, analiza teoretică pătrun
zătoare a unor probleme complexe 
ale edificării socialismului, ale de
venirii social-politice a lumii con
temporane, pasiune și fermitate re
voluționară in realizarea obiectivelor 
fundamentale ale politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru.

Tovarășul Ion Popescu-Puturi a 
relevat în comunicarea prezentată 
că proclamarea Republicii în Româ
nia a constituit un eveniment de 
mare importanță istorică, care a mar
cat o nouă etapă in dezvoltarea so- 
cial-politică a țării, a semnificat tre
cerea la revoluția socialistă. Vorbi
torul a subliniat că esența actului 
memorabil de la 30 Decembrie 1947 
constă în instaurarea puterii de stat 
a clasei muncitoare și a aliaților săi. 
Constituind o verigă logică a proce
sului revoluționar neîntrerupt, de
clanșat odată cu insurecția armată 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă, proclamarea Republicii a 
fost pregătită de puternicele bătălii 
social-politice in fruntea cărora s-a 
situat, de la nașterea sa, P.C.R. — 
demn continuator al luptei seculare 
a poporului nostru pentru libertate 
națională și socială.

Expresie a puterii clasei munci
toare, Republica a constituit cadrul 
statal pentru apărarea și dezvolta
rea cuceririlor revoluționar-demo- 
cratice ale oamenilor muncii, desfă
șurarea pe o linie continuu ascen
dentă a procesului de construire a 
socialismului.

în comunicarea sa, tovarășul Pavel 
Ștefan a arătat că clasa muncitoare, 
cea mai înaintată clasă a societății 
noastre, clasă consecvent revoluțio
nară. și-a cucerit rolul de forță poli
tică conducătoare în decursul multor 
ani de eroică luptă pe care a dus-o 
împotriva dominației claselor ex
ploatatoare, pentru apărarea intere
selor vitale ale întregului popor ro
mân. Odată cu proclamarea Republi
cii, clasa muncitoare și-a asumat 
misiunea de înaltă răspundere isto
rică de a conduce națiunea Noastră 
pe calea făuririi noii orînduiri socia
le, a socialismului și comunismului 
în România.

Cele trei decenii care au trecut de 
la proclamarea Republicii, a subli
niat tovarășul Ion Totu, reprezintă o 
perioadă istorică în decursul căreia 
s-au desfășurat profunde transfor
mări revoluționare. Vorbitorul a 
arătat că victoria deplină a relații
lor de producție socialiste și forma
rea economiei socialiste unitare, 
transformarea României dințr-o țară 
agrară, cu o industrie slab dezvol
tată, într-o țară industrial-agrară, 
trecerea la construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate sînt 
procese cu semnificații istorice de
osebite, care definesc nu numai 
prezentul, dar și viitorul națiunii 
noastre românești.

Tovarășul loan Ceterchi, în comu
nicarea sa, a subliniat că, drept re
zultat al activității creatoare a con
ducerii partidului, al contribuției ne
mijlocite a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, țara noastră dispune de 

un cadru organizatoric care asigură 
participarea eficientă a tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii, fără 
deosebire de naționalitate, la con
ducerea vieții sociale, a întregii so
cietăți. Vorbitorul a arătat că, în con
cepția partidului nostru, făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate presupune creșterea rolului 
statului și afirmarea permanentă a 
democrației socialiste, bazată pe 
participarea activă a tuturor oame
nilor muncii la conducerea statului și 
societății.

In comunicarea sa, tovarășul 
Mihnea Gheorghiu a relevat că în cei 
30 de ani de la proclamarea Repu
blicii au fost realizate succese remar
cabile și pe tărîmul științelor, învă- 
țămîntului, culturii și artei. Vorbito
rul a arătat că.'în toate domeniile de 
manifestare, intelectualitatea noastră 
muncitoare și creatoare, Însuflețită 
de patriotism, este luminată și că
lăuzită de concepția pentru care a 
optat, concepția filozofică despre 
lume și istorie a clasei muncitoare, 
materialismul -dialectîc și istoric.

Tovarășul George Macovescu, în 
comunicarea prezentată, a subliniat 
că cele trei decenii care s-au scurs 
de la proclamarea Republicii, decenii 
in care poporul român a parcurs 
un impresionant drum spre progres, 
și-au găsit expresia și in activitatea 
internațională a României, la rîndul 
ei parte integrantă a operei crea
toare de dezvoltare multilaterală șl 
construcție socialistă in țara noas
tră. Marele rezultat al acestor ani 
de muncă și luptă este dobîndireă 
reală a independenței și suveranită
ții naționale a țării noastre, atribute 
fundamentale ale statului, exercita
te în sensul promovării unei politici 
interne și externe conforme cu in
teresele și aspirațiile poporului 
român.

Vorbitorul a relevat că politica 
externă a României, al cărei pro
motor strălucit este președintele 
Nicolae Ceaușescu. se distinge prin 
realism și clarviziune, printr-un 
profund caracter științific, ea răs- 
punzînd imperativelor majore ale 
cauzei păcii și socialismului, cola
borării și înțelegerii între popoare.

în încheierea lucrărilor sesiunii, 
participanta au adresat o telegramă 
Comitetului Central al partidului, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune :

Acum, cînd facem bilanțul marilor 
realizări obținute de poporul român 
în anii Republicii, recunoștința fier
binte a întregului popor se îndreaptă 
spre Partidul Comunist Român, spre 
conducerea sa, către dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiu iubit 
al patriei, neobosit revoluționar și 
patriot înflăcărat, intrunind cele mai 
nobile trăsături ale neamului roma
nesc, pentru a cărui fericire și bună
stare vă dedicați întreaga putere de 
muncă, abnegația și devotamentul, 
virtuți care v-au adus prețuirea și 
stima nețărmurită a Întregului nostru 
popor, un prestigiu binemeritat în 
întreaga lume.

Comunicările prezentate au reliefat 
contribuțiile pe care le-ati adus la 
dezvoltarea creatoare a socialismului 
științific, la soluționarea problemelor 
construcției socialiste, a marilor pro
bleme cu care este confruntată lumea 
contemporană, au subliniat că magis
tralul Raport prezentat recent înaltu
lui forum al comuniștilor români 
atestă, încă o dată, capacitatea par
tidului nostru, în frunte cu dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de a da expresie 
științifică, realistă exigențelor acce
lerării progresului economîco-social 
al patriei noastre pe drumul făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate și al comunismului.

La încheierea acestui an, în care 
poporul român a sărbătorit 100 de 
ani de la cucerirea prin luptă a in
dependenței naționale, in care Con
ferința Națională a partidului a dat 
un nou impuls Programului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, acum, cînd săr
bătorim a XXX-a aniversare a pro
clamării Republicii. permiteți-ne, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în preajma ani
versării a 60 de ani de viață și 45 de 
ani de activitate revoluționară, să 
vă aducem fierbintele nostru oma
giu, să vă dorim noi și tot mai mari 
succese in activitatea neobosită des
fășurată în fruntea partidului și sta
tului, închinată fericirii patriei noas
tre socialiste, cauzei comunismului și 
păcii în lume, să vă urăm multă să
nătate și fericire, să vă asigurăm de 
hotărîrea noastră nestrămutată de a 
nu precupeți nici un efort pentru în
făptuirea mărețelor sarcini pe care 
le-ați definit cu atita clarviziune.
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ĂodaUsmulsc cfâdctfcmin etan muncitoresc"
LA ORA

ÎNCHEIERII
„Rezultatele remarcabile din primii doi ani ai cinci

nalului au dus la creșterea avuției naționale, a forței 
economice a României socialiste și, implicit, la ridicarea
nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru
popor“.

NICOLAE CEAUȘESCU

ANULUI DOI DIN CINCINAL
DIN MPMTDL DE ONOARE

AL CLASEI MUNCmiARE 38 miliarde lei producție 
suplimentară

„Am îndeplinit înainte de 
termen planul pe perioada 
1976-1977“
Zilnic am primit și primim la re

dacție vești despre succesele deo
sebite obținute de oamenii mun
cii în întrecerea socialistâ, despre 
fapte de munca rodnicâ, ce alcă
tuiesc ceea ce simplu numim 
expresia înaltei conștiințe munci
torești. Sînt fapte de viațâ, fapte 
pilduitoare, care conferă sens și 
conținut calității duble de proprie
tar și producător a clasei noastre 
muncitoare. Sînt realizări care a- 
testă un spirit de înaltă respon
sabilitate, o angajare profundă în 
cursa cu timpul, cu noi înșine pen
tru a ne perfecționa continuu, pen
tru a ne autodepăși. Citim din ra
portul de onoare al clasei munci
toare :

...19 NOIEMBRIE 1977: Oamenii 
muncii din unitățile industriale ale 
județului Suceava anunță îndepli
nirea, cu 44 de zile mai devre
me, a planului la producția indus
trială pe primii doi ani ai cincina
lului, fiind hotărîți să încheie 
această perioadă cu un spor de 
producție față de plan de 1,4 mi
liarde lei.

...CU CEL PUȚIN O LUNĂ MAI 
DEVREME. După județul Suceava, 
alte opt județe — Covasna, Bihor, 
Neamț, Sălaj, Satu Mare, Cluj, Si
biu și Brașov — raportează înde
plinirea, cu cel puțin 30 de zile 
mai devreme, a sarcinilor de plan 
pe primii doi ani ai cincinalului.

...O PERIOADÂ-RECORD ÎN 
SUCCESE : de la 26 noiembrie pînă 
la 8 decembrie, în fiecare zi, au 
anunțat îndeplinirea înainte de 
termen a planului pe doi ani ai 
cincinalului unul sau mai multe ju
dețe, oamenii muncii transformind 
această perioadă premergătoare 
Conferinței Naționale a partidului 
intr-o perioadă-record a succeselor 
în muncă.

...JUMĂTATE DIN JUDEȚELE 
ȚARII. Numărul județelor care au 
îndeplinit mai devreme planul pro
ducției industriale pe primii doi 
ani ai cincinalului se ridica pînă la 
7 decembrie, ziua deschiderii Con
ferinței Naționale a partidului, la 20. 
Alături de județele amintite au mai 
anunțat acest succes și oamenii 
muncii din industria județelor: 
Maramureș, Mureș, Timiș, Con
stanța, Brăila, Arad, Harghita, Hu
nedoara, lași. Bacău și Caraș-Se- 
verin. Acestora li s-au adăugat 
oamenii muncii din Industria ușoa
ră, care s-au anga|at să realizeze 
pînă la sfîrșitul acestui an o pro
ducție suplimentară în valoare de 
8,2 miliarde lei.

...FIECARE ZI TOT MAI RODNI
CA, MAI BOGATĂ ÎN REALIZĂRI 
DE PRESTIGIU — așa încheiem 
cel de-al doilea an al cincinalului 
revoluției tehnico-științifice. Astfel, 
oamenii muncii din industria mu
nicipiului București, raportînd că 
sarcinile pe primii doi ani ai cinci
nalului au fost îndeplinite la 13 de
cembrie, s-au angajat să realizeze 
pînă la sfîrșitul acestui an o pro
ducție suplimentară în valoare de 
circa 6 miliarde lei. La rîndul lor, 
oamenii muncii din industria con
strucțiilor de mașini, care au în
deplinit planul pe doi ani ai cinci
nalului la 15 decembrie, au obți
nut suplimentar o producție în va
loare de circa 8 miliarde lei. 
După cum la un loc de cinste 
și-au înscris numele, în cro
nica întrecerii sooialiste, și oa
menii muncii din industria județe
lor Prahova, Ilfov, Alba, Galați, Bu
zău, Vaslui, Vrancea, alte județe, 
care au realizat, de asemenea, 
înainte de termen, sarcinile de plan 
din primii doi ani ai cincinalului.

La întreprinderea de mașini grele din București — „citadelă" a tehnicii moderne

• Industria s-a dezvoltat într-un ritm me
diu anual de 11,6 LA SUTA față de 10 la 
sută cît se prevăzuse inițial, asigurîndu-se 
astfel o producție suplimentară, pe cei doi 
ani, de CIRCA 38 MILIARDE LEI;
• Ramurile de bază ale industriei au în

registrat în anii 1976—1977 ritmuri de creș
tere mai accentuate: 13 LA SUTĂ — me
talurgia feroasă șl construcțiile de mașini,

APROAPE 14 LA SUTĂ — industria chimi
că ; PESTE 19 LA SUTĂ — industria mate
rialelor de construcții;
• Producția bunurilor de consum a cres

cut considerabil; Industria ușoară s-a dez
voltat într-un ritm anual de 11,8 LA SUTA, 
iar industria alimentară de 10,6 LA SUTĂ, 
asigurîndu-se satisfacerea în condiții mai 
bune a cerințelor de consum ale populației.

_____ TÎVitrTp «S2PTpTHpTifT Tr ____ - HM VXb OXl țAxJLtXLi |

1000 noi capacități moderne 
de producție

Pe șantier se lucrează intens

• ÎN DOI ANI, CÎT INTR-UN CINCINAL, 
în anii 1976—1977 s-a realizat un volum 
de lucrări de investiții de peste 320 miliarde 
lei, aproape tot atît de mare cît acela din 
cincinalul 1966—1970 ;

• în această perioadă au început lucră
rile la Combinatul siderurgic Călărași și la 
Combinatul petrochimic Năvodari, s-au des
chis șantierele a trei mari combinate de 
mașini grele — lași, Craiova, Cluj-Napoca — 
și a încă 400 de unități industriale impor
tante ; de asemenea, a început construcția 
Canalului Dunăre—Marea Neagră, a hidro
centralei Porțile de Fier II, precum și a me
troului din București;

• Au fost date în expioatare, în doi ani 
ai cincinalului, PESTE 1 000 CAPACITÂȚI 
industriale și agrozootehnice importante.

printre care : Hidrocentrala Mărișelu, Uzina 
de feroaliaje Tulcea, noi capacități la Com
binatul de oțeluri speciale Tirgoviște, între
prinderea de mașini agregate și unelte spe
ciale lași, instalațiile de oxid de etilena și 
glicoli și terpolimeri de la Combinatul pe
trochimic Pitești, de cauciuc poliizoprenic de 
la Combinatul petrochimic Borzești, Combi
natul pentru lianți Hoghiz;
• Zone întregi, mai puțin dezvoltate, cu

nosc un puternic avînt industrial. Bunăoa
ră, în județul Botoșani se realizează în a- 
cest cincinal un volum de investiții de peste 
10 miliarde lei, față de 4,1 miliarde lei în 
anii 1971—1975 ; în județul Bistrița-Năsăud 
se desfășoară intens lucrările la 22 dintre 
cele mai mari unități productive din acest 
cincinal.

Fruntași între fruntași la întreprinderea de mașini-unelte și agregate din
Capitală : lăcătușii Petre Popescu, lancu Olteanu, Ion Prăistoșescu, Stan 

Lincă și electricianul Mircea Galan

1000 produse și tehnologii noi 
78 la sută din sporul producției 
prin creșterea productivității

• Au fost asimilate șl Introduse in fa
bricație, în primii doi ani al cincinalului, 
PESTE 1 000 DE PRODUSE Șl TEHNOLO
GII NOI, din care 308 In construcția de 
mașini, 152 în chimie și 38 în metalurgie;

• Dintre produsele cele mai reprezenta
tive asimilate în această perioadă care con
stituie o adevărată mîndrie a tehnicii ro
mânești, enumerăm: petrolierul de 150 000 
tdw, locomotivele diesel electrice de 4 000 
și 3 000 CP, tractoarele de 180 și 360 CP, 
transformatoarele electrice speciale antigri- 
zutoase, utilajele petroliere, componente 
electronice și tehnică de calcul;

• în industria ușoară s-au realizat în 
1977 cu peste 23 000 de sortimente și mo

dele noi mal mult decît în 1975, produsele 
noi și reproiectate reprezentînd peste 40 la 
sută din volumul total al producției;

• Productivitatea muncii în Industrie a 
crescut într-un ritm anual de 8,3 LA SUTA, 
superior prevederilor planului, pe această 
cale obțlnindu-se 78 la sută din sporul pro
ducției ;

• în Industria Capitalei șl a județului 
Hunedoara, întregul spor de producție în 
primii doi ani ai cincinalului s-a realizat 
pe seama creșterii productivității muncii, iar 
în județele Buzău, Sibiu, Brașov, Neamț, 
Bihor, Galați, Dîmbovița s-a obținut, pe 
această bază, între 80 șl 85 la sută din spo
rul de producție Industrială.

Calculatorul „Independența 1-100", realizat în acest cincinal la întreprinderea de calcula
toare din Capitală, și combina de sortat cartofi, construită de colectivul de la „Tehno- 

utilaj" din Odorheiu Secuiesc

4 milioane tone cereale peste 
media anuală 

a cincinalului precedent
• Producția agricolă globală a crescut în 

primii doi ani ai cincinalului într-un ritm 
mediu anual de APROAPE 9 LA SUTĂ ; (

• Cea mai mare producție de cereale din 
istoria țării, de APROAPE 20 MILIOANE 
TONE, a fost obținută în anul 1976, iar re
colta anului 1977 este de circa 18 milioane 
tone; producția de cereale anuală depă
șește, în primii doi ani al cincinalului, cu 
4 MILIOANE TONE media anuală a cinci
nalului anterior;

• Producțiile totale obținute, în medie 
anual, în 1976—1977 au fost mai mari de
cît cele din cincinalul trecut cu aproape 
1,8 milioane tone sfeclă de zahăr, cu peste 
2 milioane tone cartofi și legume, cu peste 
600 000 tone fructe și struguri, cu peste 
460 000 tone carne, cu peste 8 milioane 
hectolitri de lapte ;

® Numeroase unități agricole de stat și

cooperatiste se pot mîndri cu adevărate 
producții record. întreprinderea agricolă de 
stat Variaș, județul Timiș, a obținut, in me
die la hectar, 9 300 kg porumb boabe, coo
perativa agricolă Smirna, județul Ialomița — 
6 000 kg griu; cooperativele agricole Mi- 
loșești și Gh. Doja, din același județ, cita 
3 350 kg floarea-soarelui. Rezultatele obți
nute de unitățile fruntașe demonstrează ma
rile posibilități ale agriculturii noastre, ma
rile rezerve care, puse gospodărește în va
loare, vor putea asigura creșterile de pro
ducție prevăzute pentru anii următori ai cin
cinalului ;

• înzestrarea agriculturii, în primii doi 
ani ai cincinalului, cu 28 500 tractoare, 
10 200 combine autopropulsate pentru ce
reale, 5 200 prese de balotat paie, amena
jarea pentru irigații a peste 200 000 hec
tare întăresc perspectivele dezvoltării inten
sive și modernizării acestei ramuri.

Tulcea — un oraș nou, cu edificii sociale în plină dezvoltare
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„Avem permanent în vedere faptul că în edificarea 
noii orînduiri rolul hotărîtor îl au masele populare, 
poporul—adevăratul făuritor al istoriei, a tot ceea ce există 
pe acest pămînt“.

NICOLAE CEAUȘESCU

SONSTIIHTa
SINT<5M FĂURITORI ISTORIC

■MM

Exact in urmă cu trei decenii, omul muncii din România făcea să vibreze pe cuprinsul acestui pămint 
o nouă bătaie de gong a Istoriei. Vrerea sa a născut Republica. Republica cetățenilor egali și stăpini, așe
zați pe treapta meritată de demnitate, răspunzători pentru bunul mers al tuturor treburilor din cetate, pa- 
trioți înflăcărați, slujind cu fapta și cu inima „a patriei înălțare" spre comunism.

De trei decenii stăpini ir? țară, zidind lumea nouă, însuflețiți de crezul comunist al partidului.
Trei decenii în care democrația reală o căpătat dimensiuni de realitate istorică, în care istoria a scris-o 

și o scrie același braț care scoate din adîncuri lumina cărbunelui, înalță și conduce cetățile industriei, stă de 
strajă, cu munca sa harnică, lanurilor de piine ale țării, cercetează cu laserul îndrăzneț al gindului drumurile 
de mîine spre care se îndreaptă Republica, urmînd întocmai direcțiile strategice ale dezvoltării economico- 
sociale cristalizate de Congresul al Xl-lea, de Conferința Națională a partidului. In cele ce urmează, să facem 
cunoștință cu cîțiva dintre autorii de drept și de fapt ai noii Cărți de Istorie consacrată celor XXX de ani 
de existență ai Republicii. Cițiva din cei peste 21 de milioane de cetățeni ai Republicii, ale căror semnături 
sint adine imprimate, asemenea unor tulburătoare metope, pe columna izbinzilor noastre.

Sibiu. în comitetul oamenilor mun
cii, de pildă, am confirmat o ini
țiativă cu 
„Fiecare 
educator 
el". Este

Republica își crește oamenii
azangiul Dumitru Gîr-

C
, leanu ne cere să re-
1 petăm întrebarea. Medi

tează citeva momente.

/ — Partea mea de drum
ști 30 de ani ? Păi sint mai 

multe... părți. Este mai intîi drumul 
de muncitor cazangiu aici, la între
prinderea de utilaj chimic „Grivița .

’ roșie" din ' Capitală'. De cetățean 
cu fapta, in slujba Republicii. Sîn
tem clasă muncitoare și puterea 
noastră se arată prin ceea ce fa
cem, prin ce și cum producem. 
Este apoi drumul cazangiului Du
mitru Girleanu ca vicepreședinte 
al comitetului oamenilor muncii 
din uzină. Adică al muncitorului 
pus de muncitori să decidă, să 
conducă. Și, aș mai adăuga : să ac
ționeze. „Adăugirea, ni s-a părut, 
ori a fost rostită mai apăsat „A 
fost rșstită la fel de' apăsat. Ca 
stăpîni, producători, beneficiari — 
r.u numai decidem și conducem, cl 
și acționăm. Mai limpede spus : 
așezăm neapărat alături partea 
concretă, de contribuție".

Partea de contribuție' concretă a 
cazangiului învestit și cu răspun
derea treburilor de conducere din 
uzină ? Un singur exemplu : cînd 
s-a trecut la producția răcitoarelor 
cu aer. Dumitru Gîrleanu a venit 
cu propuneri îndrăznețe în consi
liul oamenilor muncii. După ce 
s-au aprobat, cine a pus umăr de 
nădejde la îndeplinirea lor ? Ca
zangiul care, la locul lui de muncă, 
era, de astă dată, cetățean cu fapta 
in slujba Republicii.
— Pentru că istoria se făurește 

la fiecare loc de muncă, adunind 
faptele tuturor laolaltă, subscrie la 
ideea cazangiului Maria Luca, 
muncitoare la combinatul de piele 
și încălțăminte „Clujeana". Sint 
membră în Consiliul Național _ al 
Oamenilor Muncii. La prima în
trunire, cînd m-am uitat la chipu
rile din sală, mi-am zis : „E aici 
clasa noastră muncitoare, care con
duce și înfăptuiește. Care iiace is
toria. Aici e puterea. Și parcă mă 
simțeam și eu mai puternică".

Puterea Măriei Luca, da, se trage 
din acest uriaș generator de pu
tere. Fiică de muncitor, în anul 
naționalizării era incă la școala 
profesională. „Am luat fabricile, 
sintem stăpîni cu adevărat, ne-a 
spus vesel tata seara, cind s-a în
tors acasă. De atunci muncitorii 
produc, muncitorii conduc, munci
torii se bucură de munca lor".

Muncitorii produc, muncitorii 
conduc, muncitorii se bucură de 
roadele muncii lor !

Este o realitate tonică, ciștigată 
în acești ani ai Republicii ; estă 
realitatea — sigiliu pentru epoca de 
mari și dinamice primeniri socia-

liste în societatea românească a 
deceniului al optulea.

...Anul trecut, pe vremea asta, 
echipa lui Toader Velțan, de la în
treprinderea de utilaj chimic și 
forjă Rimnicu Vilcea, nici nu exis
ta. A luat ființă după 1 ianuarie, 
cind maistrul Florin Sircă s-a sfă
tuit eu-viitorul'-șef- de echipă în- 
privința unor valțuri care se im
portau pînă atunci. „Meștere, al-, 
cătuiesq o echipă din voluntari, 
oameni care nu se sperie de greu 
și iubesc noul ; și trebuie s-o scoa
tem la capăt". Voluntari ? Din bel
șug. Greul a fost alegerea. „Și ?“ 
„Și, ne spune omul care și-a 
asumat această răspundere, munci
torul Toader Velțan, ne-am apucat 
de muncă. Cu îndrăzneală și îndîr- 
jire de clasă muncitoare ; cu răs
pundere de proprietari ; cu gindul 
că sîntem beneficiarii eforturilor 
noastre". „Și, continuă lăcătușul 
mecanic Dumitru Lăzărescu, am 
aminat destule probleme perso
nale". Completează sudorul Nicolae 
Curcă : „Adică, tovarășul Lăză
rescu vrea să spună că ne-am... re- 
programat timpul liber". „Deși ci
tisem jumătate din romanul unui 
scriitor care-mi place mult, Victor 
Hugo, adaugă și lăcătușul Ilie Roșu, 
l-am pus deoparte și-am zis: „după 
terminarea valțului". Pentru că 
aveai destule proiecte de citit",
glumește acum lăcătușul Gheorghe 
Mardare. Lui și celorlalți le dă
mina să glumească. Utilajul cu pri
cina a fost realizat, se comportă 
bine, a adus o economie de 8 mi
lioane lei. Dăruirea și răspunderea 
muncitorească, capacitatea nova
toare, în stare să defrișeze mereu 

mereu noi drumuri, și-a spus șiși

de această dată cuvîntul greu de 
fapte.

Raportarea la ce faci tu pentru 
propășirea țării, la faptele tale de 
zi cu zi, confruntate cu exigențele 
etapei de mari accelerări impri
mate de Conferința Națională a 
partidului este ideea-vector ce re
vine necontenit in discuțiile cu in
terlocutorii noștri. „Ne grăbim, se 
justifică maistrul Victor Haraba- 
giu, de la întreprinderea de utilaje 
și piese de schimb Suceava, pentru 
timpul minim pe care ni-1 acordă. 
Trebuie să trimitem urgent unor 
întreprinderi buzoiene cîteva pom
pe hidropneumatice". înțelegem 
această grabă, dar tot aflăm pină 
la urmă cîteva lucruri despre meș
ter. A venit aici de la întreprin
derea mecanică din Roman. Acolo 
a trăit unul din momentele fun
damentale ale Republicii : naționa
lizarea. După ani, cînd a mers să 
revadă uzina, n-a mai recunoscut-o. 
„Cred și eu. Produce acum strun
guri carusel dintre cele mai per
fecționate. Dar nici noi n-am stat 
pe loc. Cum n-a stat nimic pe loc 
in viața noastră în acest răstimp. 
Primul raport de producție datează 
aici de 10 ani. 
dus utilaje și 
complexe. Iar 
lecțivul nostru 
dintre cei mai __  _____
spun că Gheorghe Adrian este deți
nătorul trofeului „Freza de aur", 
iar Emil Maxim a ciștigat 
„Strungul de aur"...

„Grija pentru ștafeta de 
intră și ea în răspunderile 
de muncitori, duce ideea mai de
parte maistrul Martin tViiedt, de 
la întreprinderea „Flamura roșie"

De atunci am pro- 
agregate tot mai 
în vremea asta co- 

a crescut oameni 
destoinici. Destul să

trofeul

mîine 
noastre

bune rezultate la noi : 
muncitor virstnic — un 
al tinerilor de lingă 
și firesc să fie așa. 

Experiența de muncă și de via
ță acumulată de comuniști, 
ceilalți oameni vrednici de 
fiecare loc de muncă trebuie 
părtășită, astfel ca cei tineri 
dea sporit altora. Creșterea schim
bului din urma noastră se face cu 
răbdare și încredere în puterile Iui, 
cu dragoste și cu exigență. „Știm 
că mult timp, alături de tîmplarul 
Vaier Beschi, ați fost asesor popu
lar. îndatorire pe care v-ați înde
plinit-o tot așa, cu omenie și exi
gență. Dacă, să zicem, ați primi 
mandatul de judecător popular"... 
„...aș fi așa cum am fost și ca ase
sor popular, și în comitetul oame
nilor muncii : adică, rni-aș spune 
răspicat puvjntwl de .Atunci tor, pen
tru adevar și "drentate, pentru res
pectul față de Ie«e, pentru forma
rea omului de ăzi și. de miine în 
spiritul normelor morale comu
niste". • , '
Gînduri de rumeni rai. țepublkăi. 
Fapte de oarrAAi ai RepttClicii. 
Visuri de oameni sf Republicii.

Lor Ie alăturăm și un destin-sim- 
bol. Cel al inginerului loan Bise
rică. din vatra industrială bi- 
seculară a Reșiței. „Eu m-am 
născut în anul în care poporul 
proclama Republica. Tata, oțelar 
aici, la cuptoarele Reșiței. Mama 
— muncitoare și ea, la tablou
rile de comandă ale oțelăriei. 
Din fiii clasei muncitoare, Republi
ca și-a crescut inginerii. Așa am 
dus mai departe tradiția familiei, 
atît eu cît și sora mea, 
devenind ' ' ~_
făcut-o la montajul motoarelor 
diesel. A fost pentru mine o a 
doua școală de spirit muncitoresc. 
(Prima o urmasem cu' tata și mama, 
în familie). Apoi am participat la 
montajul primului motor destinat 
forajului marin. Apoi...".

„Lecțiile" Vuzinei nu se termină 
niciodată. Acum, la sculărie, ingi
nerul amintit, crescut de clasa 
muncitoare, pune umăr de nădejde, 
alături de muncitori, la efortul de 
înnoire și modernizare a producției, 
la traducerea în viață a înflăcăratei 
chemări a secretarului general al 
partidului de a transforma cantita
tea într-o nouă calitate. Și mai 
direct spus, inginerul crescut de 
clasa muncitoare din mijlocul că
reia se trage, crescut de Republi
că, se străduie să fie cu adevărat 
un cetățean cu fapta, în slujba Re
publicii.

de 
la 

îm- 
s-o

Mariana, 
ingineri. Stagiatura am 

la montajul

în felul său: „Colectivul în care lu
crez participă la Festivalul național 
«Cintarea Romanici» — festival al 
muncii și creației în toate sferele 
vieții materiale și spirituale — cu 
o nouă tehnologie de uscare a pre
fabricatelor din lemn de mobilă. Pe 
seama ace'steia, intr-un an, vom 
izbuti o economie de aproape 4 mi
lioane lei. Ce vreau să spun cu a- 
ceasta ? Că patria noastră, în care 
toți fiii ej — români, maghiari, ger
mani, de alte naționalități — trăiesc 
și muncesc în deplină egalitate, poa
te fi cel mai bine slujită prin muncă 
dăruită, care s-o înalțe mai repede 
in rindul țărilor cu dezvoltare eco
nomică medie. De această dorință 

. este animat in egală măsură și 
Leontin Rotaru, dar și Iuliu Sjkos. 
și Traian Borhidan, dar și Carol 
beak, tovarăși care muncesc împre
ună, inovează împreună, umăr la 
umăr își trăiesc bucuriile, înving 
obstacolele, năzuiesc mai mult".

în legătură cu aceste năzuințe, 
alăturăm aici și profesiunea de cre
dință a unui țăran cooperator din 
cimpia Ialomiței, „polul" Bărăganu
lui și al pîinii. Spune Ion Anghel, 
cooperator la ferma de taurine a 
cooperativei agricole de producție 
„23 Februarie" din Borcea : „Co- 
rnvna noastră are 11 000 de locui
tori. Dacă ar fi să ne 
orașul, prea departe nu 
mai fabrici nu avem, 
schimb 3 C.A.P.-uri și 
cu aproape 30 000 ha, o stațiune de 
mașini agricole, sisteme de iriga
ții pentru toată suprafața amintită. 
Stația noastră de pompare poate 
trage din Borcea un rîu cît Ialo
mița. Comuna mai are magazine ca 
la oraș, case frumoase, cu apă în 
casă și telefon, biblioteci, cămine

potrivim cu 
sîntem. Nu- 
Avem în 

2 I.A.S.-uri,

culturale, școli, grădinițe, dispensa
re. Sațul, spune partidul, să se dez
volte necontenit, condițiile de mun
că și de viață de aici să se apropie 
tot mai mult de cele de la oraș, 
înseamnă asta cumva că pentru a 
realiza această apropiere ne vom 
«muta" cu toții la oraș ? am între
bat eu într-o adunare generală. Da 
de unde !... Locul nostru e aici. Iar 
ca să grăbim progresul satului, tre
buie să muncim în toate sectoarele 
ca într-o fabrică de la oraș. Adică, 
în ordine și disciplină, cu risipă 
mai puțină și organizare mai mul
tă, țintind necontenit rezultate mai 
bune. Așa da, ne vom apropia tot 
mai mult de oraș, muțind și în a- 
griculiură spiritul de ordine și dis
ciplină din' fabrică, mutînd și aici, 
zic, grija pentru lucrul făcut bine 
și trainic, grija pentru a apăra și 
spori mereu ceea ce avem, 
noastre sint toate astăzi și 
să ne doară inima pentru 
bob, pe care să nu-I irosim, 
adăugăm la zestrea țării".

Urcăm cu acest gînd al țăranului 
lalomițean pînă în inima Vrancei, 
pe Valea Lepșei și Putnei, unde un 
om, Constantin Biznă. are în grijă 
34000 hectare de pădure. Poposim 
la păstrăvăria Lepșa într-o noapte 
cu ger aspru, care punea în pericol 
viața celor peste 200 000 păstrăvi 
din bazine special amenajate. Patru 
zile și patru nopți a muncit cu ge
rul Constantin Bîznă și alți 30 de 
oameni. Spărgind cu răngi de fier 
și timăcoape crusta de gheață. Cu 
apa mustind în cizme ori înghețată 
în țurțuri pe haine, pe bărbi. Patru 
zile și patru nopți de efort pînă la 
limita puterilor. „Oricare ar fi fă
cut la fel, spune acum, în numele 
tuturor, Constantin Bîznă. Avem

Că ale 
trebuie 
fiecare 
ci să-1

In răspundere averea țării și asia 
nu-i un lucru oarecare. Oare nu de 
aici se trage și mai binele 
al fiecăruia în parte ?“

Coborîm din Vrancea cu 
întrebare pe buze pînă la 
Fluviu, la Galați, unde-i aflăm pe 
soții Ana și Toader Georgescu, în 
magazinul „Modern", alegindu-și 
un televizor. El, muncitor la com
binatul siderurgic ; soția, muncitoa
re și ea. Pînă la urmă, se hotărăsc 
pentru un „Clasic", pe care-1 cum
pără cu bani gheață. întrebăm ; 
„Nu era mai avantajos sistemul de 
cumpărare în rate ?“ „Banii ce 
i-am scos acum din buzunar, ne 
răspunde Toader Georgescu, repre
zintă aproape în totalitate sporul 
la bugetul familiei noastre, în 
urma măririi retribuțiilor și aloca
țiilor pentru copii, din acest an. 
După cum vedeți, ne dă mina. Iar 
pentru că veni vorba despre aceste 
lucruri : a devenit un fapt la înde- 
mîna oricui, o lege în anii Republi
cii și anume — muncim mai bine, 
trăim mai bine. Avem cît ne dăm 
noi, oamenii muncii. Uite însă că 
vine și soția cu bonul. Ne grăbim 
să montăm televizorul pînă se în
torc copiii de la film".

în timp ce soții Georgescu gră
besc spre casă, Elena Vlăsceanu. 
șefa raionului electronică al maga
zinului, ne spune : „în această lună, 
raionul nostru a vindut de 3 ori 
mai multe obiecte decit în ultima 
lună a anului trecut. Au fost zile 
cind s-a desfăcut marfă și de peste 
200 000 lei".
„Avem cît ne dăm noi, oamenii 
muncii..."

O remarcă simplă, străbătută însă 
de un mare adevăr.

nostru,

această 
Marele

Proiectele Republicii

pe mîini de nădejde

al comitetu- 
de partid, nu 
explicațiile : 
și-au dorit 

Uitați,

Oamenii cresc Republica
ucia Huțanu este pri- L mărul comunei Leorda, 
județul Botoșani. Cinci 
obștea a ales-o în această 
muncă, Leorda era în 

stei cu „exemple negative" 
din județ. O singură excepție : 
I.A.S.-ul. Dar cu o singură floare... 
„Și credeți că buchetul il va aduce 
o... femeie ?“ se întrebau și întrebau 
cu malițiozitate unii. Răspunsul pri
măriței ? Cel pe care il dau, la seară 
socială, atiția conducători ridicați 
din mase: acțiunea. Acțiunea decisă, 
tenace, stimulind energia și inițiati
va maselor, mobilizîndu-le. Și n-a 
trecut mult și Leorda a ieșit din a- 
nonimat în „ochii județului", cu

,L
binemeritatul loc I în întrecerea 
pentru buna gospodărire și în
frumusețare. „Da, s-a bucurat pri
mărița alături de cetățenii comunei; 
deci se poate. De aceea zic: să ne 
bucurăm mai mult cînd vom putea 
ieși in lume și cu producții agricole 
mari". Și din nou cuvint de ordine 
— acțiunea decisă, tenace, comunis
tă. Acțiunea care să propulseze, să 
schimbe, să dezbare de inerții, să 
pună la lucru capacitatea de a în
făptui a oamenilor. Și astfel, în a- 
cest an jubiliar — anul XXX al 
Republicii — Leorda a ieșit din nou 
în „ochii județului" cu : 3 150 kg
grîu la hectar — dublu față de cit 
dădeau hectarele acestea in anul in

care Lucia Huțanu primea învesti
tura _ de primar — 40 de tone de 
sfeclă de zahăr la hectar — iarăși 
producție dublă — iar în septem- 

. brie planul, pe acest an, în zooteh
nia comunei a fost îndeplinit. „Da, 
se bucură primărița, dar sîntem 
abia la început. Sarcinile ce revin 
și comunei Leorda din hotărîrile 
Conferinței Naționale sint cu mult 
mai mari și nu ne putem declara 
mulțumiți pină nu le atingem. Spre 
mai binele oamenilor, al țării în
tregi". ,

.Această fierbinte aspirație Ștefan 
Hutton, om cu 20 de ani în meserie 
la întreprinderea de prelucrare . a 
lemnului Satu Mare, o mărturisește

întem la Beleți-Negrești, 
județul Argeș. Tovarășul 
Constantin Duican, secre
tar adjunct 
lui comunal 

rididește cu
„Cooperatorii noștri 
mult acest cămin cultural, 
aici va fi sala mare. Pentru filme, 
pentru expuneri politice, pentru șe
zători agricole, pentru spectacole.

, Dincoace, spațiul destinat bibliotecii, 
punctului de informare politică". 
„Deci cooperatorii au acest lăcaș 
de cultură pe care și l-au dorit 
mult". Constantin Duican răspunde 
interogativ la remarcă : „Oare nu-i 
normal să fie așa ? Nu-i normal ca 
acești oameni, care cultivă 600 de 
ha cu meri și peri, care în acest 
an au obținut o recoltă mai mult 
decit triplă față de plan, care au 
livrat statului 400 tone de fructe față 
de 150 cit prevedea planul, deci 
acești oameni care măsoară în . tone 
rezultatele muncii lor, să măsoare 
și în «tone de cultură», ca să zic 
așa, desăvîrșirea lor ca cetățeni ai 
Republicii ? Eu zic că este cit se 
poate de normal !“

Așa cum normal este că, la Sfîntu 
Gheorghe, pe un mal al Oltului s-a 
ridicat în ultimii ani grupul șco
lar de construcții de mașini. Pe ce
lălalt mal crește văzind cu ochii

Foto : S. CristianConsiliul oamenilor muncii de la întreprinderea „23 August" din Capitală, întrunit în ședință de lucru

platforma industrială a orașului- 
reședință a județului Covasna. Pe 
platformă lucrează deja mii de oa
meni. La grupul școlar,, sute de 
elevi se pregătesc in meseriile de 
frezori, strungari, mecanici de ma
șini și utilaje, electricieni pentru 
mașini și aparate electrice. Se pre
gătesc în aceste meserii, învățind 
în limbile română și maghiară, vii
torii muncitori care vor lucra in 
continuare, umăr la umăr, în tinăra 
și dinamica industrie a Covasnei. 
„Clasa la care sint diriginte — ne 
spune profesoara Balazs Melinda, 
— face parte din prima promoție 
care. termină studiile liceale aici, 
la grupul nostru școlar. Este o cla
să în care elevii români și maghiari 
învață împreună. Se învață carte, 
meserie. Se leagă și se cimentează 
prietenii puternice. Nu cred să 
existe satisfacție mai mare pentru 
un profesor dccit aceea de a fi an
gajat trup și suflet in munca de for
mare a clasei muncitoare, de educa
re a cetățenilor ci în spiritul tradi
țiilor statornicite de a trăi și munci 
împreună, intr-o deplină frăție, de 
a-și consacra munca și visul propă
șirii patriei comune — Republica 
Socialistă România !“

S-a spus nu o dată că munca' 
profesorului, ce-și înțelege înalta 
și nobila sa menire, seamănă cu 
aceea a arhitectului. Arhitecți ai 
omului nou, iată renumele ciștigat 
pe merit de această profesie care 
se bucură în epoca noastră de 
structurale înnoiri, de toată prețui-

rea. Iată însă că la Brașov stăm de 
vorbă și cu un arhitect-arhitect. 
Mai exact cu Mariana Georgescu, 
unul din arhitecții care scriu la 
planșetă noua istorie a orașelor Re
publicii. care cresc așezările țării, 
imaginînd acolo, la planșetă, ziua 
de mîine a orașelor și satelor patriei 
transpusă azi, pe șantiere, la scara 
unu pe unu. O găsim pe arhitecta 
amintită tocmai în viitoarea 
rii la avizare a proiectelor 
patru serii de noi tipuri de 
țe, a căror construcție va 
chiar din anul care bate

predă- 
pentru 
locuin- 
incepe 
la ușă. 

„Cum vor arăta noile locuințe, în 
realitate, tovarășă Georgescu ?“ 
„Cu un grad mai mare de confort. 
Așa cum ne-a cerut conducerea 
partidului. Construim doar pentru 
clasa muncitoare, clasă conducătoa
re în societatea noastră. Construim 
locuințe cu una pină la 5 camere, 
spațioase, confortabile". Mariana 
Georgescu și-a mai pus semnătura, 
pină acum, și pe alte proiecte. Este 
vorba despre locuințele din cartie
rele noi ale Brașovului, precum : 
Steagul roșu, Mihai Viteazul, Zi- 
zin..... Ce aveți pe masa de lucru ?“
„Proiecte, ne răspunde zimbind ar
hitecta. Proiecte care, odată pleca
te de aici, încap pe mîini bune, do 
nădejde : miinilc constructorilor. 
E, de altfel, soarta fericită a tutu
ror proiectelor țării : de a încăpea 
pe miinilc de nădejde ale tuturor 
celor ce muncesc cu brațele și cu 
mintea, pentru continua Înflorire a 
patriei socialiste".

Un tur de orizont peste țară, cu oamenii el obișnuiți. Cetățeni 
obișnuiți ai Republicii. Muncitori, țărani, intelectuali. Bărbați, femei, 
tineri și vîrstnici. Români, maghari, germani, de alte naționalități. 
Oameni care, prin efortul lor modest, statornic, demn de tot respec
tul, edifică, sub conducerea partidului, socialismul și comunismul pe 
pămîntul scump al României. Cițiva doar, din milioanele de autori ai 
acestei opere. Cîțiva doar din făuritorii de istorie nouă. Gindurile și 
faptele lor se constituie intr-un vibrant simbol optimist, la scară 
socială. Izvorît tocmai din faptele durabile, dăruite țării. Generat de 
aspirația fierbinte de a pune și mai repede, și mai bine, în operă, 
crezul comunist al partidului, ideile sale revoluționare.

Pentru ca Republica și cetățenii ei să trăiască noi accelerații 
spre parametrii de civilizație pe care ni i-am propus să-i înfăptuim 
și-i vom infăptui. Pentru ca Programul devenirii noastre comuniste, 
al cărui arhitect este partidul, să insemne realitate, la scara unu pe 
unu, pe pămîntul României socialiste, spre binele poporului stăpin în 
Republică.

I

Ilie TĂNĂSACHE 
și corespondenții „Scînteii'

Desen de Traian VASAT
j
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----- OMAGIU REPUBLICII------ .
Partid al demnității 

românești
Cunosc planete, rîurl și oceane,
Nu sînt Columb, dar am văzut pămîntul. 
Albastru și rotund precum e mărul. 
Am pus la zid, in zori de zi, și viatul.

Mă dor necunoscutele morminte. 
Cu iarba Ie sărut în primăvară,
Acolo-i Plevna, și Oituz, și Tatra, 
E glasul libertății, milenară.

De la părinți cunosc toți voevozii, 
Mihai Viteazu-i crezul meu în viață, 
Trei Țări române a unit prin secoli, 
Vizionar și astru, dimineață.

Cunosc Cintarea României mele. 
De mii de ani eu vin înspre lumină, 
Căzură mulți sub gloanțe și sub săbii. 
Dar lor le-a tost voința mai deplină.

Lor, comuniștilor cu iruntea-n zare, 
Luptînd, visînd, îmbărbătînd bărbații, 
Jubindu-și patria, iubindu-și mama. 
Și Dunărea, și Oltul, și Carpații.

Din vatră-n pisc să urci, lumină vie. 
Să iii răsad, prin oameni să rodești. 
Tu, tinerețe fără bătrinețe.
Partid al demnității românești 1

Aurel BUTNARU

Tara
Țară binecuvîntată 
De eroi și flori de vișin. 
Soarele în zori de ziuă 
Cum răsare ți se-nclină.

Crește peste tine slava 
Și mocnitul ioc de stele, 
Țară binecuvîntată 
De eroi și ilori de vișin.

In fîntîni de dor străbunii 
Ți-au pus rouă tinereții 
Și-n potire de lumină 
Noi îți punem preamărire.

Țară binecuvîntată.

Dumitru UDREA

Moștenire pentru viitor
Știm cronici încrustate pe amforele dace 
In care vin și sînge și-au strîns mărgăritarul 
Ca să-i răzbească viața seminței pîn-la noi 
Să nu-și înstrăineze lumina lor hotarul.

Știm cronici îmbrăcate-n armurile de luptă 
Purtînd nume de Mircea, de Ștefan și Mihai ; 
Pluguri pe cîmpul sfînt al dragostei de glie 
Schimbînd secera-n paloș și jilțurile-n cai.

Știm cronici scrise-n șanț cu vîri de plumb 
Pe porțile de-acasă, pe ii și pe ștergare 
La Mărășești, pe pat de armă bravii-au scris 
Din Plevna, dorobanții — pe aripi călătoare.

Știm cronici scrise-n gînd de crezul comunist 
De cei care-au luptat sub roșul iald al țării 
Bătînd cu raza ei prin soarele lui August 
Spre fila din decembrie a unei noi istorii.

Știm cronici-rădăcini de neam în lutul sfînt 
Treizeci de crengi de aur cresc!nd din matca lor 
Le urcă seva-n flori și fructele de astăzi: 
Sînt moștenirea care-o purtăm spre viitor !

Nicolae BREB POPESCU

Republică, tu, steag 
de libertate

Republică, tu, steag de libertate, 
cuvînt înălțător, izvor curat, 
slăvindu-te, în inimă răzbate 
ne-nvinsul timp în care te-am nălțat:

Veacuri de lupte, veacuri de durere, 
scrișnitul drum al celor împilați 
și ilacăra care creștea-n tăcere, 
puterea demnă-a marilor bărbați

Și mamele și tatii împreună 
și pruncii-n somn legîndu-te de vis, 
pe toți îi porți în marea ta cunună. 
Republică, tu, raiul meu deschis 1

Frumos te-mpodobim cu măreție 
și îți sădim ogoarele cu flori, 
iar drumul ți-1 suim spre veșnicie, 
crescîndu-ti mîndri noii luptători. 
Un glas e-al meu din miile de cioturi, 
e vrerea mea în miile de vreri 
și-ți podobim străvechile pămînturi 
cu strălucirea proaspetei puteri.

Radu CĂRNECI

Un imn partidului
Vin munți semeți, vin mîndre guri de rai.
Vin sate și orașe de lumină.
Vin rîurile țării în alai, 
Să-nalțe-un imn sub bolta cea senină.

Un imn puterii ce le-a dat viață — 
Partidul clasei noastre muncitoare ;
El, adevărul unic spus în față —
Pur răsărit în noi, în fiecare.

Dim. RACHICI

Cu comuniștii 
totdeauna-n frunte

Străbuna vatră mult ne-o mai scăldară 
Riuri de sînge, lacrimi și sudoare 
Și alții stăpiniră peste țară, 
De n-aveam dreptul să privim spre soare. 
Prin veacuri însă tînăr ne rămase 
Al libertății gînd, mereu fierbinte. 
...Sub semnul lui clădirăm vieți și case. 
Cu el sub frunți am mers mereu-nainte. 
Robia și-asuprirea seculară 
Le-am izgonit de-aicea pe vecie — 
Nici dinăuntrul țării, nici de-afară 
Nu te-ngenunche nimeni, Românie ! 
iți flutură-n lumină tricolorul 
Din țărm de mare pînă-n vîri de munte — 
Stăpîni sînt fiii tăi, întreg poporul. 
Cu comuniștii totdeauna-n frunte.
Nici astăzi nu ni-i drumul ca în palmă. 
Dar strîns uniți, cu demnă bărbăție. 
Rotim în zări privirea noastră calmă. 
Veghind la tot ce este și-o să fie. 
Visării vechi îi sîntem împlinire 
Și ce durăm, vor crește-apoi urmașii : 
O nobilă, statornică iubire. 
Ne însoțește din milenii pașii.

Cornellu ȘERBAN

Aici, cu glia
Ștejarule din România ! 
Tu nu ți-ai veștejit străbunii 
Că ai rămas aici cu glia 
Ne-ngenunchind la poarta lumii.

Ștejarule din Romănia ! 
Tu singur ne destăinui glia 
Și doar sub nimbul tău pot spune 
Că urc un astru sfînt în lume.

Ștejarule din Romănia 1 
Columnă-n cosmos tu și glia I

Vasile SMĂRĂNDESCU

Cint timpul și poporul
Prin hărnicia mîinii și-a minții, strălucesc 
pămînturile-acestea și apele, firesc ; 
și strălucește-ntregul cu părțile lui toate — 
privești la ce se vede, la tot ce n-are moarte.

Invoci albastrul mării și patria-o slăvești, 
cînți timpul și poporul cu verbe omenești ; 
în piatră-adînc să fie cuvîntul tău săpat 
trăind cu țara-ntreagă în ritm accelerat.

Aceste noi construcții, aceste zvelte linii 
pe care, om al muncii, pui semnele luminii ; 
zorii binecuvînte, curați, acest pămînt — 
opera mîinii tale și-a minții, de ne-nirînt.

Să vezi tot ce se vede și tot ce n-are moarte, 
cum strălucește-ntregul din fiecare parte — 
în primăveri înalte ce nu de timp depind, 
cu mii de cai-putere în lung și-n lat gonind.

OLAH Istvăn

La stema Republicii
Laudă ție Decembrie al patriei noi 
Cu brațe larg deschise-n libertate, 
Cu dimineți și amieze grele de rod 
Luminînd pînă-n zare, departe 1

In tine-nflorim totdeauna curați 
Ca-ntr-un cor al candorii, cu bucurie 
Ascultînd primăvara din inimi, suavă 
Grădină de vers, purpurie.

E stema Republicii, biruitoare 
Voce a neamului solemn ridicată 
Din fiecare grăunte de țărînă al țării, 
Din fiecare munte de piatră.

Laudă ție Decembrie al patriei noi 
Cu harnice brațe ce-ntruna zidesc 
Înalt anotimp de lumină deplină 
In țărmul acesta etern românesc

Haralambie ȚUGUI

Urare
Aici (In oricare colț de țară, 
lingă oricare vatră), 
șl acum (în timpul ce are un sens), 
tuturor
celor ce-au muncit, 
chiar și cu visul, 
ce-au ostenit pentru binele obștii 
și-n odihnă nu doar pentru ei 
au strîns forțe proaspete, 
tuturor —
în loc de o mină de stele 
cărunte, 
aurul indivizibil 
al timpului fără moarte: 
să le fie-mplinită 
fiecare secundă, 
iar ei — fericiți 
In goana anilor 
care vin și se duc.

SZASZ Jânos

Să cred
Să cred atît incit să mi se pară 
că vin cu toată iarba din părinți, 
că ochiul e deschis să încapă-o țară, 
că mîinile mi-s cumpene fierbinți, 
că moșii prea au fost uciși pe roată 
de uneori e ceață prin livezi, 
că sîngele-mi ajunge să mă scoată 
mugur întreg pe ramurile verzi, 
că fiii sparg în pîntec îndoiala 
și strigă înainte de-a fi trup, 
că sînt în stare să plătesc greșeala 
sau mușcătura colților de lup.
Să cred atît, cit pagina de soarte 
ia chipul florii albe care-o cresc, 
ducîndu-mă pe litere-ntr-o carte 
ce urcă-n ea pămîntul românesc.

Dumitru PRICOP
Laureat al Festivalului național 
,.Cintarea României", 
Focșani, județul Vrancea

ȚARA MEA DE GLORII,
împliniri în

TARA MEA
9

DE DOR...
O vîrstă tinără intr-o 

patrie străveche, 30 de 
ani intr-o țară bimilena
ră. un vis implinit după 
secoli de apărare a lui 
cu ascuțișul săbiei și cu 
tăria cugetului, Republi
ca românească indepen
dentă și frumoasă, ocu- 
pindu-și cu demnitate, 
prin destoinicia fiilor săi, 
prin înțelepciunea parti
dului ce o conduce, un 
loc de cinste intre țările 
lumii e, in același timp, 
o realitate a noastră, a 
celor de azi. și o aspira
ție a dramaticului și glo
riosului șir de generații 
ce ne-au precedat.

Prin aerul tare al ier
nii, reverberat de bolțile 
văzduhului gătit sărbă
torește parcă auzim po
runca sacră cu virtuți de 
testament rostită pentru 
toți urmașii săi citi vor 
fi să vie de către Marele 
Ștefan : „Dacă dușmanul 
vostru va cere legăminte 
rușinoase de la voi, a- 
tunci mai bine muriți 
prin sabia lui decit să 
fiți privitorii împilării și 
ticăloșiei țării voastre". 
Și, ne asigura strălucitul 
voievod, „se va ridica ci
neva care va așeza iarăși 
urmașii voștri in voinicia 
și puterea de mai înain
te". Cuvinte pline nu nu
mai de un fierbinte pa
triotism. ci și înzestrate 
cu puterea de a privi lu
cid și cu încredere ne
clintită in viitor, legă- 
mint al unuia dintre pă
rinții națiunii pe care 
noi. cei de acum, avem 
fericirea să-l vedem îm
plinit.

Sintem martori și fău
ritori de miracole. Iată, 
să ne amintim cum găsea 
Republica in acel înză
pezit sfirșit de decembrie, 
in prima ei zi de exis
tentă, poporul ce o visase 
și-i dăduse ființă. Venise 
frageda odraslă intr-o 
țară a celor mai dureroa
se paradoxuri, a contras
telor frizind absurdul, ai 
zice de neimaginat dacă 
n-ar fi fost tragic de 
reale : o țară înzestrată cu 
toate bogățiile pămintu- 
lui zbătîndu-se intr-o să
răcie feroce. Un neam de

oameni, al căror defini
toriu mod de a fi e ome
nia, ajuns pradă celei 
mai inumane orînduiri, 
oameni care de cind se 
știu iubesc cu patimă 
dreptatea, lăsați în voia 
celor mai odioase injus
tiții, care au un adevă
rat cult al rțiuncii, al 
efortului constructiv, dar 
cărora le era interzis 
să se bucure deplin de 
roadele muncii lor, oa
meni a căror dragoste de 
lumină și ințelepciune a 
pus in mina veșnicului 
tinăr erou de basm, Făt- 
Frumos, nu numai săbia, 
dar și cartea: „Făt-Fru
mos cu cartea in mină"...

Și. iată, la cei 30 de ani 
ai săi. Republica Socia
listă România a șters de-

de Vasile REBREANU

finitiv stigmatele unui 
trecut vitreg și, ceea ce 
mi se pare cel mai impor
tant, a schimbat funda
mental soarta oamenilor 
de la Carpati și Dunăre. 
Stăpini acum pe pămin- 
tul lăsat lor moștenire 
încă de bătrînul mare 
ctitor ' Burebista, stăpini 
pe destinul lor. pe viito
rul prefigurat de ei în
șiși in ample perspective, 
oamenii României de azi 
trăiesc sub conducerea 
clarvăzătorului partid al 
comuniștilor, virsta solară 
in care exuberanta tine
reții se intilnește cu În
țelepciunea maturității, in 
care aripa visului zboară 
de pe terenul sigur al 
certitudinii.

Trecem — muncind. în
făptuind — prin această 
virstă a marilor împliniri 
pe sub arcadele de aur 
ale acelui măreț edificiu 
de gind și faptă cuteză
toare. conturat cu inspira
ție de Congresul al XI-lea 
și de Conferința Națio
nală a partidului, sfaturi 
naționale care configu
rează ritmul inaintării și 
noile dimensiuni ale aces
tei guri de rai, Republica 
noastră. Trăim virsta cind 
ne e dat să vedem cum 
Republica, țară in care

veac-----
singur și adevărat stăpîn 
e poporul, avind in 
frunte comuniștii, a trans
format acest străbun pi
cior de plai intr-o pa
trie strinsă în jurul ei 
însăși, o țară in care ră
sună acordul armoniilor, 
în care zestrea ei de bo
gății moștenite și făurite 
de mina muncitorilor ei 
aparține cti adevărat celor 
ce muncesc, in care ome
nia e ridicată la rang de 
principiu suprem, iar e- 
chitatea adoptată ca nor
mă imprescriptibilă a e- 
xistenței, în care întregul 
neam de constructori se 
bucură de rodul implinit 
de miinile lor, iar ve
chea, statornica sete de 
lumină e stimpărată la 
izvoarele învățăturii de
venite bun al tuturor.

Țară nu numai a bine- 
cuvintatei frumuseți na
turale, ci rpai ales a di
namismului creator, fău
ritor de frumuseți pe 
măsura omului, capabile 
să uimeașcă pe orice 
străin, patrie nu numai a 
imemorialei Miorițe, dar 
și a legendei vechi și noi 
a Argeșului, nu numai a 
piscurilor de gind vecine 
cu aștrii, dar și a con
structorilor harnici și dă- 
ruiți, in stare să transpu
nă o superbă metaforă ca 
..porțiie de fier" in tead- 
tate palpabilă : Republica 
noastră socialistă, sub 
conducerea înțeleaptă a 
partidului, avind in frun
tea sa un conducător în
cercat și cutezător, pe 
tovarășul Nicolae 
Ceaușesctț, țara aceasta de 
glorii, tara aceasta de dor, 
exercită prin exemplul ei, 
prin prezenta sa activă in 
concertul națiunilor lu
mii, o vie atracție, resim
țită pe toate meridianele.

Iubind-o totdeauna, o 
îndrăgim azi mai mult de
cit oricind, iar dragostea 
noastră nu i-o putem 
mărturisi mai convingător 
decit prin fapta miiniîor 
și minții noastre : făcin- 
d-o mai frumoasă, îmbo- 
gătind-o mai mult, me- 
nindu-i la trecutu-i mare, 
mare viitor 1

Cîntecul
Avem o țară ca o al

bastră harfă de riuri, o 
tară de cimpii roditoare, 
de adinei păduri legă
nate de cîntec, de munți 
albind cu fruntea în slavă, 
scinteind in adîncuri de 
mari bogății, un pămint 
cu privirile deschise peste 
ariile mării ; sintem cu 
toții o țară a muncii și a 
hărniciei, o țară nouă, pe 
care o ridicăm tot mai 
sus. in soarele civilizației 
și culturii, cu mintea și 
cu brațele noastre, con
duși de partidul comunist.

Călătorind adesea pe 
drumurile patriei. po
posind in orașe și sate, 
in cetăți industriale și-n 
porturi, am strins in’ 
inima mea. ca pe un te
zaur sentimental, imagi
nile în continuă prefa
cere ale locurilor pe unde 
am trecut. în acest fel, 
vîrstele și căutările mele 
literare se regăsesc im
plicate cu emoție și cu 
bucurie in virstele de lu
mină ale Republicii, in 
munca și visele oamenilor 
acestui pămint.

Iată, ieșind din solsti- 
țiul de iarnă, soarele a- 
duce zilnic mari sarcini 
de culori și secrete pole

patriei
le dăruiește țări-nuri și

nii deseîntate de brațele 
omului, să pregătească 
aurul holdelor, dulceața 
fructelor și însuși cintecul 
de mîine al rodniciei. A- 
cest lucru se întimplă de 
veacuri și de milenii în 
orizontul românesc din 
vatra Carpaților, dar

de Anghel 
DUMBRĂVEANU

niciodată omul n-a cules 
recolte mai mari ca a- 
cum și niciodată bucuria 
culesului n-a fost mai 
mare ca astăzi, cind vi
goarea brazdei înseninea
ză in sfirșit ziua celui 
care-o muncește. Iată, o- 
rașele țării exprimă, so
lar, înseși atributele tine
reții. căci niciodată nu 
s-a construit mai mult și 
mai frumos pe pămintul 
de legendă al Meșterului 
Manole și niciodată așe
zările țarii, de la satele 
copilăriei noastre la se
mețele metropole indus
triale. n-ău cunoscut o 
înnoire atît de substanțial 
racordată la Înțelesurile

moderne ale mijloacelor 
civilizației și ale culturii.

Sîntem cu toții o țară 
a muncii și știm că bogă
ția noastră cea mai de 
preț este hărnicia noas
tră, este elanul și entu
ziasmul nostru, dragostea 
de patrie, care se confun
dă cu dorința de a ne 
pune puterea brațelor și 
a minții la temelia exis
tenței, voindu-ne viața 
mai bună și mai demnă, 
cum au visat-o prin se
coli strămoșii, ce-au a- 
părat — uneori cu prețul 
singelui lor — hotarul și 
datina, simțirea și limba 
română.

Avem o țară ca o al
bastră harfă de riuri, fru
moasă și mindră, aseme
nea oamenilor ei; ce mun
cesc și visează un viitor 
imaginat de ei înșiși în 
planuri și programe elabo
rate științific, cu ințelep
ciune și clarviziune, sub 
conducerea partidului nos
tru comunist. Călătorind 
prin cîntecul patriei. îmi 
spun că sintem un popor 
cu inimile luminate de 
constelațiile unor vise 
mereu mai îndrăznețe, că 
sîntem o țară cu privirile 
deschise spre viitor.

Privim spre înalt
în iarna anului 1947, 

anul glorios și eroic al 
proclamării Republicii, 
pe prima pagină a ziaru
lui de tineret unde lu
cram, mezin al redacției, 
a apărut cu litere uriașe 
crezul nostru și al tutu
rora : „Noi sintem ai Re
publicii, Republica este a 
noastră".

Au trecut de atunci 
trei decenii. Mulți dintre 
tinerii de atunci au păru' 
alb. insă Republica, sub 
conducerea partidului co
muniștilor. trăiește o mi
raculoasă. unică, emoțio
nantă tinerețe. Legile bă- 
trîne. barbare ale exploa
tării s-au frînt pentru tot
deauna și. sub imperiul li
bertății, poporul și-a dă
ruit energia, inteligența 
și nu puține nopți albe 
construcției socialismului. 
Vechile blazoane, născute 
din jaf și trafic, inegali
tate și corupție au fost 
înlocuite cu cele cu ade
vărat nobile, în sens 
uman, cu cele ale respec
tului pentru muncă și 
creație, stăpinul absolut 
al țârii devenind înălți
mea sa poporul.

De cite ori străbat dru
murile țării sint copleșit

de un sentiment de mîn- 
drie văzind cit de mult, 
de nevisat de mult s-a 
construit in acești treizeci 
de ani. O creație uriașă, 
care n-a ignorat în dru
mul ei glorios, uneori 
presărat cu greutăți, ni
mic din ceea ce îi este 
necesar omului ca să fie

de Teodor MAZILU

fericit, nimic din ceea ce 
este necesar țării ca să 
fie puternică și indepen
dentă. Am zidit, dar am 
construit și un fel nou de 
a vedea vremea, eliberat 
de umilință și prejude
căți. Am pus pe masa 
fiecăruia piinea, cartea și 
un buchet de trandafiri. 
Văzută in intimitatea ei 
umană, in concretul exis
tenței de fiecare zi, con
strucția noastră apare cu 
atît mai înălțătoare. De 
aceea în asemenea mo
mente solemne îmi apar 
în memorie, cu deosebită 
acuitate, chipul tuturor 
constructorilor pe care 
i-am cunoscut în drumu
rile mele, surisul și cear

cănele lor, clipele lor de 
satisfacție și de oboseală, 
nevestele și copiii lor, 
strigătele lor de veselie, 
strigătele lor de izbîndă, 
ceasurile de cumpănă, 
ceasurile de triumf. Pa
siunea creației a făcut din 
noi toți cei care trăim pe 
aceste binecuvintate pă
mînturi o singură familie. 
Egalitatea intre oameni a 
făcut ca viața să-și ca
pete aroma ei adevărată, 
viața nu mai e o povară 
care trebuie îndurată cu 
stoicism. Știm cu toții că 
înainte timpul era un 
dușman care trebuia în
vins, acum însă ne aparți
ne, il trăim plenar, glo
rios. liber cu întreaga 
noastră ființă. Capul ple
cat. spinarea incovoiată, 
teama zilei de miine au 
dispărut pentru totdeauna. 
Azi, oamenii noștri pri
vesc cu fruntea sus, spre 
inalt. Și știm că tot ce-am 
construit in acești trei
zeci de ani sub condu
cerea partidului clasei 
muncitoare ne aparține 
pentru totdeauna. Noi 
sîntem ai Republicii. Re
publica este a noastră.

Ploiești — peisaj urban
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Mesaje cu prilejul celei
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar General al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

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

vietice, Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și al întregului popor sovietic, vă adresăm dumneavoastră, Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat șl Guver
nului Republicii Socialiste România, Întregului popor frate român calde fe
licitări și urări prietenești cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a procla
mării României Republică Populară.

Calea spre Instaurarea puterii politice a poporului muncitor In România 
a fost deschisă de insurecția din august 1944, înfăptuită în condițiile in care 
Armata Sovietică repurta victorii hotărîtoare asupra fascismului.

în anii postbelici, in strînsă colaborare cu Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste, poporul român și-a transformat tara, Înapoiată în trecut, în- 
tr-un stat socialist cu o economie dinamică multilaterală, cu o știință și 
cultură înaintate. Experiența anilor care au trecut atestă în mod convingător 
necesitatea de a întări și în viitor pe toate căile unitatea și coeziunea comu
nității socialiste pe baza principiilor marxism-leninismului șl internaționa
lismului socialist.

Ne exprimăm convingerea fermă că întărirea prin toate mijloacele a 
prieteniei tradiționale și a legăturilor frățești care unesc popoarele noastre, 
adincirea continuă a colaborării dintre Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste și Republica Socialistă România, atit pe plan bilateral, cit și în ca
drul Tratatului de la Varșovia și Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, 
vor contribui la dobindirea de către poporul român a unor noi culmi înalte 
în edificarea societății socialiste dezvoltate.

L. BREJNEV
A. KOSÎGHIN

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.
Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a proclamării Republicii Popu

lare, vă transmitem dumneavoastră, întregului popor muncitor din România 
salutul nostru tovărășesc și cele mai bune urări din partea Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar și a poporului ungar.

Colaborarea și dezvoltarea, în toate domeniile de activitate, a relațiilor 
prietenești dintre popoarele noastre, constructoare ale socialismului, au o 
mare importanță pentru edificarea comunității socialiste, pentru progres și 
pace.

Dorim poporului român, și cu acest prilej, să obțină în continuare noi 
succese în edificarea socialismului, în înflorirea României socialiste.

JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

LOSONCZI PAL
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

LÂZÂR GYORGY
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare

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 Popular Revoluționar 

Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular și Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Populare Mongole, al întregului popor mongol și al nostru per-; 
sonal, vă adresăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră. Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, poporului frate român cordiale felicitări și cele 
mai bune urări cu prilejul celei de a XXX-a aniversări a proclamării Româ
niei Republică Populară.

în anii ce au trecut, poporul român, sub conducerea Partidului Comunist 
Român și în strînsă colaborare cu țările socialiste frățești, a obținut mari 
succese în toate domeniile construcției socialiste.

Poporul mongol se bucură sincer de aceste realizări ale poporului frate 
român și îi urează din toată inima să obțină noi succese în opera de tra
ducere în viață a hotărîrilor Congresului al XI-Iea al Partidului Comunist 
Român. în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România 
și in lupta generală pentru pace trainică și securitate internațională.

Fie ca să se întărească și să se dezvolte prietenia și colaborarea dintre 
țările și popoarele noastre, bazate pe principiile indestructibile ale marxism- 
leninismului și internaționalismului socialist.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

JAMBIN BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Industria municipiului Tîrgu Jiu a îndeplinit 
planul pe primii doi ani ai cincinalului

Oamenii muncii din industria mu
nicipiului Tg. Jiu, puternic stimulați 
de hotăririle Conferinței Naționale a 
partidului, și-au îndeplinit înainte de 
termen prevederile planului indus
trial pe primii doi ani ai cincina
lului.

Acest succes are, la bază folosirea 
mai bună a capacităților și spațiilor 
de producție, creșterea intr-un ritm 
susținut a productivității muncii, in
troducerea progresului tehnic, crein- 
du-se condiții de a se realiza o pro
ducție suplimentară concretizată in
tre altele in 5 600 tone ciment, 
105 000 mp panouri. 36 km tuburi, 
52 000 mp plăci din azbociment, 
7 000 000 cărămizi și blocuri cerami

ce. 2 700 mc cherestea de fag, 120 000 
mp panouri pentru construcții, 3 600 
mp placaj pentru cofraj, obiecte de 
sticlărie — menaj în valoare de 2 
milioane lei.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu de Comitetul mu
nicipal de partid se exprimă angaja
mentul oamenilor muncii din între
prinderile din Tg. Jiu de a-și spori 
eforturile în vederea înfăptuirii 
exemplare a prevederilor programu
lui partidului, a orientărilor Congre
sului al XI-lea și hotărîrilor recen
tei' Conferințe Naționale a partidului.

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

0,00 Din cununa țării mele — melodii 
populare

9,20 Orașul fără străzi — reportaj TV
9,40 Telecinemateca. Ciclul „Ecranizări 

după opere literare". „Dincolo de 
pod" — producție a Casei de Filme 
Unu

11.20 Corespondenții județeni transmit...
11.35 Tragerea de amortizare ADAS
11,45 Arii și duete din operete româ

nești
12.15 Telex
12.20 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Faptele, măsura angajării noastre
16,25 Clubul tineretului
17.05 Emisiune în limba germană
18.15 Orga de foc

18.30 Țara întreagă în sărbătoare — 
program de cîntece populare

19,05 Film serial pentru copii : Cuore

PROGRAM COMUN 1 ȘI 2

19.30 Telejurnal
20,00 SEARA FESTIVA DEDICATA 
CELEI DE-A XXX-A ANIVER
SARI A PROCLAMĂRII REPU
BLICII.

22,00 Telejurnal.
22.15 Ciclul de filme românești de tele

viziune „Războiul Independenței". 
O producție a Studioului de film 
TV realizată în Centrul de pro
ducție cinematografică „Bucu
rești". Episodul VI — „Victoria". 
Scenariul Paul Anghel

22,35 închiderea programului.

PROGRAMUL 2

17,00 Pe teme economice
17.15 Ora veselă
18,10 Radar pionieresc
18.30 Cvartete românești. Interpretează 

cvartetele „Filarmonia", „Musica 
Nova" din București șl „Voces 
contemporanae" din Iași

19,00 Publicitate
19,05 Film serial pentru copii : Cuore

de-a XXX-a aniversări a proclamării Republicii
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.
In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Polone, 
în numele poporului polonez, vă transmitem dumneavoastră și, prin dum- 
neavoastiă, întregului popor român felicitări cordiale, prietenești și cele mai 
bune urări cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a proclamării României 
republică.

Proclamarea republicii populare a însemnat intrarea României Intr-o 
etapă nouă de edificare a unei societăți mai drepte. Datorită acestui eve
niment remarcabil, poporul român a pășit pe calea socialismului, a devenit 
membru al statelor comunității socialiste și, prin aceasta, a asigurat patriei 
sale condiții optime pentru dezvoltarea pașnică, rapidă, în toate domeniile.

Poporul polonez se bucură de realizările economice, sociale și culturale 
ale Republicii Socialiste România, obținute sub conducerea Partidului Co
munist Român. Ne exprimăm convingerea că prietenia frățească și colabo
rarea multilaterală dintre partidele, statele și popoarele noastre se vor întări 
și îmbogăți in continuare, in interesul ambelor noastre țări, în folosul cauzei 
socialismului și păcii.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în construcția societății socialiste 
multilateral dezvoltate și in înflorirea continuă a Republicii Socialiste 
România.

EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez
HENRYK JABLONSKI

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone
PIOTR JAROSZEWICZ

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar General al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășului MANEA MĂNESCU 

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 

Tovarășului NICOLAE GIOSAN 
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a proclamării României Republică 
Populară, in numele poporului vietnamez, al Partidului Comunist din Vietnam, 
al Adunării Naționale, Guvernului Republicii Socialiste Vietnam, precum și al 
nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și. prin intermediul dumneavoas
tră, poporului român, Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale și 
Guvernului Republicii Socialiste România felicitările noastre cele mai căl
duroase.

Ziua de 30 decembrie 1947 se înscrie glorios în istoria poporului român. 
Monarhia a fost abolită și a fost proclamată Republica Populară Română, 
inaugurîndu-se o nouă etapă, aceea a edificării socialismului în România.

în cursul celor 30 de ani care s-au scurs, poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a obținut mari succese in opera de edificare a 
patriei socialiste prospere.

Poporul vietnamez se bucură mult de aceste realizări strălucite și dorește 
sincer ca poporul frate român să obțină noi și tot mai mari succese în înde
plinirea hotărîrilor Congresului al XI-lea și recentei Conferințe Naționale ale 
Partidului Comunist Român, pentru edificarea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Fie ca solidaritatea, prietenia și cooperarea frățească dintre Republica 
Socialistă Vietnam și Republica Socialistă România să se întărească și să se 
dezvolte și mai mult, spre binele popoarelor noastre, în interesul socialis
mului și păcii in lume.

TON DUC THANG
Președintele Republicii Socialiste Vietnam

LE DUAN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam
TRUONG CHINH

Președintele Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale 

a Republicii Socialiste Vietnam
FAM VAN DONG

Prim-ministru
al Guvernului Republicii Socialiste Vietnam

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 celei de-a XXX-a aniversări a proclamării Republicii pe 

pămîntul românesc, îmi este plăcut să vă exprim, în numele poporului 
cubanez, al Partidului Comunist și al guvernului Cubei, felicitările noastre 
călduroase, care dorim să fie transmise, prin dumneavoastră, poporului 
român, Partidului Comunist și Guvernului Republicii Socialiste România.

La o dată atît de importantă, folosesc prilejul pentru a ura poporului 
român. Partidului Comunist Roman și guvernului României mari succese in 
îndeplinirea sarcinilor pe care le au în față în construirea societății socia
liste. Exprimindu-vă cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
vă reînnoiesc expresia celei mai înalte considerațiuni și afecțiuni.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 

Președintele Consiliului de Stat 
și al Guvernului Republicii Cuba

Se împlinesc 55 de ani de cînd re
prezentanții aleși ai popoarelor so
vietice, întruniți la Moscova in ca
drul primului Congres general al 
Sovietelor, au proclamat, în seara 
zilei de 30 decembrie 1922, constitui
rea Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste. Urinare a victoriei Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
înfăptuită sub conducerea P.C.U.S., in 
frunte cu V. I. Lenin, constituirea 
primului stat ai oamenilor muncii de 
la orașe și sate a creat cadrul și 
premisele pentru consolidarea și am
plificarea procesului de restructurare 
radicală a relațiilor sociale, de fău
rire a socialismului pe a șasea parte 
a globului, a deschis perspectiva sta
tornicirii unor raporturi noi, de ega
litate și dezvoltare liberă, intre na
țiunile și naționalitățile eliberate din 
acea „Închisoare a popoarelor" pe 
care o intruchipa regimul țarist.

Totodată, constituirea U.R.S.S. a 
marcat un eveniment de ample sem
nificații pe plan internațional. Modul 
în care V. I. Lenin a definit carac
terul noului stat sovietic ca „o uni
une liber consimțită a națiunilor, o 
uniune care să excludă orice violență 
din partea unei națiuni față -de alta, 
o uniune care să fie bazată pe încre
derea deplină, pe conștiința clară a 
unității frățești, pe un consimțămint 
cu totul liber", a avut o profundă re
zonanță în rîndul oamenilor muncii 
de pretutindeni, al popoarelor din în
treaga lume.

însuflețite de programul leninist de 
edificare a socialismului, popoarele 
sovietice s-au angajat, sub conduce
rea partidului. într-o vastă activitate 
constructivă. Cu dăruire și abnegație 
masele muncitoare au învins nume
roase și mari dificultăți, au apărat, 
consolidat și dezvoltat continuu cu
ceririle revoluției,. asigurind . trium
ful noii orînduiri sociale. Dezvolta
rea forțelor de producție, pe baza 
industrializării, reorganizarea socia
listă a agriculturii, asigurarea acce
sului larg la cultură a întregii popu
lații sînt tot atitea cuceriri ce au ja
lonat drumul parcurs cu eroism de 
popoarele sovietice in lupta pentru 
crearea noii orinduiri. Forța și via

bilitatea acestei orînduiri și-au găsit 
deplina verificare in anii celui de-al 
doilea război mondial, cind popoarele 
sovietice, forțele lor armate au apă
rat cu nezdruncinată dirzenie cuce
ririle socialiste, aducînd contribuția 
decisivă la zdrobirea fascismului.

La împlinirea a 55 de ani de la 
crearea, sa, Uniunea Sovietică înfă
țișează tabloul unui mare și puternic 
stat socialist, cu o industrie de prim 
rang, care realizează o cincime din

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar General al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al Gu

vernului Republicii Populare Democrate Coreene, al poporului coreean, pre
cum și al meu personal, vă adresez dumneavoastră și, prin dumneavoastră, 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Guvernului Republicii 
Socialiste România și întregului popor român cele mai călduroase felicitări 
și un salut frățesc cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Române.

Proclamarea Republicii Populare Române a constituit un moment de 
cotitură istorică în realizarea visului vechi al poporului român de a avea o 
putere populară autentică și în dezvoltarea României pe calea nouă a socia
lismului.

Astăzi, sub conducerea Partidului Comunist Român în frunte cu dum
neavoastră. poporul român obține succese strălucite în lupta pentru înde
plinirea înainte de termen a planului cincinal de dezvoltare a economiei 
naționale, trasat de Congresul al XI-lea al partidului, pentru construirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate.

Poporul coreean se bucură sincer de realizările poporului frate român 
și-și exprimă încrederea că relațiile minunate de prietenie și colaborare 
dintre partidele, guvernele și popoarele celor două țări ale noastre se vor 
întări și dezvolta pe zi ce trece în conformitate cu prevederile Tratatului de 
prietenie și colaborare încheiat între țările noastre.

Folosind acest prilej, vă urez dumneavoastră și poporului frate român 
noi succese în lupta continuă pentru traducerea în viață a hotăririlor re
centei Conferințe Naționale a Partidului Comunist Român și pentru înflo
rirea tării.

KIM IR SEN
, Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar General al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășului MANEA MĂNESCU 

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Stimați tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a proclamării României Repu

blică Populară, eveniment important in istoria țării dumneavoastră, vă 
transmitem dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat, guvernului și poporului Republicii Socialiste 
România cordiale felicitări și salutări frățești.

în procesul formării sistemului mondial socialist, preluarea puterii de 
către poporul român, în frunte cu comuniștii, înfăptuită Ia 30 decembrie 
1947, a contribuit la întărirea și consolidarea socialismului pe plan interna
țional.

Poporul Republicii Democrate Germane salută în mod sincer marile 
succese pe care oamenii muncii din România, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, in alianță cu U.R.S.S. și celelalte state socialiste frățești, 
le-au obținut în edificarea orînduirii socialiste.

Putem . constata cu bucurie că în realizarea Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală din 12 mai 1972 și a Declarației comune sem
nate în luna iunie a.c. se adîncește și se dezvoltă permanent colaborarea 
frățească dintre Partidul Socialist Unit din Germania și Partidul Comunist 
Român, dintre Republica Democrată Germană și Republica Socialistă Româ
nia, pe baza marxism-leninismului și internaționalismului proletar, spre bi
nele popoarelor noastre, al păcii și socialismului.

Vă dorim, dumneavoastră, tuturor comuniștilor și întregului popor ro
mân, cu prilejul acestei importante aniversări, noi succese în înfăptuirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate. Dumneavoastră personal vă 
dorim toate cele bune, sănătate, putere de muncă și prosperitate.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane
WILLI STOPH

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

cinema
• Rîul care urcă muntele : PA
TRIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 
20,15, FAVORIT — 11,15; 13.30;
15.45; 18: 20,15, FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,13; 20,30.
• Melodiile nopții albe : EFORIE 
— 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Evadați din viitor : SCALA —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
BUCUREȘTI — 9.15; 11,30; 13,45;
16; 18,15; 20,30. PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 17.
• Cîntecul lebedei : FESTIVAL — 
9; 11,30; 14; 17; 19,45.
• împușcături sub clar de lună ; 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Condurul și trandafirul : LU
CEAFĂRUL — 9,15; 12,30; 16; 19.15, 
CAPITOL — 9.30; 12,30; 16: 19,15.
• Piesă neterminată pentru pia
nina mecanică : VICTORIA — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
• Poruncă întunecată : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, GLORIA — 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FLAMURA — 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Tom și Jerry : FLAMURA — 9.
• Program de desene animate — 
9,30; 11,30, Sărbătoarea sălbatică — 
13,30; 15,30; 18; 20 : DOINA.
• Floare de cîmp : GRI VIȚA —
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Melodiile Broadwayului : BU-

ZEȘTI — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MELODIA — 9; 11,15: 13,30; 
16; 18,15; 20,15, CINEMA STUDIO
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Parada Chaplin : TIMPURI NOI
— 16; 19.
A Sărmanii flăcăi — 9,45, Puterea 
și Adevărul (ambele serii) — 11,45, 
Omul cu ricșa — 16,15, Program 
de documentare românești — 18,30, 
Albă ca zăpada și cei șapte pitici
— 20,30 : CINEMATECA.
• Imposibila poveste de dragoste : 
BUCEGI — 11.30; 13,30; 16; 18: 20. 
o Aripioară sau picior?: LIRA
— 15,30: 18; 20,15, FLOREASCA — 
15,30; 18; 20, MIORIȚA — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Fair-play : FERENTARI — 
15,30: 18; 20,15.
• Al șaptelea continent : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Mama : GIULEȘTI — 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20, VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Un gentleman în Vestul sălba
tic : PACEA — 15; 17,30; 20.
• iarba verde de acasă : COTRO- 
CENI — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20.15. ARTA — 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Ura : MUNCA — 15,45; 18; 20.
• Regăsire : VIITORUL — 15,30; 
17,45; 20.
• Piedone, comisarul fără armă : 
POPULAR — 15,45; 18; 20,15.
• Aripi frînte : COSMOS — 16; 
18; 20.
• Mark polițistul : FLACARA — 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Oaspeți de seară : PROGRESUL
— 16; 18; 20.

tregii dezvoltări a Uniunii Sovietice 
își găsește o elocventă reflectare in 
noua Constituție, adoptată anul aces
ta. Sintetizind aceste realizări, noua 
Lege fundamentală deschide, în a- 
celași timp, în fața popoarelor sovie
tice, noi și luminoase perspective 
înaintării spre comunism.

Urmărind cu viu interes și caldă 
simpatie vasta activitate constructivă 
a oamenilor muncii din marea țară 
vecină și prietenă, poporul român

conlucrarea noastră multilaterală — 
pe plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și in alte domenii 
de interes reciproc — în spiritul Trata
tului de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, cunoaște o evoluție 
mereu ascendentă.

Viața confirmă cu putere că le
găturile de prietenie și conlucrare 
tovărășească dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice constituie factorul

Un eveniment memorabil 
în istoria popoarelor sovietice
producția mondială. Prin moderniza
rea continuă a agriculturii, producția 
acesteia a crescut de patru ori in anii 
puterii sovietice. Impresionante sint 
realizările în domenii de virf ale ști
inței și tehnicii. în folosirea energiei 
atomice in scopuri pașnice, cerceta
rea spațiului cosmic ș.a. Totodată, 
Uniunea Sovietică este astăzi țara cu 
una din culturile cele mai înflori
toare din lume.

Procesul de infăptuire a programu
lui elaborat de cel de-al XXV-lea 
Congres al P.C.U.S.. care concentrea
ză in prezent energiile și capacitatea 
creatoare a popoarelor sovietice, se 
materializează in noi și multiple în
făptuiri pe plan economic, tehnico- 
științific, cultural, in ridicarea nive
lului de viață material și spiritual al 
populației. Pe plan extern, Uniunea 
Sovietică joacă un rol de cea mai 
mare însemnătate în lupta forțelor 
înaintate, pentru cauza socialismului, 
progresului, pentru destindere și se
curitate. pentru ințelegere și convie
țuire pașnică între toate popoarele 
globului. Chintesența rezultatelor in

se bucură din inimă de succesele lor 
în toate domeniile de activitate.

Vechi și bogate sînt tradițiile rela
țiilor de prietenie și conlucrare ro-

55 de ani de la
constituirea U. R. S. S.

mâno-sovietice, cu rădăcini în trecu
tul de luptă al celor două popoare 
pentru libertate și progres, pentru o 
viață mai bună. Cimentată prin sin- 
gele vărsat in comun în lupta împo
triva hitlerismului, după victoria in
surecției naționale armate antifasciste 
și ant.iimperiaiiste din țara noaslră, 
prietenia și colaborarea româno-so- 
vietică s-au ridicat pe o treaptă su
perioară în anii ce au urmat, avind 
ca trainică temelie comunitatea de 
orînduire, de ideologie și de țeluri. 
Spre satisfacția ambelor popoare,

hotărîtor al dezvoltării ansamblului 
relațiilor de colaborare româno-sovie- 
tice. Cu deosebită putere se eviden
țiază rolul determinant al întilnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușeseu și Leonid Brejnev, 
soldate cu Înțelegeri care au conferit, 
de fiecare dată, noi valențe conlucră
rii reciproce, i-au deschis orizonturi 
mereu mai largi. O deosebită însem
nătate prezintă, in acest sens. „De
clarația privind dezvoltarea continuă 
a colaborării și prieteniei frățești in
tre Partidul Comunist Român și Par
tidul Comunist al Uniunii Sovietice", 
care, validind principiile noi de rela
ții — principiile de egalitate, respect 
ai independenței și suveranității na
ționale, neamestec in treburile interne 
și avantaj reciproc, ale întrajutorării 
tovărășești — atestă din nou caracte
rul deosebit de fertil al acestora pen
tru continua dezvoltare a solidarității 
și prieteniei trainice.

Orientarea fermă. statornică a 
partidului și statului nostru privind 
continua întărire și adîncir.e a le
găturilor de strînsă prietenie româno-

Primire 
la primul ministru 

al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit joi, suc
cesiv, pe ambasadorii la București ai 
Republicii Populare Benin. Guy 
Boukary-Mory, și Republicii Irak. 
Dhiab Mohamed Al-Sultan Algawi, 
în vizită protocolară de prezentare.

Cu acest prilej, primul ministru 
s-a întreținut cordial cu ambasadorii 
celor două țări. (Agerpres)

Cronica zilei
Cu ocazia celei de-a XlX-a aniver

sări a victoriei Revoluției cubaneze 
— sărbătoarea națională a poporului 
cubanez — în Capitală a avut loc, 
joi după-amiază, o manifestare cul
turală, organizată de Institutul Ro
mân pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea.

Au participat loan Botar, secretar 
al I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
alte persoane oficiale, un numeros 
public.

Au fost de față Humberto Castello, 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București, și membri ai ambasadei.

în cadrul manifestării, Manuela 
Gheorghiu, cercetător științific la 
Institutul de istoria artei, a împăr
tășit impresii de călătorie din Cuba.

In încheiere, participanții au vi
zionat un film documentar, producție 
a studiourilor cinematografice cu
baneze.

IN EDITURA POLITICĂ 
AU APĂRUT:
Perfecționarea statului 

— dezvoltarea democrației so
cialiste (culegere de studii);

*»» Suveranitatea și progre
sul (culegere de studii);

*** Națiune, suveranitate, In
dependență (studii șl comuni
cări).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 31 

decembrie, 1 și 2 ianuarie. în țară : 
Vreme în general umedă, cu cerul mai 
mult noros. Vor cădea precipitații lo
cale, atît sub formă de ploaie, cît și 
sub formă de lapoviță și ninsoare. Vîn- 
tul va sufla moderat, prezentînd inten
sificări locale cu viteze de 40—50 km 
pe oră, predominind din sectorul vestic. 
Temperatura în scădere ușoară în- 
cepînd din nordul țării. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 6 și plus 4 gra
de, mai coborite în estul Transilvaniei, 
iar temperaturile maxime între minus 
2 și plus 6 grade. La munte va ninge 
viscolit. In București : Vreme în ge
neral umedă, cu cerul mai mult noros. 
Vor cădea precipitații sub formă de 
ploaie, cu tendință de transformare în 
lapoviță și ninsoare. Vînt moderat, cu 
unele intensificări, predominind din 
sectorul vestic. Temperatura în scădere 
ușoară la sfirșitul intervalului.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Danton — 19, (sala mică): 
Câștigătorul trebuie ajutat — 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert vocal- 
simfonic. Muzică românească. Di
rijor : Mircea Basarab. Solist : Va
lentin Gheorghiu. Dirijorul coru
lui : Vasile Pântea — 20.
• Opera Română : Prinț și cerșe
tor — 11, Dragoste și jertfă — 19.
• Teatrul de operetă : Eternele 
iubiri — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Tineri căsătoriți caută ca
meră — 19,30.
• Teatrul Mic : Rața sălbatică — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Plicul — 
19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Patimă fără sfîrșit — 19,30, 
(sala Studio) : Carambol — 19.
• Teatrul Giulești : Comedie fără 
titlu — 19,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30. (sala Victoria) : 
Varietăți pe portativ — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : După datina străbună 
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Hocus- 
Pocus și-o găleată — 10.
• Circul București : Vedetele cir
cului din Sofia — 19,30.

sovietice a fost reafirmată de tova
rășul Nicolae Ceaușeseu la tribu
na Conferinței Naționale a P.C.R. : 
„în spiritul relațiilor tradiționale de. 
prietenie și bună vecinătate dintre 
partidele și popoarele noastre, înscri
se în Tratatul de prietenie, colabora
re și asistentă mutuală și în Decla
rația comună semnată anul trecut, 
vom face și în viitor totul pentru 
extinderea multilaterală a colaboră
rii dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, dintre România și Uniunea 
Sovietică, aceasta corespunzînd inte
reselor ambelor noastre partide și 
popoare, cauzei socialismului și păcii 
in lume".

în ansamblul raporturilor romano- 
sovietice un loc important ocupă 
schimburile economice, Uniunea So
vietică fiind principalul parteiier 
comercial al țării noastre. în mod 
semnificativ, paralel cu creșterea 
continuă a volumului comerțului — 
care va spori in actualul cincinal cp 
circa 50 la sută față de perioada Pre
cedentă de cinci ani — are loc ridi
carea ponderii cooperării econo
mice. Cu rezultate dintre cele mai 
fertile se soldează conlucrarea pe 
tărîm tehnico-științific, extinderea 
colaborării in domeniul culturii și 
ariei. România șl Uniunea Sovietică 
conlucrează, de asemenea, fructuos 
în domeniul vieții internaționale, 
pentru consolidarea destinderii, adin
cirea colaborării între popoare, pentru 
întărirea păcii in lume, pentru cauza 
progresului și socialismului.

La împlinirea a 55 de ani de la 
făurirea Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste, comuniștii, întregu’ 
nostru popor felicită din inimă po
poarele sovietice, le urează noi și 
mărețe victorii pe calea progresului 
și prosperității, a construcției comu
niste, cu încrederea fermă că relațiile 
de prietenie, solidaritate și colabora
re multilaterală româno-sovietice se 
vor dezvolta necontenit. în interesul 
reciproc, al marii cauze a socialis
mului și păcii.

AI. CÂMPEANU
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorilor

înaltă apreciere intîlnirii dintre tovarășii 
Nicolae Ceausescu si Insip Broz Tito 

acordată de Prezidiul R.S. F. Iugoslavia

INAUGURAREA BARAJULUI DE LA K'SOB

Rod al colaborării economice 
româno-algeriene

(Urmare din pag. I)
înmînind scrisorile de acreditare, 

ambasadorul Dhiab Mohamed Al- 
Sultan Algawi a transmis președin
telui Nicolae Ceaușescu un mesaj de 
prietenie și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de pro
gres continuu pentru poporul român, 
din partea președintelui Republicii 
Irak, Ahmed Hassan Al-Bakr.

După ce sint evocate raporturile 
de prietenie și colaborare dintre Re
publica Irak și Republica Socialistă 
România, dintre popoarele celor două 
țări, în cuvîntarea prezentată cu. 
acest prilej de ambasador se spune: 
„Noi dorim să aprofundam relațiile 
dintre cele două țări. Permiteți-mi, 
domnule președinte, să-mi exprim 
marea bucurie prilejuită de acest 
moment al prezentării scrisorilor de 
acreditare. Personal, voi depune toa
te eforturile pentru întărirea relații-

(Urmare din pag. I)
Înmînind scrisorile de acreditare, am

basadorul Guy Boukary-Mory a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
din partea președintelui Republicii 
Populare Benin, Mathieu Kerekou. a 
poporului din Benin și Partidului Re
voluției Populare a Beninului, căl
duroase urări de sănătate și fericire 
personală, de succese tot mai mari 
poporului român în construcția socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

tn cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador se arată că 
partidul și poporul țării sale, „nu
tresc sentimente de respect și de sti
mă față de curajosul și eroicul popor 
român, pentru contribuția prețioasă 
pe care a adus-o și continuă să o 
aducă la cauza libertății, dreptății, 
păcii in lume, la lupta împotriva co
lonialismului și neocolonialismului, a 
imperialismului și apartheidului, la 
respectarea dreptului fiecărui popor 
la independență și demnitate".

După ce sint evidențiate succesele 
Republicii Populare Benin pe calea 
edificării unei economii independen
te și a unei societăți noi, in cuvinta- 
re sint reliefate bunele raporturi de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări. Este exprimată, de aseme
nea, hotărirea ambasadorului Repu

agențiile de presă transmit:
C.C. al P.C.U.S. și Consi

liul de Miniștri al U.R.S.S. 
au adoptat o hotărîre cu privire lâ 
perfecționarea continuă a învățămin- 
tului și educării elevilor in școlile 
de cultură generală și a pregătirii 
lor pentru muncă.

Vizita cancelarului R.F.G. 
în Egipt. închcierea părții ofi
ciale a vizitei sale in Egipt, cancela
rul federal al R. F. Germania, Helmut 
Schmidt, a conferit, joi, la sediul Li
gii Arabe, cu secretarul general al 
acestei organizații, Mahmud Riad, 
informează agenția D.P.A. Au fost 
examinate ultimele evoluții ale si
tuației din Orientul Mijlociu, precum 
și stadiul așa-numitului dialog euro- 
arab. Cancelarul Schmidt se va afla 
pină la 6 ianuarie intr-o vizită cu 
caracter particular în Egipt.

Soluționarea pe cale politică a conflictului din Orientul Mijlociu impune
înțelegerea cerințelor stringente ale vieții, spirit rațional, constructiv

întreaga opinie publică interna
țională a urmărit și urmărește cu in
teres și atenție evoluția ultimelor 
evenimente din Orientul Mijlociu — 
intilnirile, contactele și schimburile 
de opinii care au avut loc ca urmare 
a inițiativei președintelui Republicii 
Arabe Egipt, Anwar El Sadat, de a 
vizita Israelul și a se adresa Knes- 
seth-ului cu propunerea de lichidare 
a conflictului și instaurare a păcii 
in această zonă. Este cunoscut că 
cercuri din cele mai largi pe plan 
mondial, inclusiv opinia publică din 
tara noastră, au apreciat această 
inițiativă ca un act important in is
toria atit de zbuciumată a acestei 
părți a lumii, ca Un moment capabil 
să inaugureze o etapă nouă, să de
blocheze stările de lucruri existente 
și să deschidă perspective noi pentru 
eliminarea factorilor de tensiune și 
lichidarea conflictului care durează 
de atit timp și care a dus la înfrun
tări armate ce au provocat grele 
daune și suferințe popoarelor respec
tive,, au afectat pacea și liniștea În
tregii lumi. •

In acest cadru general a avut loc, 
zilele trecute, vizita in Egipt a pri
mului ministru al Israelului. Mena- 
hem Begin, care a purtat, la 
Ismailia, convorbiri cu președin
tele Egiptului. Cu acest prilej, 
opinia publică a luat cunoștință de 
propunerile prezentate de premierul 
israelian. Așa cum au informat zia
rele, cum s-a arătat în cadrul confe
rinței de presă egipteano-israeliene 
de la Ismailia, planul premierului 
Begin prevede menținerea ocupației 
militare israeliene asupra unora din 
teritoriile arabe acaparate in urma 
războiului din 1967 — perpetuarea a- 
cestei ocupații urmind să ia forma 
unei „autoguvernări" a populației, sub 
autoritatea militară a guvernului is
raelian. La conferința de presă amin
tită s-a subliniat cu toată claritatea 
că acesta constituie punctul princi
pal de divergențe in cadrul convor
birilor dintre Egipt și Israel, păr
țile implicate in conflict avind po
ziții cu totul contrarii asupra aces
tei probleme fundamentale.

1n urma situației nou create, a de
venit cu atit mai stringentă o

Republicii Irak
lor dintre cele două țări prietene. 
Vă rog să primiți. Excelență, înalta 
mea considerație și respect";

Primind scrisorile de acreditare a 
ambasadorului Republicii Irak, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
mulțumit pentru bunele urări adre
sate și a transmis, la rindul său, pre
ședintelui Republicii Irak cele mai 
sincere urări de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate și noi suc
cese poporului irakian prieten.

In cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român este exprimată satis
facția față de relațiile de prietenie 
și cooperare dintre România și Irak, 
care cunosc un curs continuu ascen
dent in toate domeniile. „Există — 
se subliniază în cuvîntare — toate 
condițiile ca raporturile româno- 
irakiene să cunoască o dezvoltare și 
mai mare în viitor, în interesul ce
lor două popoare ale noastre, al cau

Republicii Populare
blicii Populare Benin- de a depune 
toate eforturile pentru dezvoltarea și 
diversificarea pe multiple planuri a 
relațiilor dintre cele două țări prie
tene.

Primind scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Republicii Popu
lare Benin, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit pentru apre
cierile făcute la adresa României 
socialiste, a realizărilor pe care po
porul român le obține în dezvolta
rea economico-socială a țării, în 
promovarea politicii de pace și co
laborare și a transmis președintelui 
Republicii Populare Benin urări de 
sănătate și fericire, personală, iar 
poporului beninez prieten un cald 
mesaj de prietenie și solidaritate 
cu lupta sa dreaptă și eforturile pe 
care le depune pe calea consolidării 
independenței economice și poli
tice, a edificării unei vieți libere și 
demne în patria sa.

în cuvîntarea de răspuns a șefu
lui statului român sint evocate bu
nele relații de prietenie, cooperare 
și solidaritate dintre România și Be
nin — relații care cunosc o dezvol
tare continuă, potrivit Declarației 
solemne comune, semnată cu prile
jul vizitei în țara noastră a pre
ședintelui Mathieu Kerekou, în iu
lie 1976.

Convorbiri la Havana.
Primul secretar a! C.C. al Partidului 
Comunist din Cuba. Fidel Castro, a 
primit delegația alianței partidelor 
și organizațiilor de stingă din Co
lumbia, condusă de Julio Cesar Per- 
nia, candidatul prezidențial al alian
ței, care întreprinde o vizită ofi
cială în Cuba. Au fost abordate pro
bleme privind evoluția situației so- 
cial-politice și economice din Ame
rica Latină.

406 greve în noiembrie 
în S.U.A. Potrivit datelor publi
cate de Ministerul american al Mun
cii, in S.U.A. au avut 16c in luna 
noiembrie 406 greve, la care au par
ticipat 117 000 muncitori. Au mai avut 
loc 720 acțiuni revendicative de scurtă 
durată, la care au participat1 342 000 
salariați.

în parlamentul turc au în_
ceput joi dezbaterile pe marginea 

abordare realistă și ^constructivă 
a problemelor . esențiale pentru a- 
sigurarea unei păci trainice și 
juste. Or, este evident că pro
punerile prezentate de premierul 
Begin sînt încă departe de a răs
punde cerințelor soluționării conflic
tului din Orientul Mijlociu, nu co
respund așteptărilor opiniei publice, 
inclusiv ale celei din Israel. Din a- 
ceste propuneri se desprinde conclu
zia că guvernul israelian nu înțe
lege faptul că in Orientul Mijlociu 
nu poate și nu va putea fi instaurată 
pacea, nu poate și nu va putea fi li
niște și securitate fără retragerea 
trupelor sale din toate teritoriile 
arabe ocupate, fără soluționarea pro
blemei poporului palestinian, in
clusiv dreptul acestuia la crearea 
unui stat palestinian independent. 
Or, este necesar să se înțeleagă fap
tul că viața impune, iar opinia pu
blică cere cu insistență măsuri radi
cale pentru stingerea conflictului.

Propunerile prezentate de partea 
israeliană vădesc neînțelegerea in 
continuare a faptului că nu se 
pot statornici relații de încre
dere, securitate și bună vecină
tate în această zonă, ca și 
în orice parte a lumii, în condi
țiile perpetuării ocupației unor teri
torii străine — practică ce alimen
tează continuu sursele de conflict și 
contravine profund înseși normelor 
dreptului internațional, principiilor 
noi de relații între state. La fel. nu 
se poate stinge focarul de încordare 
din această zonă dacă nu se asigură 
poporului palestinian posibilitatea de 
a-și avea propria sa țară, propriul 
său stat suveran și independent, po
sibilitatea de a fi liber și stăpin pe 
destinele sale, de a trăi după pro
pria sa voință, fără nici un amestec 
din afară. își păstrează pe de
plin valabilitatea axioma, temeinic 
verificată de istorie, că nici un po
por nu se poate bucura de deplină 
libertate dacă nu recunoaște și se 
opune dreptului la libertate al altor 
popoare, dacă nu acceptă ca și alte 
națiuni să trăiască în mod suveran, 
să-și aibă propriul lor stat.

Așa cum este bine cunoscut, așa 
cum subliniază astăzi întreaga opinie 
publică mondială, așa cum a arătat 

zei păcii . și colaborării internațio
nale".

Șeful statului român a adresat am
basadorului Republicii Irak urări de 
succes în îndeplinirea misiunii care 
i-a fost încredințată, asigurindu-1 
de întregul sprijin al Consiliului de 
Stat, al guvernului și al său personal.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, s-a întreți
nut intr-o atmosferă cordială cu am
basadorul Republicii Irak, Dhîab 
Mohamed Al-Sultan. Algawi.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbire 
au participat George MacOvescu, mi
nistrul afacerilor externe, și Silviu 
Curțiceanu, secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat.

Au 'fost de față, de asemenea, 
membri ai Ambasadei Republicii Irak 
în Republica Socialistă România.

Benin
„Sînt" bucuros să constat — se. 

subliniază in cuvîntare — că în ul
timul timp se acționează cu mai 
multă fermitate, de ambele părți, 
pentru transpunerea în practică a 
acordurilor stabilite privind colabo
rarea dintre România și Benin în 
domeniile petrolier, geologic, agri
col, precum și pe tărim cultural- 
științific și al pregătirii de cadre".

în continuare, în cuvîntare este 
relevată cooperarea fructuoasă exis
tentă între cele două țări pe planul 
relațiilor internaționale, în cadru! 
O.N.U., al grupului „celor 77“ și al 
mișcării statelor nealiniate.

Șeful, statului român a urat am
basadorului Republicii Populare Be
nin succes in misiunea încredințată 
și l-a asigurat de întregul sprijin al 
Consiliului de Stat, al guvernului și 
al său personal.

După solemnitate, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut în- 
tr-o atmosferă cordială cu ambasa
dorul Guy Boukary-Mory.

La solemnitate și la convorbire au 
participat George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, și Silviu 
Curțiceanu, secretar prezidențial și 
a.l Consiliului de Stat. Au fost de 
asemenea de față membri ai Amba
sadei Republicii Populare Benin la 
București.

moțiunii de cenzură depuse împotri
va guvernului Suleyman Demirel dc 
Partidul Republican al Poporului, 
principala formațiune politică a 
opoziției. Votul asupra moțiunii — 
arată agențiile de presă — urmează 
să aibă loc simbătă.

Creșterea prețurilor în 
Franța. Rata creșterii prețurilor in 
Franța a fost in perioada noiembrie 
1976 — noiembrie 1977 de 9,1 la sută, 
s-a anunțat oficial la Paris.

Populația Suediei. în anul 
ce se încheie, populația Suediei a 
crescut cu aproximativ 32 000 de oa
meni, ajungînd la un total de circa 
8 268 000 locuitori.

Șomaj în Italia. Potrivit ci- 
frelor oficiale date publicității la 
Roma, numărul șomerilor italieni se 

întotdeauna România, pentru lichi
darea încordării și conflictului, pen
tru statornicirea unei păci cu ade
vărat trainice in această regiune, e- 
sențiale sînt retragerea trupelor isra
eliene din toate teritoriile arabe ocu
pate după războiul din 1967, rezolva
rea problemei poporului palestinian, 
inclusiv respectarea dreptului la cre
area unui stat propriu. Aceasta este, 
de fapt, condiția fundamentală pen
tru dezvoltarea unui proces de natu
ră să asigure suveranitatea și inde
pendența națională, securitatea și in
tegritatea teritorială a fiecărui stat 
din această zonă, inclusiv a Israelu
lui. Numai pe această cale se poate 
asigura un climat nou, de încredere 
și cooperare rodnică, multilaterală, 
intre toate statele din această zonă, 
creîndu-se popoarelor posibilitatea 
să-și concentreze resursele, energiile, 
eforturile nu în direcția înarmă
rilor și confruntărilor militare, ci 
spre țelul dezvoltării economico-so- 
ciale, al progresului și ridicării ni
velului de trai material și spiritual, 
spre transformarea Orientului Mijlo
ciu într-o zonă înfloritoare, prosperă.

Acestea sint, de fapt, dorințele și 
aspirațiile, adevăratele năzuinți 
ale tuturor popoarelor ce tră
iesc in această regiune — ca de alt
fel ale tuturor popoarelor lumii, tn 
numele acestor aspirații, poporul e- 
giptean a susținut cu însuflețire ini
țiativa de pace a președintelui Sa
dat, exprimîndu-și speranța că ea va 
găsi un răspuns corespunzător.

De asemenea, așa cum au oglin
dit organele de presă, iniția
tiva de pace egipteană a avut un e- 
cou profund in rindul poporului israe
lian. S-a vădit elocvent cu acest pri
lej că populația Israelului este sătu
lă de război, dorește ferm să se pună 
capăt stării de permanentă nesigu
ranță și incordare, să se pună ca
păt urii și dușmăniei, să se asigure 
lichidarea conflictului care a provo
cat atitea victime și sacrificii, să se 
soluționeze cit mai curind probleme
le litigioase și să se instaureze, pen
tru totdeauna, relații de pace și con
lucrare rodnică în Orientul Mijlociu. 
Sint dorințe legitime, aspirații fi
rești, întru totul justificate, ale po

BELGRAD 29 (Agerpres). — Prezi
diul R. S. F. Iugoslavia a ascultat o 
informare despre recenta vizită de 
prietenie a președintelui Iosip Broz 
Tito în Republica Socialistă Româ
nia,, anunță agenția Taniug. S-a apre
ciat că întâlnirile tradiționale dintre 
președinții Iosip Broz Tito și Nicolae 
Ceaușescu reflectă relațiile de prie
tenie foarte bune dintre cele două 
țări socialiste vecine și constituie un 
puternic impuls pentru dezvoltarea 
lor in continuare cu succes.

Sesiunea Comitetului Permanent al celui de-al IV-lea Comitet 
pe întreaga China al Consiliului Consultativ Politic Popular

PEKIN 29 (Agerpres). — La Pekin 
a avut loc sesiunea Comitetului Per
manent al celui de-al IV-lea Comitet 
pe întreaga Chină al Consiliului Con
sultativ Politic Popular.

La sesiune au participat Hua 
Kuo-fen, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, Ie Cien-in, Den Siao-pin, 
Li Sien-nien. Van Dun-sin, vicepre
ședinți ai C.C. al P.C. Chinez, alți 
conducători de partid și de stat 
chinezi.

Ie Cien-in, vicepreședinte al Co
mitetului pe întreaga Chină al Con
siliului Consultativ Politic Popular,

Apel în favoarea eliberării deținuțiior politici 
din Uruguay

MONTEVIDEO 29 (Agerpres). — 
„Frente amplio" din Uruguay, care 
grupează partidele comunist, socia
list și alte partide de opoziție, a dat 
publicității o declarație in care chea
mă forțele democratice ale țării la 
unitate in lupta pentru punerea în 
libertate a deținuțiior politici și a- 
doptarea de măsuri urgente pentru 
ameliorarea condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii. Declarația a fost 
adoptată la recenta consfătuire a 
conducerii „Frente amplio".

Pe de altă parte, Convenția națio
nală a oamenilor muncii din Uru
guay, care acționează în condiții de 
ilegalitate, a dat publicității un ma
nifest in care cheamă la întărirea 
unității și solidarității in lupta pen
tru drepturile muncitorilor și țăra
nilor din Uruguay, la intensificarea 

ridică la 1,59 milioane, ceea ce repre
zintă 7,4 la sută din forța de muncă 
a Italiei.

Noul președinte al Ofi
ciului federal de rezerve al 
S.U.A. Președintele S.U.A., Jimmy 
Carter, a anunțat miercuri numirea 
lui William Miller, personalitate cu
noscută în viața economică america
nă, in funcția de președinte al Ofi
ciului federal de rezerve al S.U.A., 
cu începere de la data de 31 ianuarie 
1978. W. Miller ii va succede in func
ție lui Arthur Burns, care a ocupat 
postul respectiv în ultimii opt ani.

Formarea unui nou gu
vern în Surinam.111 R®Publica 
Surinam — fostă colonie olandeză, 
devenită independentă cu doi ani în 
urmă — a fost format noul guvern 
al țării, în care liderul Partidului 
Național din Surinam, Henk Arron, 
continuă să fie prim-ministru și mi
nistru de externe. în fosta lui com
ponență, guvernul Surinamului de
misionase în cuițsul acestei luni.

porului israelian — și era la fel de 
firesc și imperios necesar să se țină 
seama de aceste aspirații, îneît ele 
să-și găsească o reflectare corespun
zătoare in acțiunile politice preco
nizate de guvernul respectiv. Forța 
și eficiența, unei politici depind în
totdeauna de realismul și caracterul 
ei constructiv, de gradul în care re
flectă aspirațiile reale ale poporu
lui, sînt conforme cu interesele le
gitime ale tuturor popoarelor ; ex
periența istorică arată că numai o 
politică ce pornește de la aceste de
ziderate poate duce la succes.

Acestea sînt, de altfel, dorințele și 
aspirațiile tuturor popoarelor din 
zona Orientului Mijlociu, care nă
zuiesc să se manifeste realism poli
tic, pentru a se pune capăt îndelun
gatei perioade de încordare și război, 
de lupte și sacrificii, pentru a se in
staura o eră nouă, de pace, înțele
gere și colaborare in această regiune.

în ce privește convorbirile de la 
Ismailia, opinia publică apreciază 
hotărirea ambelor părți de a se con
tinua tratativele și eforturile in ve
derea atingerii țelurilor păcii. In 
acest sens, reține atenția consti
tuirea comitetelor speciale, politic și 
militar, însărcinate să poarte in con
tinuare tratative menite să ducă la 
adoptarea unor soluții corespunză
toare. Este o realitate că numai pe 
calea tratativelor politice se poate 
înainta spre pace, spre liniște și 
securitate in Orientul Mijlociu, ca și 
oriunde în lume, convorbirile politice 
între părțile interesate fiind unica 
alternativă a conflictelor și înfruntă
rilor armate, care implică riscuri din 
cele mai mari pentru cauza păcii.

în același timp, calea tratativelor 
poate fi cu adevărat rodnică în mă
sura în care asigură condiții ca 
toate popoarele vizate să-și poată 
spune cuvintul, să-și poată asigura 
promovarea intereselor legitime. în 
acest sens, țara noastră consideră că 
este deosebit de tjecesar ca actualele 
tratative să ducă cît mai grabnic la 
reluarea Conferinței de la Geneva, 
la care să participe toate statele in
teresate, Siria, celelalte țări arabe 
implicate, inclusiv O.E.P., ca repre
zentant al poporului palestinian. Cu 
cît mai repede se va ajunge la re

Prezidiul a constatat cu satisfacție 
că există condiții foarte favorabile 
și hotărirea celor două țări de a dez
volta multilateral colaborarea lor tot 
mai fructuoasă și de a o perfecționa 
pe baza cunoscutelor principii dc in
dependență și egalitate in drepturi, 
pentru prosperitatea popoarelor iu
goslave și român, pentru încrederea 
și înțelegerea reciprocă, ceea ce con
tribuie la lărgirea colaborării și în
tărirea securității în Europa.

a rostit la sesiune o cuvîntare — 
transmite agenția China Nouă.

A fost adoptată in unanimitate o 
rezoluție care sprijină propunerea 
făcută de Comitetul Central al 
Partidului Comunist Chinez ca prima 
sesiune a celui de-al V-lea Comitet 
pe întreaga Chină al Consiliului 
Consultativ Politic Popular să fie 
convocată la Pekin, în primăvara 
anului 1978, și ca membrii Comite
tului să fie prezenți ca observatori 
la prima sesiune a celei de-a cincea 
Adunări Naționale a Reprezentanți
lor Populari a R. P. Chineze, care 
va avea loc simultan.

luptei pentru restabilirea democra
ției, punerea in libertate a patrioților 
întemnițați, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de trai ale oamenilor 
muncii.

încheierea 
Congresului Partidului 
Socialist din Senegal
DAKAR 29 (Agerpres). — La Da

kar s-au desfășurat lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Socialist din Senegal, dc guvernă
mânt. Secretar general al partidului 
a fost reales președintele Leopold 
Sedar Senghor. Noul Birou Politic e 
format din 32 de membri.

Partidul, socialist l-a desemnat pe 
Leopold Sedar Senghor candidat al 
partidului la viitoarele alegeri pre
zidențiale din Senegal, programate 
pentru 26 februarie 1978.

în rezoluția adoptată de congres 
se relevă că Republica Senegal se 
pronunță pentru reglementarea dife
rendelor dintre unele state africane 

Tn cadrul Organizației Unității Afri
cane și se subliniază sprijinul pentru 
lupta de eliberare din Africa aus
trală.

BELGIA

întreprinderile mici 
și mijlocii — victime 
ale crizei economice

Criza economică și ascuțirea luptei 
de concurentă constituie principalele 
cauze ale falimentelor unui mare nu
măr de întreprinderi mici și mijlocii 
din Belgia. în acest context, ziarul 
„Le Drapeau Rouge" relatează că în 
ultimele trei luni în această țară și-au 
încetat existența circa 300 de între
prinderi din diferite sfere de activi
tate, falimentele lăsind fără locuri de 
muncă aproximativ 7 000 de persoane, 
care au îngroșat rîndurile numeroasei 
armate a șomerilor. Se apreciază că, 
în total, in anul ce se încheie au dat 
faliment peste 2 000 de firme belgiene.

luarea Conferinței de la Geneva, cu 
atit mai mult aceasta va sluji inte
reselor tuturor popoarelor din Orien
tul Mijlociu, spre binele cauzei des
tinderii și securității internaționale.

Așa cum sublinia la Conferința 
Națională secretarul general al 
partidului nostru și președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — „Ne-am pro
nunțat întotdeauna — și cu atit mai 
mult considerăm necesar acum — că 
trebuie să se acționeze cu toată ho- 
tărîrea pentru reluarea cit mai grab
nică a Conferinței de la Geneva, cu 
participarea tuturor țărilor intere
sate, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, pentru a se 
ajunge la o pace trainică și justă 
care să ducă Ia retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, la soluționarea 
problemei poporului palestinian în 
conformitate cu năzuințele sale na
ționale — inclusiv prin crearea unui 
stat palestinian independent — Ia 
asigurarea integrității și securității 
tuturor statelor din zonă".

Este o apreciere care subliniază 
cerințele de importanță într-adevăr 
decisivă pentru soluționarea conflic
tului, pentru o rezolvare echitabilă 
a întregului ansamblu al probleme
lor litigioase acumulate în această 
zonă. Oricît ar fi de complicate a- 
ceste probleme, ele nu pot să nu-șl 
găsească soluționarea dacă se va 
manifesta, de către toate părțile, 
spirit constructiv, rațional, dacă se 
vor depăși pozițiile anacronice, ten
dințele de perpetuare a injustițiilor, 
dacă se va da dovadă de receptivi
tate și înțelepciune politică.

Poporul român, statul nostru, care 
au militat cu consecvență pentru so
luționarea politică a conflictului și 
instaurarea unei păci trainice și drep
te în Orientul Mijlociu, vor saluta 
reluarea cit mai grabnică a Confe
rinței de la Geneva și participarea 
la tratative a tuturor părților inte
resate in vederea realizării acestui 
deziderat — de cea mai mare impor
tanță atit pentru popoarele din 
Orientul Mijlociu, cît și pentru pa
cea, liniștea și securitatea întregii 
lumi.

ALGER 29 (Ager
pres). — în apropierea 
localității algeriene 
M’Sila a avut loc fes
tivitatea inaugurării 
barajului de pe riul 
K’Sob, realizare tehni
că de prestigiu in acest 
domeniu. La construc
ția barajului, o con
tribuție de seamă au 
adus-o specialista ro
mâni, care, cu toată 
clima deosebită, au 
reușit să termine lu
crările in cele mai 
bune condiții, redind 
circuitului productiv 
importante suprafețe 
agricole supuse efec
tului distructiv al 
desertului.

în colaborare cu 
muncitori algerieni, 
constructorii noștri au 
așternut in calea ape
lor viului K’Sob 62 000 
metri cubi de beton, 
folosind metode dintre 
cele mai moderne și 
eficiente, intre care 
procedeul de preten- 
sionare a betoanelor, 
utilizat pină acum doar 
în puține țări din lu
me. Apele lacului de 
acumulare format prin 
construcția barajului — 
cu o capacitate de 12 
milioane de metri cubi 
— permit irigarea unor 
întinse terenuri de la 
porțile Saharei, unde 
precipitațiile sint foar-1 
te slabe.

Rezolvarea problemelor care confruntă Portugalia 
reclamă definirea unei politici noi

Declarația Comisiei Politice
LISABONA 29 (Agerpres). — Solu

ționarea problemelor naționale grave 
ale Portugaliei reclamă definirea 
unei politici noi și formarea unui gu
vern care „să dispună de o bază so
cială solidă și largă", se arată într-o 
declarație dată publicității joi de 
către Comisia Politică a C.C. al Par
tidului Comunist Portughez în legă
tură cu însărcinarea lui Mario Soa
res, secretarul general al Partidului 
Socialist, cu formarea unui nou gu
vern.

P.C. Portughez declară că este dis
pus să participe activ la noua fază 
de tratative care începe acum în ve
derea elaborării unei platforme po
litice. Totodată, Comisia Politică 
evidențiază pașii pozitivi înregistrați 
în cursul recentelor tratative între 
Partidul Comunist și Partidul Socia
list și subliniază necesitatea ca aces
te rezultate pozitive să fie consoli
date.

Declarația atrage atenția asupra 
tentativelor celor două partide po

Dezvoltarea colaborării laoțiano-vietnameze
VIENTIANE 29 (Agerpres). — Co

municatul cu privire la vizita efec
tuată în Laos de Nguyen Duy Trinh, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Vietnam, viceprim-ministru 
și ministru al afacerilor externe al 
R. S. Vietnam, la invitația lui Phoune 
Sipraseuth, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Popu
lar Revoluționar Laoțian, vice- 
premier și ministru al afacerilor ex
terne al R.D.P. Laos, reliefează că 
părțile au convenit asupra mai mul
tor măsuri pentru întărirea continuă 
a cooperării și asistenței mutuale în

DE PRETUTINDENI
® UN NOU SPĂR

GĂTOR DE GHEATĂ CU 
PROPULSIE ATOMICĂ - 
„Siberia" — a intrat în com
ponența flotei maritime sovie
tice. Noua navă, cu un depla
sament de aproximativ 23 000 
tone, dispune de motoare însu- 
mind 75 000 CP și își poate croi 
drum prin ghețuri cu o grosime 
de mai mulți metri. „Siberia" 
e.ste al treilea spărgător de 
gheață sovietic cu propulsie a- 
tomică. Primul — „Lenin" — a 
fost construit în 1969.

• REFUZ DE A SE 
ÎNROLA ÎN „ARMATA 
APARTHEIDULUI". Nu
mărul tinerilor albi din Repu
blica Sud-Africană care pleacă 
în străinătate pentru a se sus
trage de la serviciul militar în 
„armata apartheidului" crește 
neîncetat, relevă publicația lon
doneză „Observer". Unii au 
plecat în Europa, pretextînd că 
vor să-și termine studiile. Ei 
nu intenționează însă să se re
întoarcă, atit timp cît riscă să 
fie înrolați în armată. Para
lel, sporește numărul dezerto
rilor. John Coast, un tînăr alb, 
student, actualmente aflat în 
Botswana, a declarat : „nu in
tenționez să fac serviciul mili
tar în Namibia, țară ocupată în 
mod ilegal, unde nu avem ce 
căuta".

• DRAMATURGIE 
INSTRUCTIVĂ. Bărbații și 
femeile poartă veșminte anti
ce, rostesc nemuritoarele ver
suri ale lui Eschil. Este vorba 
de o scenă din piesa „Perșii" 
care se joacă în incinta muzeu
lui Pergamon, din Berlin. Inter- 
preții sînt lucrători ai muzeului 
de istorie și cultură veche, iar 
spectatorii sînt, în marea lor 
majoritate, elevi ai școlilor din 
capitala R.D. Germane. Aseme
nea puneri în scenă înlesnesc 
asimilarea cunoștințelor de isto
rie și a operelor literare antice, 
într-o manieră atractivă, frec
ventarea lor fiind inclusă in
tr-o măsură tot mai mare în 
programul școlilor berii neze.

• INTERVENȚIE CHI
RURGICALĂ IN TIMP 
RECORD. Chirurgul viet
namez Ton That Tung, cunos
cut in lumea întreagă pentru 
studiile sale in domeniul mala
diilor ficatului, a efectuat la 
spitalul din Hanoi cea de-a 
700-a operație de îndepărtare a 
unei tumori canceroase la ficat. 
Pacientul, un tînăr de 35 de ani, 
a rămas pe masa de operație o 
oră și jumătate. In numai 6 mi
nute, chirurgul a extirpat o tu
moare cîntărind circa un kilo
gram și a restabilit legăturile 
vaselor sanguine ale ficatului.

La inaugurare au 
participat Ahmed Ben- 
Cherif, ministrul hi
draulicii, al valorifi
cării pămîntului și a 
mediului înconjurător, 
ambasadorul României 
la Alger, loan Lăzăres- 
cu, și reprezentanți ai 
autorităților locale.

Presa centrală alge
riană acordă spații 
largi evenimentului, 
publicînd numeroase 
articole in care se e- 
vidențiază faptul că 
barajul de la K’Sob 
este o lucrare remar
cabilă, rod al coope
rării economice romă- 
no-algeriene.

ci C.C. al P.C. Portughez
litice situate la dreapta Partidului 
Socialist, și anume Partidul Social- 
Democrat și Centrul Democratic și 
Social, de a exclude Partidul Comu
nist de la elaborarea platformei po
litice. „Unitatea oamenilor muncii și 
a democraților, în special a socialiș
tilor și a comuniștilor — se subli
niază în declarație — constituie con
diția indispensabilă a unei alterna
tive democratice, a unei politici noi 
și a unui guvern nou, care să facă 
posibilă soluționarea problemelor se
rioase ale Portugaliei",

★
Liderul Partidului Socialist, Mario 

Soares, care a primit din partea pre
ședintelui Ramalho Eanes misiunea 
de a forma un nou cabinet portughez, 
și-a început consultările cu con
ducătorii principalelor formațiuni 
politice din țară. El a conferit succe
siv cu președintele Centrului Demo
cratic și Social, Freitas do Amarai, 
și cu secretarul general al Partidului 
Comunist, Alvaro Cunhal.

toate domeniile în cursul anului 
1978.

Părțile au arătat că vor întări so
lidaritatea militantă, cooperarea pe 
termen lung și asistența mutuală eu 
Kampuchia Democrată, și-au reafir
mat politica de dezvoltare a priete
niei și cooperării cu țările din Asia 
dc sud-est. A fost reafirmată politica 
părților de dezvoltare a relațiilor de 
prietenie și bună vecinătate cu Tai- 
landa, menționîndu-se anumite mo
mente pozitive ale politicii guvernu
lui tailandez în ce privește amelio
rarea relațiilor cu Vietnamul și 
Laosul.

In general, intervențiile chi
rurgicale ale. profesorului du
rează extrem de puțin. Aflat 
în 1975 in Suedia, el i-a 
uimit pe colegii de breaslă 
din nordul Europei, efectuind o 
hepatoctomie (extirparea unei 
porțiuni de ficat) in numai 4 
minute și 30 de secunde.

• CRIMINALITATEA 
ÎN ASCENSIUNE. Presa 
tailandeză relatează despre un 
material inedit in această ches
tiune, întocmit de organele or
dinii publice, după o muncă de 
adevărat Sisif. Peptru elabora
rea sa, poliția a „inventariat" 
toate dosarele infractorilor din 
această țară — 346 tone de hîr- 
tie, depozitate în 1016 încă- ’ 
peri — la care trebuie adăugate 
cartotecile cu amprentele digi
tale ale unui număr de aproape
un milion de răufăcători. Da
tele desprinse din acest „inven
tar" relevă că în Tailanda se 
află încă in libertate 1222 de 
bande de tîlhari, specializate în 
furturi de automobile, de moto
ciclete și în răpiri de persoane. 
Cauzele creșterii vertiginoase a 
criminalității organizate rezidă, 
după cum relevă ziarele, în as
cuțirea contradicțiilor sociale, în 
majorarea decalajului dintre 
păturile avute și categoriile 
cele mai dezavantajate ale so
cietății.

• SĂNĂTATEA COS
TĂ TOT MAI SCUMP. 
Potrivit statisticilor oficiale, 
cheltuielile cetățenilor pentru 
îngrijirile medicale au crescut în 
S.U.A. în medie din 1970 pină în 
1976 cu 258 de dolari de fiecare 
familie. Unul din exemplele re
cente : pentru o naștere prema
tură, o tinără mamă a avut sur
priza să i se prezinte de către 
spitalul din Boise (Idaho) o notă 
de plată ridicindu-se la 34 148 de 
dolari 1 Pină și operațiile cele 
mai simple afectează simțitor 
bugetul familial : o operație 
de apendicită costă în medie 
339 dolari, putînd ajunge pînă 
la 574 dolari.

• FUMATUL Șl ATE- 
ROSCLEROZA. Legătura 
dintre ateroscleroză, atacurile 
de cord și consumul de tutun 
nu a putut fi stabilită decît sta
tistic. Iată însă că doi cercetă
tori de la spitalul universitar 
„Corneli" din New York au re
ușit să izoleze din fumul de ți
gară o substanță care favorizea
ză formarea cheagurilor de sin
ge. Această substanță, denumită 
„rutină" și care se găsește în 
diferite legume, cum ar fi car
tofii și roșiile, se răspîndește in 
singe mult mai ușor prin inha
larea în plămîni a fumului de 
tutun decît în timpul consu
mării legumelor respective. 
Specialiștii spun că aceasta ex
plică și atacurile de cord mai 
frecvente la fumători.
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