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La invitația președintelui
Nicolae Ceausescu si a tovarășei Elena Ceausescu, 

președintele Republicii Franceze, 
Valerv Ciscard d'Estaing, împreună cu soția, 
va face o vizită nficială in tara noastră
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La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele Re

publicii Franceze, Valery Giscard 
d’Estaing, împreună cu doamna 
Anne-Aymone Giscard d’Estaing, va

face o vizită oficială în Republica So
cialistă România. între 18 și 20 ia
nuarie 1979.

REPUBLICII - Pentru buna noastră

glorie și strălucire! mamă

Ziua Republicii. O zi pe care începînd 
din acel neuitat 30 decembrie 1947 
o celebrăm în fiecare an ca una din 

I cele mai scumpe sărbători naționa-
» Ie. Ea ne readuce întotdeauna în conștiințe 

acel măreț moment de acum 31 de ani care, 
încheind procesul revoluționar al cuceririi 
puterii politice din miinile claselor exploa
tatoare, transforma in realitate idealul 
scump nutrit de-a lungul secolelor de mul
țimile muncitoare — instituirea domniei 
poporului prin popor, ridicarea sa la ran
gul de stăpin al propriilor destine. In con
știința națiunii, Ziua Republicii a intrat 
însă nu numai ca moment terminus al lup
tei pentru cucerirea puterii, ci și ca mo
mentul inaugural al unei epoci noi, epoca 
celor mai profunde transformări economice, 
sociale, politice, culturale, cunoscute de so
cietatea românească de-a lungul dezvoltării 
ei istorice, a edificării pe pămintul Româ
niei a celei mai înaintate și mai drepte o- 
rinduiri — orînduirea socialistă.

Semnificația a ceea ce a însemnat in
staurarea Republicii în viața poporului 
ne-o dă în întregul ei, desigur, mai bine 
decît orice, perspectiva istorică, evocarea, 
chiar și numai foarte succintă, a ceea ce 
el a dobîndit în decursul celor 31 de ani. 
De la economia slab dezvoltată, predomi
nant agrară, a anului 1947, la economia în
floritoare de astăzi, clădită pe temelia so
lidă a industrializării și ferm angajată pe 
calea progresului tehnic, realizînd o pro
ducție industrială de peste 43 de ori mai 
mare decit în cel mai prosper an al peri
oadei antebelice ; de la traiul din trecut al 
celor ce muncesc, dominat de exploatare, 
sărăcie și incultură, la viața de astăzi, li
beră. demnă, tot mai prosperă și civiliza
tă ; de la societatea sfișiată de antagonis
mele sociale ireductibile intre un mănunchi 
de exploatatori și imensa majoritate a ma
selor muncitoare, la societatea indestructi
bil unită de azi prin comunitatea de inte
rese și aspirații a tuturor categoriilor so
ciale — este o deosebire ca de la cer la 
pămînt. Tot astfel cum o distanță uriașă 
se află între statutul internațional al Româ
niei din trecut, grevat de înrobirea econo
mică și politică de către marile puteri im
perialiste și statutul ei de astăzi, purtînd 
nimbul independenței și suveranității re- 

* ale, al puternicelor prietenii de care se 
I oucură în lumea întreagă, al prestigiului 

fără precedent pe care i l-a conferit politi
ca externă, slujind consecvent aspirațiile 
de pace, libertate, progres social ale po
porului român și ale tuturor popoarelor.

Iar toate aceste prefaceri își au sorgin
tea în acea realitate fundamentală căreia 
i s-a pus temelie cu 31 de ani în urmă : 
în Republica Socialistă România, poporul 
este singurul și adevăratul stăpin, in mii
nile lui sint concentrate toate pirghiile pu
terii, el însuși decide asupra politicii in

terne și externe a țării, asupra a tot ceea 
ce privește viața și viitorul său, el insuși 
participă, prin structuri tot mai perfecțio
nate și mai cuprinzătoare, la conducerea 
statului și a întregii vieți economico-soci- 
ale, el însuși beneficiază de tot ceea ce 
creează, de roadele muncii lui. Forța po
porului, ca făuritor conștient al propriei is
torii. este însutit și înmiit amplificată prin 
faptul că el are drept călăuză partidul co
muniștilor, călit prin experiența îndelun
gatei lupte revoluționare și înarmat cu 
clarviziunea pe care i-o dau știința, cu
noașterea realităților, devotamentul nețăr
murit față de interesele poporului ; prin 
faptul că în fruntea partidului se află cel 
care, datorită înaltelor sale însușiri de mi
litant și conducător revoluționar, modului 
strălucit în care își îndeplinește înaltele 
răspunderi încredințate de popor, a impri
mat un înalt dinamism întregii opere de 
construcție socialistă, devenind simbolul 
viu al aspirațiilor generoase și împlinirilor 
fără precedent ale acestor ani — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Conștiința acestor adevăruri fundamenta
le stă la baza atașamentului nemărginit al 
poporului nostru față de Republică, față de 
orînduirea șocialistă, față de partid, îl de
termină să-și unească și mai strips rîndu- 
rile în jurul partidului, al conducătorului 
său. Pentru că această unitate — după cum 
a dovedit-o din plin experiența tuturor a- 
cestor ani — este chezășia insăși a trăini- 
ciei orînduirii noastre, izvorul unor noi și 
tot mai mari succese, spre Înălțarea și 
gloria patriei socialiste. După cum sublima 
secretarul general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„numai strins unită, națiunea noastră, toți 
oamenii muncii, indiferent de naționalitate, 
reprezintă forța capabilă să asigure 
triumful comunismului, să asigure sporirea 
contribuției României la înfăptuirea politicii 
de pace și colaborare internațională**.

Muncitori și țărani, intelectuali și ostași, 
bărbați și femei, tineri și vîrstnici, români, 
maghiari, germani și de alte naționalități, 
toți cetățeni egali în drepturi, fii devotați 
ai patriei libere, știm că strîns uniți, înfăp
tuind neabătut politica partidului, vom face 
din patria noastră o țară tot mai puternică 
și mai prosperă, vom apropia tot mai mult 
perspectiva luminoasă conturată de Pro
gramul partidului, a ridicării României în 
rîndul țărilor avansate economic ale lumii, 
cu un înalt nivel de bunăstare și civiliza
ție pentru toți fiii ei. Dovadă vie a acestei 
convingeri este munca fără preget pe toa
te fronturile construcției socialiste, angaja
rea plenară a tuturor energiilor națiunii în 
înfăptuirea sarcinilor cincinalului, a istori
celor hotărîri ale Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale. Ca patrioți și 
buni cetățeni, este cinstirea cea mai inaltă 
pe care o aducem Republicii,
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noastre socialiste
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dinamică, înalt prestigiu, 
prieteni pe toate 
meridianele lumii
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Ca o punte de mireasma, ca un sclipât blind de ham. 
Ca un clopoțel ce vine, somnambul, dinspre plantații, 
Ca un om ce-și regăsește, dup-o suferință, frații, 
Ca o rupere de lanțuri cînd în lanțuri e un neam.

Astfel să se potrivească a mai ninge peste noi,
Astfel să ne fie ziua, de colinzi și sărbătoare, 
Lerui-ler florile dalbe, fericire-i tot ce doare, 
Țară, nu ne da țărînii prea devreme înapoi.

Lasă-ne să creștem teferi, pune-ne în brațe sîrg, 
Pune-ne în ochi și lacrimi și accent curat de rouă, 
Noi, cu nimeni, niciodată nu dăm țara pe din două, 
Noi, pe seama mamei noastre, nu vom face nici un tîrg.

Putredă ne-ar fi în creier, amintirea, biet simptom ; 
Ca o iederă străină, carnea s-ar usca pe oase, 
Dacă-am îndrăzni să vindem, în contracte glorioase, 
Zbuciumata noastră țară care-i inimă de om.

Ninge, cînd vă spun acestea, fulgi de judecată sînt, 
împrejurul frunții mele, să mă-ntrebe, să condamne 
Fiecare ezitare ; ține-mi bine mîna, Doamne, 
Cînd se încleștează, caldă, în rugă și-n jurămînt.

Mamă, ce-ți iubești copiii, tu vei binemerita 
De la ei, oricare jertfa și oricare sacrificiu,
Nimenea să nu-și întindă peste România biciul, 
Glonț străin să nu rănească alba flamură a ta.

Lerui-ler, acum, cînd crește în lumină Anul Nou, 
Ceasurile cînd trădează o secretă zguduire, 
Dalbe flori să bată-n geamul înrămat în nemurire 
De la casa omenească a cinstitului Erou.

Cine țara și-o iubește și-i dedică viața sa,
Cine tîmpla și-o preface într-un foc ae gînduri albe, 
Merită colindul țării, mari ninsori, florile dalbe,
Florile, florile dalbe, nu se vor mai scutura.

Ca o lacrimă-n lumină, ca un filament în cer, 
Ca o plîngere trecută prin revoltă și izbîndă, 
Țara mea nici nu voiește, nici nu știe să se vîndă
Pentru buna noastră mamă, dalbe flori și lerui-ler.

Am venit la tine, mamă, din priviri să ne cuprinzi 
Și să-ți treci eternitatea într-o liniște mai mare, 
Te iubim, prea blînda noastră, și de grija ta ne doare, 
Tu ești cosmica fereastră, încălzită de colinzi.

Adrian PAUNESCU

Cînd Soarele lese din Marea Neagră spre a 
se oglindi în ferestrele primei așezări 
românești întîlnită in calea sa — Sulina, 

în fața căreia Dunărea își pierde numeie și 
apele în mare — crestele Detunatei mai au de 
așteptat încă o jumătate de oră pînă să fie 
scăldate în lumina zilei. Se acoperă mai întîi 
cu purpura matinală tîmpla Ceahlăului, apoi 
astrul zilei escaladează Carpații Orientali tra- 
versind Transilvania și făcind să scapere stin- 
cile de bazalt ale Apusenilor, pentru a 
imediat în marea cimpie a Tisei.

Bună dimineața, Românie I
Bună dimineața, țară a demnității!
„Ceea ce se ridică mai luminos și 

rilor mele — scria Alexandru Vlahuță 
podoaba cea mai aleasă și mai mindră-ntre podoabele țării, este 
poporul românesc. în sufletu-i larg, nespus de duios, lămurit in focul 
atîtor suferinți, am găsit izvorul curat al frumoaselor Iul cintece și 
înțelesul istoric al trăiniciei și stăruinței noastre pe acest pămint. 
în marea iui putere de muncă, de luptă și de răbdare, in mintea lui 
trează și-n inima lui caldă am găsit sprijinul speranțelor noastre și 
dezlegarea înaltei chemări a neamului nostru...**.

Românul i-a zis dintotdeouna vatră casei sale, și vatră țării sale. 
Noțiunea de vatră este pentru el indisolubilă cu căminul și patria. 
Cine atinge partea, afectează întregul. Prima o implică pe cea de-a 
doua. Iar comportamentului ideal uman, cel ce implică laolaltă dra
gostea de patrie, demnitatea, cinstea, modestia, întrajutorarea, ro
mânul i-a zis omenie. Epoca noastră, a edificării societății socialiste, 
l-a conferit demnității poporului nostru noile și marile dimensiuni ale 
înfăptuirii aspirațiilor celor mal înalte, de făurire a unei vieți libere, 
independente și prospere, sub semnul înfloririi personalității umane.

Am reunit acum, către ceasul împlinirii celei de-a 31-a aniversări 
a Republicii — eveniment istoric ce a marcat renașterea demnității 
țării și a fiecărui cetățean al el — mărturiile despre demnitate cu
lese de-a lungul și de-a latul țării de la oamenii intîlnițl in timpul 
drumurilor din urmă. Sînt doar cîteva, din zeci de declarații asemă
nătoare. Și transcriindu-ie, nu puteam să nu mă întreb : oare care 
ar fi fost conținutul acestor declarații, in cadrul unei anchete 
lare, făcută, să zicem, cu 40 de ani în urmă ?

sentimentul de demnitate 
nUlui față cu conștiința lui 
î respectul pentru opinia 

colectivității din care face parte — 
ne spune academicianul EMIL CON- 
DURACHI — există — și nu poate 
lipsi r- un sentiment de demnitate al 
unui întreg popor, conștient de valo
rile înaintașilor săi. conștient de răs- 

y^punderea fată de cei ce-i vor purta in

1cobori

în mijlocul amintl-mai sfînt
in „România pitorească1

simi-

fapta.
uma-

viitor numele, gîndul. voința si 
Sentimentul acestei demnități 
ne își poate găsi întreaga si auten
tica sa expresie de-a lungul propriei 
sale istorii. în condiții care pot pune 
in lumină solidaritatea întregii colec
tivități fată de marile probleme ale 
existentei sale ca popor liber, inde
pendent si suveran, preferind o mun
că încordată și o viață neînfricată, dar

/

mindră. unor 
mode, purtind 
izvorul degradării si ____
chiar al dispariției sale. La o ase
menea concepție superioară, ce tinde 
spre marile înălțimi, desigur cu pre
țul unor mereu sporite si continue 
eforturi, nu poate ajunge si mai ales 

solutii poate mai co
in să totdeauna in ele 

uneori —

Ancheta

social-politică

a „Scinteii"

nu are si nu-si păstrează o con-
nu se poate menține nici un popor 
dacă
știință vie sx clară a propriei sale 
unități, a propriilor sale tradiții, ca 
si a acelor comandamente care asi
gură unui popor, 
ca număr, un loc 
hia de valori a 
lumii.

Poporul nostru.
frămintată istorie, dragostea de ade 
văr si de dreptate, lupta pentru 
păstrarea propriei sale ființe, a pro 
priilor sale tradiții si mai ales setea 
sa neistovită pentru libertate apar ca 

chiar mai restrins 
de frunte in ierar 
tuturor popoarelor

în a cărui lungă și

un fir neîntrerupt, ne oferă nume
roase exemple ce ilustrează perma
nenta acestui sentiment al demnită
ții. Din el au izvorit atit lupta sa 
pentru libertate si neatîrnare. cît șl 
conștiința clară a valorii moștenirii 
sale istorice si a aspirațiilor sale ma
jore. Vorbind despre conceptul de 

demnitate, as cita extrem de grăitoa 
rele cuvinte ale lui Dion Hrisostomul, 
filozof și istoric al antichității, care 
a avut prilejul să vadă cu ochii pro
prii tara dacilor, in anul 87 e.n.. adică 
in toiul luptelor dacilor lui Decebal 
cu armatele romane ale lui Domi- 
tian. „Veneam, spune Dion. doritor 
de a vedea oamenii luptînd. unii (ro
manii) pentru stăpînire si putere, iar 
alții (dacii) pentru libertate si pa
trie**. Libertate si patrie, două cuvinte 
— un întreg, mindru si îndrăzneț 
program ilustrînd acest sentiment al 
demnității umane.

Mă grăbesc să amintesc si o îm
prejurare de altă natură, dar care se 
înscrie totuși pe aceeași linie de gîn- 
dire. Mă aflam acum cîțiva ani la 
Regensburg, ca oaspete al istoricilor 
din R.F.G. Unul din cele mai însem
nate rapoarte ale colocviului la care 
asistam a fost acela al profesorului

R. Meyer, ne atunci rectorul Univer
sității. Raportul, minuțios si meto
dic. analiza conceptul de națiune, așa 
cum a apărut si apare el in nume
roase lucrări de caracter filozofic, 
politic si istoric. Raportul sublinia 
pe drept cuvint atit variatele puncte 
de vedere cu privire la acest con
cept. cît si dificultatea unei defi
niții atotcuprinzătoare, de natură să 
satisfacă atit exigentele istoricilor, 
cit si pe cele ale juriștilor si filozo
filor. Ajungînd la felul în care aceas
tă problemă a fost rezolvată în epoca 
noastră, prof. Meyer afirma : <-O sin
gură definiție dată conceptului de

națiune mi-a o- 
® ferit deplină sa-f tisfacție, și a-

L nume aceea da-
■ TS» TSSF tă de presedin_tele Nicolae iff IsS Ceaușescu cu

gw AW prilejul aniver-
AW > > sării, in 1968, a

50 de ani de la 
unirea Transil
vaniei cu Româ
nia și formării 
statului român 
unitar.» Am as
cultat cu deose

bit interes și chiar cu emoție savantul 
comentariu, care elogia capacitatea 
președintelui țării noastre de a da o 
asemenea cuprinzătoare definiție, 
tocmai datorită faptului că. la 1 de
cembrie 1918. se încheia un lung 
proces istoric al unui popor unitar 
prin teritoriul său de baștină, prin 
limba si tradițiile sale comune si mai 
ales prin conștiința unitară a enti
tății si idealurilor sale, a luptei și 
rezistentei sale, a setei sale de drep
tate. libertate si neatîrnare. cu un 
singur cuvint : al demnității sale".

a capa- 
soci etăți

expresia

cu 
în 
și 
în

Procesul de devenire revoluțio
nară din anii Republicii n-a 
aparținut numai unei construc

ții economico-sociale fără precedent, 
ci si edificării noii noastre demni
tăți. cuceririi respectului de sine, a 
încrederii in forțele proprii, 
citătii de înălțare a unei 
noi.

Din ce altceva decît din 
acestei demnități muncitorești izvora, 

mai bine de 30 de ani in urmă, 
momentul naționalizării fabricilor 
uzinelor tării, care treceau astfel 
miinile adevăratului lor proprietar 
poporul, ideea celor 153 de mun

citori de la „Electromotor" Timi
soara. de a semna pe un pergament 
ca un hrisov domnesc actul marii 
preluări si a-1 depune „întru memo
ria generațiilor viitoare" la temelia 
primei construcții socialiste din in
cinta bătrînei lor uzine ? Erau atunci, 
cu totii. 153. de la portar la director, 
si. printre ei. doar 15 comuniști. Per
gamentul acela, făcut sul. introdus

: i 

într-un cilindru etanș de metal ino
xidabil, păstrează acolo, în temelia 
zidirii dinții pornită de un colectiv 
muncitoresc timișorean, nu numai 
semnăturile unor oameni, ci ampren
ta demnității lor colective răspunză
tor angajată în fata istoriei. Erau o 
mină de oameni, iar fabrica lor un 
pumn de ambiții.

Astăzi, cei 153 sînt peste 3 500. iar 
produsele lor — micromotoare elec
trice. dinamuri, relee — se exportă 
în 30 de țări de pe toate continentele 
lumii. Din cei 153. după mai bine de 
30 de ani de muncă, se mai află la 
„Electromotor" vreo doisprezece. 
Acel gest al demnității lor dinții 
a proliferat în gesturile unei noi 
demnități : aceea a calității umane 
superioare a unui puternic colectiv 
muncitoresc si a mindriei pentru 
lucrul bine făcut. A demnității an
gajării fată de viitor, a adeziunii la 
Programul Partidului Comunist Ro
mân de continuă propășire a patriei.

Pe atunci, ucenic intr-ale gazetă
riei. bateam drumurile Prahovei, 
într-o schelă petrolieră, pe un mai
dan. în dimineața zilei de 11 iunie 
1948. fuseseră adunate, claie peste 
grămadă, toate firmele de tablă cu 
pompoasele embleme ale foștiloi 
stăpini peste aurul negru românesc. 
O adevărată constelație : „Vega“, 
..Orion". „Cometa". „Steaua Româ
nă". „Uranus". „Sirus**... Le scose
seră. smulgîndu-le cu răngile de pe 
stîlpii trufași, petroliștii, si pustimea 
bătea cu bîta darabana în tinichelele 
astrale, iar femeile se uitau de pe 
margini la acest straniu autodafe al 
umilinței si împilării apuse pentru 
totdeauna. A doua zi. directorul 
proaspăt instalat la conducerea rafi
năriei ploiestene ..Astra Română", 
un muncitor comunist din ilegali
tate. mi-a spus: „Bun! Am pre
luat ! Sintem stăpini. Dar trebuie să 
ne dovedim și mai capabili, și mai 
priceputi. si mai buni gospodari ca 
foștii patroni ! Și trebuie să facem 
totul cu demnitate, cu cinste si răs
pundere muncitorească. S-a terminat

loan GRIGORESCU
(Continuare în pag. a Il-a)
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(Urmare din pag. I) 
cu împilarea. Să știi de Ia mine : 
cine e deprins să aibă stăpin. moare 
slugă ! Și chiar dacă acum nu tot 
omul e om. trebuie să tăcem din cit 
mai multi, oameni adevărati. O să 
punem umărul laolaltă și-o să dove
dim 'că sîntem mai pricepuți ca 
ăștia pe care i-am descăunat. Om 
trăi, si-om vedea !“.

Am trăit și-am văzut.

Bătălia pe care o dăm acum pen
tru o nouă calitate se confun
dă cu demnitatea lucrului bine 

făcut, care izvorăște din competenta 
profesională, din conștiința ca și din 
măiestria muncitorului" — îmi spu
nea. în Nicolina-Iașilor. directorul 
marelui combinat de utilai greu, in
ginerul ALEXANDRU DUMITRA- 
CHE. Și eu cred că termenul de 
măiestrie nu poate fi atribuit numai 
creației artistice, deoarece orice 
muncă de calitate implică posedarea 
unei anumite măiestrii fără de care 
randamentul, eficienta, succesul in 
competiția cu ceilalți nu pot fi atin
se. Asa cum după cintec se cunoaște 
pasărea, după lucru se cunoaște meș
terul. Nu degeaba se spune că mina 
meșterului bun e suflată cu aur. Ce 
altceva poate însemna demnitatea 
decît expresia dezvoltării personali
tății omului, a conștiinței sale so
cialiste ?

Lîngă demnitate punem cinstea, 
onoarea, modestia, drept componente 
ale demnității, și din asta ne facem 
propria noastră stare de spirit, nu de 
afișat pe ziduri, ci de trăit cu ade
vărat, ceas de ceas, zi de zi. Un sen
timent care a căpătat o nouă dimen
siune în zilele noastre. Dimensiunea 
propriilor noastre planuri de viitor 
preconizate de partid pentru a sta la 
baza tuturor eforturilor generațiilor 
prezente pentru ridicarea României 
ne cele mai înalte culmi ale civili
zației".

Respectă-mă. să te respect" — 
este vorba maistrului miner 
SIMION DANCIU, Erou al 

Muncii Socialiste, șeful sectorului II, 
orizontul 250 de la mina Cavnic. din 
Maramureș. „Demnitatea și onoarea 
nu se cumpără pe bani ; dacă ele 
nu-ti vin din meritele reale, din 
prestigiul, din reputația cîștigate în 
miilocul celor cu care muncești, de
geaba te bați cu pumnul în piept, 
făcîndu-te «mare și tare», n-o să fii 
decît ca fudulul care-și acoperă prostia 
înzorzonindu-și-o cu vorbe sunătoare". 
Simion Danciu a coborit pentru pri
ma oară în mină acum 43 de ani, 
la vîrsta de 14 ani. Copilul de atunci 
s-a maturizat in miilocul mmerilor 
din stirpea cărora se trăgea, bunicul 
fiindu-i miner si tatăl miner. Dar nu 
singură obîrsia. nici doar timpul în
delungat muncit în mină i-au adus 
recunoașterea meritelor si respectul 
celor din iur. ci tot ce acest om în
seamnă ca univers uman exemplar 
pentru ceilalți, viata întreagă pusă 
în sluiba muncii. Copilandrul de 
demult are acum tîmplele încărun
țite si i se spune „Șimi-baci". Are 
300 de mineri în subordine, dar nu-i 
comandă, ci ii conduce. Și. cum zice 
el. „asta nu este doar o deosebire de 
vorbe... Dă-i omului respectul ce i se 
cuvine, arată-i că-i recunoști demni
tatea. nu-1 jigni, nu-1 lua de sus, 
si-i vei vedea inima înflorind, chipul 
luminindu-i-se. dorința de a face mai 
mult, mai bine crescindu-i înzecit. 
Minerul are demnitatea lui și ea 
izvorăște din demnitatea muncito
rească, iar aceasta este expresia con
științei de sine, onoarea lui. tot ceea 
ce îl îndeamnă pe om să acționeze 
pentru binele general si. totodată, 
pentru propria sa desăvîrsire".

„Uită-te la ei — mi-a spus toamna 
trecută președintele cooperatorilor 
din Bucov, MIȘCA T. COSTICA, 
omul care si-a zis. într-o zi. lui 
însuși : „Mișcă-te Costică", și, pe 
drept cuvînt. pămîntul s-a mișcat — 
uită-te la ei si vei înțelege că toți 

oamenii ne care-i vezi aici nu tră
iesc o singură demnitate, ci îsi au 
demnitățile lor ! Una : demnitatea 
de a fi scăpat de sărăcie. Alta : că 
sint oameni harnici, cu scaun la cap, 
si că. de părerea lor. se tine seama. 
A treia : că nu-i mai umilește ni
meni. și arată- 
mi-1 și mie p-ăla 
care ar mai în
drăzni s-o facă ! 
Iar a patra lor 
demnitate, și nu 
ultima, este drep
tul de a-și face 
planuri, de a-și 
zice că miine va 
fi mai bine decit 
azi, așa cum văd 
că azi le e mai 
bine decit ieri, 
cum le arată 
partidul. Progra
mul lui de dez
voltare a țării, că
reia îi zicem 
Carta viitorului 
României. Acu’ 
vreo cinci-șase ani 
ne-am sfătuit la
olaltă, am chib
zuit întorcind o 
propunere pe toa
te fetele, ba pot 
spune că ne-am 
și sfădit între noi, 
că nu toți văd 
dintr-o dată, că 
ce e alb, e alb. și 
ce-i. negru, e ne
gru : să facem pă- 
mînt roditor din 
malul sting al Te- 
leajehului. Din 
prundișul ăla ne
norocit al gîrlei 
unde s-au tot 
grămădit, ani în 
șir, tot felul de 
deșeuri, gunoaie, 
moloz, și să plan
tăm acolo viță 
de vie. Vreo sută 
dohăzeci de hec
tare. Nu că»n 
asta ne-ar fi ră
mas speranța, dar 
era păcat, zău! 
întreabă-1 pe ță
ran ce simte cînd 
vede pămîntul în 
paragină!. Asta-i 
jignește demni
tatea Iul de om. 
mai mult ca orice. 
Căci el e om al 
pămîntului. A fost 
o muncă titanică! 
Știi ce-i aia tita
nică? Ti-ta-ni-că! 
Eh. să-i fi văzut la 
prima recoltă, sau 
cînd au băut pri
mul must scos din 
strugurii de-aco- 
lo! Crezi că pen
tru țăran există 
o mai mare mîn- 
drie, aș spune 
chiar, o mai mare 
onoare, decît aceea de a ști că el a 
renăscut pămintul ?“.

Viata toată, prin ceea ce tinde 
să înalte omul, nu să-l coboare, 
este un cîmp de bătălie al 

onoare! si al demnității — ne declară 
poetul MIHAI BENIUC. Iar bătălia 
pentru cucerirea demnității nu este 
nici scurtă, nici ușoară. Drumul că
tre ea nu este nici neted, nici larg 
iar faptele care conferă titlul 
demnității nu-s făcute gata, ci se cer 
înfăptuite. Destoinic, adică priceput 
în grad mare să realizezi ceva, nu te 
naști, ci înveți să fii. valorificîndu-ți 
aurul nativ ; uman te face societatea 
sau trebuie să te facă ; iar ca să te 
ridici peste interesele, individuale, 
trebuie să te învingi pe tine zi de zi. 
Treaba aceasta începe din fragedă 
copilărie și nu încetează pină la 
moarte. Cine crede că la un moment 
dat a atins odată pentru totdeauna 
acel grad de dezvoltare și integrare 
socială care-i asigură perpetuu onoa

rea și demnitatea se înșală ! Pentru 
ca demnitatea și onoarea să reziste, 
odată dobîndite. trebuie ca semenii să 
nu-ti poată reproșa nimic pe drept, 
dar mai cu seamă tu să nu-ți poți re
proșa nimic atunci cind îți ești singur 
judecător. Iar pentru asta trebuie să

Țara demnității

fii cu adevărat o personalitate inte
gră, care se bizuie pe autoritatea și 
responsabilitatea faptelor sale, capa
bilă de orice confruntare, și în primul 
rind cu propria conștiință care nu 
este decit o expresie a conștiinței so
ciale și a eticii revoluționare".

La întreprinderea „23 August" din 
Capitală, colectivul de la uzinaj-loco
motive și-a depășit de mult faza de 
„rodaj", trecind proba de foc a cali
tății. „De multi ani mincăm piine 
împreună" — îmi spune șeful secției, 
VALERIU UNGUREANU. Vorbim 
despre „cointeresare", dar pentru noi 
asta înseamnă în primul rind conști
entizarea fiecărui om asupra impor
tanței muncii sale, asupra corelației 
strinse dintre locul său de muncă si 
celelalte mii și mii de locuri de mun
că din întreprindere. Alții sint și tre
buie să fie astăzi stimulii răspunderii 
față de vremurile de demult cind 
omul se considera „cointeresat" doar 
pentru că știa că. la poarta fostelor 
uzine ale domnului Malaxa, alți 20 

de muncitori, șomeri, așteptau să-i 
ia locul. Acum, ați văzut, cred, anun
țurile de la intrările în întreprindere : 
«Angajăm muncitori de înaltă califi
care». A intra la noi, înseamnă a ti 
primit într-un colectiv al demnității 
muncitorești, al unei demnități care 

izvorăște înainte de toate din respon
sabilitate. Din experiența mea vă pot 
spune că celor mai mulți tineri cu 
care lucrez le place să fie învestiți cu 
mai multă răspundere decit cred ei, 
inițial, că pot duce, pentru că numai 
așa pot aspira la atingerea autoper- 
fecționării. Tocmai această demnitate 
muncitorească, adeseori greu dobin- 
dită, ii obligă să nu rămină in urmă, 
să fie’ permeabili la nou, să lupte 
pentru nou. Nu-mi mai amintesc ce 
filozof grec spunea «știu că nu știu 
nimic», dar a spune asta nu cred că 
înseamnă o recunoaștere a capitulării, 
ci necesitatea de a învăța continuu, 
de a nu te mulțumi cu Cit «știi», ci 
de a tine cont de faptul că priceperea 
profesională slab alimentată de sur
sele de informație asupra noului din 
domeniul tău de activitate nu poate 
provoca decît rămînerea în urmă, 
pierderea prestigiului atît de greu 
cucerit, atenuarea. însăși a gradului 
de demnitate atinsă.,.".

De curind, mă aflam la Tirgo- 
viște, in mijlocul constructori
lor. Mi s-a relatat o intimplare 

plină de tile, a cărei eroină era o 
femeie. NICULINA RADULESCU, 
„Nina" din echipa lui Nicolae V. 
Ion. Cind s-a ținut Congresul Consi

liilor Oamenilor Muncii, Nina a ve
nit în Capitală — se afla in conce
diul ei de odihnă — și, pentru că 
făcea parte din consiliul constructo
rilor dimbovițeni, s-a prezentat la 
lucrări, deși nu fusese delegată. A 
cerut să participe. Delegația dimbo- 
vițenilor a fost întrebată ce părere 
are despre această cooptare ad-hoc, 
iar Nina le-a adus argumentul su
prem : „E vorba de demnitatea mea, 
tovarăși, și nu numai de demnitatea 
mea, ci și de a celor cu care lucrez. 
Trebuie să particip la lucrările a- 
cestui congres, doar e congresul nos
tru și, mai înainte, mi s-a spus c-o 
să fiu invitată. Ei bine, am venit".

A participat la lucrări cot la cot cu 
ceilalți. Acum o vedem în mijlocul 
echipei sale, la etajul final al blocu
lui 40 A din complexul 4. Terminau 
o nouă clădire și se pregăteau să 
„atace" complexul 11 din zona căii 
Voevozilor. un cartier în care se vor 
construi, într-un singur an, 1 760 de 
apartamente. Spunea : ,,Dacă locul 

femeii este în egală parte alături de 
bărbat Ia muncă, apoi același loc i 
se cuvine și in treburile de condu
cere, acolo unde se chibzuiesc și se 
hotărăsc toate problemele importan
te. Că dacă tot vorbim despre dem
nitate, ea n-are pentru mine alt în

țeles decit drep
tul la participa
re ; doar tot ce-am 
făcut în tara asta, 
din nimic altceva 
n-a ieșit decit 
din participarea 
tuturor la cauza 
tuturor".

La Brașov am 
asistat la preda
rea cheilor de la 
noile apartamen
te unor familii 
proaspăt stabilite 
in cetatea indus
trială de sub 
Tîmpa. Unul din
tre edili le-a spus 
atunci : „Odată
cu cheia asta, 
cu care veți des
chide ușa nou
lui vostru cămin, 
să știți că mai 
primiți o cheie 
simbolică: cea a 
orașului. Cheia de 
cetățeni ai Bra
șovului. N-aș vrea 
decit ca viata in 
urbea noastră să 
vă transmită cit 
mai curind dem
nitatea civică a 
brașovenilor. Să 
știți, nu-i lucru 
ușor de obținut. 
Vi se pare poate 
că spun vorbe 
mari, dar să știti 
că fără o astfel de 
demnitate care 
înseamnă partici
pare cetățeneas
că. responsabilita
te comună fată 
de tot ce ne pri
vește, nu vă veți 
simți cu adevă
rat cetățenii a- 
cestui oraș. Fie ca 
timpul și cei in 
mijlocul cărora 
veți munci și veți 
locui să vă acorde 
cit mai curind a- 
ceastă înaltă dem
nitate".

La Sfintu Gheor- 
ghe, pe una din
tre cele mai tine
re platforme in
dustriale ale tării. 
BOKOR FRAN- 
CISK, președinte
le consiliului oa
menilor muncii 
de la întreprin
derea de apara- 
taj electric auto 
și motoare elec
trice, îmi vorbea 
despre aspirația 

spre adevărata demnitate muncito
rească trăită de tinerii români, ma
ghiari și germani care lucrau laolaltă 
intr-o întreprindere unde totul arăta 
nou, ca „scos din cutie", și unde or
dinea și disciplina se nășteau din tot 
ce degaja răspunderea comună pen
tru averea ce le fusese încredințată 
de popor spre inteligentă și rodnică 
gestiune. „Vorblndu-le despre dem
nitate. le-am amintit cuvintele lui 

DEMNITATE. Dicționarele explică: „Demnitate, con
știința omului despre propria sa valoare morală, atitudinea 
omului față de sine însuși și recunoașterea de către socie
tate a valorii personalității sale. Vezi cinste, onoare".

Ascultîndu-i pe cei convocați la imaginara noastră 
masă rotundă, definițiile din dicționare, sobre și austere — 
ca orice definiții — parcă se cer completate. Cu un dram 
de suflet. Cu un elan de zbor. Cu avîntul spre viitorul 
comunist pe care acest popor al nostru și-l clădește pe 
propria lui demnitate sădită de strămoși în glia patriei, 
cultivată de revoluționari, rodnicită de marile responsa
bilități ale edificării unei lumi mai drepte și mai bune, mai 
pline de lumină.

Avram Iancu : Natura ne-a lăsat a- 
ceastă splendidă grădină pentru ca 
împreună s-o muncim, impreună s-o 
înflorim, impreună să ne bucurăm 
de roadele ei... Asta este, dacă vreți, 
însăși «cheia» demnității noastre : 
impreună. Munca nu cunoaște na
ționalitate. Nici bucuria succeselor 
obținute, nici înfruntarea greului, 
nici dragostea. Sintem de sute de 
ani impreună și istoria ne este a- 
ceeași. Și dacă am rămas oameni 
veacuri peste veacuri, d-apăi ziua de 
azi abia că trebuie să ne facă mai 
oameni. Eram un oraș patriarhal, și 
trebuie doar să privești in jur ca 
să-ți dai seama cită inteligentă, cită 
energie și cită perseverență au fost 
aici învestite de întregul nostru 
popor, ca să se obțină într-un răs
timp atit de scurt un nou avînt și 
un nou ritm al dezvoltării, căci in
vestiție nu înseamnă numai capita
luri. numai construcții, ci și clarvi
ziune, continuă autodepășire. ridica- ■ 
rea omului la o nouă demnitate. La 
baza tuturor energiilor noastre se 
află cea de căpetenie — unitatea mo- 
ral-politică a întregii națiuni în ju
rul partidului, indiferent de limba 
vorbită de fiecare, un nou nivel de 
aspirații, acela al unui popor liber 
și definitiv stăpin pe soarta sa".

Sînt aproape de-o vîrstă cu 
veacul — imi spunea academi
cianul TUDOR IONESCU, pre

ședintele Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii — și am trăit in 
aCest secol plin de atîtea cuceriri ale 
științei și tehnicii, două războaie 
mondiale și. totodată, toate marile 
prefaceri ale lumii contemporane. 
Una din marile demnități ale existen
ței noastre a constat nu numai din a 
supraviețui, din a ieși victorioși din 
atitea încercări prin cîte am trecut, 
ci de a ne afla, ca națiune socialistă, 
conștiința rolului pe care îl avem de 
jucat in lume și in istorie. Există o 
demnitate a omului, dar și o demni
tate a țării, â națiunii întregi, care 
nu este altceva decit suma tuturor 
demnităților individuale, plus demni
tatea supremă a luptei pentru atin
gerea marilor teluri pe care ni le-am 
propus. Am călătorit mult, am fost 
martor ocular al manifestărilor de 
recunoaștere a demnității de care se 
bucură poporul român in lume, da
torită politicii de pace, de cooperare, 
de securitate și destindere promova
tă de partidul și de statul nostru, 
politică întruchipată în toate acțiu
nile întreprinse în numele României 
pe plan internațional de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in consens și în 
deplină armonie cu vrerile poporu-X 
lui român. Anul trecut am trăit emo
ționantul moment cînd tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i s-a decernat 
Medalia „Frederic Joliot-Curie", 
cea mai înaltă distincție acordată de 
Consiliul Mondial al Păcii. Trăiam 
atunci momentul recunoașterii unei 
înalte demnități și aveam sentimentul 
că fiecare cetățean al acestei țări 
atît de consecvent iubitoare de pace, 
atit de constructiv participantă la 
toate eforturile menite să asigure 
destinderea, securitatea și cooperarea 
în lume, primea aceeași distincție. 
Ne-o meritam, v-o spun fără falsă 
modestie. Și zic «ne-o meritam», 
pentru că omul care s-a făcut pur
tătorul tuturor aspirațiilor noastre, 
animatorul înflăcărat al celor mai 
înalte idealuri ale lumii contempo
rane, recentul laureat al Premiului 
pentru pace ..Simba", este Omul 
Demnității, așa cum țara noastră 
este Țara Demnității".

„Eu sînt anul 79,
port pe chip lumină nouă“

într-una din aceste seri, 
cînd se împodobeau brazii 
și se „ascundeau" darurile 
pentru surprizele din noap
tea Anului nou, ne aflam 
pe scările blocului 320 din 
orașul de reședință al ju
dețului Vîlcea. Am sunat la 
intimplare la o ușă de la 
etajul IV și imediat a ieșit 
în prag un băiat căruia la 
prima vedere i-am dat 20 
de ani.

— Pe cine căutați ? — 
ne“-a întrebat el. Aici lo
cuiește familia Băran.

— Păi, noi am dori să 
vorbim cu stăpînul casei.

— Eu, zice băiatul, sînt 
stăpînul casei. Poftiți, in- 
trați !

Am urmat stăpînul casei 
să vedem familia lui Bă
ran. Am văzut mai întîi o 
tînără frumoasă. Apoi și-a 
semnalat prezența si un co
pil plictisit, pesemne, să tot 
morfolească biberonul in 
gură.

Ne-am îndreptat din nou 
privirea spre „capul fami
liei". Ne privea mindru și 
ne spunea din priviri : Păi 
ce credeți voi ?!

Pe astfel de oameni îi 
cunoști că sînt proaspăt 
uniți după o mulțime de 
lucruri. Stau mereu unul in 
preajma celuilalt și sint 
neîndemînatici în ale casei. 
Dacă-i întrebi ceva, de obi
cei tac. așteptînd amîndoi 
să răspundă celălalt In 
mod sigur, cînd sînt doar 
ei în casă se surprind ți- 
nîndu-se de mînă. Dumitru 
Băran e constructor și pină 
și-a . terminat Maria, soția 
lui. școala au dus-o ceva 
mai greu. Acum, de cînd 
lucrează și ea — pe același 

șantier de construcție la 
care lucrează Dumitru — o 
duc mult mai bine.

— Cît cîștigi pe lună ? — 
l-am întrebat pe bărbat.

— Mă apropii de 2 000. 
Nevasta cîștigă ceva mai 
puțin, dar ne descurcăm 
bine și cu toate că sîntem 
atit de tineri și nu prea 
avem vechime în mun
că (!?) am reușit să punem 

Reportaj pe drumul florilor
și ceva bani de-o parte. 
Cam cu 2 000 pe lună aco
perim toate nevoile — ne-a 
spus în final bărbatul. Tot
deauna banii cîștigați de 
Maria ne rămîn.

Dumitru Băran ne poves
tea. iar nouă ne zburase 
gîndul în altă parte. De 
exemplu, la faptul că acești 
tineri, pină nu de mult ță
rani — unul din Slătioara. 
altul din Stănești — au ve
nit la oraș, au învățat carte 
și meserie fără să plăteas
că nimănui nimic, statul 
le-a dat imediat casă — una 
dintre cele circa 200 000 
cite au fost construite anul 
acesta — masă la cantină, 
iar acum pe Maria o invi
tă — acesta e cuvîntul — 
consiliul popular să-și dea 
copilul la creșă. Nu. nu este 
un destin de excepție, des
tinul familiei Băran este 
destinul a sute de mii de 
familii din România, destin 
creat de socialism, de pu
terea clasei muncitoare. în
tre timp. Dumitru Băran 
și-a mai dezlegat limba :

— Am avut un an plin 
de bucurii. în acest an 
m-am căsătorit cu o fată 
cuminte și frumoasă, am 
un copilaș, avem unde lo
cui, sîntem sănătoși. în 
glastra noastră sînt mereu 
flori proaspete.

Flori. Dumitru Băran ne 
adusese ca argument su
prem al bucuriilor trăite 
prezența permanentă a flo

rilor în casa lui. Flori, bu
chete de flori — simbolul 
din totdeauna al bucuriei. 
Le-am întîlnit adesea și 
noi. în timpul peregrinări
lor noastre reportericești 
prin Vîlcea. Le-am întîlnit 
in casele noi, le-am vă
zut în brațele tinerilor 
care și-au întemeiat fa
milii noi (1 600 în acest 
an), în brațele femeilor care 
au adus pe lume copii (3 500 
de nou născuți în orașul de 
pe Olt). în glastrele localu
rilor de alimentație publi
că. atunci cînd colectivele 
de oameni ai muncii se în
trunesc să petreacă.

Am fost oaspeți în casa 
lui Ion Răducanu din co
muna Băbeni. la 20 km de 
oraș. Zicea Răducanu :

— Uite, acum, în cîteva 
zile, termin casa. Sînt așa 
de fericit că am casă nouă, 
incit simt că nu mai calc 
pe pămint. Cînd ne mutăm 
in ea. mă duc la Rîmnic 
și cumpăr o sută de ga
roafe !

Are casă frumoasă Rădu

canu din Băbeni. Casă cu 
etaj, care după cum spu
nea Fira, nevastă-sa, „m-a 
costat o poală de bani".

— Și de unde ați făcut 
rost de o poală de bani ? 
— am întrebat-o noi.

— Muncim amîndoi — a 
răspuns femeia. Vreți să vă 
arăt ce avem în magazie 1 
7—8 saci mari de grîu, două 
căruțe de porumb, am vîn- 
dut statului, mai alaltăieri, 
doi porci.

Am privit mai atenți în 
jur. Prin cele patru dormi
toare și două sufragerii — 
unele așezate la etaj, altele 
la parter, casa cea nouă are 
bătut parchet. Mai are casa 
lui Ion Răducanu baie, te
lefon. două bucătării și apă 
curentă. îi place mult gos
podinei să-și arate roadele 
muncii. Ride întruna și 
gura nu-i tace deloc.

— Noi, de. ca bătrînii. O 
să ne retragem împreună 
într-un dormitor mai mic. 
Pentru copii am făcut casa.

Vorbind despre copii. Fi- 
rei Răducanu mai-mai să-i 
dea lacrimile de bucurie. 
Vorbind despre copii sau 
poate pentru că și-a reali
zat visul de-o viață — înăl
țarea unei case omenești ? 
Și una. și alta. în orice caz, 
pentru familia Răducanu 
casa cea nouă — cadrul de 
viață, element de confort — 
e o premieră. O premieră 
care se repetă la scara în
tregii țări în mii și mii de 
exemplare. Numai în Bă
beni, primarul a semnat 300 
de cereri ale sătenilor dor
nici să-și ridice casă cu 
etaj. Ne spunea primarul :

— Sînt oameni harnici 
prin părțile noastre, iar 

unii dintre ei. veniți aici cu 
mulți ani în urmă de peste 
munți, sint crescători de a- 
nimale neintrecuți. Datorită 
hărniciei și priceperii, co
muna noastră e ca o floare. 
Avem canalizare și apă cu
rentă pe toate ulițele, șapte 
blocuri de locuințe, 52 de 
autoturisme. 2 brutării, a- 
proape 40 de unități comer
ciale și de ateliere mește
șugărești cu o desfacere de 
mărfuri de peste 40 milioa
ne pe an... După cum vedeți, 
e vorba și de hărnicia 
oamenilor, dar si de grija 
partidului si statului pen
tru om si nevoile lui.

Tot despre omenie — 
proprie societății noastre 
socialiste — despre grija 
pe care organizațiile socia
le, instituțiile si întreprin
derile statului o au pentru 
fiecare om în parte, ne-a 
povestit emoționată, cu cu
vinte calde de mulțumire, 
Maria Belivac. o tinără fe
meie. lucrătoare la Combi
natul chimic de produse 
sodice din localitate.

— Cred. zicea fericită 
Maria, că sînt una dintre 
excepții : m-am născut de 
două ori. Prima dată mi-a 
dat viață mama, iar în a- 
cest an mi-au dat viață 
medicii.

Iată, pe scurt, faptele : 
în urma unui accident. Ma
ria Belivac este adusă in 
stare gravă la Spitalul ju
dețean Vîlcea. Pacienta 
era. practic, fără tensiune. 
Se stabilește rapid că bol
nava are o puternică hemo
ragie interpericardică ce 
tampona inima făcîndu-i 
activitatea imposibilă. Spe
cialiștii sint alertați. Viața 
unui om e în primejdie. 
Aproape instantaneu se 
formează o echipă de sal
vare. începe lupta cu se
cundele. cu fracțiunile de 
secundă. în urma inter
venției chirurgicale apar 
primele semne bune. Apoi, 
curind. în deplină securita
te. bolnava este transpor
tată cu salvarea antisoc la 
Spitalul Fundeni din Bucu
rești. Ne spunea, cu bucuria 
datoriei împlinite, dr. Ion 
Șerbulescu de la Spitalul 
județean Vîlcea :

— Am aflat cu satisfac
ție că doi mari specialiști, 
cum sînt profesorii loan 
Pop D. Popa și M. Barnard, 
ultimul aflat intr-o scurtă 
vizită la clinica din Fun
deni, au apreciat mult in
tervenția chirurgicală făcu
tă la Vîlcea, excluzînd în 
același timp oportunitatea 
altei intervenții.

— Citi oameni au luptat 
să-ți redea viata. Mana 
Belivac ?

Femeia se îmbujorează, 
devine puțin stîngace, se 
gindeste.

— Cu totul, cred că o 
sută.

O sută de oameni în 
luptă pentru viata unui 
om. Mii de oameni în ha
late albe pentru viata oa
menilor . din județ. Peste 
150 000 —■ în întreaga țară.

...Sintem la Olănești-Băi. 
La un moment dat. am ză
rit oameni multi în fața 
unei vile, așezată nu de
parte de drum. Se aflau, 
pilcuri — pilcuri, bărbați și 
femei. Erau țărani, se ve
dea bine după căciulile lor 
țuguiate, după jachetele de 
aba groasă, după întreaga 
lor înfățișare.

— La noi. pe Murăș... 
povestea unul.

— Amu. dacă ar fi omăt... 
zicea altul.

Erau cu totii veniti la 
odihnă. Am intrat în vorbă 
cu unul dintre ei. un om 
mai in vîrstă. trecut de 70 
de ani. dar incă în putere 
si verde ca bradul. ÎI chea
mă Anghel Malcea si e din 
comuna Luncăvita — Tul- 
cea. Nea Anghel e un om 
așezat și serios. potrivit 

vîrstei pe care o are. iar 
vorba lui e așezată si cum
pănită bine.

— Păcat de cei din leatul 
meu care au murit timpu
riu. zicea bătrinul. Ar fi 
avut ce vedea acum în tara, 
românească. Țărani la odih
nă! Cine-și putea închipui, 
cu 30—40 de ani in urmă, 
că se va intimpla această 
minune ? Noi. țăranii, la 
odihnă, noi. cei mai orop
siți din întreaga tară... E 
al cincilea an de cind vin 
la odihnă si la tratament. 
Primul an am crezut că e 
vreo glumă, vreo intimpla
re sucită, ca tocmai eu, 
Malcea. să fiu trimis la 
munte fără să plătesc ni
mic. Pe urmă a venit Ia 
mine un tinerel de la 
C.A.P. si m-a lămurit mai 
bine cum stă căzu’ cu oa
menii muncii... îmi ride 
inima cind mă gîndesc ce 
vremuri s-a brodit să apuc. 
E drept, ne mai spunea el, 
cheltuie mult C.A.P.-ul cu 
noi la odihnă, la tratament, 
pentru ca să ne creștem 
copiii, dar nici oamenii nu 
se lasă mai prejos. Să vă 
dau o pildă : noi am reușit 
anul acesta să producem 
în cimp dhiar cîte 12 000 kg 
de porumb la hectar. Știu- 
letii erau asa. de mari in
cit puteam să-i cărăm pe 
brațe ca pe lemne.

Așa ne vorbea nea An
ghel si din toată înfățișa
rea lui se desprindea bucu
ria de a fi si el. la bătri- 
nețe, om între oameni, 
plimbat prin toată tara, 
fără să plătească nimic, „că 
așa a hotărit adunarea ge
nerală a C.A.P.-ului". să se 
odihnească, să vadă cîte 
n-a văzut o viată, să-și 
caute sănătatea. Si de bună 
seamă, așa. ca lui nea An
ghel. le ride inima si așa 
ne-ar fi vorbit alte zeci de 
mii de țărani, care se află 
la casele lor de odihnă și 
tratament din Geoagiu, 
Sărata Monteoru. Amara, 
Nicolina, Buziaș, Covasna, 
Lacu Sărat. Bizusa. Bala.

Sintem din nou in orașul 
de reședință al județului. 
Pe o stradă ceva mai lătu
ralnică — zarvă mare. Ne 
uităm peste gard si zărim

cei 
are 
in- 
in-prescolare. Am 

„cancelaria" grădi- 
Grădinița e curată 
paharul. Unii copii

pe dată cîteva ciopoare de 
copii, care ciripeau, se 
zbenguiau veseli si zglobii 
ca vrăbiile vara după 
ploaie. De fapt, păreau că 
sint multi, dar era doar o 
mină de copii fată de 
aproape un milion citi 
tara întreagă in aceste 
stitutii 
trat în 
niței.
cum e 
mai mititei ne-au si încon
jurat uitindu-se curioși la 
noi cu ochii lor rotunzi ca 
mărgelele.

— Al cui ești tu, mă, 
țică ? — am întrebat pe 
unul.

— Al lui Băiașu. Mămi
ca mea e la magazin. îm
parte copiilor jucării.

— Tăticul meu lucrează 
la construcții — zise altul.

— Al meu e la combina
tul chimic. Cred că se joa
că la grădinița oamenilor 
mari.

— Ne-am străduit să de
monstrăm părinților, invi- 
tîndu-i aici, ne spunea di
rectoarea. să înțeleagă șî 
ei că fiii si fiicele lor nu 
stau la grădiniță doar să 

să se joace, 
aici primesc 

elementare de 
desen, 
fizică.

mănînce si 
Dimpotrivă, 
cunoștințe 
muzică, de scriere, 
igienă si educație ____
Și. oricum, pentru părinți 
e foarte economicos. Edu
cația. ingrijirea medicală, 
locuința, hrana îi costă pe 
zi ceva mai mult de... 
1 leu 1

într-un tîrziu se „lipise" 
de noi un băiețel de 3—4 
ani. Și-a luat inima în 
dinți si ne-a rugat să spu
nă o poezie. L-am încu
rajat :

— Zi-i !
•— „Eu sint anul 79, 
Port pe chip lumină nouă. 
Nu vă mirați că sint mic 
Că-n curind voi fi voinic*.

Dan Pirnea îl cheamă pe 
băiat. Dan părea că nu re
cită. ci cintă. iar glasul lui 
cristalin era glasul copiilor 
de pe aceste meleaguri, 
glasul copiilor tării.

Gh. GRAURE 
Ion STANCIU
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în cronica împlinirilor noastre socialiste

UN AN DIN VlRSTA REPUBLICII 1978
„Strălucitele realizări din anii republicii sint o expresie concludentă 

a justeței politicii partidului nostru, care nu cunoaște datorii și aspirații mai înalte 
decît asigurarea progresului și înfloririi întregii națiuni".

NICOLAE CEAUȘESCU

I

tn acest an ți în primii trei ani ai cincinalului. Din marele raport 
față cîteva rezultate mai semnificative, demons trind convingător ceea 
harnic, strîns unit în jurul partidului, liber și stăpîn unic și deplin al 
prietar și beneficiar a tot ce înfăptuiește.

O economie dinamică
pe temelia industrializării

.1... J .. •<«-.«#»
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Desen de Tudor ISPAS

capacitâți ale rafinăriei vor

w •
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e Volumul desfacerilor de mărfuri a spo
rit în primii trei ani ai cincinalului, la pro
dusele de bază, cu CIRCA 30 LA SUTĂ.

LEI lunar, fiind cu aproape 
mare decît în 1975.

• în anii 1976—1978 au fost construite
APROAPE 500 000 LOCUINȚE din fon
durile statului și din fondurile populației.

• începînd cu acest an s-a trecut la re
ducerea treptată a săptămînii de lucru, 
măsură de care au beneficiat 1 371 500 
de oameni ai muncii.

mai mari decît în 1975, ca urmare a spo
ririi retribuțiilor și a creșterii numărului 
locurilor de muncă.

reale ale țărănimii cunosc

Furnalul nr. 5 de la Goloți, cu o capacitate proiectata 
de 2 700 mc, produce singur, intr-un an. de 14 ori mai 
multă fontă decît se realiza in România anului 1938 și 

de 6 ori mai multă față de anul 1950

© Veniturile
în acest an, față de 1975, o creștere de 
CIRCA 20 LA SUTĂ.

Colentina — un nou și modern cartier de locuințe din Capitală

© Retribuția medie netă a ajuns în 1978 la
CIRCA 2 000
25 la sută mai

epublica împlinește astăzi 31 de ani. Ce a însemnat pentru poporul nostru anul care se încheie, 
cu ce fapte se înscrie el în cronica edificării socialiste a patriei ? Anul 31 al Republicii este 
un an în care oamenii muncii au obținut realizări remarcabile în transpunerea în viață a hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, în înfăptuirea obiectivelor cinci

nalului, fiind marcat de mari împliniri pe planul creșterii avuției naționale și ridicării bunăstării po
porului. 1978 este anul în care industria și agricultura țării au cunoscut ritmuri susținute de dezvoltare, 
anul în care s-a trecut la aplicarea noului mecanism economico-financiar, anul în care colectivele de 
oameni ai muncii au acționat cu stăruință pentru înfăptuirea obiectivului fundamental stabilit de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului — de a transforma acumulările cantitative 
într-o calitate nouă, superioară. Sub conducerea clarvăzătoare a partidului — forța dinamizatoare a 
uriașelor energii creatoare ale națiunii noastre — am făcut în acest an noi și importanți pași înainte pe 
calea progresului și civilizației socialiste.

Sint numeroase realizările obținute de oamenii muncii din industrie, de pe șantiere și ogoare, 
al țării, prezentăm în pagina de 
ce poate să realizeze un popor 
destinelor sale, producător, pro-

• Ritmul mediu anual de creștere a produc
ției industriale, în primii trei ani ai cincinalu
lui, a fost de 11,2 LA SUTĂ, comparativ cu 10,2 
la sută cît a fost prevăzut inițial.

trează progresele înregistrate în creșterea efi
cienței economice.

• România socialistă a realizat în anul 1978 
în numai 7 ZILE întreaga producție industrială 
a anului 1948. Numai producția suplimentară 
realizată în primii trei ani ai cincinalului se 
ridică la circa 60 MILIARDE LEI.

• Pe baza politicii consecvente de indus
trializare a tuturor zonelor tării, 31 DE JUDE
ȚE realizează în acest an o producție indus
trială care depășește 10 MILIARDE LEI, com
parativ cu 21 în 1975.

• în primii trei ani ai cincinalului, produsul 
social a crescut cu 9 LA SUTĂ, iar venitul na
țional cu APROAPE 10 LA SUTĂ, ceea ce ilus-

• Recolta de cereale a tării în 1978 se ridi
că la APROAPE 19 MILIOANE TONE ; în pri
mii trei ani ai actualului cincinal s-au obținut 
producții superioare, care depășesc cu mult 
recoltele din perioada corespunzătoare a cin
cinalului trecut.

• Notăm aici în chenarul sărbătoresc al sfîrșltului de an numele 
județelor care au raportat înfăptuirea sarcinilor pe trei ani ai cinci
nalului cu cel puțin o lună înainte de termen : Satu Mare, Covasna, 
Suceava, Sălaj, Neamț, Bihor, Botoșani, Maramureș, Arad, Timiș, 
Caraș-Severin, Sibiu, Mureș, Harghita, Brașov, Hunedoara, Alba și 
municipiul București. • Cu Intrarea în funcțiune a centralelor de la 
Băbeni și lonești, numărul stelelor de pe Olt se ridică la cinci. în 
replică, o nouă hidrocentrală, Budeasa, a 16-a unitate energetică 
construită pe firul Argeșului. • O importantă premieră industrială la 
Reșița : motorul diesel naval de 20 000 cai putere, cel mai mare de 
acest fel produs în țară. Motorul, destinat echipării navelor oceanice 
românești de 55 000 tdw, are o forță de tracțiune echivalentă cu aceea 
a 400 de autoturisme („Dacia" puse alături. ® Consecvent cu sine în 
întrecerea dintre organizațiile județene de partid, în acest an Clujul 
și-a așezat la rever cea de-a treia „stea" a Republicii. ® Excavatorul 
electric ESE-8001, scos „în lume" în vară, de brăileni, este de 34 
de ori mai mare decît primul excavator românesc fabricat în 1952. 
Drumul de la primul gînd al proiectantului la prima apăsare de 
buton a utilajului terminat a durat mai puțin de un an. ® Noul tractor 
românesc — A 1 800 A, fabricat la Craiova, a intrat în nomenclato
rul produselor pentru export al industriei noastre constructoare de 
mașini. • Raportînd îndeplinirea planului pe anii 1976—1978, 
industria construcțiilor de mașini face și bilanțul amplificării 
zestrei sale tehnice în această perioadăau intrat în funcțiune 
peste 500 de noi capacități de producție, amplasate în toate județele 
țării. • Galații, la jumătatea drumului: combinatul de pe dealul 
Smîrdanului a atins cifra record de 5 milioane tone oțel. Capacită
țile prevăzute să Intre în funcțiune în viitor vor ridica 
producția de oțel Ib o cotă dublă : 10 milioane tone anual. O în 
perimetrul fabricii de autoturisme OLTCIT au apărut primele utilaje: 
presele de 300 și 400 tone forță aparținînd halei de presaj greu. 
Zgomotul lor ne face să auzim șl mai aproape de noi glasul roților... 
autoturismelor. • în munții Gor|ulul, constructorii forțează porțile lu
minii : la prima hidrocentrală din complexul hidroenergetic Cerna — 
Motru — Tismana au început probele tehnologice. în apele Cerne! 
„plutesc", mai limpezi ca oricînd, kilowații-oră.

Pe cel mai mare șantier al petrochimiei din actualul cincinal —

L'S*

platforma Midia—Năvodari — primele 
intra în curind în funcțiune

Repere-argument din 
bătălia pentru o calitate 

nouă, superioară
• Din cele peste 2 000 DE PRODUSE NOI SAU MODERNI

ZATE introduse în fabricație în cursul acestui an în ramura construcțiilor 
de mașini, enumerăm cîteva, adevărate creații de vîrf ale tehnicii româ
nești: tractorul de 360 CP, autobasculanta de 50 tone, excavatorul ,cu 
cupă de 8—10 mc, locomotiva diesel electrică de 2 400 CP, modelul 
perfecționat al calculatorului „Felix C 512", strungul carusel de 16 metru

• Unitățile Industriei ușoare au realizat in acest an ~ ~’nn k,Oî 
MODELE de tricotaje de bumbac, lînă șl fire sintetice, ponao. „a pro
duselor de calitatea I ridicîndu-se la 89—96 la sută din producția totală 
a acestui sector.

• Din sporul de 13 miliarde lei producție suplimentară realizată 
in trei ani din cincinal de oamenii muncii din industria Capitalei, 
97 LA SUTĂ a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii; 
in industria județului Galați, productivitatea muncii a sporit în anii 
1976-1978 cu 38,4 LA SUTĂ.

® Printre sutele de tehnologii de înaltă eficiență aplicate pentru 
prima dată sau extinse în industrie, menționăm: obținerea benzii din 
oțel carbon pentru industria electrotehnică, turnarea de precizie, extru
darea la rece, realizarea roților motoare, sustentația hidrostatică.

• în cadrul bunilor gospodari ai resurselor materiale s-au remar
cat : oamenii muncii din industria județului Vrancea, care au econo
misit anul acesta 157 mii mp țesături, 80 mii kWh energie electrică, 
1 600 tone combustibil convențional; cei din industria |udețului Me
hedinți — 3 400 tone metal, 13 milioane kWh energie electrică, 
31 500 tone combustibil convențional; cei din industria județului Hu
nedoara — 170 milioane kWh energie electrică.

O Pe ansamblul industriei chimice, volumul resurselor energetice 
secundare recuperate în acest an echivalează cu 3,7 milioane tone com
bustibil convențional.

Investim mult pentru 
progres, pentru bunăstare

Sporim avuția națională, 
trăim mai bine

Dezvoltarea economică mereu mai ac
celerată a țării, ridicarea continuă a ni
velului de trai al populației se sprijină pe 
opțiunea economică și socială fundamenta
lă a partidului nostru de a aloca în acest 
cincinal o cotă 
— din venitul 
dezvoltare.

O în primii 
realizat în economia națională un volum 
investiții de CIRCA 520 MILIARDE LEI, 
aproape tot atît cît s-a realizat în cinci
nalul precedent.

© în 11 luni din acest an au fost puse în 
funcțiune aproape 460 CAPACITĂȚI DE 
PRODUCȚIE industriale și agrozooteh
nice importante, dintre care un număr de 45 
înainte de termen. .Dintre premierele indus-

itialtă — de 33—34 la sută 
național pentru fondul de

trei ani ai cincinalului s-a 
de

triale ale anului 1978, amintim : primele ca
pacități de la combinatele de utilaj greu din 
lași, Cluj-Napoca și Craiova, Combinatul si
derurgic din Călărași, furnalul de 2 700 mc 
de la Combinatul siderurgic Galați, fabricile 
de tricotaje din Petroșani, Hunedoara, Huși 
și Cehu Silvaniei, noi capacități și instalații 
la Combinatul chimic Victoria, întreprinderea 
mecanică și cea de alumină din Oradea, 
Șantierul naval din Tulced, întreprinderea de 
ferite din Urziceni.

• în prezent. 68 LA SUTĂ din volumul 
fondurilor fixe ale economiei naționale sint 
noi, datînd din ultimii 10 ani.

© în acest an au fost create circa 
300 000 NOI LOCURI DE MUNCĂ, 
numărul personalului muncitor pe ansamblul 
economiei naționale ajungînd la peste 7 mi
lioane.

® în 1978 s-a încheiat, cu trei luni mai 
devreme decît era prevăzut inițial, prima 
etapă a majorării retribuțiilor din acest cin
cinal ; prin această devansare oamenii 
muncii au beneficiat de un plus de venituri 
de 2,1 MILIARDE LEI.

O Fondurile bănești ale personalului 
muncitor sint in acest an cu 38 LA SUTĂ

Am parcurs în acest an, ca și în perioada ce a trecut din 
acest cincinal, o etapă bogată în împliniri ale muncii mi
nunatului nostru popor. Cu mîndrie și satisfacție pentru tot ce 
am realizat, pășim într-un nou an — al patrulea din actualul 
cincinal — avînd un program însuflețitor de muncă și creație, 
care mobilizează energiile și voința întregii noastre națiuni. 
An hotărîtor al cincinalului, 1979 este anul în care economia 
românească se va ridica pe o nouă treaptă a dezvoltării sale. 
Este un an în care înaltul dinamism economic va fi însoțit sau, 
mai bine zis, va fi determinat de o calitate nouă, superioară, 
de creșterea accentuată a eficienței economice în activitatea 
tuturor întreprinderilor și ramurilor’

Cu încredere fermă în politica partidului — care întruchi
pează năzuințele și aspirațiile întregului popor — cu conștiin
ța de a ne ști făuritorii tuturor realizărilor, să ne consacrării 
toate energiile noastre creatoare, întreaga forță a brațelor și 
minții noastre înfăptuirii sarcinilor cantitative și calitative ale 
planului pe anul viitor, asigurînd astfel înaintarea fermă a 
României socialiste pe calea prosperității și civilizației.
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Republica,
vatră întinerită a

Aniversarea Republicii 
constituie in fiecare an 
prilej de examinare a îm
plinirilor noastre. Au tre
cut treizeci și unu de ani 
de la acel sfirșit de de
cembrie in care poporul 
român a hotărit să dea 
o altă structură statului, 
să schimbe forma de gu- 
vernămînt și să înteme
ieze Republica. Era o ce
rință de neevitat a isto
riei. a revoluției. Mo
narhia. înlăturată acum 
treizeci și unu de ani. nu 
putea să asigure dezvol
tarea societății româ
nești pe noua cale pe 
care pornise poporul ro
mân.

Anii care au urmat au 
fost ani de luptă cu 
vechiul, cu noul, cu na
tura. cu noi înșine. Tre
buia să schimbăm totul, 
în sensul de a înlătura tot 
ceea ce împiedica mersul 
înainte pe un drum ab
solut nou și de a construi 
o orinduire cum nu mai 
fusese vreodată pe acest 
pămint al țării noastre.

Ne-am îndeplinit mi
siunea pe care ne-am 
luat-o acum treizeci, și 
unu de ani 1 Conștiința 
noastră și realitățile din 
jurul nostru ne îndreptă
țesc să dăm un răspuns 
afirmativ, pentru că trăim 
intr-un stat modern, so
cialist. cu o economie di
namică, in plină dezvol
tare, cu un sistem politic 
și social superior celor 
precedente, in care omul 
și-a găsit demnitatea și 
rostul de a fi om, stăpin 
pe destinele lui.

Am fost o țară înapo
iată. Nu poporul purta

vina, ci orînduirea. A 
trebuit să învingem sără
cia și rămînerea în urmă 
într-un ritm accelerat, 
impus de istorie, să ne 
construim industria și să 
ne făurim o agricultură 
care să ne asigure, fără 
nici un risc, hrana cea de 
toate zilele. Dar. toate a- 
cestea nu se fac cu a- 
nalfabeți, așa cum marea 
majoritate dintre noi era 
acum treizeci și unu de 
ani. A învățat carte un

al omului, o dată venit 
pe lume, este acela de a 
trăi. Dar, pentru a trăi, 
trebuie să măninci. să te 
îmbraci, să locuiești — o- 
menește, să te educi. 
Pentru a le avea pe toa
te acestea, este nevoie să 
muncești, pentru că ni
meni nu ți le poate da 
gratuit. Și pentru a munci, 
societatea este obligată, 
prin structura ei. să-ți 
creeze posibilitatea con
cretă și nu numai...

George MACOVESCU

popor întreg și nu nu
mai să scrie și să citeas
că. S-a ridicat la lumina 
științei întregul norod. 
Fiii analfabeților de a- 
cum treizeci și unu de 
ani lucrează și conduc 
azi industria electronică, 
industria petrochimică, 
industria mașinilor și u- 
neltelor, fabrică strunguri 
cu comandă automată și 
televizoare, avioane și lo
comotive electrice, sînt 
profesori universitari și 
cercetători în laboratoare 
extrem de complicate. 
Revoluția a răscolit min
țile oamenilor, le-a pus 
în adevărata valoare po
tențialele lor de muncă, 
le-a dinamizat voința.

Spuneam că în Repu
blica noastră, omul și-a 
găsit demnitatea sa, și-a 
obținut drepturile sale 
fundamentale. Se vor
bește mult în societatea 
capitalistă despre aceste 
drepturi. însă se face pu
țin. Dreptul fundamental

„dreptul" abstract. De 
aici, din acest drept con
cret la muncă izvorăsc 
toate celelalte drepturi. 
Or. societatea noastră, 
Republica. garantează 
fiecărui cetățean al său 
și dreptul și posibilitatea 
de a munci. Nu există în 
această țară om valid 
care să nu aibă locul lui 
de muncă, unde să-și 
dezvolte capacitățile cu 
care l-a înzestrat natura. 
Această realitate de ne
contestat ii dă conștiința 
adevăratei lui libertăți. 
Cetățeanul Republicii So
cialiste România nu de
pinde de un individ, un 
trust, un monopol, ci de 
propria lui muncă. în 
fond de el însuși. Mun
ca și nimic altceva este 
elementul esențial care 
stabilește și determină 
raporturile dintre individ 
și societate, dintre om și 
organizarea economică, 
politică și socială a vie-

< v ■■țarii
ții Iui, organizarea nu ca 
scop in sine, ci pentru 
sine, pentru om.

în anii Republicii, cul
tura românească. mi
lenară prin tradițiile ei, 
a renăscut, a căpătat noi 
dimensiuni, cuprinzînd 
întregul popor. Dacă vor
bim despre apariția omu
lui nou. atunci trebuie să 
subliniem rolul culturii în 
formarea conștiinței aces
tui om. contribuția crea
ției spirituale, a creației 
artistice, a literaturii. Su
prastructura este un ele
ment dinamic în societa
tea noastră. Opera de 
artă a devenit o necesi
tate. Cartea și spectaco
lul sînt tovarăși de ne
despărțit ai omului de 
azi, ai constructorului so
cialismului în România, 
și această realitate o a- 
testă tirajele volumelor 
ce apar, tiraje de ne
conceput altădată, numă
rul de spectatori în săli
le de teatru, cinemato
graf, concert, și solici
tarea tot mai mare pen
tru noi forme de culti
vare și educare spirituală 
a maselor.

Așa se prezintă Repu
blica noastră la tînăra. 
foarte tinăra vîrstă de 
treizeci și unu de ani. 
Realizările din aceste trei 
decenii — timp atit de 
scurt în istoria unui po
por — ne îndreptățesc să 
privim cu siguranță și în
credere in viitor. în vii
torul acestei țări și al a- 
cestui neam al nostru 
care au meritat întot
deauna o soartă mai 
bună. Acum și-o făuresc 
singure. Desen de Mihail GION

î
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Dintotdeauna și pînă in veșnicie 
e patria 1 
Sudoarea de pe fruntea tuturor 
e patria !
Aici și acum, nu o simbrie 
e patria !
Nu un negoț de preț trădător 
e patria !
Ființă aleasă, ca ochii curată
e patria !
Cămașă de prunci, nu jocul de sorți 
e patria !

nn/V P'atrâ de nemurire tăiată 
e P 
înălțata nu din mila marilor Porți 
e patria !

Ființă fără de asemănare 
e patria !
Aer omului bun, repetat,
e patria 1
Drum drept, nu sucită cărare 
e patria 1
Focul sîngelui nescăpătat 
e patria !
O luptă continuă pentru mai bine
e patria I
Jertfă, renunțare și bucurie
e patria !
încredere în partid, în ziua de azi și 

de 
e patria 1
Nu și în cei ce nu vor să mai fie 
e patria !
Patria e mai presus decît toate
(Numai căldura mamei îi stă pe aproape) 
Patria e mai presus de viață și moarte ! 
Ca soarele e patria 1 Și ca

nepieritoarele-i Ape !
Alexandru BRAD

\

Ani de
încă un an bogat în fapte 

și realizări se adaugă celor 
trei decenii care s-au scurs 
de la proclamarea Republi
cii. Perioada, deși extrem de 
scurtă, dacă o raportăm la 
istoria de peste două mi
lenii a poporului nostru, 
poartă densitatea unor pro
cese de epocă, ce au schim
bat structural țara, au re
voluționat gindirea și con
științele, au redîmensțon#t 
potențialul material și u- 
man și l-au pus în colabo
rare, au redat poporului a- 
tributele sale inalienabile 
de stăpîn unic și deplin pe 
propriul destin. în acest 
scurt timp. România a re
ușit să se dezvolte multila
teral. să își edifice econo
mia după principii științi
fice, să își modernizeze 
toate structurile sale. Tara 
noastră s-a afirmat. tot
odată, activ pe plan inter
național și și-a ciștigat 
multi prieteni datorită po
liticii sale realiste și dina
mice ivorite din opțiunile 
ferme ale întregului popor 
pentru pace și înțelegere 
intre națiuni, pentru o lar
gă deschidere spre coope
rarea internațională, indi
ferent de sisteme sociale.

Printre marile realizări 
din anii Republicii aș re
ține. cu deplină satisfacție, 
faptul că in societatea noas
tră știința poate omagia Re
publica. într-adevăr, știința 
a dobindit toate atributele 
unei forțe de producție, de 
impresionante dimensiuni, 
proprii societății moderne, 
care îi grăbește ascensiu
nea. îi revoluționează re
sorturile și dă tehnicii un 
conținut nou. Ea este che
mată să ofere soluții pentru 
probleme vitale ale progre
sului societății. Procesul cu
noașterii. al pătrunderii a- 
dînci in tainele naturii și al

puternică afirmare a
valorificării cuceririlor știin
ței în beneficiul oamenilor, 
înregistrează un ritm fără 
precedent Ramuri noi la 
frontiera dintre disciplinele 
clasice s-au dovedit deose
bit de fecunde, iar cultiva
rea lor, adevărate magis
trale către viitor. Odată cu 
cucerirea puterii politice de 
către clasa muncitoare si 
instaurarea Republicii «-a 
pornit la o mare operă de 
organizare a științei, de for
mare a cadrelor de cerce
tători. de fixare a marilor 
obiective, de di
mensionare a ca
drului de afirma
re a științei ro
mânești. Toate 
forțele capabile 
să își pună inte
ligența în slujba poporu
lui au găsit nemijlocit 
cîmp de afirmare, s-au dez
voltat in anii Republicii, 
maturizindu-se în focul 
luptei pentru progresul eco
nomiei. științei și culturii.

Ar fi dificil de enumerat 
marile acțiuni care au ur
mărit asigurarea unui sta
tut al științei în țara noas
tră la înălțimea rolului a- 
cesteia în viata contempo
rană. Sînt totuși posibile 
citeva mențiuni care contu
rează ampla prețuire de 
care se bucură în Republica 
Socialistă România activita
tea de creație științifică și 
slujitorii săi. Relevant este 
faptul că știința a devenit 
o componentă a Programu
lui general de dezvoltare a 
tării. Cercetarea științifică 
se desfășoară pe baza unui 
plan mobilizator, contopind 
într-un tot creația științifică 
și materializarea tehnolo
gică. Din aceeași viziune a 
izvorît și ideea concentrării 
forțelor științifice pe ra

muri de activitate în insti
tute centrale și academii de 
profit De această concen
trare a forțelor s-a ținut 
seama in orientarea moder
nă dată învățăm.! ntului. do
meniu in care cadre de înalt 
nivel cultural, științific îm
bină instruirea cu cerceta
rea și practica productivă. 
Această orientare pune în 
valoare marele potențial pe 
care îl reprezintă profesorii 
și tineretul studios, il in
tegrează organic în detașa
mentul activ al realizatori

Acad. prof. Cristofor SIMIONESCU

lor politicii partidului în 
domeniul științei.

După Congresul al IX-lea 
al partidului, obiectivele 
cercetării științifice au fost 
stabilite cu deosebită clar
viziune. Ele privesc toate 
domeniile de activitate dar 
nu ca știință în sine, ci ca 
știință racordată la activi
tatea uriașă, de construcție 
a socialismului. Aprecierea 
modului în care răspund 
cercetătorii noștri științifici 
acestor deziderate a fost 
formulată Ale tovarășul 
Nicolae Ceaușescu deosebit 
de elocvent în cuvîntarea 
prilejuită de deschiderea 
noului an de învățămint : 
„La progresele generale ale 
societății noastre cercetarea 
științifică a adus și aduce o 
contribuție foarte importan
tă. Multe din noile instala
ții, din noile tehnologii și 
din noile produse pe care ie 
realizăm sînt rezultatul ac
tivității și gindirii cercetă
torilor, ale oamenilor de 
știință, ale Întregului nostru 
popor, care demonstrează si 
în acest domeniu marile

sale capacități, talentul său, 
hotărîrea de a fi permanent 
în fruntea' luptei pentru 
progres și civilizație, de a 
face totul ca țara noastră 
să meargă cu pași Fepezi 
înainte, spre cele mai înalte 
cuceriri ale gemului uman", 

în științele fundamentale 
s-au abordat teme de larg 
interes, care au condus la 
punerea în valoare a unor 
noi materii prime, la dez
voltarea unor concepte și 
discipline noi, la realizarea 
de tehnologii originale. Ma

rile combinate in
dustriale au co
respondent în ști
ință, institutele 
centrale de ramuri 
purtînd sarcina de 
a alimenta conti

nuu producția cu solu
ții noi. spre a tine pa
sul cu progresele tehnicii 
mondiale. Au fost create 
Centrul național de fizică 
de la Măgurele, Institutul 
central de chimie, Institu
tul de informatică, institu
tele centrale de biologie, 
geologie etc.. în total fiind 
12 institute centrale și un 
însemnat număr de unități 
de cercetare in cadrul Aca
demiei de științe agricole și 
al celei de științe medicale, 
în același timp s-au dez
voltat sectoarele științelor 
sociale, chemate să își a- 
ducă contribuția la studie
rea și elucidarea unor im
portante probleme teoretice 
ale construcției noastre so
cialiste, la marile confrun
tări ideologice din lumea 
contemporană.

în ultimii ani s-a adîncit 
procesul de democratizare 
și de împlinire pe plan per
sonal a idealurilor oame
nilor de știință, care își 
văd astfel materializate as
pirațiile în viata socială.

științei
Procesul de democratizare a 
științei s-a afirmat cu pu
tere mai intîi prin larga ac
cesibilitate la cercetarea 
științifică a tuturor celor 
capabili. Un exemplu îl o- 
feră manifestările de masă 

r ale- oamenilor muncii. în 
ampla acțiune de stimulare 
a creativității tehnico-știin- 
țifice desfășurată în cadrul 
Festivalului națiorial „Cîn- 
tarea Românibi". • Dezbate
rea problemelor controver
sate. marele număr de ma
nifestări științifice, publi
cațiile de specialitate oferă 
posibilitatea confruntărilor 
de idei pentru găsirea celor 
mai bune căi de cunoaștere, 
a celor mai eficiente soluții. 
Știința românească este an
gajată într-un program care 
situează România printre 
țările cu economia cea mai 
dinamică. Dezvoltîndu-se, 
creația științifică româneas
că își afirmă puternic vo
cația sa umanistă, țara 
noastră militând ferm pen
tru dezarmare, pentru folo
sirea resurselor materiale și 
spirituale în scopul creșterii 
bunăstării oamenilor.

Acestea sînt cîteva din 
temeiurile care atestă că. 
în anii Republicii, România 
a înregistrat mari progrese 
în toate sectoarele de acti
vitate. iar știința și-a găsit 
definitiv făgașul firesc al a- 
firmării sale.

în pragul noului an, toți 
creatorii de valori materiale 
și spirituale din țara noas
tră sînt hotărîți să înfăp
tuiască neabătut politica 
partidului, marile obiective 
puse în față de secretarul 
său general, să muncească 
cu pricepere și pasiune pen
tru înflorirea patriei socia
liste. pentru bunăstarea și 
fericirea poporului.
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A inimii lumină
Cea mai frumoasă dintre flori e fara. 
Mireasma ei e-a inimii lumină.
Străbunii-i cintă-n seve, primăvara, 
Limpezi izvoare-i curg la rădăcină.

Intrăm în noul an cu țara-n floare 
Și țara va să lege rod bogat — 
Iubirea noastră fără-asemanare, 
Nădejde tu ne ești, și gînd curat.

Un tricolor ni-i sufletul pe zare •
Prelung în viitor desfășurat.
Intrăm în noul an cu țara-n floare
Și rodul țârii fi-va rod bogat I

Dim. RACHIC1

Cîntec
Un cîntec se cuvine, un cînt deplin, înalt
Cît zările acestea albastre, carpatine,
Un cînt aprins și falnic, ca purpura din fald, 
Pe care harnic vîntul să-l poarte-n zbor 

cu sine.

Un cînt în care tandru să se îngemăneze 
Viorile din rîuri și lanuri foșnitoare 
Cu freamătul vestalic de focuri veșnic treze 
Ce fac să dogorească metalul în cuptoare.

Un cîntec-imn în care, entuziaști, poeții
Să își unească versul cu cel al ciocîrliei 
Și pe vrăjite strune, în clarul dimineții, 
Șuperb să îl răsfire pe cerul României.

Un cîntec lin și candid, ca pașnica ninsoare 
Ce cade peste brazda sub care boabe vii 
Iși caută statura de lujer către soare 
Spre-a străluci în stema cu spice aurii.

Un cînt suav pe frunza cea veșnic doinitoare 
A codrilor cu ramuri vibrînd sub bolta vastă 
Pentru această naltă lumină roditoare
Ce se așterne calmă peste nădejdeg noastră.

Un cînt pentru tot omul străbunului pămînt 
Cu sufletul și gîndul arzînd ca o făclie, 
Visînd în vrednicie, mereu prin timp durînd 
Ca tot mai mîndră pururi Republica să fie...

Ion SEGARCEANU

Adine 
Republica mă leagă 

De steaua picurînd din slavă,
Pe galon tremuratu-i fir
Boabe de rouă pe otavă, 
De sîngele ce-a curs martir,

De grava orgă a pădurii 
în zbuciumul unei furtuni, 
Multiplicat chipul naturii 
In ton, culoare și minuni,

De tinerețea-n toiul muncii, 
Smulgîndu-i vremii veșnicia, 
De cite-n somn gînguresc pruncii, 
Cu ei crescîndu-ne mîndria,

De lung și leneș țărmul verii, 
De vadul plin de amintiri, 
Balade spuse cu oierii 
Pe drumul naltei împliniri.

Și cînd de toate m-oi desprinde, 
Nu voi simți păreri de rău, 
Căci alți ochi farmecul l-or prinde 
Uimiți, — din coapsă de Ceahlău I

Octav SARGEȚIU
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„Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie"
De secole, în conștiința 

oamenilor noțiunea de re
publică a reprezentat ceea 
ce este mai drept și mai u- 
man. Acum 130 de ani mare
le poet revoluționar Petofi 
Sândor, pentru care liber
tatea a însemnat libertatea 
tuturor oropsiților. a scris : 
„Republică, tu prunc al li
bertății. / Și mamă a ei. a 
lumii salvatoare".

La rindul său, marele re
voluționar român Nicolae 
Bălcescu scria : ....românii
au nevoie să se întocmeas
că in republică democratică. 
...Republica este un stat în 
care oamenii adunați îngri
jesc singuri de soarta lor. a- 
vind în lucrarea lor drept 
regulă dreptatea și drept 
țintă frăția".

Intr-adevăr, cînd cel mai 
buni fii ai popoarelor au 
spus: „Nu vrem tirania!" 
— ei au luptat pentru re
publică: atunci cind au
luptat pentru o țară libe
ră. suverană, in care po
porul iși hotărăște destinul, 
o țară unde „pasărea al
bastră a fericirii" este me
reu prezentă — lozinca lor 
mobilizatoare a fost ideea 
republicii.

Istoria ultimelor trei de

Cercurile falnicului arbore

cenii ale României a dove
dit pe deplin dreptatea a- 
celora care au făurit re
publica in patria noastră 
prin jertfe imense. Sub 
egida republicii, a autenti
cei democrații instaurate in 
urmă cu 31 de ani și per
fecționate neîntrerupt, dar 
mai ales ultimii ani,, avind

un conducător înțelept cum 
este Partidul Comunist Ro
mân, țara este în plină 
dezvoltare. România so
cialistă a cucerit noi și noi 
piscuri pe calea dezvoltă
rii sale economice, a înflo
ririi culturii și civilizației- 
A dobindit un mare pres
tigiu în întreaga lume — 
încununare a contribuției 
prețioase aduse la rezol
varea probleme
lor majore ale is
toriei contempora
ne. a eforturilor 
susținute depuse 
în scopul instau
rării unui climat 
de pace și secu
ritate. pentru pro
movarea idealului colabo
rării șt prieteniei între toa
te popoarele lumii. Patrie a 
unui popor iubitor de pace, 
de muncă liberă pentru 
împlinirea aspirațiilor sale 
legitime, România oferă 
astăzi. în cadrul celor pes
te trei decenii de dezvol
tare, imaginea unei țări în
floritoare in care poporul 
ef‘e pe deplin stăpin pe 
soarta lui. hotărit să dea 
viață, prin fapte, unul mă
reț program de viitor tra
sat de partidul nostru co
munist In acest tablou 
măreț al muncii și luptei 
unite sălășluiesc și izvoa
rele civilizației și culturii, 
ale artei noastre socialiste.

Arta de valoare presupu
ne o matură gindire so- 
cial-politică — puternică 
angajare față de istoria 
contemporană, față de cei

cărora li se adresează. în
tr-un asemenea cadru își. 
îndeplinește cu adevărat 
menirea artistul-cetățean, 
artistul preocupat ca arta 
lui să aibă maximă au
diență în rîndurile maselor 
largi, contribuind la trans
formarea conștiințelor, la 
cristalizarea atitudinilor, 
însuflețind resursele crea
toare ale omului. în aceas

BISZTRAI Măria, 
directoarea Teatrului maghiar de stat 

din Clui-Napoca

ta constă, de fapt, liberta
tea creației contemporane 
care are posibilități multi
ple de a juca un rol im
portant în viața cetății, în 
existența oamenilor, im- 
pulsionindu-i, însuflețin- 
du-i in lupta și munca lor 
pentru un viitor măreț și 
fericit. O astfel de liber
tate autentică, în care se 
dezvoltă armonios perso
nalitatea umană, un astfel 
de climat democratic in 
care fiecare este nu numai 
liber, dar și dator de a 
contribui activ, de a-și 
spune deschis opinia în ve
derea îmbunătățirii muncii, 
a lichidării rapide a nea
junsurilor — iată cuceriri 
esențiale pe care aceste 
peste trei decenii ale Re
publicii, cu deosebire ulti
mul dintre ele, le-au con
solidat, dindu-le o mare și

durabilă strălucire. Iată de 
ce viața creatorilor de azi, 
români, maghiari, germani 
sau de alte naționalități, nu 
poate fi separată de rela
țiile umane, de viața di
namică și efervescentă care 
îi înconjoară, de marile 
aspirații ale societății noas
tre socialiste. îndemnați 
de bucuria de a trăi 
in republica noastră so

cialistă. ne între
băm mereu în ac
tivitatea de zi cu 
zi : ce impune 
menirea- noastră 
— aici si acum ? 
Și nu cunoaștem 
tintă mai înaltă 
decît aceea de a 

da glas în modalități artis
tice cît mai variate dra
gostei de patrie, frumuseții 
si complexității eroului 
contemporan, fidelității sale 
față de pămîntul natal.

Moștenitori și continua
tori ai unei culturi cu a- 
dinci tradiții în viata po
porului nostru, creatorii 
României socialiste, fără 
deosebire de naționalitate, 
au menirea de a exprima 
idealurile, aspirațiile, rea
lizările. cerințele fiilor săi, 
ale oamenilor muncii. A- 
ceasta înseamnă a face să 
răsune mesajul frăției, al 
angajării unanime pentru 
înfăptuirea sarcinilor mă
rețe în formarea omului 
nou. In promovarea artei 
militante și mobilizatoare, 
care trezește în oameni 
conștiința puterii și a mi-

slunil pe care o au de în
deplinit, care propagă idei
le nobile ale umanismului 
nostru revoluționar. Astfel, 
considerăm că unul dintre 
principiile de bază ale me
nirii noastre, • care ne face 
cinste, este să fim părtași 
la munca de construcție a 
patriei, de edificare mo
rală.

Avem toate condițiile de 
a ne afirma personalitatea, 
de a dezvolta cultura noas
tră specifică în limba ma
ternă, cultură profund an
corată în realitățile patriei 
noastre comune. încadrîn- 
du-ne organic în circuitul 
spiritual al țării.

Elogiul pe care îmi în
gădui să-l aduc Republicii 
noastre socialiste, acum la 
a 31-a aniversare a procla
mării sale, doresc din ini
mă să-l transform, alături 
de toți colegii și tovarășii 
mei. in noi și noi . fapte 
creatoare capabile să emo
ționeze. să-i însuflețească 
pe oamenii scumpei noastre 
patrii in munca și lupta 
lor. Astfel că dacă m-aș 
întreba cu versul marelui 
nostru poet, Mihal Emines- 
cu. „Ce-ți doresc eu ție, 
dulce Românie", aș răs
punde că astăzi, mai mult 
ca oricînd, este necesar să 
ne dorim nouă înșine, tu
turor fiilor patriei, un 
mare avînt constructiv, un 
nemărginit elan creator pe 
aripile căruia să străba
tem noi culmi in drumul 
nostru dîrz spre comunism.

Cu mulți ani în urmă și 
totuși parcă abia ieri, exact 
acum trei decenii, într-o 
seară de iarnă treceam cu 
o căruță prin una din fru
moasele păduri de la poa
lele munților Perșani. Stă
team lingă un căruțaș bă- 
trin care ii însoțise pe ace
le meleaguri atit pe tatăl, 
cît și pe bunicul meu. Era 
pe înserat, iarnă și ger, iar 
razele lunii se împleteau cu 
albul umbrit al zăpezii în
tr-o armonie stranie. Natu
ra respira liniște și pace, 
imaginînd acea măreție 
simplă într-o rriultitudine 
țnfmită de aspecte,, acea 
grandoare calmă care o de
finește. Căruțașul era unul 
dintre acei oameni ge
neroși la vorbă, un creator 
de frumos in fraze măsu
rate, dar larg arcuite, al
ternate din cînd în cind 
cu cite o frîntură de doină. 
Timpul se scurgea agale și 
pe nesimțite, alunecind 
înainte odată cu drumul. Și 
totuși, peisajul schimbător 
se vedea cuprins de un aer 
de baladă fiindcă virstni- 
cul meu tovarăș și înțelep
tul prieten grăia în legea 
lui despre „Țara Plaiurilor". 
Din cînd în cind, parcă la 
începutul unei strofe noi 
care dădea cuprinsului po
vestirii cite un sens între
gitor, cel care mina caii 
revenea asupra ideii că așa 
s-ar zice din bătrîni Ar
dealului : „Tara Plaiurilor".

în trecerea anilor, viața 
mi-a purtat pașii pe melea

guri diferite. Nicicînd însă 
și niciunde nu m-am des
părțit sufletește de cele 
trăite de mine atunci, in 
adolescență, la noi acasă. 
Dimpotrivă, urcînd povîrni- 
șul vieții, aceste amintiri au 
îmbrăcat semnificații tot 
mai adinei și de-a dreptul 
definitorii pentru muzicia
nul care doream să devin. 
Dacă aș compara imaginea 
de atunci cu tabloul vast,

mare mirare, dar și de mare 
bucurie văzînd și luind 
parte la prefacerile, trans
formările luminoase ale pa
triei socialiste. Iată sursa 
cea mai viabilă a creației 
noastre din acești ani.

Mi-am dat seama, cu 
timpul, că prin felul meu 
de a fi, de a gindi și a în
țelege rostul lucrurilor, am 
extins in esență „Țara Pla
iurilor" asupra patriei în-

Wilhelm BERGER

de o neasemuită bogăție 
și frumusețe al Republicii 
noastre de azi, desigur că 
am avea în față „portretul" 
unui drum, al unui vast 
urcuș al țării noastre în 
acești ani de profunde mu
tații economice, social-po- 
litice, culturale. „Tara Pla
iurilor", păstrindu-și esen
ța ei trainică și bună, călită 
în focul veacurilor de luptă 
eroică, de muncă neobosi
tă, a devenit astăzi o țară 
modernă, cu o industrie și 
o civilizație avansate, al că
rei popor grăbește pasul 
spre a ajunge din urmă ță
rile dezvoltate, spre a re
cupera rapid ceea ce orîn- 
duirile trecute au ținut pe 
loc. în anii Republicii noas
tre și, cu deosebire, în ul
timul deceniu, căruțașul a- 
mintirilor mele a avut din 
belșug motive de uimire, de

tregi, asupra României în 
bogăția ținuturilor ei de 
ieri și de azi. în acest spi
rit am compus simfonia 
„Luceafărul" și cantata 
„Dintre sute de catarge" pe 
versul lui Eminescu. Și, 
pentru că noi construim pe 
ceea ce este durabil din 
tradițiile noastre, continu- 
indu-ne trecutul, dînd va
lorilor lui noi și mai mari 
dimensiuni, am socotit ne
cesar să aduc un omagiu, 
in spirit contemporan, ace
lor străvechi urme dacice 
din munții Orăștiei, în fres
ca intitulată „Sarmizegetu- 
sa“. Și, de asemenea, tot 
sub îndemnul vibrațiilor 
venite din „Țara Plaiurilor" 
am scris și poemul „Muncii 
înfrățite", dedicat acelora 
care prin eroismul lor coti
dian, prin tenacitate și ne
înfricare urcă Republica

noastră pe culmi de pro
gres și civilizație. Creația 
fundamentală a acestor ani 
este desigur omul liber, 
stăpîn pe destinul său, un 
om multilateral care se dez
voltă intr-o orinduire a eti
cii și echității adevărate, a 
deplinei democrații, a me
ritelor provenite din mun
că cinstită. Iată de ce cin
stim realizările obținute in 
domeniile vieții materiale 
și spirituale pe care le cu
noaște România în anii Re
publicii : sint înfăptuiri 
care s-au născut și se nasc 
sub ochii noștri, la care am 
participat cu toții, în de
plină egalitate. Năzuiesc, 
alături de ceilalți creatori, 
să dau expresie in limbajul 
artei muzicale marilor în
făptuiri care ne umplu su
fletul de mîndrie, indem- 
nîndu-ne să înălțăm laudă 
omului care-și făurește pro
priul său destin, într-o 
țară liberă condusă spre 
culmi, vizionar, de partidul 
comunist, de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

De ziua Republicii ne 
simțim îndemnați să între
prindem. deopotrivă obiec
tiv și afectiv, cile un bilanț, 
să măsurăm valoarea ma
teriilor care s-au adăugat 
în noul cerc crescut pe 
trunchiul trainicului co
pac : cît de puternic stră
lucește cununa marilor 
izbînzi ale poporului în 
drumul său spre comunism!
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Tovarășului HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Socialiste Albania
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Prezi

diului Adunării Populare a Republicii Populare Socialiste Albania, în numele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al 
meu personal, vă adresez sincere felicitări și calde urări de succes în înalta 
misiune ce v-a fost încredințată.

Sînt convins că relațiile tradiționale și colaborarea prietenească dintre 
cele două țări, dintre popoarele român și albanez, se vor dezvolta continuu, 
în interesul construcției socialismului in țările noastre, al luptei împotriva 
imperialismului și colonialismului, pentru o politică de prietenie și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Socialiste Albania
în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, 

vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de succes cu prilejul reîn- 
vestirii dumneavoastră în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Socialiste Albania.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA

Stimați tovarăși,
La cea de-a 60-a aniversare a creării Partidului Comunist din Germania, 

Comitetul Central al Partidului Comunist Român transmite Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit din Germania, tuturor comuniștilor și 
oamenilor muncii din Republica Democrată Germană felicitări cordiale și 
salutări frățești.

De la începutul existenței sale. Partidul Comunist din Germania a luptat 
cu consecvență pentru apărarea intereselor vitale ale clasei muncitoare, a 
condus și organizat lupta tuturor forțelor democratice și progresiste împotriva 
fascismului, pentru libertate și democrație. După crearea Republicii 
Democrate Germane — primul stat german al muncitorilor și țăranilor —, 
oamenii muncii au obținut, sub conducerea Partidului Socialist Unit din 
Germania, succese remarcabile în edificarea socialismului, în dezvoltarea 
continuă a economiei, științei și culturii, in ridicarea bunăstării materiale și 
spirituale, în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al IX-lea al Partidului 
Socialist Unit din Germania pentru făurirea societății socialiste dezvoltate 
în R. D. Germană.

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că. In spiritul întîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
și tovarășul Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., relațiile de 
prietenie și colaborare frățească, multilaterală dintre Partidul Comunist 
Yomân și Partidul Socialist Unit din Germania, dintre Republica Socialistă 

imânia și Republica Democrată Germană vor cunoaște o dezvoltare continuă, 
interesul popoarelor noastre, cauzei păcii și socialismului în lume.
Cu prilejul acestei aniversări, vă adresăm dumneavoastră, întregului 

' tid și tuturor oamenilor muncii urări de noi succese în activitatea dedicată 
.oririi Republicii Democrate Germane.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cronica zilei
în perioada 23—30 decembrie a.c., o 

delegație a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, condusă de Abu 
Jaf far, director al Departamentului 
Politic, a făcut o vizită de prietenie 
în țara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.,

în cursul șederii in tara noastră, 
delegația a avut intilniri la Comite
tul Central al partidului cu tovarășul 
Vasile Mușat, secretar al C.C. al 
P.C.R., și la Ministerul Afacerilor 
Externe, cu tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant a.l Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe. S-au dis
cutat probleme de interes comun pri
vind dezvoltarea raporturilor de prie
tenie, colaborare și solidaritate dintre 
P.C.R. și O.E.P. și s-a făcut un 
schimb de-păreri în legătură cu situa
ția din Orientul Mijlociu, cu viata po
litică internațională actuală.

Oaspeții au vizitat unele obiective 
economice și sociale.

★
Vineri a fost semnat, la Bucu

rești, Protocolul de colaborare teh- 
nico-științifică pe anul 1979 între 
Asociația crescătorilor de albine 
din România și întreprinderea de 
cercetare și producție apicolă 
„PCELOPROM" din U.R.S.S. Do
cumentul prevede colaborarea in 
selecția și ameliorarea albinelor, in 
producerea de material biologic, pre
cum și schimburi reciproce de uti
laj, unelte și material apicol, de pu
blicații și documentație de speciali
tate.

A apărut: 
„Revista economică" 

nr. 52/1978
„Vibrant omagiu adus perso

nalității tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, muncii sale neobosite, 
închinată binelui? și fericirii poporului, 
cauzei socialismului și păcii in 
lume" ; „30 decembrie 1947 — 30 de
cembrie 1978. Unitate indestructibilă"; 
„Accentuarea caracterului industrial 
al economiei — factor primordial al 
trecerii la un nivel mediu de dezvol
tare" ; „Agricultura românească pe 
coordonatele progresului" ; „Dinamici 
și restructurări în nivelul de trai" ; 
„Utilizarea superioară a resurselor — 
generator al creșterii economice" ; 
„Economisirea energiei și creșterea 
economică : orizont 2000“ ; „Perspec
tivele utilizării resurselor vegetale 
ale oceanului planetar" ; „Șantier 
editorial 1979“ ; „Destinderea și pacea 
— chezășie a împlinirii valorilor so- 
cial-umane ale civilizației omenirii" ; 
„Cursa înarmărilor — o problemă 
gravă a zilelor noastre".

Ajutor acordat de România populației sinistrate 
din Sri Lanka

în urma ciclonului care s-a abătut 
asupra Republicii Democratice Sri 
Lanka. Guvernul Republicii Socialis
te România, prin intermediul Consi
liului Național al Societății de Cruce 
Roșie din Republica Socialistă Româ

nia. a acordat Guvernului Republicii 
Sri Lanka și Crucii Roșii dlr această 
tară un ajutor constînd din medica
mente pentru a veni in ajutorul 
populației sinistrate.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

SATU MARE întreceri in ediția de iarnă a „Dacladei"
în cadrul ediției de iarnă a „Da- 

ciadei", în întreprinderile, instituții
le și școlile municipiului Satu Mare 
au loc concursuri de șah, tenis de 
masă, popice, handbal și altele, com
petiții la startul cărora se aliniază 
multi tineri. La Liceul industrial nr. 
5 din Satu Mare, spre exemplu, a 
fost organizat un concurs de tenis de 
masă, cu participarea a numeroși e- 
levi. Primele trei locuri au fost o- 
cupate de Vasile Dani, Matei Rabi și

G. Fischer. Peste 100 de speranțe ale 
baschetului sătmărean și-au disputat, 
zilele acestea, intîietatea in cadrul 
festivalului municipal al minibas- 
chetului, competiție organizată de co
misia județeană de specialitate de pe 
lingă consiliul județean de educație 
fizică și sport. La fete au cîștigat e- 
chipele Scolii generale nr. 1 și Clu
bului sportiv școlar, iar la băieți, pe 
primul loc s-a situat echipa Școlii 
generale nr. 1.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

tv
Programul 1
13,00 Telex
13,05 Țară scumpă, Românie — melodii 

populare
13.25 Satul de azi — orașul de mîlne
13,45 Concert de prînz
14.25 Corespondenții județeni transmit...
14.40 Versuri pentru Republică
15,00 Anul sportiv 1978
16.20 Tragerea de amortizare ADAS
16.30 Agenda culturală. Manifestări cul

turale organizate in cinstea ani
versării Republicii

17,00 Ancheta. TV: Oamenii faptelor șl 
laptele oamenilor

17.25 Cutezători spre viitor.
13.40 Antologia filmului pentru copii și 

tineret. Anii de aur ai comediei
19.30 Telejurnal • In cinstea aniversării 

Republicii — raportul unei țări 
întregi

20.20 Imn pentru stema Republicii. 
Spectacol dedicat celei de-a 31-a 
aniversări a proclamării Republicii

21.30 Film serial : Om bogat, om sărac.
22.20 Telejurnal

vremea

1979 - ANUL INTERNAȚIONAL AL COPILULUI
Mesajul secretarului general al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 
— în legătură cu proclamarea anului 
1979 drept An internațional al copilu
lui, secretarul general ; al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a dat publicității un 
mesaj în care relevă că evenimentul 
este menit să stimuleze toate statele 
lumii in elaborarea și traducerea în 
viață a unor programe vizînd reali- 
lizarea bunăstării materiale și spiri
tuale a copiilor. Anul 1979, se men

ționează in document, oferă tuturor 
popoarelor și guvernelor lumii posi
bilitatea de a demonstra că pot ac
ționa în mod eficient în vederea rea
lizării acestui țel. Kurt Waldheim 
lansează un apel la întreprinderea de 
acțiuni pe plan mondial vizînd crea
rea condițiilor necesare unui viitor 
fericit, lipsit de pericole pentru co
piii din lumea întreagă.

Adunare festivă la Berlin
BERLIN 29 (Agerpres). — La Ber

lin a avut loc, vineri, o adunare fes
tivă a Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
consacrată Împlinirii a 60 de ani *de 
la crearea Partidului Comunist din 
Germania — informează agenția 
A.D.N.

în prezidiul adunării au luat loc 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D.G., alți con
ducători de partid și de Stat.

Despre importanța evenimentului 
sărbătorit a vorbit Kurt Hager, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G.

Intilnire Erich Honecker - Georges Marchais
BERLIN 29 (Agerpres). — După 

cum informează agenția A.D.N., la 
Berlin a avut loc o intilnire intre 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., și Georges Marchais, 
secretar general al P.C. Francez, aflat 
la odihnă în R.D. Germană. S-a sub
liniat importanța unor noi pași con
structivi in interesul păcii, pentru 
curmarea cursei înarmărilor, pentru

dezarmare șl colaborare internațio
nală. P.S.U.G. și P.C.F. sînt hotărîte 
să-și intensifice colaborarea penj.ru 
ca, tinind seama de condițiile de 
luptă concrete în care acționează fie
care partid, să contribuie și mai efi
cient la consolidarea păcii și securi
tății, la progresul social și la un viitor 
fericit al popoarelor — relevă agen
ția A.D.N.

NICARAGUA

Acțiuni în vederea întăririi unității forțelor 
revoluționare

MANAGUA 29 (Agerpres). — în- 
tr-un comunicat dat publicității la 
Managua, Mișcarea Poporul Unit 
— grupare politică de opoziție din 
Nicaragua — a lansat un apel la u- 
nitate tuturor forțelor populare ni- 
caraguane ce se pronunță pentru în
lăturarea de la putere a regimului 
dictatorial al lui Somoza și pentru 
instituirea unui guvern democratic, 
de largă unitate națională. Documen
tul subliniază că mișcarea armată a 
maselor populare din Nicaragua se 
consolidează permanent, în vreme ce 
dictatura lui Somoza se susține nu
mai prin forța armelor, crime. în
chisori și genocid. Mișcarea Poporul 
Unit relevă, totodată, că este ne
cesară o întărire a eforturilor în di
recția cristalizării unității forțelor 
revoluționare din Nicaragua, ceea ce

va duce la formarea unui front pa
triotic național, regrupind toate or
ganizațiile democratice, populare șl 
patriotice din tară.

Considerînd că prezenta sa este ne
cesară în cadrul activității politice 
naționale. Grupul „Cei 12“ — impor
tant nucleu al opoziției democrate 
față de regimul dictatorial al lui A- 
nastasio Somoza — a renunțat la a- 
zilul politic pentru a se reîntoarce 
în Nicaragua, se arată într-un docu
ment semnat de reprezentanții aces
tei formațiuni politice, dat publici
tății la Madrid.

Grupul „Cei 12" adresează, totoda
tă, un apel la formarea unui front 
patriotic împotriva regimului somo- 
zist, la care să participe toate orga
nizațiile democratice și progresiste 
din tară, inclusiv cele care fac parte 
din Mișcarea Poporul Unit și din 
Frontul Amplu Opozitionist,

Funeraliile Iui Houari Boumediene
ALGER 29 (Agerpres). — Vineri au 

avut loc la Alger funeraliile națio
nale ale lui Houari Boumediene, 
președintele Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, președintele 
Consiliului Revoluției. La ceremonia 
de doliu au particioat personalități 
oficiale algeriene, membrii familiei 
defunctului, o mare mulțime de oa
meni. care au adus un ultim omagiu 
marelui dispărut.

Au participat, de asemenea, dele
gații oficiale din numeroase tari.

Secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost reprezentat 
de o delegație condusă de tovarășul 
Emil Bobu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia.

Din delegație au făcut parte Ilie Râ- 
dulescu. ministru secretar de stat la

Ministerul Afacerilor Externe, și Ioan 
Lăzărescu. ambasadorul României in 
Algeria.

La catafalcul cu corpul neînsuflețit 
al președintelui Houari Boumediene, 
in semn de omagiu adus marelui 
prieten al României, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu a fost 
depusă o coroană de flori.

Ceremonia de doliu a avut loc la 
Cimitirul El-Alia. A luat cuvintul 
Abdelaziz Bouteflika. membru al 
Consiliului Revoluției, ministrul afa
cerilor externe, care a evocat viața 
și lupta lui Houari Boumediene, 
opera sa pusă in slujba propășirii 
economice și sociale a Algeriei, cau
zei păcii si colaborării între popoare, 

în acordurile imnului funebru, 
corpul neînsuflețit al lui Houari 
Boumediene a fost depus în cripta 
aflată în Careul Martirilor, unde 
sint înmormîntați și alți luptători 
pentru libertatea poporului algerian.

„Poporul namibian este hotărit să-și intensifice 

lupta de eliberare"
Declarația președintelui S.W.A.P.O.

DAR ES SALAAM 29 (Agerpres). 
— Organizația poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) intenționea
ză să-și intensifice lupta armată de 
eliberare — a declarat, la Dar Es Sa
laam, președintele S.W.A.P.O., Sam 
Nujoma. Totodată, el a arătat că 
„S.W.A.P.O. adresează un apel către 
opinia publică progresistă din lumea 
întreagă de a-și intensifica sprijinul 
material, politic și diplomatic pentru 
poporul Namibiei".

Președintele S.W.A.P.O., care se află 
la Dar Es Salaam pentru convorbiri 
cu Julius Nyerere, președintele Tan
zaniei, a relevat, in continuare, că 
regimul de apartheid întreprinde in

Namibia manevre menite să faciliteze 
exploatarea în continuare a bogății
lor subsolului namibian de compa
niile transnaționale,. în vreme ce po
porul suferă de pe urma sărăciei, 
foametei și ignoranței.

Sam Nujoma a calificat alegerile 
înscenate de rasiști în Namibia drept 
un act de agresiune, „căruia 
S.W.A.P.O. îi va răspunde prin inten
sificarea luptei armate". „Responsabi
litatea pentru eliberarea Namibiei o 
poartă poporul namibian Însuși și noi 
rugăm statele membre ale Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.) să ne 
ajute material și politic, pentru a ac
celera emanciparea Namibiei".

Reuniunea economica din Jamaica
KINGSTON (Agerpres). — Reu

niunea economică de la Runaway 
Bay (Jamaica), la care sînt prezențî 
șefii de stat sau de guvern a șapte 
țări participante la „dialogul Nord- 
Sud" (Venezuela. Nigeria. R.F.G., Ca
nada. Norvegia. Australia și Jamai
ca), își continuă lucrările.

La sfîrșitul primei zile de dezba
teri. premierul jamaican, Michael 
Manley, a declarat că reuniunea vi
zează doar realizarea unui dialog 
„pentru obținerea unei mai bune în
țelegeri in privința adoptării de de
cizii care să elimine sărăcia, subdez
voltarea șl inegalitățile ce există as
tăzi în lume". Pe ordinea de zi a 
primelor dezbateri — a precizat el — 
au fost înscrise probleme privind

crearea unei asociații între țările 
producătoare și consumatoare de ma
terii prime (zahăr, cafea, cacao etc.), 
menite să reglementeze situația e- 
xistentă pe piața mondială. A fost 
luată, totodată, in discuție crearea 
eventuală a unui fond comun intre 
„cei șapte" prezenți la Runaway Bay, 
ca și chestiunea unei liberalizări a 
schimburilor comerciale în lume. O 
deosebită atenție — a spus Manley — 
se acordă aspectelor legate de creș
terea eoonomică a țărilor în curs de 
dezvoltare, de înlăturarea inegalită
ților existente în sfera relațiilor co
merciale internaționale, ce afectează 
„lumea a treia", și de instituirea unei 
noi ordini internaționale.

agențiile de presă transmit:

Ieri, la Focșani, a continuat meciul 
internațional de tenis pe teren aco
perit dintre echipele masculine ale 
României și Ungariei. înaintea ulti
me' -'rtide, cea de dublu, conduc te- 
nism^nii noștri.

La Port Washington continuă tur
neul internațional de tenis pentru 
juniori (jucători pină la 18 ani). Te- 
nismanul român. Florin Segărceanu 
l-a învins în turul trei cu 6—2, 6—3 
pe pakistanezul John Porter.

Au continuat campionatele inter
naționale de tenis ale Australiei. Re
zultate mai importante : Roche 
(Australia) — Tiriac (România) 6—3, 
6—0, 6—3 ; Rosewall (Australia) — 
Stanbury (S.U.A.) 6—2, 6—4, 6—2 ; 
Ashe (S.U.A.) — Kleege (Ș.U.A.)
6—3, 6—3, 7—6 ; Case (Australia) — 
Noah (Franța) 4-6, 4—6, 6—3, 6—3, 
6—1.

Timpul probabil pentru zilele de 31 
decembrie 1978 și 1 și 2 ianuarie 1979. 
In țară : Vreme calda la început, apoi 
in curs de răcire ușoară. Cerul va fl 
mal mult noros. Vor cădea precipitații 
locale,' mal frecvente în jumătatea de 
nord a țării. Vint moderat, cu intensi
ficări locale in zona de munte. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 6 și plus 4 grade, mai coborite 
în a doua parte a intervalului în estul 
Transilvaniei, iar cele maxime între 
minus 2 și plus. 8 grade local mai ri
dicate in prima zi. In București : 
Vreme caldă, mal ales în prima parte 
a intervalului.

cinema
• Compania a 7-a sub clar de 
luni : SALA PALATULUI — 
17.15; 20.
• Lanțul amintirilor: PATRIA — 
16; 19. BUCUREȘTI — 15,45; 19, 
FAVORIT — 16; 19.
• Agentul liniștit: CENTRAL •— 
15; 17,30; 20.
• Totul pentru fotbal: SCALA —
15.45; 18; 20.15, CAPITOL — 15.45; 
18; 20.15, FEROVIAR — 15,45;
18; 20,15.
• Optimiștii : LUCEAFĂRUL — 
15,15; 17.45; 20.
• Ecaterina Teodoroiu: GRI VITA
-- 15,45; 18; 20.15, GLORIA —
15.45: 18; 20,15, AURORA — 15;
18; 20.
• Insule în derivă: FESTIVAL — 
15,45: 18; 20,15.
A Toți sau nici unul: BUZEȘTI 
15: 17.30; 20.
• Aurul lui Mackenna: VICTORIA 
— 15,30; 19, GIULEȘTI — 16; 19.
• Circiuma de pe strada Piatniț- 
kaia: BUCEGI — 15; 17.30; 20.
• Cascadorii: EXCELSIOR —15.45;
18; 20.15, MELODIA — 15,45 ;
18; 20,15.
• Din nou împreună: VOLGA —
15,45; 18,15; 20.30, MIORIȚA —
15,30; 17,45; 20,15, MODERN —
15.45; 18; 30,15.
O Albinele sălbatice: EFORIE —

15; 17.30; 20, TOMIS — 15: 17.30; 20.
• Jezebel: CINEMA STUDIO —
14; 16; 18; 20, DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20. *
• Mama: CINEMA STUDIO — 
10 ; 12.
• La noi era liniște: LIRA — 
15,30: 18; 20.
• Talismanul — 15,30 ; înainte de 
tăcere — 17.30; 19,30; FERENTARI.
• Contele de Monte Cristo: CO- 
TROCENI — 15; 17,30; 20.
• Rătăcire: VIITORUL — 15.30;
17.45; 20,15.
• Acel blestemat tren blindat : 
DACIA — 15,15; 17.30: 20. FLA
CĂRA — 15,45; 18; 20.15.
• Pe aripile vîntului (ambele 
serii) — 11,45; Gioconda fără suris 
— 16,15; Carabinierii — 18,30; 20,30: 
CINEMATECA.
• Rîul care urcă muntele: POPU
LAR — 16; 18; 20.
• Fiul „Feței palide": PACEA - 
15; 17,30; 20.
• Acțiunea „Arsenal": ARTA — 
15,30; 18; 20.15.
• Animalul : FLOREASCA — 15; 
17.30 20.
• Orașul-fantomă: MUNCA —
15,45; 18; 20, COSMOS — 15,30;
17,45; 20.
• Revanșa: PROGRESUL — 16 : 
18; 20.
• Dueliștii: FLAMURA — 15.45 : 
18: 20,15.
• De bunăvoie și nesilit de 
nimeni: TIMPURI NOI — 15,45 ; 
18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala
mică) : Căsătoria — 15; Comedie 
de modă veche — 20 ; (sala
Atelier) : Fata din Andros — .16 ; 
Aventură în banal — 15,30
• Opera Română: Bălcescu — 19.
• Teatrul de operetă : Eternele 
iubiri -r 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19,30.
• Teatrul Mic: Pluralul englezesc
— 19,30.
• Teatrul d,e comedie: Musafirul 
care n-a sunat la ușă — 19,30.
• Teatrul ,,Nottara“ (sala Ma- 
gheru): Micul infern — 19,30; (sala 
Studio): Rouă pe trotuare — 19.
• Teatrul Giulești: Cocoșelul ne
ascultător — 15; (sala Majestic): 
Dragoste periculoasă — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cine 
se teme de... Romeo și Julieta ?
— 19.30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy): Revista în 
luna de miere — 19,30 (sala Vic
toria) : Omul care aduce risul
— 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Drag mi-e cîntecul și 
jocul — 19,30.
• Teatrul ..Ion Vasilescu" : Expo- 
gluma... melodii — 19,30.

Demonstrație împotriva 
cursei înarmărilor. Un mare 
număr de cetățeni americani au orga
nizat o demonstrație în fata Minis
terului Apărării al S.U.A. în semn 
de protest împotriva cursei înarmă
rilor și a sporirii cheltuielilor mili
tare. Demonstranții — veniti la 
Washington din diferite state ale fe
derației americane la apelul unor 
organizații ale luptătorilor pentru 
pace — au cerut reducerea bugetului 
militar și alocarea fondurilor astfel 
eliberate pentru rezolvarea unor 
asemenea probleme social-economice 
cum sint criza de locuințe, șomajui. 
dificultățile din sistemul de învăță- 
mint și de'ycrotire socială și altele.

La Ankara, sub pre?edin- 
ția primului ministru Biilent Ece- 
vit. a avut loc, vineri, o re
uniune de coordonare a activi
tăților comandanților însărcinați cu 
supravegherea legii marțiale în 13 
departamente din țară. Au participat 
șeful Statului Major General, miniș
trii justiției și apărării naționale, al 
afacerilor interne. comandanți ai 
forțelor terestre. Potrivit declarației 
unui purtător de cuvint oficial, per
chezițiile operate în orașul Kahra- 
manmaras au permis confiscarea 
unei cantități de arme și dinamită, 
în urma acestor percheziții au fost 
arestate 75 de persoane.

Președinte al Republicii
Singapore a fost reales în una
nimitate, la 29 decembrie, de către 
parlamentul singaporez, dr. Benjamin 
Henry Sheares.

Primul ministru al Indiei, 
Morarji Desai, a primit pe Nguyeh 
Duy Trinh, vicepremier și ministru 
al afacerilor externe al R.S. Viet
nam, aflat în vizită oficială in capi
tala indiană. în cursul acestei intil
niri au fost discutate probleme 
legate de dezvoltarea relațiilor bila
terale, precum și aspecte ale situației 
din Asia.

Primire. I’re5edintele Emirate
lor Arabe Unite, șeic Zayed Bin 
Sultan Al Nahayan, a primit pe mi
nistrul francez al afacerilor externe,

Jean Franțois-Poncet, care efectuea
ză o vizită in unele țări din Orientul 
Mijlociu. Cu această ocazie, minis
trul francez a inmînat șeicului Zayed 
Bin Sultan un mesaj din partea pre
ședintelui Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, referitor la consolidarea 
relațiilor bilaterale, la diverse pro
bleme arabe și chestiuni de interes 
reciproc. •

Inaugurarea primului 
tronson al căii ferate 
„TranSgabOneZUl". Președin
tele Republicii Gaboneze, El Hadj 
Omar Bongo, a inaugurat primul 
tronson de 220 km al căii ferate 
„Transgabonezul" (Libreville—Owen- 
do—Ndole). Lucrările de construc
ție au început în anul 1975 și 
au fost executate de un grup de 14 
întreprinderi străine. Țara noastră a 
contribuit la realizarea acestui im
portant obiectiv economic atit prin 
acordarea de credite, cit și prin fur
nizarea de vagoane de cale ferată și 
pregătirea de cadre calificate. Calea 
ferată „Transgabonezul" va avea o 
lungime totală de aproximativ 1000 
km.

Luptătorii Frontului Pa
triotic Zimbabwe au scos din 
luptă, în perioada septembrie-noiem- 
brie, 475 de mercenari ai regimului 
minoritar rasist rhodesian, se arată 
intr-un comunicat al Z.A.N.U., difu
zat la Maputo prin intermediul pos
tului de radio „Vocea Zimbabwe". O- 
peratiunile militare au avut ca obiec
tiv slăbirea administrației rasiste 
în localitățile Izolate. Patrioții au do- 
borît 15 avioane de luptă și au dis
trus numeroase vehicule militare. O 
parte a operațiunilor s-a concentrat 
asupra nodurilor de comunicație și 
telecomunicații ale rasiștilor, inclu
siv asupra podului Beit—Rutenga, 
cea mai importantă cale de comuni
cație spre R.S.A.

In urma abundentelor 
ninsori și a viscolului pu
ternic circulația din Danemarca a 
fost serios perturbată, aproape toate 
șoselele principale ale tării avind

porțiuni impracticabile. în noaptea de 
joi spre vineri, peste 2 000 de auto
mobile au rămas înzăpezite, multi 
călători fiind nevoiți să doarmă in 
ele. Radioul danez lansează avertis
mente populației, cerindu-i să rămi- 
nă in locuințe.

Alegeri generale în Spa
nia la 1 martie 1979. După 0 
ședință a guvernului spaniol, primul 
ministru Adolfo Suarez a anunțat vi
neri dizolvarea Cortesurilor (parla
mentul spaniol) și organizarea de ale
geri generale la 1 martie 1979 și, ul

terior, la 3 aprilie, alegeri munl- 
cipâiț.

Stația științifică sovie
tică „Saliut-6",aflată de 15 lunl 
pe orbită, a efectuat pină vineri, ora 
14.00, ora Moscovei. 7 200 rotații în 
jurul Pămîntului. „Saliut-6“ evoluea
ză la ora actuală în regim automat 
pe o orbită avind distanța maximă 
de 357 kilometri, iar cea minimă de 
337 kilometri de Terra. Sistemele de 
bord ale stației funcționează normal.

Ziarul „Montreal-Matin" 
și-a încetat apariția, după 48 ani de 
existență. Cei 225 de angajați ai pu
blicației au devenit șomeri. Patrona
tul a motivat decizia de suspendare 
a ziarului prin reducerea profiturilor.

Bolivia. Recentă manifestație populară pe străzile din La Paz, capitala țării, 
in sprijinul înfăptuirii reformelor democratice promise de noul guvern

IRAN: Măsuri impuse de penuria 
de combustibil

TEHERAN 29 (Agerpres). — Mi
nisterul Energiei al Iranului a anun
țat că două centrale electrice care 
funcționează pe bază de petrol au 
fost închise din cauza lipsei de com
bustibil. Ca urmare, va fi redusă 
cantitatea de energie electrică ce va 
fi distribuită spitalelor si industriei 
alimentare. Ministerul a adresat popu
lației apelul de a reduce consumul

pentru a evita întreruperea furnizării 
de energie electrică.

Concomitent, directorul general al 
Companiei naționale iraniene a pe
trolului, Abdallah Entezam, a plecat 
în provincia Khouzestan pentru nego
cieri cu participantă la grevele din 
industria petrolului — relatează 
nostul de radio Teheran, citat ds 
agențiile internaționale de presă.

• VOCEA LUI CARU
SO, ÎN STEREOFONIE I 
Pentru prima oară în istoria 
electroacusticii, specialiști po
lonezi au obținut, pornind de la 
o înregistrare monofonică a unei 
lucrări muzicale, versiunea sa 
stereofonică, împreună cu toate 
calitățile necesare — claritate, 
puritate, volum al sunetului. 
Autorii acestei metode speră că 
se vor putea realiza înregistrări 
stereofonice, pe disc sau bandă 
de magnetofon, ale unor voci 
celebre. Caruso ori Șaliapin 
bunăoară. O plăcută surpriză 
oferită melomanilor !

• NAVĂ DEPO- 
LUANTĂ. Printre cele mai 
interesante realizări prezentate 
recent la expoziția „Vapoare, 
materiale navale și tehnici ocea- 
nologice" din Hamburg (R.F.G.), 
s-a remarcat macheta unei nave 
pentru depoluarea apei, con
cepută la un șantier naval din 
Bremen. Constituită din două 
corpuri avind o deschidere de 
pină la 65 de grade și o capaci
tate de încărcare de 5 000 tone, 
nava absoarbe stratul de petrol 
deversat accidental în mare, pe 
care îl transbordă apoi în cis
ternele unor vapoare mai încă
pătoare. în felul acesta se pot 
recupera 15 000 tone de hidro
carburi in 24 de ore. NefiincI 

fixe, cele două corpuri ale navei 
se pot apropia, creindu-se ast
fel un singur vapor care poate 
fi utilizat ca un mic petrolier.

• AVATARURILE 
VEACULUI AUTOMO
BILISTIC. Potrivit statisticilor, 
la Paris circulația a devenit 
extrem de anevoioasă. Un auto
mobil circulă azi cu o viteză de 
numai 8—10 kilometri pe oră, 
mai încet decît un echipaj cu 
cai în veacul trecut. Cu toate 
acestea, parzienii nu renunță la 
automobil în favoarea transpor
tului in comun. Un sondaj fă
cut recent demonstrează că 
dacă tramvaiul ar deveni gra
tuit, numai 13 la sută din nu

mărul proprietarilor de auto
mobile ar folosi tramvaiul pen
tru a se deplasa la serviciu. 
Lor li s-ar adăuga alti 11 la sută 
dacă li s-ar plăti în plus costul 
unui bilet și încă 13 la sută dacă 
li s-ar plăti in plus de două ori 
biletul de tramvai... Proprietarii 
de automobile, refuzind tramva
iul, preferă să se miște în conti
nuare „ca melcul", pe străzile 
Parisului. în propriile auto
vehicule.

• VULCANI ÎMBLÎN- 
ZIȚI. în Peninsula Kamciatka, 

vulcanologil sovietici au un cimp 
larg de cercetare în multiple 
direcții : identificarea zăcămin
telor utile de origine vulcanică, 
prognoza erupțiilor, a cutremu
relor de pămint, dezvoltarea e- 
nergeticii in acest tinut. La re
comandarea lor a fost construi
tă centrala electrică de la Pau- 
jet, care folosește căldura apelor 
termale. Se proiectează construi
rea pe vulcanul Mutnov a unei 
centrale electrice cu o capacitate 
de peste 100 000 kW. în apro
pierea orașului Petropavlovsk — 
Kamciatski. la o adincime de 
3—4 km, sub vulcanul Avacin, 

ei au descoperit o „cameră mag
matică". cuprinzînd 20 km cubi 
de lavă, cu o temperatură de 800 
grade. 10 la sută din căldura 
emanată de lavă este suficientă 
pentru a face să funcționeze o 
centrală electrică cu o capacitate 
de 1 milion kW. timp de două 
secole.

• PRIMUL TRATAT 
DE VÎNĂTOARE... râmas 
pină azi a fost scris de istoricul 
antic Xenofon, care a trăit cu 400 
de ani înaintea erei noastre. în 
cartea sa. el acordă o mare a- 
tenție vinătorii de Iepuri cu a- 
jutorul cîinilor și plaselor și vi- 
nătorii de căprioare și mistreți 
cu ajutorul suliței. Xenofon dă 

sfaturi cu privire la creșterea 
cîinilor de vînătoare și la trata
mentul unor boli specifice aces
tora.

• PROGRAMUL 
„CONCORDE" S-A ÎN
CHEIAT. Producția avionului 
franco-britanic „Concorde" se 
va încheia in curînd, după ce va 
părăsi porțile uzinei engleze cel 
de-al 16-lea aparat construit în 
comun de Franța și Marea Bri- 
tanie. Programul supersonicului 
„Concorde", care a înghițit în 
decurs de 15 ani două treimi din 
creditele de investiții ale avia
ției civile a Franței, va rămîne 
în istorie ca o strălucitoare reu

șită tehnică, dublată de un dur 
eșec comercial, scrie agenția 
France Presse. Din cele 16 apa
rate, 2 au fost destinate încer
cărilor, 9 au fost vîndute com
paniilor aviatice din Franța și 
Anglia, iar ultimele 5 exemplare 
urmează a fi achiziționate. în 
mod paradoxal, tocmai acum, 
cînd încetează fabricarea avioa
nelor „Concorde", perspectivele 
de exploatare comercială a apa
ratelor s-au îmbunătățit. „Air 
France" a deschis recent o nouă 
linie de zbor spre Mexic, în 
timp ce „British Airways" a ob
ținut autorizația de a folosi apa
ratele sale spre Singapore, am
bele companii primind autoriza
ția de a-și prelungi liniile de la 
Paris și, respectiv, Londra — 
Washington pină la Dallas.
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ROMÂNIA SOCIALISTĂ
activitate internațională dinamică, înalt prestigiu,

prieteni pe toate meridianele lumii
în pragul unui Nou An. spre care 

se îndreaptă gîndurile de mai bine 
ale tuturor popoarelor. România se 
înfățișează contemporaneității ca un 
stat socialist care înaintează cu pași 
siguri pe drumul ce si l-a ales in 
mod suveran, care îsi spune ferm și 
deschis cuvîntul pe marea scenă a 
lumii, aducînd o contribuție de largă 
rezonantă la afirmarea mărețelor 
idealuri ale libertății, păcii si progre
sului tuturor națiunilor.

Această imagine a României socia
liste de astăzi este de nedespărțit de 
activitatea prodigioasă a' tovarășului 
Nicolae Ceausescu, arhitect clarvă
zător si promotor neobosit al întregii 
politici a partidului si statului nos
tru. în toate inițiativele si acțiunile 
României pe plan extern. în toate 
demersurile ei consacrate soluționării 
marilor probleme care preocupă lu-

partidului nostru cu renrezentanți 
de frunte ai partidelor comuniste și 
muncitorești, ai partidelor socialiste, 
social-democrate, ai partidelor de 
guvernămînt din țările în curs de 
dezvoltare, ai mișcărilor democratice 
de pretutindeni.

întreaga activitate a României so
cialiste pe plan international se în
temeiază pe analiza lucidă si realistă 
a fenomenelor lumii în care trăim, 
analiză care evidențiază că. în ciuda 
unor evoluții contradictorii. în des
fășurarea evenimentelor preponde
renta aparține forțelor care se pro
nunță pentru o politică nouă, de in
dependentă. colaborare si progres. 
Este convingerea nestrămutată a 
partidului nostru că stă în puterea 
popoarelor, a forțelor înaintate de 
pretutindeni ca. întărindu-si conlu
crarea. să asigure înfăptuirea unei

Misiuni ale păcii si prieteniei
In cursul anului 1978, secretarul general al partidului, preșe

dintele Republicii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a purtat pe 
numeroase meridiane ale lumii mesajul de pace, prietenie și coope
rare al poporului român, în acest cadru înscriindu-se :

0 Istoricul itinerar în țâri socialiste din Asia : R.P. Chineză, R.P.D. 
Coreeană, R.S. Vietnam, R.D.P. Laos, Kampuchia Democrată — cu care 
prilej s-a întîlnit cu tovarășii Hua Kuo-fen, Kim Ir Sen, Le Duan, Kaysone 
Phomvihane, Pol Pot.

® Vizita de prietenie în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, 
unde s-a întîlnit cu tovarășul losip Broz Tito.

O Vizita oficială în Statele Unite ale Americii, unde a purtat con
vorbiri cu președintele Jimmy Carter.

• Vizita de stat în Marea Britanie, unde a avut convorbiri cu regina 
Elisabeta a ll-a și premierul James Callaghan.

0 întîlnirea prietenească din Crimeea cu tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev.

e întîlnirea cu tovarășul Todor Jivkov, cu prilejul inaugurării lucră
rilor de construcție a Complexului hidrotehnic Turnu Măgurele — Ni- 
copole.

0 Convorbirile de la Teheran cu șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, și de la Delhi, cu primul ministru al Indiei, Mo- 
rarji Desai.

mea contemporană îsi află pregnante 
manifestări trăsăturile definitorii ale 
personalității secretarului general al 
partidului nostru, președintele Repu
blicii — spiritul novator, revoluțio
nar. energia, fermitatea, dăruirea si 
pasiunea comunistă puse în slujba 
intereselor vitale ale poporului ro
mân. împlinirii năzuințelor ardente 
ale întregii omeniri.

Retrospectiva activității externe 
desfășurate de România socialistă in 
anul care se incheie luminează pu
ternic prezenta ei dinamică si con
structivă pe arena internațională, 
preocuparea ei constantă pentru dez
voltarea dialogului cu toate națiunile 
lumii. Au cunoscut o continuă dez
voltare si în această perioadă rela
țiile de prietenie si colaborare cu 
toate țările socialiste, cu țările in curs 
de dezvoltare, cu toate statele lumii, 
indiferent de orînduirea socială — in 
aceasta găsindu-si grăitoare concre
tizări orientările fundamentale ale 
Congresului al XI-lea si Conferinței 
Naționale ale partidului.

în cronica- anului 1978 s-au înscris 
ca pagini memorabile, de amplă sem
nificație. vizitele peste hotare ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. întîlni- 
rile sale pe pămîntul patriei cu șefi 
de state si guverne din numeroase 
țări ale lumii, cu care prilej au fost 
semnate declarații solemne si alte 
documente politice comune, au fost 
încheiate acorduri si înțelegeri pentru 
amplificarea schimburilor pe plan 
economic, tehnico-stiințific. cultural. 
S-au multiplicat si s-au întărit ra
porturile de solidaritate si colabo
rare cu forțele revoluționare, antiim- 
perialiste. densitatea si amploarea 
acestor legături fiind puse în evi
dentă de numeroasele contacte și 
convorbiri ale secretarului general al

lumi a păcii, fără arme sl fără răz
boaie.

In virtutea acestui comandament. 
România s-a pronunțat și se pronun
ță cu neslăbită consecvență pentru 
înfăptuirea unor măsuri efective pe 
linia dezarmării și, cu prioritate, a 
dezarmării nucleare, sarcină de cea 
mai arzătoare actualitate, a întregii 
omeniri. în suita inițiativelor care au 
concretizat această poziție de princi
piu se înscrie la loc central progra
mul cuprinzător de dezarmare pre
zentat la sesiunea specială a Adunării 
Generale a O.N.U. împletind vorba 
cu fapta. România oferă ea însăși un 
exemplu edificator în această direc
ție prin hotărîrea de a nu se angaja 
pe linia sporirii cheltuielilor militare, 
prin apelul vibrant al Marii Adunări 
Naționale către parlamentele și gu
vernele tuturor statelor, către toate 
popoarele la unirea eforturilor pen
tru consolidarea cursului spre destin
dere și securitate internațională, pen
tru oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la măsuri de dezarmare, pentru 
asigurarea unei păci trainice pe pla
neta noastră.

în același spirit și cu aceeași tena
citate. tara noastră acționează pentru 
rezolvarea într-un spirit nou. demo
cratic a tuturor marilor probleme 
care preocupă omenirea contempo
rană, pentru soluționarea pe cale po
litică, la masa tratativelor, a conflic
telor și stărilor de încordare, pentru 
eliminarea cu desăvîrșire a forței și 
amenințării cu forța din relațiile in
ternaționale. pentru eradicarea defi
nitivă a colonialismului, neocolonia- 
lismului și rasismului, a oricăror for
me de dominație și asuprire, pentru 
lichidarea decalajelor, 
carea unei noi ordini 
politice mondiale.

Pășim în noul an cu 
satisfacție și mindrie patriotică, pri-

pentru edifi- 
economice și

sentimente de

lejuite de nenumăratele dovezi ale 
prețuirii de care se bucură in lume 
România, președintele ei pentru po
litica de angajare fermă pe calea 
afirmării idealurilor celor mai înain
tate ale tuturor popoarelor.

Noi și strălucite mărturii în acest 
sens au fost conferirea Premiului 
..Simba" pentru pace, ca și a Medaliei 
de aur ..Norbert Wiener" tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, expresie a Înaltei 
considerații de care se bucură pe 
toate meridianele personalitatea șe
fului statului român. Aceluiași in
teres viu al opiniei publice mondiale 
față de România, față de activitatea 
prodigioasă, de gîndirea cutezătoare a 
secretarului general al partidului, 
președintele republicii, i-a răspuns 
apariția și în cursul acestui an in 
diferite țări ale lumii a noi volume 
cuprinzînd texte alese din opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — a 
cărei importanță, așa cum apreciază 
personalități marcante ale vieții 
internaționale, „depășește granițele 
României, dobîndind o valoare uni
versală".

în politica clarvăzătoare promovată 
cu strălucire de președintele țării îsi 
găsește izvorul încrederea nestrămu
tată a poporului nostru în viitor, cer
titudinea prietenilor noștri de pretu
tindeni că România șe va afla mereu 
în primele rînduri ale luptei pentru 
edificarea unei lumi a dreptății și 
echității, a păcii și colaborării între 
toate națiunile.

D operă cu mare valoare universală

oRoma: „NICOLAE CEAUȘESCU, SCRIERI ALESE'. --------------- |SȚ0R|E) po.

Noi volume consacrate vieții și operei 
președintelui României
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volumul VIII ; „MOMENTE ALE
PORULUI ROMÂN"

Istanbul : „CEAUȘESCU, ROMÂNIA 
ROMÂNO-TURCE"

Atena: „NICOLAE CEAUȘESCU —
ZAREA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE" ; 
MOTORII PRIETENIEI ROMÂNO-ELENE"
Kuweit; „NICOLAE CEAUȘESCU — STUDIU DES

PRE PREȘEDINTELE ROMÂNIEI".
Ciudad de Mexico : „NICOLAE CEAUȘESCU — 60 
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Tokio : „NICOLAE CEAUȘESCU — DRUMUL SPRE 
PACEA LUMII"
Londra: „NICOLAE CEAUȘESCU — EFORTUL DE 
A CREA O ROMÂNIE MODERNĂ"
Delhi: „NICOLAE CEAUȘESCU — O VIAȚĂ DE 
UN DINAMISM FĂRĂ SEAMĂN DEDICATĂ CAU
ZEI SLUJIRII POPORULUI ROMÂN, PĂCII Șl CO
LABORĂRII INTERNAȚIONALE" ; „NICOLAE 
CEAUȘESCU, PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMÂNIA, DESPRE PROBLEMELE POLITI
CII INTERNAȚIONALE MAJORE"
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in spiritul înțelegerii si conlucrării
Președintele NICOLAE CEAUȘESCU s-a întîlnit și a avut 

convorbiri pe pămîntul României cu :

• Hua Kuo-fen, președintele C.C. al P.C. Chinez, premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze ;

• Rudolf Kirchschlâger, președintele Republicii Austria ;
• Ziaur Rahman, președintele Republicii Populare Bangladesh ;
• Mohammed Anwar El Sadat, președintele Republicii Arabe Egipt;
• Lt. colonel Mengistu Haile Mariam, președintele Consiliului Militar 

Administrativ Provizoriu și al Consiliului de Miniștri ale Etiopiei Socialiste;
• Didier Ratsiraka, președintele Republicii Democratice Madagascar;
• Generalul locotenent Olusegun Obasanjo, șeful Guvernului militar, 

comandant suprem al Forțelor Armate ale Nigeriei;• ' .... - .................................._ _ _ .
garia ;

O

Stanko Todorov, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bul-

Colonel Louis Sylvain-Goma, șef al Guvernului R. P. Congo;
Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al R.D. Germane; 
Helmut Schmidt, cancelarul R.F. Germania ;
Mustafa Khalil, primul ministru al Republicii Arabe Egipt; 
Biilent Ecevit, primul ministru al Republicii Turcia.

Mărturii ale unei înalte prețuiri și considerații
„Rolul și participarea României in problemele internaționale sint, în 

mod eminent, ilustrate de activitatea dinamică a prestigiosului său con
ducător, președintele Nicolae Ceaușescu. întreaga lume este conștientă de 
contribuția sa unică la normalizarea relațiilor dintre state, la reglemen
tarea conflictelor și disputelor internaționale prin negocieri intre pf? i 
implicate și instaurarea unui nou tip de relații între state". <

KURT WALDHEIM, secretarul general al O.N.U.

„Popoarele noastre dau o înaltă apreciere eforturilor permanente de
puse de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, activității susținute 
pe care o desfășurați pentru consolidarea cauzei păcii și colaborării inter
naționale pe baza egalității în drepturi. De asemenea, in persoana dum
neavoastră noi prețuim pe conducătorul suprem al Partidului Comunist 
Român și al Republicii Socialiste România, conducător ce depune toate 
eforturile pentru dezvoltarea multilaterală și prosperitatea țării sale so
cialiste".

Initiative in foruri internaționale
România socialistă a prezentat, și în anul care a trecut, la reuniu

nile și în forurile internaționale, multiple inițiative, între care menționăm :

La sesiunea speciala a O.N.U. consacrată dezarmării:
0 înghețarea cheltuielilor militare, a efectivelor și armamentelor la 

nivelul anului 1978 și apoi diminuarea lor treptată cu 10—15 la sută pînă 
in 1985.

0 Asumarea de către toate statele a angajamentului ferm de a nu 
mai amplasa noi trupe și armamente pe teritoriul altor state; reducerea 
treptată a activității blocurilor militare, în vederea desființării lor conco
mitente ; realizarea dezangajării militare la frontierele dintre state.

0 Aplicarea integrală și generalizarea la scara tuturor continentelor 
a măsurilor înscrise în Actul final de la Helsinki.

0 Măsuri vizînd încetarea cursei înarmărilor nucleare 
condițiilor trecerii la dezarmarea nucleară.

La sesiunea ordinară a O.N.U. :

și crearea

Comitetului 
în viața in-

IOSIP BROZ TITO, președintele R.S.F. Iugoslavia, 
președintele U.C.I.

„Eminent om politic român, v-ați consacrat, de-a lungul deceniilor, 
toată energia și înțelepciunea cauzei revoluției proletare din România. 
Sub conducerea dumneavoastră poporul român își apără cu vitejie inde
pendența națională și suveranitatea de stat, luptă cu fermitate împotriva 
imperialismului și hegemonismului și obține importante succese in opera 
de construire a socialismului".

HUA KUO-FEN. președintele C.C. al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze

0 Rezoluția privind stabilirea programului de lucru al 
special pentru Carta O.N.U. și creșterea rolului organizației 
ternațională.

0 Rezoluția care prevede proclamarea unui An Internațional al Ti
neretului.

0 16 rezoluții, împreună cu celelalte țări membre ale „Grupului 
celor 77", pe diverse probleme ale cooperării economice internaționale, 
Inclusiv pregătirea sesiunii speciale a O.N.U. din 1980 consacrată noii 
ordini economice internaționale.

La reuniunea general-europeană dc la Belgrad :
O Sublinierea importanței primordiale a adoptării de măsuri concrete 

de dezangajare militară și dezarmare în Europa.
© Propunerea privind organizarea unei reuniuni paneuropene de 

experți care să examineze problemele accesului la realizările științei și 
tehnologiei.

® Propunerea privind crearea unui Centru european de cooperare 
industrială și dezvoltare a cooperării în domeniul agriculturii.

© Documentul de lucru preconizînd cooperarea culturală, inclusiv 
organizarea unor festivaluri ale prieteniei, largi manifestări paneuropene 
cu caracter cultural-artistic, întîlniri, simpozioane,

„Comuniștii bulgari, poporul bulgar cunosc bine viața dumneavoastră 
de fiu credincios al poporului român și al Partidului Comunist Român. 
Comuniștii bulgari, oamenii muncii bulgari vă cunosc ca pe un renumit 
militant al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, unul din 
marii prieteni ai țării noastre".

TODOR JIVKOV, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria

„In calitate de conducător al măreței sale țări, președintele Nicolae 
Ceaușescu nu numai că a asigurat un uriaș progres al României, dar și-a 
cucerit un rol de lider in întreaga comunitate internațională, ceea ce este 
remarcabil. El s-a dedicat conceptului potrivit căruia o națiune trebuie 
să fie suverană, integritatea sa teritorială trebuie să fie apărată, poporul 
său trebuie să fie independent".

JIMMY CARTER, președintele S.U.A.

„Sinteți, domnule președinte Nicolae Ceaușescu, conducătorul unei 
țări care se bucură de o influență unică in relațiile cu țările atit din Est, 
cit și din Vest, precum și cu țările lumii a treia".

JAMES CALLAGHAN, prim-ministru al Regatului 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

„Urmărim cu sentimente de admirație contribuția stimatului preșe- 
dinte Ceaușescu la realizarea unei lumi a păcii, a colaborării și securi- 

■ tăfiî".
BOLENT ECEVIT, primul ministru al Republicii 
Turcia

mese rotunde ș.a.

„Asemenea leului, puternic, dar senin și pașnic, hotărît, dar calm și 
înțelept, sinteți, domnule președinte, acel șef de stat care întrunește toate 
aceste calități pentru 
por și alături de toți 
bera pe deplin și va 
„Eroul Păcii".

a conduce, in fruntea viteazului dumneavoastră po- 
oamenii iubitori de pace, nobila bătălie care va eli- 
implini integral Omul. Sinteți domnule președinte,

La Conferința generală UNESCO :
© Rezoluția cu privire la contribuția UNESCO 

cesului de traducere în viață a dispozițiilor Actului 
în domeniile educației, științei și culturii.

la dinamizareq pro- 
final de la helsinki

IBRAHIMA BOYE, ambasadorul Republicii 
Senegal la București

La sesiunea Comisiei economice europene a O.N.U. :
0 Rezoluția referitoare la contribuția C.E.E./O.N.U. la pregătirea 

Conferinței O.N.U. pentru aplicarea științei și tehnologiei în scopurile 
dezvoltării șl organizarea la București a reuniunii regionale europene in 
acest domeniu (24—29 iunie 1979).

RICHARD HAUSER, directorul Institutului 
pentru cercetâri sociale din Londra

„Oricare dintre noi, cei care ne preocupăm de problemele internațio
nale, am fi putut spune, cu ani in urmă, că este imposibil să existe o 
personalitate care să acționeze in sfera vieții politice ca un catalizator al 
tuturor celor care năzuiesc spre înțelegere și, în același timp, să fie apre
ciată ca atare de cele mai diverse forțe din lume. Dar iată că există acest 
om. Președintele României este apreciat ca omul păcii, ca un prieten al 
popoarelor. Este un om al unității oamenilor al colaborării dintre na
țiuni".


