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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Odată cu instaurarea republicii, trecînd la înfăptuirea revoluției socialiste, 
poporul român, condus de partidul comunist, a lichidat vechea orînduire socială, 
a înlăturat pentru totdeauna exploatarea omului de către om, cucerind victorii 
strălucite în toate domeniile construcției socialismului, parcurgînd un drum 
glorios, o întreagă epocă istorică, înscriind cea mai măreață pagină din întreaga 
sa istorie milenară.
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PUTEREA REPUBLICII
PUTEREA MUNCII POPORULUI LIBER

C
a șî azi cînd, după orice sfat important 
al țării, după orice tragere de linie sub 
un rodnic bilanț, ne urăm reciproc sănă
tate și fericire, adăugind: „Și acum, dragi 

tovarăși, la muncă I", și atunci, in penultima zi a 
anului 1947 cînd, ca o izbîndire a unui vis al multor 
generații se instaura Republica, rosteam aceeași urare 
și îndemn. Se trăgea linia unui bilanț istoric, iar urările 
pe care ni le adresam ne angajau în fața viitorului. 
Pe plaiurile românești se năștea REPUBLICA, și un 
popor întreg își sufleca mînecile în gestul și la che
marea cea mai simplă, cea mai omenească a omului 
care pornește la o treabă temeinică, cu folos nu numai 
pentru propria-i obște, ci pentru o experiență nouă, 
aparte în însăși evoluția unei țări făcînd parte din 
marea familie a țărilor lumii.

A fost și este chemarea la actul însuși al existenței 
noastre : munca liberă, munca de stăpîni în propria 
casă, clasa muncitoare din România neîntîrziind să 
devină, după numai șase funi, proprietara, gestionara 
și beneficiara principalelor mijloace de producție ; 
poporul s-a instaurat suveran la cîrma țării, acționînd 
in toată această perioadă - îndeosebi în ultimii 15 
ani - cu o tot mai mare ardoare, pentru sporirea 
avuției naționale, pentru independența reală a patriei, 
pentru neatîrnarea care fusese visarea din timpuri 
străvechi a înaintașilor noștri născuți cu sentimentul 
dreptății și ql echității în suflet

Tot ce am făurit în această țară în anii Republicii; 
sub conducerea Partidului Comunist Român, nu este 
decit expresia muncii libere. Din munca liberă, crea
toare, mereu rodnică și spornică, în stare să ridice 
puterea patriei pe noi culmi, s-a născut firesc simță- 
mîntul demnității, drept una dintre cele mai de seamă 
cuceriri adine înrădăcinate în inima oamenilor acestui 
pămint. Demnitatea libertății, a mindriei pentru lucrul 
temeinic înfăptuit n-a izvorît decit din demnitatea 
muncii libere, care n-a devenit liberă numai pentru 
că s-a eliberat de exploatare, ci pentru că a izvorit 
din conștiință și a devenit ea însăși creatoare de con
știință, efe simț civic, de responsabilitate cetățenească, 
de profund simț al democrației.

N-am pornit de la ușor, drumul parcurs nu ne-a fost 
presărat cu flori. Ci de la greutăți ce ni se păreau 
uneori insurmontabile, de la ambiția creării unei noi 
societăți, în care conceptul de muncă să fie emana
ția voinței, a opțiunilor deliberat asumate, a unității 
monolitice în jurul partidului care a purtat sus steagul 
revoluției, chemînd neobosit la autoexigență, la patrio
tism, la afirmarea plenară a demnității umane. Putem 
spune că, după greutățile inerente începutului, ultimii 
15 ani din virsta Republicii, din vîrsta nouă a vetrei 
noâs're strămoșești peste care au trecut timp de peste 
două mii de ani vicisitudinile istoriei, au fost anii cei 
mai rodnici, anii indestructibilei unități dintre Partidul 
Comunist Român, condus de secretarul său general, 
președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și popor, cel ce a văzut în cîrmaciul care atît de con
secvent a condus țara spre viitorul ei de lumină și 
omenie, emanația însăși a ceea ce acest popor a te
zaurizat mai bun, mai nobil, mai curat în zăcămintele 
sale de suflet.

An de an, cincinal după cincinal, țara a crescut în 
putere, s-a fortificat în nestrămutata ei convingere că 
drumul pe care a pornit este singurul just și că, numai 
prin continuarea lui neabătută, prin efortul neprecu
pețit depus de fiecare spre binele patriei comune, se 
va putea ajunge pe culmile întrezărite de înaintași, 
spre care călăuzește constant, din etapă în etapă, 
partidul eticii și echității socialiste, partidul comu
niștilor.

Desigur, într-o societate 
țean al Republicii este 
societății, pentru a cere 
cert că nu putem avea și 
decit producem. Este cert

a muncii libere, fiecare cetă- 
intrebat : Ce dai și cit dai 
de la ea să-ți dea ? Este 
nu putem consuma mai mult 

r____________ _. că, în lumea de azi, bîntuită
de crize multiple, datoria fiecărui cetățean al Repu
blicii este efortul conștient, cumpătarea plină de res
ponsabilitate față de calitatea vieții, antirisipa.

Ne-a călăuzit întotdeauna bunul simț, caracteristic 
acestui harnic și minunat popor. Studiul profund și 
analiza multilaterală făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara Comitetului Central al partidului, 
iar apoi a Consiliului Național al F.D U.S., recentele 
Legi votate de Marea Adunare Națională arată cu 
claritate și optimism că mersul noștru constant înainte 
nu se poate bizui decit pe democrație, acțiune, pe 
autogestiunea și autoconducerea muncitorească; de noi, 
de munca noastră liberă, de aportul fiecăruia la binele 
comun depinde bunăstarea noastră.

Această atitudine față de noi înșine, față de munca 
noastră se oglindește în noile pîrghii de acțiune pe 
care partidul le pune în mîinile clasei muncitoare : 
noul mecanism economico-financiar, responsabilitatea 
directă o colectivelor de muncă față de fructificarea 
avuției încredințate, obligația restituirii treptate a va
lorii fondurilor fixe, rentabilizarea fiecărui efort, ridi
carea întregii noastre activități la o calitate nouă, su
perioară. Oamenii sint chemați nu numai să munceas
că, ci să și conducă, să 
știent îndatoririle față de 
ceea ce aparține tuturor 
ceea ce producem să se 
buie la bunăstarea generală.

Acum, la confluența dintre două cincinale, în ziua 
aniversării Republicii, chezășia tuturor izbinzilor noas
tre rămine aceeași muncă liberă, singura sursă adevă
rată a înfloririi patriei și a peisonalității umane a fie
cărui cetățean al ei. Căci munca liberă nu poate fi 
decit legea supremă a unei societăți aparținînd oame
nilor liberi, stăpini, demni, patrioți, în care se afirmă 
plenar omul, bunăstarea sa, fericirea întregului popor 
- țelul final al luptei partidului nostru. Ea, munca li
beră, este însăși demnitatea Republicii Socialiste, in
staurată și -triumfătoare într-o țară a demnității.

Trăiască Republica Socialistă România I

răspundă, să-și asume con- 
patrie, pentru ca nimic din 
să nu se irosească, și tot 

întoarcă la noi și să contri-

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
S-A ÎNTÎLNIT CU TOVARĂȘUL 

SANTIAGO CARRILLO

Luni, 29 decembrie, au început la 
București convorbirile între tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
și tovarășul Santiago Carrillo, se
cretar general al Partidului Comu
nist din Spania, care, la invitația 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, se află într-o vi
zită prietenească în țara noastră.

La întîlnire au participat tovară
șul Virgil Cazacu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și tovarășul Jaime

Ballesteros, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Spania.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Santiago Carrillo și-au exprimat sa
tisfacția de a se reîntîlni și de a 
continua dialogul deschis și priete
nesc în probleme de interes comun.

în cadrul convorbirilor s-a proce
dat la o informare reciprocă cu pri
vire la activitatea și preocupările 
Partidului Comunist Român și Parti
dului Comunist din Spania și a avut 
loc un schimb larg de vederi în pro

bleme referitoare la dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două partide co
muniste, precum și in legătură cu 
ultimele evoluții ale vieții politice 
mondiale, cu probleme ale mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale.

Convorbirile se desfășoară Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie tovă
rășească și de respect reciproc, caracte
ristică raporturilor dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Spania, relațiilor dintre cei 
doi conducători de partid.TOVARĂȘUL NICOLAE CEAIIȘESCD

a primit pe ambasadorul Republicii Filipine
Președintele Republicii Socialiste 

România^ tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni diminea
ța, pe Delfin R. Garcia, ambasado-

rul Republicii Filipine la București, 
în vizită de rămas bun, in legătură 
cu încheierea misiunii in țara noas
tră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Popasuri pe marea cale

a
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REPUBLICA -in destinul oamenilor, j
OAMENII-în destinul Republicii

Mărturii despre evoluția continuu ascendentă
Cuvintele, gîndurile de mai jos sînt scrise de o studentă din 

ultimul an (Dorina Hașegan, anul V, facultatea de electrotehnică 
a Institutului politehnic din Cluj-Napoca). Le-a scris ca o in
vocație către REPUBLICA, într-o clipă de răgaz a muncii ei 
pentru proiectul de diplomă prin care va deveni, cum singură 
o spune, „unul dintre zecile de mii de tineri specialiști ai Re
publicii în domenii ale tehnicii de vîrf“. Sint ginduri exprimate 
pe un ton fierbinte și-am considerat că ele definesc perfect o 
stare de spirit a tuturor generațiilor, acum cînd Republica și-a 
pus la butonieră floarea festivă a incă uneia dintre aniversări. 
Dar să-i dăm cuvîntul :

„Atunci cind scrii despre REPUBLICA trebuie să-ti înmoi 
condeiul in rouă cimpului, in bogăția galbenă a holdelor, in 
glasul Mioriței, ori in mirosul celinei de brad. Căci ești fru
moasă. REPUBLICĂ, și plină de alese virtuți, in jurul tău ai 
mulțime de 
atunci cînd

feciori și fete ce-și unesc simțirile într-una singură 
iți aud glasul. Și ți-l aud in

chemare unică, acolo, în fața furnalului ori în brazda încolțită, 
in fata strungului sau pe schele, in mijlocul unei păduri foșni
toare sau între litere, cifre, microscoape și planșete. Cu toții sînt 
deprinși să te audă, să-ți simtă răsuflarea, să fie una cu ființa 
ta, să fie filele -cărții de vitejie» a trecutului, prezentului și 
viitorului tău. Filele deja întoarse ale acestei cărți sint bunii 
și străbunii noștri, cei ce ne-au învățat să te iubim, ne-au în
vățat cum trebuie să luptăm pentru a te avea. Ei te doreau 
REPUBLICA LIBERĂ, noi te avem și te slăvim ca pe un falnic 
prezent dobindit prin secole de luptă. Prezent in care ora a 
devenit minut, minutul secundă, iar zilele și nopțile clipe ce 
aleargă spre viitor, un viitor al nostru și 
nostru. REPUBLICA.

fie, REPUBLICA dragă, îți datorăm totul, 
iubim cu sfințenie, în care avem tot ceea
plinirii noastre ca oameni liberi și a destinului nostru fericit**.

al tău, al tău $1 al

Ești patria pe care o 
ce este necesar îm-

I

fiecare clipă, ca pe o

în rîndurile scrise de tînăra 
ceea ce ea n-a exprimat in

Din sporul muncii

izvor de spornice împliniri
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A patriei cinstire

Să citim, 
studentă, și 
cuvinte : sentimentul libertății, sentimen
tul1 demnității depline a omului iradiind 
din condițiile dezvoltării libere a perso
nalității sale.

Corespondentul nostru de la Vaslui ne 
scrie despre un „caz“ foarte semnificativ 
pentru ideea de mai sus : este „cazul" 
fraților Berlea din Bîrlad.

Inginerul Toader Berlea, unul din 
cei 8 copii — 6 băieți și două fete — ai 
familiei lui Gheorghe Berlea din Bîrlad, 
deși tinăr, a acumulat o mare experiență 
în construcția de rulmenți, ca și de ma- 
șini-unelte specifice fabricației bijuteriilor 

l^din oțel — domeniu în care a devenit și

/

un cunoscut inventator, apreciat în țară 
și peste hotare. Cine sînt frații Berlea din 
Bîrlad ? O familie numeroasă cu oameni 
care în anii Republicii noastre și-au găsit 
rosturi și statornicie, și-au definit perso
nalitatea prin muncă și creație. Frații 
Berlea au trecut prin școala întreprinderii 
de rulmenți, adică a uneia .dintre primele 
citadele ale noii noastre industrii (con
strucția întreprinderii a început in primul 
an al Republicii). Cu deosebire tn ultimii 
15 ani, întreprinderea a cunoscut o foarte 
serioasă dezvoltare, ajungînd astăzi la o 
producție de 38 milioane de rulmenți pe 
an. Să rămînem în continuare cu 
frații Berlea. Dumitru, economist, este

directorul comercial 
de rulmenți ; 
pal ; Neculai, 
giner șef de . .
crescuți, de asemenea, în cetatea rulmen
ților din Moldova ; Ion, doctor inginer, 
cercetător in construcția de mașini grele, 
acum la Iași ; Gheorghe. maistru princi
pal, a trecut, cu experiența sa, la tinăra 
întreprindere de elemente pneumatice și 
aparate de măsură de pe platforma indus
trială a Bîrladului — unitate în care su
rorile fraților Berlea, respectiv, Georgeta 
și Veronica, sint contabile.

al întreprinderii 
Victor, maistru princi- 

electronist ; Toader, in
serție. Alți doi frați

(Continuare în pag. a V-a)

La aniversarea Re
publicii aducem pri
nos, intîi de toate, 
sentimentul nostru re
publican, de sorginte 
socialistă, noua noas
tră condiție umană cu 
care ne justificăm in 
fața istoriei șl acțio
năm creator in spațiul 
și timpul românesc. E 
un sentiment demo
cratic, stenic, trăit cu 
mindrie și responsabi
litate in orele 
că și odihnă, 
de știință și 
— în planul 
tei noastre civice.

Dealtfel, sentimen
tul republican a fost 
insușit repede și fi
resc de masele largi 
ale patriei. imediat 
după abolirea monar
hiei. ca act revoluțio
nar necesar și 
in dialectica 
Dincolo de 
regală, tronul 
susținători de 
re nu putea 
ba de o luptă 
republicani și 
liști, ca in istoria altor 
popoare; dictatura car- 
listă lăsase un qust 
amar în memoria is
torică a poporului ro
mân. In istoria nea
mului nostru. Burebis- 
ta a fost un rege să
rac notat in cronici ca 
vitejie, nu ca pompă, 

^ar Traian, deși glori-

ficat pină in spiralele 
columnei, substituise 
pompei lui Augustus, 
severitatea ținutei de 
militar, de legiuitor și 
edil. Șirul de voievozi 
români a avut o ținu
tă mai mult de ..re
publicani" sul-gene- 
rls decit de regi, ei a- 
părindu-și ..sărăcia și 
nevoile și neamul", 
mutindu-și reședin-

mo- 
cu 

dcs-

de mun- 
in orele 
de artă, 
conștiin-

firesc 
istoriei, 

camarila 
nu avea 
amploa- 
fi vor- 

intre 
reoa-

Insemnări de
AL. ANDRITOIU

țele modeste dintr-un 
loc in altul in funcție 
de direcția de pericol 
a dușmanului si 
trecîndu-și viața 
mult sub arme 
acasă, pentru ca 
pere 
înalte 
tra 
domnitorii 
n-au putut sta in 
fruntea principatelor 
mai mult de cîțiva ani. 
Cuza. ultimul dintre 
ei. de asemenea, le
giuitor si reformist, 
n-a apucat nici el 
să-și încheie in liniște 
opera.

Tradiția republica
nă. avindu-și rădăcini 
in conștiința că voie
vozii noștri au fost oa-

pe
rna! 

decit 
să a- 

cu jertfe de 
simboluri va- 

străbună. Deseori, 
români 

sta

meni de condiție 
destă, comparată 
ceea ce se știa 
pre monarhia latifun
diară și coacționară in 
marile întreprinderi 
și bănci, a făcut ca 
poporul nostru să fie 
permanent deschis 
sentimentelor si idei
lor republicane. N-a 
fost nevoie de nici un 
purgatoriu de trecere 
de la o condiție so
cială la alta. Actul 
abolirii monarhiei a 
fost salutat cu adeziu
ne populară. poeții 
l-au cintat numaide- 
cit cu entuziasm, oa
menii și-au văzut de 
treabă: aveau atitea 
de făcut. Căci era vor
ba de abolirea unei 
instituții, a unui cod 
de legi, improprii și 
frină in buna deschi
dere în istorie a revo
luției socialiste româ
nești.

Pline de semnifica
ție sint înseși solem
nitățile aniversărilor! 
Țin minte, ca un om 
trecut de 50 de ani. că 
odinioară ele erau 
sărbătorite cu roman
tism spectacular, pe 
cită vreme astăzi săr
bătoarea lor a devenit 
obișnuită, din mers, si 
e și firesc să fie așa.
(Continuare 
în pag. a V-a)
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Itinerar pe

Palatului 
acea cli- 

e Palatul 
simțeam, 

că

Piața 
că din 
regal"
Toți
mai tineri.

Paul ANGHEL

încă

ea 
mea

și Sudul existentei 
Reoublică la Unii — 
istoric care exprimă 

noii noastre realități.

ORAȘUL - OGLINDĂ 
FIDELĂ A PROPĂȘIRII IN
DUSTRIEI. Cindva acest colt al

tecile achiziționate aici ar putea să 
încapă aproape un sfert din cărțile 
bibliotecii județene. O stradă cit 
o uriașă bibliotecă I

DIN CELE 
CARTIERE...
Republicii din

POPASURI PE MAREA CALE

cîteva artere
concrete și, totodată, simbolice

ale orașelor noastre
Trăim de 33 de ani sub bolta larg arcuită de înfăptuiri a Republicii. 

Trăim de 33 de ani în spațiul de ample și profunde semnificații al 
acelor „res publica" - „treburi publice", devenite, sub conducerea 
clarvăzătoare a comuniștilor, intr-adevăr treburile noastre, ale tuturor, 
ale oamenilor muncii de la orașe și sate, ale celor ce făuresc și clă
desc, cu brațele și mințile lor, o țară a destoiniciei și demnității, a 
înfăptuirilor materiale și înălțărilor spirituale, o țaiă așa cum au visat-o 
și năzuit-o cele mai înaripate inimi și cugete ale istoriei noastre glo
rioase și eroice. Iar din această clocotitoare treime de secol, perioada 
cea mai rodnică, cea mai fecundă in realizări fără asemuire o repre
zintă, neîndoielnic, cei 15 ani de cînd destinele țării sînt conduse cu 
mină fermă, neobosită și înțeleaptă, de omul care a devenit, in ochii 
a sute și sute de milioane de cetățeni ai planetei Terra, simbolul și 
efigia României contemporane - președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

O elocventă mărturie a adincului crez republican înrădăcinat în 
conștiința celor peste 22 de milioane de cetățeni ai patriei este faptul 
că aproape nu există localitate unde să nu intîlnim o Stradă, o piață, 
un cartier, un bulevard cu numele amplu evocator al Republicii sau 
al datei cînd a fost ea proclamată - 30 Decembrie.

Am adunat în această pagină — pe o hartă, desigur, imaginară — 
unele dintre aceste realități urbane vechi și noi, întinerite sau cu totul 
tinere, multe 
într-o unică 
înnoiri.

dintre ele roade ale anilor republicani, contopindu-le 
traiectorie prin inima patriei răscolite de fundamentale

SINTEZĂ A VREMURI
LOR, EMBLEMĂ A PRE
ZENTULUI. Punctul de pornire 
al itinerarului nostru — marele 
Bulevard al Republicii din Ploiești, 
sinteză a epocilor ce s-au succedat 
pe aceste meleaguri, emblemă vie, 
dinamică a prezentului nostru so
cialist. Precedat parcă simbolic de 
piața 16 Februarie — aceea unde, 
în 1933. muncitorii ploiesteni si-au 
manifestat neinfricați dirzenia si 
forța. înscăunînd pentru 48 de ore 
o autentică „republică a muncitori
mii" — bulevardul se deschide, la 
fel de simbolic, cu două edificii ale 
spiritualității înaripate, una dintre 
ele fostul tribunal transformat în 
anii noștri într-un monumental 
Palat al Culturii, iar cealaltă — o 
superbă plăsmuire arhitecturală a 
timpului socialist. Casa de Cultu
ră a Sindicatelor, cu profilul ei 
parcă de pasăre cu aripile avintale 
spre azur. Urmează o zonă încă 
pipernicită. între Casa de Cultură 
și strada Andrei Mureșanu. cu 
multe clădiri vechi — simple case 
de raport, unele dintre ele încă 
dinainte de primul război mondial
— care. în bună parte, vor fi în
locuite. în viitor, prin grandioase 
ansambluri urbanistice, pentru ca 
artera apoi să se lărgească brusc, 
tăindu-si făgaș amplu — sase 
benzi de circulație — spre ieșirea 
către Brașov, intre complexe arhi
tectonice nou-nouțe, unele abia in 
construcție, de o masivă si. totoda
tă. grațioasă armonie. Pe întreagă 
această arteră se vor ridica — pînă 
la sfîrsitul anului 1985. cind se pre
vede că edificarea ei va fi încheiată
— aproape 9 000 de apartamente 
pentru circa 27 000 de locatari, adi
că aproximativ jumătate din popu
lația antebelică a Ploieștilor sau 
populația de azi a Cîmpinei. Deci, 
o stradă cit un oraș !

— Gînditi-vă că aceasta e numai 
o arteră dintre multele străzi si bu
levarde răsărite în anii noștri 
harta Ploieștilor 
mărul municipiului, tovarășul 
Paraschiv. Vă pot spune, ca să vă 
dati seama de amploarea construc
țiilor. că cele 15 000 de apartamente 
ne care le vom preda la cheie pină 
la finele actualului cincinal în
seamnă aproape de trei ori numă-

rul de apartamente clădite In cin
cinalul 1961—1965. Dar la locuințe 
mai trebuie să adăugați cele 2 200 
locuri in căminele pentru nefami- 
liști și 450 locuri în căminele de 
studenți. cele 300 săli de clasă, nu
meroasele spatii comerciale si pen
tru servicii si multe altele. Iar 
„cheia de boltă" a acestei impe
tuoase edificări — într-un oraș 
care, precizez, la sfîrșitul războiu
lui era pe trei sferturi distrus — 
este tot o cifră : cele 9 miliarde de 
lei producție suplimentară pe care 
o vor da ploiestenii. care si-au în
cheiat cincinalul 
Fără hărnicia si 
muncă nimic nu 
făptui !

Facem un scurt
10 D din bulevardul 
colț cu strada Sinaia. îl Intîlnim in 

.hol pe Vasile Jurgeanu, mecanic 
la Autobaza 1 marfă a I.T.A.-Pra
hova. care locuiește aici împreună 
cu soția, bobinatoare la INTEX- 
Păulesti. si cu micuțul Dragos-Ga- 
briel în vîrstă de 8 luni (dealtmin- 
teri în zona aceasta mai toate fa
miliile sînt tinere, iar numărul ce
tățenilor care abia gînguresc în 
fașă devine, pe zi ce trece, mai im
presionant). După cîteva minute, 
grupului nostru i se alătură Ion Du
mitru. operator chimist la fabrica 
DERO. a cărui 
aceeași
Costea. profesoară de engleză 
comuna Bărcănești. de la marginea 
orașului, al cărei sot e inginer con
structor și a căror fetiță, Mădălina, 
sporește si ea numărul „cetăteni- 
lor-ginguritori". Toti sînt de păre
re că bulevardul Renublicii isi me
rită pe deolin numele, fiind un 
autentic etalon al acelui grad de 
civilizație si calitate a vieții ne care 
îl evocă insăsi luminoasa idee de 
Republică socialistă.

...încă un fant semnificativ prin
tre multe altele : la magazinul-ex- 
poziție de mobilă „Căminul", de 
peste drum, aflăm de la responsa
bilul Vasile Cutoiu că. in numai 
zece luni de cind a fost inaugurată, 
această unitate comercială a desfă
cut mobilier în 
milioane lei. Și 
anroane că nu 
comentarii : pe 
ferlntele cumpărătorilor 
tuat... bibliotecile. Numai în biblio-

la 31 octombrie, 
dăruirea lor in 

s-ar fi nutut in-

popas la blocul 
Republicii

soție lucrează in 
Întreprindere, si Rodica 

in

O horă

i*
*
*

Eram foarte tinăr pe a- 
tunci. tn mintea mea de a- 
tunci — acel decembrie 1947! 
— ideea de Republică se aso
cia cu credința Bălcescului 
intr-un stat românesc „uni
tar și liber", cu radicalismul 
lui C. A. Rosetti care aspi
ra la o „patrie a tutulor", cu 
aspirația de mai tirziu ați
nerilor 
publică 
libere", 
mea și

socialiști spre o Re- 
a „muncii drepte și 
Mai era in mintea 
ideea republicană a 

Revoluției Franceze, uzurpa
tă prin spectacolul imperial 
napoleonian, și ideea de „Re
publică Roșie — Republică

Proletară", stat al Revoluției 
Proletare ca putere biruitoa
re a celor ce muncesc.

Cind faptul istoric s-a ves
tit — prin radio și prin pre
să — am avut un sentiment 
de început de eră. Sfirșit de 
an — 1947 — și început de 
eră ! Cu ochii minții am vă
zut atunci, intr-o clipă, imen
sa horă din 
și am știut 
pă „palatul 
Republicii, 
chiar și cei 
ceea ce urma sâ se petreacă
— prin despărțirea de trecut
— va schimba fața României.

Noi, românii, n-am 
sentiment monărhic, ci 
mental stabilității si 
nuitățil. Stabilitatea a 
întotdeauna poporul și

avut 
senti- 
conti- 
dat-o 
tot el

a asigurat și cotinuitatea. Un 
Ștefan, un Mihai, un Brinco- 
veanu, un Cuza au dăinuit 
peste timp nu prin cununa 
de pe frunte, care era adesea 
o „cunună de spini", ci prin 
identificarea cu poporul. A- 
cum „Casa lui Vodă" era 
Casa Patriei, iar pe prima ei

treaptă urca din nou un om 
al tării, primul președinte, 
care era și un mare savant. 
Am citit cu nesaț „Mesajul 
Prezidiului Provizoriu al

R.P.R.", incadrind fotografia 
prof. dr. C.I. Parhon. și „Me
sajul Guvernului" din chena
rul căruia iradia zimbetul 
solar al dr. Petru Groza. M-a 
încălzit pină la entuziasm un 
titlu care deschidea întreaga 
pagină a „Scinteii", „Mărețe

înfăptuiri ne așteaptă pe toți 
in anul ce vine".

Azi, la 33 de ani de la pro
clamarea Republicii, aș co
recta acel titlu, modtficind 
„anul ce vine" in „anii ce 
vin" și cuprinzind astfel toți 
anii Republicii — ani de mă
rețe înfăptuiri. Anul, acel 
capăt de an șl de epocă, a 
pus, intr-adevăr, temelia u- 
nei ere, era construcției so
cialismului in România, și a 
unei epoci, epoca pe care o 
trăim șl care iși leagă nume
le de Președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

La fiecare ajun de An Nou 
ne adunăm cu inimile in ju
rul stemei și serbăm, prin 
hore reale sau simbolice. în
temeierea Republicii, „patrie 
a tuturor celor ce muncesc, 
cu brațele și cu mintea, de 
la orașe și de la sate". O fa
cem și in acest an, cel de-al 
33-lea, cu gindul si cu fapta 
lingă stemă și lingă omul 
ce-o reprezintă, reprezentin- 
du-ne pe toți. ti așteptăm 
mesajul cu încredere, con
vinși că ne așteaptă pe toti 
ani de mărețe înfăptuiri, ani 
pe măsura acestei ere noi și 
înnoitoare.

1NTR-UNUL 
MAI VECHI 
NOI. Cartierul
Baia Mare este considerat, la ora 
actuală, cel mai vechi dintre... car
tierele noi ale frumosului munici
piu de pe Săsar : are exact virsta 
Republicii. Intr-adevăr, temeliile 
lui s-au pus în anii primelor ja
loane ale noii ere din istoria pa
triei.

— Cînd am venit aici acum trei
zeci de ani din zona Lăpusului si 
m-am angajat la întreprinderea 
metalurgică de metale neferoase —

îsi amintește muncitorul metalur
gist Viorel Vasiac. care locuiește 
pe strada George Coșbuc, nr. 25, la 
apartamentul 48 — cartierul era 
mai mult pe machetă decît în reali
tate. Astăzi, e de-ajuns să-ți rotești 
privirile jur-împrejur ca să vezi 
un adevărat „oraș în oraș". Si nu 
e decît unul dintre noile cartiere 
ale acestui oraș a cărui populație, 
de cind am devenit băimărean pînă 
azi, s-a împătrit, alungind la aproa
pe 100 000 de locuitori.

Gazde primitoare, locatarii aces
tor elegante ansambluri arhitecto
nice nu contenesc să te invite să 
poposești si in apartamentul lor. De 
la maistrul metalurgist Leontin 
Birta aflăm că în cartier trăiesc 
numeroși oameni ai muncii ce fac 
parte din colectivul prestigioasei 
Întreprinderi de metale neferoase.

— Tot ce s-a înfăptuit în acest 
cartier e strîns legat de ce am în
făptuit în întreprindere, ca si in 
alte fabrici si uzine din oraș — ne 
spunea gazda noastră. Și as vrea 
să mai subliniez ceva : asa cum 
muncim înfrățiți, sub emblema re
publicană. trăim înfrățiți, in acest 
spațiu urbanistic al Republicii, ro
mâni ca Vasile Ivegheș sau Eugen 
Florian și maghiari ca Alexandru 
Cardoș și Ladislau Csata. Căci le
gea supremă a republicii noastre 
socialiste este frăția tuturor fiilor 
patriei pentru binele și înflorirea 
patriei.

HEREDI Gustâv
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LA STEMA TĂRII
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Foto : E. DichlseanuO stradă cit un oraș : bulevardul Republicii din Ploiești

I Sus, tot mai sus!
* Vechiul dicton latin : 

„Habent sua fata libel- 
li“ — „cărțile au des
tinul lor" — este va
labil nu numai cind te 

■ gîndești la cărți, ci și 
1 atunci cînd meditezi la 
! destinul străzii Repu- 
} blicii din municipiul 
i Cluj-Napoca. Ca o car- 
’ te deschisă, ea reflectă 
1 epoci. Nu face parte

chime atestată in cro
nici — de 690—800 de 
ani — ale „orașului co
morilor", aflindu-se in 
afara zidurilor cetății, 
dar la răspintia secole
lor XIX și XX era una 
dintre arterele unui 
modern cartier de vile, 
ce tocmai se construiau 
atunci, în noul stil pa
rizian „seccesion", în
conjurate de garduri 
din fier forjat, alei cu 
copaci umbroși, fintini 
arteziene.

De aici începe urcu
șul. nu numai topo
grafic, ci și istoric, pe 
strada care cindva, da
torită faptului că prin 
aceste locuri se sărbă
toreau tradiționalii Ar
mindeni — Maiale prin 
părțile noastre transil- 

. vane — se numea stra- 
( da Majalis sau Armin- 
J denilor. Din 1947 a că- 
Ș pătat însă noul și 
1 semnificativul ei nume 
’ de astăzi — strada Re- 
1 publicii. Și s-a schim- 
; bat nu numai numele 
j străzii, ci strada insăși. 
I Dar să ne continuăm 
’ urcușul pe această ar- 
\ teră clujeană, unde, ca 
i pe ati'ea alte artere ale 
J străvechii urbe, insem- 
1 nete trecutului se im- 
) pletesc tot mai vizib'l 
i cu însemnele noului 
1 socialist.

lată, am ajuns In 
dreptul faimoasei Gră
dini Botanice, al cărei 
renume a depășit de 
mult hotarele țării. 
„Strămoașa" actualei 
grădini a fost inaugu
rată incă in 1860. S-a 
dezvoltat greu, în prin
cipal prin bunăvoința 
și donația unor parti
culari. Abia in anii 
noștri acest perimetru 
al științei îmbinate cu 
frumosul a devenit cu 
adevărat o instituție de

insemnătate națională 
și internațională. Ar 
cere prea mult spațiu 
să enumăr cite zeci de 
mii de plante au fost 
colecționate de pe toate 
meridianele globului — 
și recultivate pe pă- 
mint românesc — cite 
milioane de vizitatori 
s-au perindat prin gră
dină, să evoc felul 
cum marele savant 
Alexandru Borza, îm
preună cu colaboratorii 
săi Emil Pop, Nyârâdy 
Eraszmus și, mai tirziu, 
In zilele noastre, Hono- 
riu Rațiu, Văczy 
Kâlman, Felician Mi- 
clea, Gergely Șândor și 
alții au muncit cu osir- 
die pentru transfor
marea ei intr-o min- 
drie a clujenilor și a 
tării. Un simbol floral 
al unității noastre fră
țești sub zodia Repu
blicii.

Mai sus, tot mai sus 
pe firul străzii! Dln- 
tr-o dată ni se dezvă
luie privirii orașul ttu-

dențesc. Un complex . 
impunător de cămine 
noi, viu colorate, stră
lucind cu oglinda largă 
a ferestrelor prin care 
se revarsă lumina soa
relui de iarnă. Con
strucțiile moderne 
integrează atit de 
monîos in peisajul 
gat în vegetație 
jur, Incit te minunezi 
de luminoasa lor ar
monie.

De partea cealaltă — l 
o clădire zveltă, înaltă. ’ 
cu multe etaje : noul 
centru județean de 
calcul, marele „creier 
electronic" al vastei 
activități din industrie, 
construcții, transpor
turi, cercetare științifi
că ce se desfășoară in 
cuprinsul județului.

Mai departe. mai 
sus 1 După incă o sută 
de pași ajungeam pe 
un platou situat chiar 
în virful colinei. Nu 
numai la propriu, ci și 
la figurat. Aici se edi
fică o mare și impu
nătoare uzină. Aici, in 
vecinătatea Grădinii 
Botanice, a atitor in
stitute, științifice și de 
cercetare. De ce toc
mai aici ? Dar unde 
oare s-ar fi putut găsi 
un loc mai potrivit 
pentru o mare între
prindere de electroni
că industrială dacă nu 
chiar aici ? Nu e oare 
firesc ca. tn virful u- 
nei asemenea străzi, p- 
culmea ei, să se ridice 
una dintre uzinele ra
murii de virf a indus
triei noastre socialis
te ’

Dar calea Republicii 
urcă și urcă neince- l

Republică, tot mai frumoasă ești I } 
Și anii trec și tu întinerești, 
Și totul strălucește și scinteie. 
Răsar orașe unde-au fost bordeie, 
Iar satele sînt parcă-n sărbătoare. 
Le face-acestea toate cine oare ? 
Sînt fiii tăi și-s altfel decit ieri, 
Au visuri mari, dar și mai mari puteri. 
E simbol steagul roșu, tricolorul 
Si stema țării pentru-ntreg poporul 
Ce face într-un an mai mult ca-n zece, 
E timpul care nu zadarnic trece. 
Lăsînd în urmă tot mai largă cale 
Cu holde-ntinse și hidrocentrale 
Cu mine mai adinei, cu-nalte fabrici

Ce le ridică muncitorii harnici 
Iar drumul către viitor il scrie 
Partidul pentru noua Românie 
In frunte cu un vajnic fiu al ei 
Ce oboseala nu cunoaște ce-i, 
Și-i este țării simbol, conștiință 
Purtînd-o spre măreață biruință 
De la Galați pină în Baia Mare, 
Din răsărit și-apus, intre hotare, 
Ei scrie calea pe a țării hartă 
Ce tot poporul către culmi o poartă 
Ce sîntem noi ? Izvor de apă vie, 
Știm ce e bine și mai bun să fie 
Pe minunata României glie I

Mihai BEN1UC

municipiului Rîmnicu Vîlcea purta 
— desigur, neoficial — numele de 
„strada coloneilor", deoarece aici 
își zidiseră căsuțe cochete un șir de 
ofițeri doritori de a se retrage în 
această oază de liniște atunci cind 
vor ieși la pensie.

Astăzi, strada 30 Decembrie ex
primă însăși devenirea frumoasă și 
viguroasă a acestui oraș, oferin- 
du-se privirilor ca o cronică vie în 
care citim noile destine ale Rîmni- 
cului.

Ne-a fost ghid pe această arteră 
tovarășul Ion Pop. membru de par
tid din ilegalitate, fost oină acum 
19 ani gaterist la Combinatul de 
prelucrare a lemnului Rm. Vîlcea. 
Fisa biografică a acestui vechi lo
catar de pe strada cu nume de 
simbol n-ar fi completă dacă n-am 
mai adăuga si faptul că este tatăl 
a șase copii, azi ei înșiși muncitori 
în întreprinderi din Rîmnicu Vîlcea 
și Craiova, din București si Tălma- 
ciu, care i-au umplut anii senectu
ții cu mîngîierea a 12 nepoți si 
alți șapte strănepoți.

— Vedeți, strada asta este 
însăși o istorie. Cind Rodica 
era mică și o plimbam seara pe 
umeri. ferind-o de hîrtoape. se 
punea temelia blocurilor destinate 
r.ouă. muncitorilor de la tlnărul. ne 
vremea aceea, combinat de prelu
crare a lemnului. Ceva mai tirziu. 
cind locul Rodicăi l-au luat primii 
nenoti. s-a înălțat blocul din celă
lalt capăt, căruia locatarii i-au dat 
chiar numele străzii : blocul 30 De
cembrie. De astă dată, lingă fores
tieri s-au mai așezat pe strada 
noastră si familii ale chimistilor 
de pe platforma industrială, ale 
constructorilor care ridicau alte 
obiective industriale si urbane, 
precum și ale energeticienilor ve- 
niți să rostuiască Lotrul si Oltul. 
Dar pe strada noastră s-au con
struit nu numai blocuri, ci si alte 
edificii, fiecare însemnînd un eve
niment important atit pentru noi. 
cei de ne strada 30 Decembrie, cit 
și pentru întregul oraș. Mai Intîi a 
fost Casa de Cultură a Sindicate
lor. o bijuterie intre bijuteriile edi
litare. după ea a urmat Sala Spor
turilor. o altă nestemată arhitec
turală.

Ascultlnd explicațiile „ghidului", 
atenția ne-a fost atrasă. în același 
timp, de voioșia dezlănțuită a șco
larilor aflați tn vacantă, care pu
seseră stăpînire pe cele două edi
ficii in vederea unor pasionante 
confruntări artistice si sportive. O 
stradă cindva sortită să rămînă a 
bătrineții fără tinerețe a devenit, 
prin „miracolul" înfăptuirilor din 
anii Republicii, o adevărată arteră 
a tinereții fără bătrinețe.

și deținătorul celei mai bogate 
colecții de ilustrate vechi si noi cu 
tema „Sibiul meu drag".

— Odinioară acest perimetru 
somptuos, Piața Mare sau Ringul 
cel mare, cum i se spunea, era 
locul unde. în vremuri de restriște, 
oamenii se întîlneau să se sfătuiască 
cum să apere cetatea. Iată însă că. 
în anii noștri, ca simbol a tot ceea 
ce ne-a adus Republica, acest loc 
ne evocă nouă, oamenilor muncii 
sibieni. români, germani, maghiari, 
calda atmosferă de unitate și fră
ție în care trăim și muncim.

— Ce vestește azi bătrînul orolo
giu din Turnul Sfatului ?

— Clinele de lumină ale marilor 
bilanțuri. Aici e locul unde. în 
zilele de sărbătoare, se formează 
coloanele muncitorești ale unor în
treprinderi astăzi cunoscute, prin 
produsele lor. mult dincolo de 
hotarele tării : „Independenta". „Ba
lanța". „Drapelul roșu". „Marmura 
Roșie" și altele. Aici iși împărtășesc 
biruințele și planurile de viitor. Si 
ce vreți traseu mai simbolic decit 
acela străbătut de aceste coloane -- 
din Piața Republicii spre Piața 
Unirii, unde se desfășoară mitingu
rile și demonstrațiile muncitorești. 
Iată două puncte cardinale simbo
lice. Nordul 
noastre. Prin 
iată un drum 
Întreg sensul

UN TRASEU SIMBO
LIC AL EXISTENTEI NOAS
TRE. Cu Turnul Sfatului, din 
care bătrinul ceas vestea stingerea 
și începutul veghii de noapte a 
cetății, cu palatul Bruckenthal. in 
care funcționează neîntrerupt din 
1817 vestitul muzeu cu același 
nume, cu celelalte vechi clădiri în 
stil baroc, gotic sau al Renașterii, 
care-și sprijină unele de altele 
acoperișurile lor multicolore. Piața 
Renublicii din centrul Sibiului „tiș- 
nește ca o bucurie pentru înaintarea 
ochiului", cum scriu ghidurile.

— Dumneavoastră ce vă evocă 
acest loc 7 — l-am întrebat ne
economistul Ion Opriș. președin
tele filialei sibiene a filatelistilor. 
pasionat iubitor al istoriei orașului

TEMELIILE DE OTEL ALE 
UNUI URCUȘ IMPETUOS. 
Ca o acoladă în spațiul fertil al 
împlinirilor republicane, am început 
aceste însemnări de reporter cu un 
bulevard al Republicii — cel din 
Ploieștiul petroliștilor si constructo
rilor de mașini — și 11 încheiem tot 
cu un bulevard al Republicii — cel 
din orașul pe care istoria sa tînără 
și impetuoasă l-a făcut sinonim cu 
siderurgia românească - 
doara. Lung de aproape 
metru, bulevardul are o 
construită de aproximativ 
cu peste șapte hectare 
verzi, cu peste 250 arbori 
cu multe, multe flori. Pe 
sînt amplasate gara și 
cantina siderurgistilor. unde ser
vesc masa zilnic 4 000 de oameni ai 
muncii, trei complexe comerciale, 
magazine cu autoservire de diferite 
profile etc.

Un bulevard din cele 179 de străzi 
și bulevarde ale Hunedoarei de azi 
care, cu o lungime de 134,5 km. al
cătuiesc un oraș modern, cu peste 
91 000 locuitori, majoritatea dintre 
ei plămăditori ai renumitului me
tal hunedorean. Un bulevard care 
ne îndeamnă să ne întipărim si mai 
puternic în memorie cuvintele ne 
care ni le-a spus unul din primii 
locatari ai blocurilor ridicate acum 
două decenii, tovarășul loan Ver- 
meșan, care de 27 de ani 
mecanic de locomotivă tn 
transportului uzinal :

— Prin alte părți, știți, 
sînt ajustați, de voie, de 
pe măsura orașelor care 
energii, speranțe, aspirații. La noi 
orașele sînt ajustate pe măsura 
oamenilor, a energiilor, speranțelor- 
și aspirațiilor care ii însuflețesc. 
Se creează, astfel, o realitate mult 
mai adincă : datorită partidului 
nostru, secretarului său general, 
pentru care nu există tel mai înalt, 
obiectiv mai luminos decit Înflo
rirea continuă a vieții noastre, oa
menii orașelor au făurit si făuresc 
orașe ale oamenilor, sub înaltă 
lumină a Republicii.

- Hune- 
un kilo- 
sunrafată 
7 000 mu, 
de zone 
Si. vara, 
bulevard 
autogara, 

unde

I este 
cadrul

oamenii 
nevoie, 

înghit

...Sînt cuvinte care au revenit - ca un laitmotiv de simplă și ome
neasca și nețărmurită încredere în partidul-constructor al vieții noi, în 
omul care întruchipează cel mai grăitor noblețea înfăptuirilor și înari
parea năzuințelor noastre - pe parcursul întregului nostru itinerar, 
concret și, totodată, simbolic pe marea Cale a Republicii.

Victor BIR1ADEANU
cu sprijinul corespondenților „Scinteii"

i
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DIN SPORUL MUNCII------------
IZVOR DE SPORNICE ÎMPLINIRI

„Nimic nu am primit de-a gata, nimic nu a picat din cer. Totul e rezultatul unei munci fără prcgff

eroice, a poporului nostru, care, stăpîn pe destinele sale, și-a propus^ să lidudeze în celmaf scurt timp

istoric posibil înapoierea și să-și asigure o viață demnă, fericită, liberă, prin munca sa“.
NICOLAE CEAUȘESCU

CONȘTIINȚA CREAȚIEI 
PENTRU BINELE COMUN
Sftrșit și început de an, 

întretăiere de cincinale, 
porți deschise noului de
ceniu, pași mari, esen
țiali către finele, tot mai 
apropiat, al acestui al 
doilea mileniu, intr-un în
delung timp de cind 
sintem și muncim, visăm 
și luptăm, ne cinstim st-ă- 
moșii și ne ținem sărbă
torile de demnitate șl 
omenie, de pace și de 
Voință pe acest pămint 
care ne este patria.

Bucurindu-se de roade
le muncii sale, omul 
României socialiste pă
șește in anul prim al vii
torului cincinal cu satis
facția . lucidă a ceea ce au 
reprezentat anii cincina
lului încheiat. tși face 
acum intrarea într-o nouă 
etapă a istoriei sale atit 
de strins legate de viața 
lui. Istoria de miine o 
continuă pe cea de azi, ca 
o reflectare în neintreru- 
pere a faptei omului, a 
muncii sale, a năzuințe
lor sale.

Omul de astăzi duce cu 
el, in viitorul mai apro
piat sau mai îndepărtat, 
ceea ce s-ar putea numi 
un sentiment extrem de

concret că viața sa, cali
tatea vieții lui depind de 
calitatea sa de om al unei 
țări angajate într-una din
tre cele mai profunde și 
hotărîtoare opere de pro
gres. Intre faptele sale 
din rodul bogat al unui 
cincinal dens, cu izbînzi 
smulse cu deosebire prin 
competiția de competen-

du-ne cu cit mai multă 
inteligență forțele, cintă- 
rindu-ne proiectele, ant.i- 
cipind cu rigla de calcul, 
dar și cu înariparea re
voluționară este directul 
și, aș zice, intimul exa
men al prezenței noastre 
in acest timp, iscălitura 
perfect descifrabilă pe 
care o punem pe actul de

de Platon PARDAU

ță, prin încordarea gindi- 
rii, prin întrecerea intre 
valori și destinată a pune 
puternic in lumină valoa
rea umană, se afirmă cu 
limpezime de cristal acest 
adevăr : tot ceea ce s-a 
izbindit de către oamenii 
acestei țări este o izbindă 
în asumarea de către po
por a propriei condiții de 
stăpîn in țară, a acelui 
dat de psihologie și răs
pundere colectivă că ni
mic nu ne-a venit de 
altundeva, că nimic nu ne 
va veni de altundeva nici 
în viitor.

Examenul pe care îl 
dăm an de an gospodărin- 
du-ne bogățiile, angajîn-

realism și prosperitate a 
propriei vieți și. in ace
lași timp, iscălitura clară 
pe care o lăsăm posteri
tății.

Aceștia sintem. acesta e 
lucrul minții și brațelor 
noastre, acestea au fost 
victoriile, acestea stavile
le pe care a trebuit să le 
trecem, acestea șovăielile 
din care să învățăm pen
tru miine — iată un mod 
de a gindi, de a evalua, 
de a privi spre viitor, pe 
care îl simți pretutindeni 
in România de astăzi ! Un 
mod de a gindi care face 
și mai pregnante datele 
considerabile ale creșterii 
calității vieții peste tot.

care le încarcă de o 
semnificație omenească ce 
depășește utilitarismul 
simplist și efemer, un 
mod de a gindi in care se 
oglindește omul ca făuri
tor, omul străbătut de vi
brația creației continue. 
in care iși certifică și ve
rifică, înainte de toate, 
superioritatea conștiinței, 
simțul perfecționării, as
pirația spre perfecțiune, 
în care bunăstarea, con
fortul material nu devin 
un scop în sine, ci o con
secință firească, implicită.

Deviza tainică, dar atit 
de evidentă a bilanțului 
cu care trecem in cincina
lul următor, a bilanțului 
din care se desprinde că 
tot ce s-a înfăptuit s-a 
înfăptuit spre binele omu
lui, deviza bilanțului con
dițiilor de viață evident 
superioare, al adevărului 
că sintem individual și 
colectiv mai bogați. are 
acest înțeles romantic, pa
triotic și matematic-revo- 
luționar : creăm o țară. 
Creăm știind că o facem 
pentru noi și pentru ur
mași și pentru urmașii 
urmașilor noștri..

VENITURI MAI MARI PENTRU TOțl OAMENII MUNCII
• Cele mai substanțiale majorări ale veniturilor popu

lației din întreaga perioadă a construcției socialismului s-au 
înregistrat în actualul cincinal.

• Pentru stimularea personalului muncitor care participă 
direct la realizarea bunurilor materiale, majorările de retribuții 
tarifare din cincinalul 1976—1980 au fost diferențiate : 34,3 LA 
SUTA la muncitori ți 27,8 LA SUTA la personalul TESA.

• Dacă înainte de prima etapă de majorare a retribu
țiilor din actualul cincinal 77 la sută din personalul muncitor 
realiza retribuții mai mici de 2 000 lei lunar, acum circa 70 la 
sută din personalul muncitor realizează retribuții de peste 
2 000 lei lunar.

• In actualul cincinal, veniturile reale ale țărănimii au 
crescut cu CIRCA 29 LA SUTA, pensia medie nominală de asi
gurări sociale de stat — cu 26,1 LA SUTA, alocațiile de stat 
pentru copii — cu 25,5 LA SUTA.

• Ca urmare a acțiunii generale de majorare a venitu
rilor din actualul cincinal, veniturile totale ale populației sînt 
in acest an cu APROAPE 110 MILIARDE LEI MAI MARI decît 
în 1975.

• Raportul intre veniturile mari și cele mici era în 1950 
de aproape 23 la 1 ; in prezent, acest raport este de numai 
5,5 la 1.

Retribuția medie netă lunară

• In anii actualului cincinal s-a introdus o nouă formă de 
stimulare a personalului muncitor : participarea oamenilor 
muncii la beneficiile realizate de unitățile economice.

• Majorările de retribuții din actualul cincinal au fost su
perioare mediei pe economie in industria minieră, metalurgie, 
construcții-montaj, chimie, construcții de mașini etc.MAI MULTE MĂRFURI ȘI SERVICII PENTRU POPULAȚIE 

Mărfuri cumpărate
— în medie, de un locuitor —

• Volumul mărfurilor puse la dispoziția populației a 
sporit de la 12,1 miliarde lei în 1950 la peste 220 miliarde lei 
în prezent — adică de aproape 18 ORI.

® Ca rezultat al creșterii veniturilor bănești și al dez
voltării producției bunurilor de consum, fiecare locuitor a 
beneficiat în acest an DE 3 ORI MAI MULTE MĂRFURI decît 
în 1965.

• In cursul actualului cincinal, creșteri însemnate s-au în
registrat la desfacerea tuturor produselor alimentare de bază : 
CARNE și preparate din carne - 60 la sută, LAPTE și preparate 
lactate — 33 la sută, UNT și ULEI — 35 la sută, ZAHĂR — 42 la 
sută, LEGUME - 29 la sută, FRUCTE - 37 la sută.

® Gradul de înzestrare a populației cu bunuri de folo
sință îndelungată — televizoare, frigidere, mașini de spălat 
rufe etc. - este astăzi cu 40—60 la sută mai mare decît în 1975.

© Pentru buna aprovizionare a populației în actuala 
perioadă de sfîrșit de an și în primul semestru al anului viitor 
s-au suplimentat livrările la fondul pieței cu mărfuri în valoare 
de peste 11 MILIARDE LEI.

ÎN ACTUALUL CINCINAL - MILIOANE DE CETĂȚENI IN CASE NOI
• Fondurile alocate în 

acest an pentru construcția 
de locuințe echivalează cu 
fondurile alocate în același 
scop in întregul cincinal 
1961-1965.

• Aproape jumătate din 
populația orașelor țării locu
iește azi în apartamente con
struite în perioada care a tre
cut de la Congresul al IX-lea 
al partidului.

• Ca o dovadă a grijii 
constante a partidului și sta
tului nostru pentru îmbunătă
țirea condițiilor de locuit ale 
oamenilor muncii, în toți anii 
construcției socialiste ritmul 
de creștere a construcțiilor de 
locuințe a fost mai mare decît 
ritmul de creștere a populației.

• 2,5 MILIOANE CETĂ
ȚENI s-au mutat în actualul 
cincinal în case noi. Numărul 
noilor apartamente construite 
în această perioadă este de 
17 ORI MAI MARE decît în 
cincinalul 1951 — 1955.

Numărul apartamentelor construite

46355
1851-1855

*

1976-19801866-1870

Pînă în anul 1990 
se va soluționa în linii 
generate problema spa
țiului locativ în ROMÂNIA

• Suprafața utilă a fie
cărui apartament construit in 
actualul cincinal a fost, în 
medie, cu 13 LA SUTA mai 
mare decît în perioada 1971 — 
1975.

• A crescut ponderea a-

partamentelor cu 3,4 Șl 5 CA
MERE.

• Fondurile de investiții 
pentru echiparea edilitară a 
localităților țării au fost în ac
tualul cincinal duble față de 
cincinalul 1971—1975.LOCUINȚE: INTR-UN AN CIT INTR-UN DECENIU

In 1981 planul național unic prevede să se dea în folosință din fondurile statului 
185 000 apartamente și garsoniere - mai mult decît în întregul deceniu 1951—1960

PENTRU SĂNĂTATEAȘI VIGOAREA OAMENILOR
Fondurile social-culturale

— pe un locuitor, într-un an —

1850 1865 1875 1880

• Pentru finanțarea acțiunilor social-culturale de care 
populația beneficiază în mod gratuit (învățămînt, asistență 
medicală etc.) s-a alocat în acest an de la bugetul de stat 
suma de 74,3 miliarde lei — de aproape 22 DE ORI MAI MULT 
decît în anul 1950

• Dispunem în prezent de peste 190 000 PATURI IN SPI
TALE și peste 400 DISPENSARE-POLICLINICI, de cel puțin un 
dispensar medical în fiecare comună.

• Pentru îngrijirea sănătății oamenilor activează peste 
38 000 medici și stomatologi, precum și peste 131 000 cadre 
medii sanitare.

• Peste UN SFERT DIN POPULAȚIA ȚARII este cuprinsă 
astăzi în diferite forme de învățămînt.

• Cu aproape 1 MILION a crescut în actualul cincinal 
numărul familiilor abonate la televiziune. In acest fel, fiecare 
a doua familie din țara noastră este abonată la televiziune.

Pagină realizată de Mihai IONESCU
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DEMOCRAȚIA SOCIALISTĂ '80 C ANTOLOGIA
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Structurile democra

tice, cadrul stimulator

de participare activă

a maselor la rezolvarea

problemelor vieții

economice și sociale

au cunoscut in anul care

se încheie importante

perfecționări și imbo

gățiri, datorită cărora

prezența oamenilor

muncii la conducerea

societății a devenit și

Sărbătoarea care precede Anul nou, aniversarea cu 
profunde semnificații civice a proclamării Republicii, ne 
oferă prilejul să rememorăm, din bogata < 
1980, și ceea ce s-a ctitorit pe terenul 
socialiste. Se observă, de la prima vedere, 
an deosebit de rodnic, un an literalmente 
pentru procesul dezvoltării continue a 
socialiste. Filele calendarului politic 1980 cuprind nu
meroase evenimente-reper, evenimente care vor rămîne

cronică a lui 
dertiocrației 

, că a fost un 
i de referință 

democrației

înscrise in mod pregnant în istoria acestor ani de con
strucție socială. Ele se alătură modalităților care au 
devenit tradiționale în istoria ultimilor 15 ani, care au 
trecut de la Congresul al IX-lea - vizitele de lucru ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, consultările avute cu 
oamenii muncii și specialiștii, consfătuirile de lucru pe 
probleme și domenii de activitate, toate 
unui stil și unor 
cratice.

expresii ale 
metode de conducere profund demo-

Confirmarea unui mare adevăr: 
unitatea reală a întregului popor

Păstrînd ordinea cronologică a 
evenimentelor, ne-am oprit mai în- 
tii la zilele Congresului al II-lea al 
Frontului Democrației . și Unității 
Socialiste, respectiv la semnificațiile 
tinerii primei consfătuiri pe tară a 
Organizațiilor Democrației și Uni
tății Socialiste și ale constituirii 
unei structuri organizatorice proprii 
a acestora, la toate nivelurile. Asu
pra acestui eveniment ne-am adre
sat reputatului savant prof. dr. 
Constantin Arseni, ales, după cum 
se știe, președinte al Comitetului 
Central al Organizațiilor Democra
ției și Unității Socialiste, care ne-a 
spus :

— De ce a fost nevoie de o nouă 
organizație politică de masă care 
să-i cuprindă pe cetățenii care nu 
fac parte din partid ? Trăim o pe
rioadă în care unitatea națiunii 
noastre socialiste se manifestă deo-

sebit de puternic, așadar crearea 
organizațiilor la care mă refer vine 
să consfințească și ea o stare de 
fapt și să-i ofere cîmp mai larg de 
acțiune. Un alt considerent la 
care mă refer este cerința creșterii 
și mai mari a educației maselor de 
cetățeni, a educației în sens ideolo
gic și a educației civice în gene
ral ; în alte domenii mai poți fi 
autodidact, dar politica, civismul nu 
se desprind în singurătate și izo
lare, pentru ele e nevoie de „în
scriere" in școala cea mare a ce
tății. iar organizațiile democrației 
și unității socialiste oferă cadrul 
potrivit acestei „înscrieri". Al trei
lea considerent la care mă gîndesc 
este nevoia ca fiecare membru al 
societății să contribuie. după 
forțele și priceperea sa. la înfăp
tuirile de care, direct sau indirect, 
și el beneficiază.

Iată ce ne-a relatat tovarășul 
Mihai Dumitrașcu :

— Era pe la sfîrșitul lui martie, 
cînd a fost organizată prima „Tri
bună a democrației" în orașul Tăn
dărei. Am pus și eu întrebarea : - 
„De ce Țăndăreiul, dacă e oraș, nu 
are și un parc ?“ întrebarea a fost 
reluată de concetățenii mei Petre 
Dobre și Nița Ceapă. Pe loc, s-a 
trecut la căutarea soluției mal bu
ne. Au fost propuse mai multe va
riante, și pînă la urmă, după o a-

naliză gospodărească, s-a ales cea 
mai bună. Rîul Ialomița trece a- 
proape de centrul orașului și pe 
malul său sint 6 hectare care an de 
an erau supuse revărsării. Siste
matizarea și-a dat avizul pentru 
parc, dar oficiul cadastru și orga
nizarea teritoriului a ridicat_ pro
blema construirii unui dig. 
cipanții s-au angajat pe 
ridice și digul prin muncă 
tară. în săptămîna imediat 
toare s-a făcut schița parcului. De 
atunci au trecut 8 luni. Prin ro
tație. zi de zi, am lucrat toți ce
tățenii din Tăndărei pe „șantierul" 
hotărît atunci, iar astăzi orașul are 
un parc de 6!) 000 mp cu 22 000 de 
arbori și arbuști ornamentali (pe 
care i-am obținut din pepiniera o- 
rașului, amenajată și ea tot prin 
muncă patriotică), iar din toamnă 
am început și construcția unui 
ștrand.

„CÎNTĂRII ROMÂNIEI"

unVotul cetățenilor
și un angajament

Parti- 
loc să 
volun- 
urmă-

Milioanele de gospodari 
ai localităților își spun cuvîntul

Un eveniment de mare însemnă
tate în viața politică a tării, in ac
tivitatea de traducere în fapt a ho- 
tăririlor Congresului al XII-lea al 
partidului, l-a constituit cel de-al 
II-lea Congres al consiliilor popu
lare. Ne-am adresat unei partici
pante la acest forum larg al re
prezentanților milioanelor de gos
podari din orașele și satele patri
ei. cu rugămintea de a ne ilustra 
chipul practic, la scara unei așe
zări rurale, al cîtorva dintre ideile 
dezbătute la congres. Ne-a răspuns 
în cadrul anchetei noastre tova
rășa Florea Nuță, primărița co
munei Bradu din județul Argeș :

— Printre alte documente deose
bit de importante, congresul a dez
bătut' și propuneri pentru unele 
modificări legislative, inclusiv ale 
legii consiliilor populare. După 
cum se știe, ulterior aceste propu
neri au fost legiferate, intrînd în 
vigoare. Sensul lor este lărgirea

considerabilă a orizontului de preo
cupări ale consiliilor populare, ast
fel incit să cuprindă toate dome
niile vieții economice și sociale din 
raza lor de activitate. Aceasta nu 
se poate realiza, bineînțeles, 
printr-o strînsă și continuă i 
borare cu cetățenii.

Experiența noastră confirmă i 
te posibilități. Iată un singur 
xemplu. de actualitate. Deși majo
ritatea locuitorilor muncesc în uni
tățile industriale din municipiul Pi
tești. printr-o susținută activitate 
politică, prin exemplul direct al de- 
putaților, am reușit să determinăm 
marea majoritate a locuitorilor să 
participe la muncă si în cadrul co
operativei agricole de producție, să 
încheie contracte pentru livrarea 
de produse agroalimentare la fon
dul de stat, să-și gospodărească mai 
bine loturile in folosință, suprafe
țele de teren pe care Ie dețin, ob- 
tinînd astfel cantități sporite înde
osebi de legume.

decit 
cola-
aces-

e-

Cîntarea României
Ceea ce e dimineață aprinsă pe munte 
Legănînd in grai lumina pămîntului pe rod 
Cu sarica și diadema grea pe frunte 
Țara in iarnă vine cu ver$u-i voievod.

Biruitorul cint ce bate la timpla ei asprită 
De vîntul și de marea incinsă de cristale 
In bătătura casei amiaza e zorită 
Din cronici să ne poarte spre marile furnale.

Și cintecul să umble pe-ogor și in uzină
In salopeta largă să-ncapă ca-ntr-o casă
Spre care de pe cer — privește-o mare lună plină 
Ce-și lasă in porumbiști voalul de mireasă.

Ciocanul greu pe fiare e tot un cintec sacru 
De care ne legară părinții noștri blinzi
Cum arborele poartă o vară fructul acru 
Și-l face-n iarnă mare și roșu de izbinzi.

Cintarea României — Pecetea trâiniciei 
In aer și pe riuri — pe chipuri in sudoare 
Se-aude urcind plămada mare a vieții 
Luind deasupra gliei chipul măreț de floare.

Valeriu BÂRGAU 
Hunedoara

Despre pămîntul străbun
— „Despre țară, mâi nepoate, 
Tu m-ascultă și socoate ;
Că-i un fagure de miere
Și luceafăr intre stele
Și rouă pe floricele.

Tu m-ascultă, câ-s român 
Că acest pămint străbun 
Ne-a fost leagăn ne-ntrecut, 
Ne-a fost rod și ne-a fost scut

— Moșule, spune, te-ascult I
Onuț BUTIRI 
comuna Bratca — Bihor

Republica mea
Republică scumpă, Republica mea, 
In tine lucește un soare slăvit.
Se stinseră norii și negura grea
Și negrele umbre-au pierit

S-au frint pe vecie cătușele grele
Și jugul tiranilor răi,
Acum e lumină de soare și stele
In sufletul fiilor tăi.

Poporul trăiește nou timp cu mindrie
In dorul pe care cu toți ii cîntăm : 
Republica mea, Românie,
Drumul partidului, uniți, il urmăm I

llie POPOVICI
comuna Brusturi — Bihor

nostru înseamnă 
noutate, o nouă 

munca
din municipiul 
pentru mine o 
experiență in viața și în 
mea de zi cu zi.

Circumscripția se află în cartie
rul „Harghita", unul din cele mai 
tinere ale municipiului. împreună 
cu cetățenii din circumscripție am 
reușit să răzbim in multe probleme 
fie ele de interesul unui singur ce
tățean sau al obștii întregi. Un sin
gur exemplu. Cu un an în urmă, 
cînd s-au dat în folosință noile 
apartamente din cartier, ne-am tre
zit în fata unor inconveniente ca
racteristice începutului : calitatea 
unor lucrări de construcții, aprovi
zionarea cu apă și căldură, starea 
spatiilor dintre, blocuri — erau încă 
numai șanțuri și gropi. Cine era să 
le facă ? Ce aparținea de întreprin
deri. am cerut întreprinderilor, dar 
ce depindea de noi... S-a spus 
despre mine că sînt o femeie ener
gică. Am încercat să-mi dovedesc 
energia nu consumînd cuvinte pe la 
diferite foruri (deși cînd a fost 
ceva de rezolvat, nu m-am mena
jat), ci antrenînd energiile ale
gătorilor.

Lărgirea și perfecționarea ca
drului de afirmare a democrației 
socialiste s-a manifestat și în sis
temul electoral. Numărul deputati- 
lor în forul suprem al puterii de 
stat a crescut de la 349 la 369. asi- 
gurînd o mai bună reprezentare și 
o mai mare apropiere a deputați- 
lor de alegători. Cu prilejul alege
rilor desfășurate la 9 martie s-a 
mărit, în comparație cu alegerile 
precedente, numărul circumscrip
țiilor electorale în care au fost de
puse două sau mai multe candi
daturi. Astfel, dintr-un total de 
61 772 circumscripții electorale pen
tru consiliile populare. în 49 049 au 
fost depuse cîte două candidaturi, 
iar în 6 221 cite trei candidaturi.

Despre cadrul democrației socia
liste privit din perspectiva deputa
tului ne-a vorbit o concetățeancă 
aflată la primul mandat:

— Mă numesc Barcsai Klara, 
și sînt de profesie tehnician la 
întreprinderea de filatură a linii 
pieptănate din Miercurea Ciuc. 
Faptul că am fost aleasă deputată 
în circumscripția electorală nr. 25

Anchetă realizată de
Serqiu ANDON
cu sprijinul corespondenților „Scînteii

mai marcantă

DEZBATEM. HOTĂRÎM. ÎNFĂPTUIM

Obștea muncitorească 
și autoconducerea

ni
fii

1
O amplă tribună pentru dezbateri 

deschise, constructive

în ultima parte a anului s-au 
dat publicității „Tezele Consiliului 
Central al U.G.S.R. pentru Congre
sul Uniunii Generale a Sindicate
lor din România" care va avea loc 
in luna aprilie 1981. Despre acest 
document am cerut opinia to
varășului Victor Popescu, mun
citor galvanizator, membru în Con
siliul oamenilor muncii de la 
U.R.E.M.O.A.S. București :

— Difuzarea cu mult timp înain
te a acestor teze dovedește impor
tanta pe care o au sindicatele în 
sistemul democrației noastre socia
liste și importanta pe care o va 
avea congresul. Aceasta nu în
seamnă că în anul care se încheie 
sindicatele noastre n-ar fi avut o 
activitate susținută. însuși faptul 
că a fost un an de intensă aplica
re a principiilor autoconducerii și

autogestiunii muncitorești lasă să 
se înțeleagă oe activitate susținută 
s-a desfășurat. O serie de regle
mentări legale adoptate în cursul 
anului 1980 au lărgit sfera atribu
țiilor sindicatelor. Competenței lor 
legate de viața organelor de con
ducere colectivă din întreprinderi, 
de mobilizarea oamenilor muncii la 
înfăptuirea politicii economice a 
partidului, de îndeplinirea progra
mului de creștere a nivelului de 
trai, de ridicarea conștiinței mase
lor populare și a nivelului lor de 
cunoaștere, i s-au adăugat drepturi 
și îndatoriri substanțiale pe care 
să le exercite în conlucrare cu 
consiliile populare. Mă refer la a- 
tribuții privind gospodărirea fondu
lui locativ, construcția de locuințe, 
asigurarea bunei aprovizionări a 
populației ș.a.m.d.

în anul care se încheie au fost 
Inițiate, la Îndemnul secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. adunările pu
blice sub denumirea de „Tribuna 
democrației". Ele și-au cîstigat încă 
de pe acum un Ioc distinct in an
samblul formelor și metodelor de 
afirmare a democrației socialiste, 
devenind o activitate de viu inte-

res și de largă antrenare a iniția
tivei cetățenești. Interlocutorul nos
tru pe această temă, locuitor al 
tînărului oraș Tăndărei, oferă un 
exemplu comun, dar tipic pentru 
ceea ce se petrece în desfășurarea 
unei ..tribune" : transformarea lui 
..de ce ?“. sau a altei formule inte
rogative. în „să facem !“. „să reali
zăm !“, sau în altă chemare — 
îndemn la treabă, la activitate.

Ar mai fi multe de spus. Cuprinzător ca viata, climatul democrației 
socialiste constituie ambianța fertilă a unei infinități de împliniri și rea
lități umane. Ne vom opri aici, subliniind o concluzie oferită de oglinda 
vie a anului ce se încheie ; cadrul democratic s-a bucurat de o grijă deo
sebită din partea partidului nostru, îmbogățindu-se cu noi și importante 
elemente, ale căror roade practice se vor observa continuu și în anii 
ce vin.

I t 1- r -
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Arta românească - mesager al umanismului, prieteniei și păcii
MĂRTURII ALE PREȚUIRII CREAȚIEI NOASTRE ARTISTICE PESTE HOTARE

De-a lungul acestui an, arta românească — exponentă fidelă a Idea
lurilor de pace șl prietenie ale poporului român — a fost prezentă intr-un 
șir de prestigioase manifestări cultural-arllstice, obținind premii și dis
tincții ce constituie tot atltea confirmări ale înfloritoarei vieți spirituale 
din România socialistă. Menționăm aici cîteva dintre numeroasele pre
zențe artistice românești ce s-au bucurat de prețuirea juriilor internaționale 
și a publicului de peste hotare.
• Un eveniment de ne

uitat ••Multumim artiștilor români 
Georgeta Popa-Bălan. Dan Iordă- 
chescu. Cornel Fânățeanu, Florin 
Diaconescu. Pompei Hărășteanu 
pentru contribuția extraordinară Ia 
realizarea pentru prima oară, la 
noi, a operei-concert «Lucia di 
Lammermoor” de Donizetti. A fost 
un eveniment de neuitat prin care 
artiștii români au demonstrat vir
tuți interpretative de nivel inter
național" — declara ziariștilor doar 
cu cîteva zile in urmă Choo Hoey, 
primul dirijor al Filarmonicii din 
Singapore.

Dar referindu-ne la prezențele 
artistice românești peste hotare, 
iată cîteva cifre semnificative : in 
1980. prin Agenția de impresariat 
artistic s-au onorat peste 1 000 de 
contracte. Peste 4 000 de muzicieni 
români (dirijori, solfsti vocali, in
strumentiști. ansambluri de operă, 
de balet, formații de muzică ușoa
ră. ansambluri folclorice etc.) au 
susținut concerte, spectacole, turnee 
în numeroase țări din Europa. 
Asia. Africa. America.

• 46 de premii inter
naționale la prestigioase 
competiții muzicale. 1980 s'a 
arătat deosebit de bogat în premii 
internaționale obținute pe tărîmul 
muzicii : 46 de premii și distincții 
acordate de către jurii deosebit de 
exigente la 27 de competiții. în 
total, pînă in momentul de față — 
așa cum arată statisticile direcției 
de specialitate din C.C.E.S. care a 
asigurat și pregătit flecare parti
cipare — peste 40 de tineri com
pozitori și interpreți români sînt 
laureat! la prestigioase concursuri 
internaționale ediția 1980. Să nu
mim mai intii pe Liana Alexandru 
— laureată la concursul interna
țional de compoziție de la Dresda 
șl pe Octavian Nemescu — pre
miul pentru muzică electroacusti- 
că. la Bursh (Franța). Apoi cîteva 
nume noi și citeva mari premii : 
Enescu Minerva Mihaela — canto, 
(eleva cunoscutei soliste Magda 
Ianculescu), premiul extraordinar 
al municipiului Barcelona, cornis-

tul Nicolae Dosa, premiul I la 
concursul de la Toulon (Franța), 
mezzosoprana Liliana Bizineche — 
premiul I la Paris, Ionel Voineag 
(canto), marele premiu al orașului 
Ostende (Belgia). Elvira Cirje, pre
miul „II sagittario d’oro" — „Pre- 
mio internazionale dell’Arte" la

festivalul internațional al artei 
UNICEF — Roma, clarinetistul 
Popa Florian, premiul I la con
cursul de muzică contemporană de 
la Rotterdam (Olanda), Iuliana 
Ciurcă — premiul I la concursul 
de canto „Achile Peri", de la 
Reggio Emilia (Italia). Dan Atana- 
slu, premiul special al juriului la 
Concursul internațional Chopin din 
Varșovia și premiu la Santander 
— Spania, Mariana Cioromila 
(canto), premiul I la Hertzogen- 
bosch — Olanda, Anca Dănilă, 
premiul I la Langollen — Anglia. 
Numai de la Markneukirchen (Re
publica Democrată Germană) pa
tru tineri muzicieni s-au întors cu 
patru premii : Rațiu Ion (corn), 
Vidu Ioan (tubă) și pianistele 
Doina Prodan Ilioiu și Viorica 
Rădoi ! Iar de la Leipzig, R. D. 
Germană, alte trei premii la deo
sebit de dificila competiție „Bach" : 
Liliana Bizineche (canto), Cazacu 
Marin (violoncel), Roșianu Andrei 
(vioară) ! Patru tineri violoniști 
înscriși la concursul „Tibor Var
ga". de Ia Sion — Florin Paul, 
Călin Mircea, Cășleanu Liviu, Pop 
Doru — au adus țării de asemenea 
trei diplome și o mențiune, iar 
cvartetul vocal format din Ciocmă- 
rean Stavrache Paulina, Csorvasi 
Olga, Szilagy Zsoltan. Ciurdea Teo

dor au devenit laureați (premiul 
II) la concursul de muzică de la 
Geneva (Elveția). Și nu putem să 
încheiem fără să amintim de suc
cesul Mihaelei Martin și al lui 
Eugen Sîrbu la concursul „Regina 
Elisabeta" de la Bruxelles, de di
ploma solistei Maria Mureșan 
(canto) obținută la Udine (Italia), 
de premiul II (premiul I nu s-a 
acordat) Care i s-a înmînat violo
nistului Tudor Nicolae la marele 
concurs „Nicollo Paganini" de la 
Genova-Italia, de succesele soliste
lor noastre de muzică ușoară. Doina 
Limbășanu și Corina Chiriac la 
festivalurile internaționale de la 
Rostock și Sopot.

• Filmul românesc în 
festivaluri. anul 1980 — 147
de filme românești (de toate ge
nurile : lung metraje, de animație, 
de documentare etc) au fost în
scrise la 55 de festivaluri interna
ționale.

Dintre distincțiile dobîndite men
ționăm :
• „Rug șl flacără", film artistic 

de lung metraj, realizat de Adrian 
Petringenaru după cartea cu ace
lași titlu a Iui Eugen Uricariu : 
premiul „Trofeul de aur" la Festi
valul internațional al filmului de 
la Santarem — Portugalia.
• Filmul artistic „Duios Anasta

sia trecea" in regia lui Alexandru 
Tatos. pe un scenariu al lui Dumi
tru Radu Popescu : premiul pentru 
interpretare feminină la Festivalul 
internațional al filmului de la 
Karlovy Vary — acordat Andel 
Onesa.

• Numeroase premii a dobindit 
filmul de animație „Nodul gor
dian", realizat de Szilăgyi Zoltan. 
Menționăm dintre acestea : pre
miul pentru „Opera prima" la Fes
tivalul filmului de animație de la 
Zagreb — R.S.F. Iugoslavia ; pre
miul de la Festivalul filmului de 
scurt metraj de la Oberhausen — 
R. F. Germania ; „Delfinul de ar
gint" la Festivalul filmului de 
animație „Clnarima" din Portugalia, 
certificatul de merit la Festivalul 
filmului de la Chicago.
• „Trei mere", film de anima

ție realizat de Ion Popescu-Gopo,

a fost încununat cu premiul spe
cial al juriului la Festivalul fil
mului balcanic de la Ljubljana 
(R.S.F. Iugoslavia).
• Filmul documentar „Bariera 

albă" (regia : Doru Cheșu) a fost 
distins cu Medalia de argint la 
Festivalul internațional al filmului 
științific „Nicola Tesla" din R.S.F. 
Iugoslavia.
• „Puterea instinctului", film 

documentar semnat de Ion Bostan, 
a dobindit premiul special la 
Festivalul filmului științific de la 
Rio de Janeiro.

• Turnee teatrale. Prlntre 
turneele de prestigiu întreprinse 
de teatrele românești in anul care 
a trecut menționăm :
• TEATRUL NATIONAL DIN 

CLUJ-NAPOCA a participat la 
sfîrșitul lunii noiembrie la „Festi
valul teatrului scurt" de la Arezzo 
— Italia cu spectacolul „O sărbă
toare princiară" de Teodor Mazllu, 
în regia lui Aureliu Manea. Pre
zenta românească a fost conside
rată drept una din cele mai valo
roase din cadrul festivalului.
• TEATRUL MAGHIAR DE 

STAT DIN CLUJ-NAPOCA a în
treprins un turneu de succes în 
Republica Populară Ungară, la 
Budapesta și Szegedin. Spectaco
lele prezentate : trilogia Iui Stitd 
Andras — „Cain și Abel", „O stea 
pe rug", „Floriile unui geambaș", 
piesa lui Paul Everac „A cincea 
lebădă" șl comedia „Titanic vals" 
de Tudor Mușatescu.

Smaranda OȚEANU 
Natalia STANCU
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Cronica
La Ministerul Afacerilor Externe a 

avut loc luni schimbul instrumente
lor de ratificare a Convenției dintre 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia si Guvernul Canadei pentru evi
tarea dublei impuneri cu privire la 
impozitele pe venit și avere.

Schimbul a fost efectuat de către 
Maria Groza, adjunct al ministrului

zilei
afacerilor externe, și Peter McLaren 
Roberts, ambasadorul Canadei la 
București.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ministerului Finanțelor. Ministerului 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale.

Au fost de față membri ai Ambasa
dei Canadei la București.

(Agerpres)

PE PLATFORMA COMBINATULUI SIDERURGIC CĂLĂRAȘI

Au intrat în probe tehnologice 
cuptorul electric nr. 2 și instalația 

de turnare continuă a oțelului

t V
PROGRAMUL 1

10,00 Cîntare patriei, Republicii. Pro
gram de cîntece patriotice și revo- 

. luționare
10.20 Matineu de vacanță
11.25 Țara mea (emisiune pentru pre

școlari)
11,40 Telex
16,00 Telex
16,05 In zbor de-a lungul... Dunării. Do

cumentar
16.25 Tragerea de amortizare ADAS
16.35 Documentare de știință
17,05 Cîntec nou în Mehedinți. Aspecte 

de la cea de-a X-a ediție a Festi- 
valului-concurs interjudețean al 
cîntecului popular — Drobeta-Tur- 
nu Severin — ediția 1980

17.35 Clubul tineretului
18.20 Cartea social-politică în 1980. Emi

siune de bilanț și de dezbatere a 
activității de publicare a cărții 
social-politice în anul 1980

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,45 Reportaj ’80 — „Oțel și cărbune* 
20,05 Republica în luptele și victoriile 

românilor (II)
20,40 Odă la stema țării. Spectacol lite- 

rar-muzical-coregrafic dedicat ani
versării Republicii

21.50 Telejurnal

PROGRAMUL 2
17,00 Maramureș — o poartă deschisă 

spre oameni
17,35 Cîntece de viață nouă
17.50 Muzeele patriei. Muzeul de artă al 

Republicii Socialiste România
18,15 Cîntece patriotice și revoluționare
18,25 Autoconducere, autogestiune, efi

ciență
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,45 Reportaj ’80 — „Oțel și cărbune* 
20,05 Republica în luptele și victoriile 

românilor (II).
20,40 Odă la stema țării. Spectacol lite- 

rar-muzical-coregrafic dedicat ani
versării Republicii

21.50 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 31 

decembrie, 1 și 2 ianuarie 1981. In țară»: 
Vreme în general caldă. Cerul va fi vâ- 
riabil. Vor cădea precipitații slabe, 
izolate în nordul și estul țării, sub for-

â de ploaie, lapoviță și ninsoare. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperaturile

minime vor fi cuprinse între minus 4 
și plus 4 grade, izolat mai coborîte, iar 
maximele între minus 2 și plus 8 grade, 
local mai ridicate în primele zile. Ceață 
locală mai ales dimineața și seara. în 
București • Vreme relativ caldă. Cerul 
va fi variabil, favorabil burniței sau 
ploii slabe în a doua parte a interva
lului. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 1 și plus 2 grade, iar cele ma
xime între plus 3 și plus 6 grade. Ceață 
mai ales dimineața și seara. (Ileana 
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

A PATRIEI CINSTIRE
GJrmare din pag. I)
Totul clasicizează. 
Căci dacă atunci naș
terea Republicii mai 
avea încă undele mag
netice ale unui act 
fascinant, astăzi el ne 
apare intru totul fi
resc, condiția republi
cană intru totul nor
mală, energiile că
lăuzite cu știință șl 
înțelepciune in lucrări 
creatoare, productive. 
Hotar de dreaptă cum
pănă intre două cinci
nale, aniversarea din 
acest an a Republicii 
simetrizeazi bilanțul 
cu perspectivele in e- 
fortul colectiv de mo
dernizare continuă a 
economiei naționale, 
de democratizare a 
vieții sociale, de su
blimare revoluționară 
a culturii.

Există o arhitectură 
a muncii care se vede 
și o alta care nu se 
vede, dar se vestește. 
Chipul patriei de azi 
și chipul patriei de 
mâine, adică argumen
tul și sensul muncii 
noastre comuniste si 
românești. Nici gra
tuitatea șl nici trufia 
nu sint ale noastre, ci 
numai omenescul a- 
cestei munci, fiorul ei 
frumos intru a patriei 
cinstire. eficiența și 
poezia ei, zidul și ie
dera. La această oră 
de omagiu adus mun
cii creatoare și fertile, 
eroilor ei, făuritorii 
Republicii noastre, nu 
există, practic, nici un 
loc aureolat de stră
vechea istorie in-care 
noua istorie să nu-și 
fi rotunjit aura ei so
cialistă. Și cum fiece

palmă de pămînt 
strămoșesc e o pagină 
de cronică, fiece pal
mă de pimint strămo
șesc intinerită și îm
prospătată aduce măr
turia victoriilor con
temporane, in înflori
rea armonioasă a tu
turor țărimurilor noas
tre. $i acestea toate, 
pentru a patriei cin
stire, pentru prezentul 
ei incandescent, pen
tru viitorul ei de aur, 
prin puterea minții și 
a brațelor noastre.

tn structura patrio
tismului și partinită
ții ce ne angajează in 
acest nobil efort, toți 
fiii patriei, impreună, 
indiferent de naționa
litate, dăm tuturor 
momentelor aniversa- 
tive stima și adeziu
nea noastră.

(De la corespondentul nostru. M. 
Vișoiu). Duminică, 28 decembrie, 
colectivul întreprinderii de con
strucții și montaje siderurgice Călă
rași a înscris o nouă filă în cartea 
de onoare a muncii, predînd benefi
ciarului — combinatul siderurgic — 
pentru probe tehnologice al doilea 
cuptor electric de 100 tone și prima 
instalație de turnare continuă, care 
vor produce anual 200 000 tone de 
otel. Dacă în 1979, în ajunul celui 
de-al XII-lea Congres al partidului, 
se elabora prima șarjă la cuptorul 
electric nr. 1. acum, la confluenta 
dintre două cincinale, harnicii con
structori. otelari și specialist! de 
aici înscriu o nouă victorie de 
prestigiu, ranortînd partidului, to
varășului Nicolae Ceausescu, că 
sînt la datorie. Cuplul cuptor elec
tric — instalație de turnare conti
nuă este de concepție românească.

Prima șarjă a cuplului cuptorul 
electric nr. 2 si instalația de tur
nare continuă a .otelului s-a elabo
rat s”b directa îndrumare a ingine
rilor Radu Mircea și Ovidiu Jercău.

Acum, cînd ne aflăm în pragul 
unui nou an și unui nou cincinal, 
pe care îl dorim cu toții mai bogat 
în realizări, oțelarii raportează în
tregii țări că pe harta siderurgiei 
românești a apărut o nouă și stră
lucitoare stea.

Informînd despre acest nou succes 
printr-o telegramă adresată Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolac 
Ceaușescu, comitetul de partid și 
consiliul oamenilor muncii de la 
întreprinderea de constructii-mon- 
taj siderurgice Călărași subliniază: 
Acum, la cumpănă de ani, comu
niștii. colectivul de muncitori,, ingi
neri și tehnicieni din tînăra citadelă 
siderurgică din Călărași și-au onorat 
cuvintul dat de a adăuga primei 
șarje de otel elaborate în cinstea 
marelui forum al comuniștilor stră
lucirea altor plămădiri incandes
cente. Cu deosebită satisfacție și

mîndrie patriotică trăim momentul 
punerii în funcțiune a cuptorului 
nr. 2 din cadrul oțelăriei electrice 
și a mașinii nr. 1 cu turnare con
tinuă. apropiind astfel finalizarea 
lucrărilor primei etape a gigantului 
ialomițean.

Ca semn al profundei noastre 
recunoștințe pentru griia permanen
tă ce o purtati dezvoltării acestor 
meleaguri străbune și întregii țări, 
pentru România de azi. pentru 
România de mîine. ne angajăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că, urmîndu-vă 
pilduitorul exemplu de muncă și 
viată, nu vom precupeți nici un 
efort pentru ca cetatea de otel din 
Bărăgan să contribuie substantial la 
înfăptuirea sarcinilor ce revin side
rurgiei românești prin documentele 
programatice ale Congresului al 
XII-lea al partidului.

tîrnăveni : Un nou tip de cuptor 
pentru producția carbidului

în cinstea Zilei Republicii, colec
tivul marelui Combinat chimic din 
Tîrnăveni raportează un deosebit 
fapt de muncă : realizarea, în pre
mieră pe țară, a primelor 2 000 tone 
de carbid într-un cuptor electric 
complet închis. Racordat cu 7 zile 
înainte de termen la fluxul de 
producție, cuptorul nr. 5 — reali
zare a specialiștilor din combinat 
— are performanțe similare celor 
mai bune utilaje de acest fel pe 
plan mondial. Complet închis și 
automatizat, acest utilaj asigură,

fată de cuptorul clasic, diminuarea 
consumului de energie electrică cu 
150 kilowați oră și peste 30 tone de 
cărbune la fiecare tonă de carbid. 
Cu energia economisită la acest 
modern cuptor se poate realiza 
anual o producție suplimentară de 
aproape 10 000 tone de carbid. Tot
odată, cantitatea (substanțial mărită) 
de oxid, de carbon extras din cup
tor constituie baza de materie pri
mă pentru chimizarea noii linii de 
acid formic și oxalic. (Gheorghe 
Giurgiu).

Dezvăluirile unui studiu 
al Centrului O.N. U. 

împotriva apartheidului
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 

— Sistemul de apartheid promovat 
de regimul sud-african este astfel 
conceput încit să asigure, între al
tele, un aflux continuu de forță de 
muncă africană ieftină pentru valo
rificarea resurselor țării în avantajul 
minorității rasiste privilegiate — se 
arată într-un studiu publicat de Cen
trul O.N.U. împotriva apartheidului. 
Pentru realizarea acestui obiectiv, 
regimul de la Pretoria a instituit un 
sistem amănunțit de control și regle
mentări draconice, apăsătoare, pri
vind toate aspectele vieții populației 
de culoare. Africanii sînt, astfel con- 
strînși, în mare majoritate, să locu
iască în bantustane sau rezervații 
speciale, pe care familiile lucrători
lor angajați în întreprinderile din 
„regiunile albe" nu le pot părăsi. 
Fiecare african are nevoie de un 
„permis de trecere", iar absența a- 
cestuia atrage sancționarea celui ce 
părăsește teritoriul bantustanului sau 
rezervației. Locuințele africanilor 
sînt total inadecvate, fără canalizare 
și lumină electrică. De asemenea, 
populația de culoare e lipsită de o 
rețea de asistență medicală adecva
tă. în bantustane și rezervații pre
domină sărăcia, malnutriția, mortali
tatea infantilă, bolile.

Educația pentru africani nu este 
obligatorie, numărul de școli este 
extrem de mic, iar conținutul invăță- 
mîntului este limitat la obiectivul de 
a face dintr-un african un instru
ment docil și util regimului rasist

Femeile africane, lipsite de drep
turi, sînt constrinse să furnizeze 
principala forță de muncă in agri
cultură și pentru servicii in locuin
țele albilor.

Rezultatele 
alegerilor generale 

din Guyana
GEORGETOWN 29 (Agerpres). — La 

Georgetown au fost anunțate rezul
tatele oficiale ale alegerilor generale 
din Republica Cooperatistă Guyana, 
desfășurate la 15 decembrie. Partidul 
Congresul Național al Poporului 
(P.N.C.), de guvernămînt, a obținut 
41 de locuri în Adunarea Națională 
din totalul de 65. Partidul Progresist 
al Poporului (P.P.P.) are 10 deputațl, 
iar Partidul Forța Unită (U.F.P.) — 
doi. Restul de 12 locuri în noul parla
ment urmează să fie atribuite, con
form legii electorale, de către consi
liile regionale.

SALVADOR

Ofensivă a forțelor insurgente 
împotriva trupelor guvernamentale

SAN SALVADOR 29 (Agerpres). — 
Detașamente ale Frontului Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională 
din Salvador au declanșat puternice 
atacuri împotriva trupelor guverna
mentale. în special in partea de- nord 
a țării, unde au reușit să dețină tem
porar controlul asupra unor locali
tăți. Potrivit agențiilor internaționale 
de presă. în această regiune au Ioc 
lupte intense în departamentele Cha- 
latenango și Santa A,na. precum și 
în jurul localităților tas Flores. San 
Jose. El Portillo și Arcatao. Guvernul 
Salvadorian a declarat partea nordică 
a țării zonă de război, informează a- 
genția Taniug.

Evoluția conflictului
Agențiile de presă relatează că în 

cadrul conflictului dintre Irak și Iran 
au continuat luptele în diferite sec
toare ale frontului, soldate cu nu
meroși morți și răniți, precum și cu 
importante pagube materiale de 
ambele părți.

Un comunicat al Comandamentului 
general al armatei irakiene, difuzat 
de agenția I.N.A., relatează că în 
cursul luptelor, desfășurate pe terito
riul Iranului — în sectoarele Serbii 
Zehah. Mehrane. Dezful. Shush. Ah- 
waz și Al Khafagieh, precum și în 
regiunea Abadan — au fost uciși nu
meroși militari iranieni și au fost dis
truse tancuri, transportoare blindate, 
tunuri de diferite calibre, trei depo-

Ministrul Salvadorian al apărării. 
Jose Guillermo Garcia. a arătat, 
după cum informează Prensa Latina, 
că aceste operațiuni militare fac par
te dintr-o „mare ofensivă a forțelor 
insurgente".

în prezent au loc puternice schim
buri de focuri de artilerie între insur
genți și forțele guvernamentale în 
apropierea graniței cu Hondurasul. în 
provincia Morazan, precum și în ju
rul unor așezări din apropierea capi
talei. Spre aceste localități, ca și spre 
alte zone unde sînt concentrate forte 
insurgente se îndreaptă unităti de 
blindate aparținind armatei guverna
mentale.

dintre Iran și Irak
zlte de muniții si o rampă de lansare 
a rachetelor. Au fost doborîte două 
elicoptere și au fost scufundate două 

■ unități navale iraniene.
Un comunicat al Statului Major 

iranian,, citat de agenția France 
Presse. a anunțat că se desfășoară 
lupte pe frontul de sud. în regiunile 
Abadan. Ahwaz și Dezful, precum și 
în zonele Gilan Gharb și Saqqez. O 
parte a rafinăriei de Ia Abadan a fost 
incendiată, dar focul a fost stins. Zeci 
de civili și-au pierdut viața. Lupte 
grele se desfășoară pe șoseaua Aba
dan — Mahshahr. Totodată, se preci
zează că zeci de militari irakieni au 
fost scoși din luptă.

Agravarea șomajului și inflației 
în tarile occidentale

ril

(Urmare din pag. I)
L-am întrebat pe Toader Berlea

cum s-a făcut că toți frații și-au le
gat destinul de industria de rul
menți a Birladului sau de industrii 
care au derivat din aceasta si au 
creat, ca să spunem așa. o „dinas
tie" muncitorească ..Berlea". Mi-a 
răspuns simplu : „Poate pentru că și 
tata a făcut, într-un fel, ...rulmenți. 
Tata a fost rotar, a fost meșter 
mare, neîntrecut prin aceste părți. 
Cc istruia roți pentru căruțe și care, 

rulmentul este o roată. Dar pe o 
a..ă treaptă a evoluției sale. Deci 
noi am rămas credincioși profesiei 
t«tălui nostru, dar înscriindu-ne in 
evoluția F’ească a acestei profesii. 
Și nu doar a profesiei în sine, ci a 
întregii noastre societăți".

între roata de car și intre rulmen
ții din oțel (de la cei de cîteva sute 
de grame la cei de 100 de kg) se în
scrie o extraordinară evoluție indus
trială a Birladului. între rotarul care 
muncea din noapte în noapte cres- 
cîndu-și cu greu copiii și intre ur
mașii săi care au devenit ceea ce 
am văzut că au devenit se înscrie, 
de asemenea, o extraordinară evolu
ție socială, cu toate implicațiile sale 
pe planul universului material al 
vieții (Birladul de azi nu mai e ur
bea maghernițelor, ci un oraș mo
dern în adevăratul înțeles al cuvîn- 
tului).

Dar oare nu s-a întîmplat același 
lucru cu toate orașele României ? Cu 
toate acele mici orașe care, cu deo
sebire după Congresul al IX-lea al 
partidului, s-au „dezlegat" din stag
nare și s-au înscris într-o vertiginoa
să ascensiune economică si socială, 
atrăgind in sfera lor de noi ocupa
ții si orizonturi de viață mult mai 
multi oameni decît... populația lor ?

— Nu-i nici o exagerare cînd se 
zice că orașele botosănene sînt orașe 
compuse din... țărani. apreciază 
statisticianul Lucian Iftimie. Vă 
dau chiar probe statistice.

Am reținut : din ’65 și pînă acum, 
populația municipiului reședință de 
județ a crescut de peste 2.2 ori. A 
Dorohoiului. aproape în același pro
cent. La acestea. încă o afirmație a 
statisticianului : peste o jumătate 
dintre cei ce constituie sporul amin
tit dețin, pe buletinele de identita
te, viza „mutat definitiv din satul... 
în orașul...". între ei (cîteva zeci de 
mii la număr), tehnologul principal 
în industria confecțiilor Ionel Crețu 
sau Mihai Pintilie, maiștru con
structor. Unul din Lișna. celă
lalt din Hudești. Sate învecinate. 
Au plecat cam odată in lume. Pur- 
tînd in traistă cîte un certificat de

7 clase elementare și tn suflet do
rința de a face ceva. O meserie. De 
a se înscrie adică în traiectoria ma
rilor prefaceri sociale pe care le-a 
determinat socialismul.

Transcriem rezumativ din „fișa 
personală" a foștului croitor sătesc 
Ionel Crețu : curs de specializare, li
ceul la seral, școala de maiștri și din 
nou curs de specializare. Apoi teh
nolog, tehnolog principal, inventator 
și...... Ordinul Muncii clasa a III-a“.
în plus, o satisfacție „colaterală" pro
fesiei, cum o denumește.

— De ce colaterală ? l-am întrebat.
— Pentru că mi-au plăcut întot

deauna constructorii. Și pentru că 
mi-au plăcut, am solicitat ca în tim-

marea personalității). Un dialog al 
creșterilor pentru toți. Iată cum ne 
vorbește despre acest fapt dr. ing. 
Kolozsvâry Zoîtăn, șeful compar
timentului de cercetare de la în
treprinderea „Metalotehnica" din Tg. 
Mureș :

„în anii care au trecut de la 
proclamarea Republicii, actul muncii 
a ajuns să fie — indiferent că ești 
român, maghiar sau german — o 
lege, o datorie primordială, o aso
ciere conștientă, plină de respect re
ciproc pentru a trăi demn, personal, 
pentru prosperitatea permanentă a 
societății. Iată numai un singur e- 
xemplu. în calitatea pe care o am 
la filiala „Metalotehnica" a Centrului

Iută. Acest examen de inteligență 
tehnică, la care au contribuit, umăr 
la umăr, aproape 1 000 de muncitori, 
români și maghiari, ne-a arătat o 
dată in plus că marile împliniri se 
clădesc cu muncă tenace, cu abnega
ție, spirit de sacrificiu ; că numai în 
deplină frăție si unitate am ajuns să 
fim noi înșine".

Datele de fiecare zi ale existenței 
noastre se Înscriu între datele esen
țiale ale existenței și dezvoltării Re
publicii : între ele. ideea de parti
cipare directă, a fiecăruia, la condu
cere. ca și la înfăptuire (expresia cea 
mai elocventă pentru ceea ce numim, 
pentru un popor, a-și lua destinul în 
propriile mîini).

REPUBLICA —in destinul oamenilor, 
OAMENII—în destinul Republicii

pul liber să construiesc și eu. Ceva 
care să dureze mai mult decît un 
pantalon sau o cămașă, la care lu
crez de obicei. De aceea am ajutat 
la construcția fabricilor de confecții 
din Suceava, Săveni, Focșani, Iași, 
Craiova. Și voi mai construi oriunde 
voi fi solicitat

— Ați mai trecut prin satul natal ?
— Da, și iată ce am constatat : 

aflînd că noi învățăm, s-au apucat 
și alții s-o facă. Inclusiv cei ce au 
rămas în sat. copiii lor. Un exemplu: 
lui Irimia Cojocaru îi plăcea de mic 
agricultura, pînă intr-atîta încît 
toată lumea zicea că nu se va mai 
despărți de mirosul brazdei. Dar nu 
i-a displăcut nici cartea. S-a făcut 
prin urmare, inginer agronom. Iar 
acuma este și președintele coopera
tivei agricole de producție din sat. 
Și-s tare mulțumiți oamenii de el. 
Școli, grădinițe, case cu etaj, mă rog, 
aproape ca la oraș, cum ii place să 
ne spună el nouă, celor ce am deve
nit orășeni. Dar ce să mai zic ? în- 

'suși primarul a urmat același drum: 
plecînd din sat a fost muncitor la 
Hunedoara, a învățat, a devenit pro
fesor. iar acuma-i la cîrma comuneț

...Un dialog al " .
evoluției spre alte dimensiuni, _ în 
toate coordonatele ‘.'1 
în aspectele esențiale mal cu seamă: 
libertatea, dreptatea socială, demo
crația (drepturi egale la muncă. Ia 
conducerea treburilor obștii, la în
vățătură, la tot ce Înseamnă afir-

creșterilor, al
vieții omului.

de cercetări științifice și inginerie 
tehnologică al Centralei industriale 
de utilaje pentru industria ușoară, 
am stabilit numeroase contacte cu 
firme străine. La un moment dat se 
punea problema ca „Metalotehnica" 
să fabrice, sub licență străină, mașini 
textile cu înalți parametri tehnico- 
funcționali, cu consumuri reduse de 
metal. Soluția asimilării putea avea, 
la prima vedere, un avantaj : accesul 
la tehnologia modernă pe un drum 
mai scurt. Dar costisitor. Ar fi în
semnat ca. pe termen lung, să de
pindem de mașinile aduse din im
port ; să ne punem mereu de acord 
cu firma care vinde... inteligență teh
nică. Firește, am renunțat. Așa s-a 
născut ideea realizării, la noi în în
treprindere, a primelor mașini tex
tile de concepție originală. Desigur, 
n-a fost ușor : de la idee la reali
zare e un drum lung, anevoios. A 
necesitat muncă, strădanie, căutări, 
investiție de inteligență. După o mun
că extrem de susținută, de concepție 
și execuție, s-a născut, sub ochii 
noștri — muncitori, maiștri, ingineri 
șl proiectanți, români și maghiari — 
prima mașină de tricotat rectilinie 
cu mecanism jacard tip JAR 201, la 
care Introducerea electronicii este o 
noutate absolută. Pentru economia 
națională, intrarea acestei mașini de 
înalt randament în producția de serie 
a însemnat, în acest cincinal, econo
misirea a peste 150 milioane lei va-

Aurel Vîrlan, sudor la între
prinderea de scule și elemente hidrau
lice din Focșani : „Cînd am fost ales 
în consiliul oamenilor muncii al în
treprinderii eram conștient că oamenii 
m-au investit cu o mare răspundere. 
Oricare dintre noi tot așa ar fi simțit 
și gîndit. Pe toți ne animă și ne leagă 
aceleași sentimente : iubirea de pa
trie. de partid. A nutri asemenea sen
timente înseamnă, implicit, răspunde
re. O răspundere a muncii, a faptei. 
Asta știu foarte bine oamenii noștri. 
A fost nevoie de constructori și mon- 
tori pentru noile obiective de inves
tiții din întreprindere. S-au găsit și 
constructori și montori din rîndul 
nostru, al strungarilor, frezorilor, su
dorilor... S-au cerut mai multe uti
laje. dispozitive și scule pentru do
tarea noilor capacități, pentru alte ne
voi ale producției noastre, ale între
prinderii. Tot aici. în întreprindere, 
am găsit și sursa pentru a satisface 
aceste cerințe. în atelierele noastre. 
Am conceput și confecționat bancuri 
de probă, dispozitive, am modernizat 
unele agregate existente în dotare".

Participanți la producție, la dezvol
tare economică, printr-o muncă me
reu mai bine, mai inteligent făcută, 
cu un randament mai bun, cu mai 
multă grijă pentru calitate. Partici
pant!. dar și beneficiari directi. Să-l 
ascultăm vorbindu-ne despre acest 
fapt pe ing. Nagy Csaba, directo
rul grupului de șantiere de construc
ții industriale Harghita :

„Documentele atestă existența 
multiseculară a orașului nostru, 
Miercurea Ciuc. Dar era el oare cu 
adevărat oraș ? Doar realizările cu 
precădere din ultimii 15 ani i-au con
ferit un statut demn de secolul nos
tru. Am înălțat într-un ritm trepi
dant nu mai puțin decît 12 mari în
treprinderi industriale. între care în
treprinderile de tractoare, de mobilă, 
de PAL, de prefabricate, de tricotaje, 
de filatură și altele. Ele flanchează 
orașul din est șl vest. Am construit 
impunătoare ansambluri arhitectonice 
ce cuprind peste 7 000 de apartamen
te, școli generale și licee, creșe și gră
dinițe. așezăminte de cultură și de 
ocrotire a sănătății, complexe și baze 
sportive și alte multe dotări edilitar- 
gospodărești. care ne îndreptățesc să 
afirmăm că abia în zilele noastre am 
devenit orășeni, că trăim într-un oraș 
al tuturor posibilităților, al tuturor 
înfloririlor. Apariția, dezvoltarea și 
consolidarea industriei în orașul 
Miercurea Ciuc au însemnat peste 
20 000 noi locuri de muncă, alte pro
funde împliniri profesionale și so
ciale".

★
Să reluăm tonul de incantație al 

studentei de la Cluj-Napoca, tonul 
prin care între noi și Republică se 
stabilește raportul de intimitate, de 
identificare absolută : de ziua ta, 
REPUBLICĂ, ne gindim la ființa ta, 
pentru a cărei integritate și strălucire 
au luptat multe generații de înflăcă
rați înaintași și pe care au înfăptuit-o 
și-au dus-o‘la puterea și demnitatea 
de azi comuniștii, cei care și-au în
scris pe steagul lor de luptă idealurile 
cele mai fierbinți ale poporului : li
bertatea. dreptatea socială, egalitatea 
în drepturi, prosperitatea țării și a 
fiecărui cetățean. Ne gîndim la tine, 
Republică, așa cum ne gîndim la fe
ricirea noastră, știind că în sporirea 
puterii și a bogăției tale stau bucu
riile și împlinirile noastre. Dar pu
terea și bogăția ta n-au, nu pot avea 
alte izvoare decît cele ce se nasc 
din munca stăruitoare, cinstită și, 
deci, rodnică a tuturor fiilor tăi. deci 
a fiecăruia dintre noi în parte. Desti
nul nostru nu este, nu poate fi altul 
decît destinul tău. De un deceniu și 
jumătate, odată cu Congresul al IX- 
lea care a deschis căi noi, ale unui 
autentic și spectaculos progres eco
nomic și social, chipul și destinul tău 
au intrat sub lumina solară a celei 
mai fertile epoci.

La multi ani, REPUBLICA I

Mihai CARANFIL
șl corespondenții „Scînteii”

PARIS 29 (Agerpres). — Potrivit 
datelor oficiale publicate la Paris, 
în prezent in Franța sînt înregis
trați peste 1 500 000 de șomeri, cu 10 
la sută mai mult decît anul trecut.

ROMA 29 (Agerpres). — în Italia 
continuă să crească numărul șome
rilor atit în industrie, cît și în agri
cultură. Cifrele oficiale indică un 
număr de 1 722 000 de șomeri. Ex- 
perții Pieței comune consideră că 
Italia a înregistrat un record în com
parație cu celelalte țări ale C.E.E. 
în ceea ce privește șomajul în rîndul 
tineretului. Astfel, tinerii în vîrstă 
de pînă la 28 de ani reprezintă 78 la 
sută din totalul șomerilor din țară.

în același timp, creșterea preturi
lor a devenit un fenomen cronic în 
Italia. Potrivit datelor oficiale. în 
luna noiembrie prețurile produse
lor de primă necesitate s-au majorat 
cu 21,5 la sută față de noiembrie 
1979. S-au scumpit produsele alimen
tare, îmbrăcămintea, țigările, deter- 
genții. tarifele pentru transportul pe 
calea ferată și pentru telefon. Pretu
rile la medicamente au crescut în 
anul 1980 cu 21 la sută.

LONDRA 29 (Agerpres). — Potrivit 
datelor oficiale publicate la Londra, 
numai în ultima săptămînă în Marea 
Britanie au fost majorate in medie 
cu 1,5 la sută preturile la produsele 
alimentare ca pîinea. făina, legumele, 
fructele, carnea și lactatele. Ritmul

mediu anual al creșterii inflației in 
țară a depășit 15 la sută.

VIENA 29 (Agerpres). — La Vlena 
s-a anunțat că. începînd de la 1 ia
nuarie, vor fi majorate preturile la 
o serie de produse alimentare si in
dustriale, intre care numeroase bu
nuri de primă necesitate. De aseme
nea. s-a făcut cunoscut că vor spori 
tarifele la serviciile comunale, poștă, 
telefon, transportul în comun si 
taxiuri. Cele mai importante majorări 
vor fi operate la plata energiei elec
trice și a gazelor, care se vor scumpi 
cu peste 15 la sută.

COPENHAGA 29 (Agerpres). — 
Șomajul a fost și va rămine una din 
problemele grave ale societății da
neze. Aceasta este concluzia unui 
recent raport al Ministerului Muncii, 
consacrat situației de pe piața mun
cii. Documentul respectiv arată că 
armata „oamenilor de prisos", care 
în prezent încorporează 201 900 per
soane. va ajunge la sfîrșitul anului 
1981 la 250 000.

STOCKHOLM 29 (Agerpres). — 
în Suedia, femeile sînt primele afec
tate de creșterea șomajului. Astfel, 
potrivit unor date oficiale, la fiecare 
100 de șomeri înregistrați. 60 sînt 
femei. Dificultăți în posibilitatea de 
a găsi un loc de muncă intîmpină și 
tineretul. Astfel, presa atestă că pes
te 23 000 de tinere Intre 16 șl 24 de 
ani nu pot să-și găsească un nou loc 
de muncă.

AGENȚIILE DE PRESA
S© -■ pe scurt

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
I VIETNAM a hotărît convocarea, la 

sfîrșitul anului 1981. a celui de-al 
IV-lea Congres al partidului, care 

va examina rezultatele activității 
partidului și ale dezvoltării tării pe 

I perioada care a trecut de la con
gresul precedent și va defini sar
cinile comuniștilor si ale întregului 
popor vietnamez pentru anii urmă- 

I tori, obiectivele de bază ale celui 
| de-al treilea olan cincinal de dez

voltare economico-socială a 
| desfășurat pe perioada 1981

— informează agenția T.A.S.S.
GUVERNUL JAPONEZ A A- 

, DOPTAT PROIECTUL DE BUGET 
AL ȚĂRII pe anul fiscal 1981, care 
începe la 1 aprilie. Comentînd ci- 

Ifrele viitorului buget japonez, a- 
gentia United Press International 
scrie că 
acceptat ______ . _______

I pentru înarmări. într-adevăr. aloca
țiile militare au fost sporite cu 7,6 
la sută, comparativ cu bugetul din 

I exercițiul financiar curent. Proiec
tul de buget urmează să 
zentat parlamentului la 
anului viitor.

DEMISIE-SURPRIZĂ.
I McAlpine, vicepreședinte 

dulul Conservator (de
I mint) din Marea Britanie si tre- 
1 zorier al partidului, a demisionat 

din funcțiile sale. După cum rele- 
I vă săptăminalul „Supaov 
I demisia a constituit o 
1 Londra, survenind la 
Idupă concedierea

Reece, principal consilier în 
bleme de relații publice 
lui ministru, Margaret 

I „Sunday Times" relevă 
I tele ne care plecarea 

principali consilieri 
I ministru le-ar putea 
I viitorului partidului.

în care conservatorii

L
vizați în ce privește remediile de 
aplicat economiei britanice, con
fruntată cu grave dificultăți.

tării,
-1985

guvernul de la Tokio a 
majorarea cheltuielilor

fie pre- 
începutul

Alistair 
al Parti- 
guvernă-

..Sunday Times' 
surpriză la 

scurt timp 
lui Gordon 

pro- 
al primu- 
Thatcher. 
cortsecin- 
celor doi 
primului 

asupra
al
avea
in condițiile 

înșiși sînt di-

ÎNTREVEDERE CHINO-AMERI- 
CANĂ. Wan Li, vicenremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chine
ze, a primit Ia Beijing pe Stephan 
Solarz și Joel Pritchard, mem
bri a' Camerei ' Reprezentanți
lor a Congresului S.U.A., informea
ză agenția China Nouă. Cei doi 
congresmeni se află în China la in
vitația Institutului pentru relații 
externe al R.P. Chineze.

UN NOU ATENTAT TERORIST 
a fost comis în noantea de dumi
nică sore luni în Italia. După cum 
informează agenția France Presse, 
o încărcătură de dinamită a explo
dat în incinta cazărmii carabinieri
lor din Spezia. provocind pagube 
materiale.

BILANȚ AL O.M.S. Organiza
ția Mondială a Sănătății (O.M.S.) 
a publicat un 
campaniei sale. începută cu ocazia 
Zilei mondiale a 
prilie 1980), care 
viză : „Alegeți : tutunul sau sănă- I 
tatea !“. O.M.S.. scrie cotidianul I
„Le Figaro", constată cu satisfac- ' 
tie că acțiunea pare a fi dat re- ■ 
zultate in toate țările lumii. Gu- I 
vernele au ales acele măsuri care • 
li se par cele mai potrivite pentru 
țările lor, între ele finurind : inter- I 
zicerea oricărei publicități în fa- | 
voarea tutunului la radio, televi
ziune si în presă, impunerea de t 
taxe sporite asupra vînzării țigări- I 
lor. înscrierea în mențiuni obliga- 1 
torii oe pachetele de țigări a pe- . 
ricolului pe care-1 reprezintă fu- I 
matul.

EVOLUȚIA stației orbitale 
„SALIUT-6". S-au împlinit 39 de I 
luni de cind stația științifică orbi- | 
tală „Saliut-6“ evoluează pe orbi
tă clrcumterestră. La 29 decembrie, i 
ea a realizat cea de-a 18 720-a ro- I 
tație in jurul Pămintului. Conform 1 
programului, continuă testarea sis- 
temelor de bord ale stației, a apa- I 
ratelor și instalațiilor in conditi'le I 
zborului cosmic de lungă durată.

prim bilanț al
sănătății (7 a' 
are ca de'

• METALE EXTRAPURE 
CU AJUTORUL SOARE
LUI în satul Kațiveli din Crl- 
meea a început construcția unui 
heliocentru. în cadrul acestuia, 
cu ajutorul unor instalații ouse 
la punct de oamenii de știință 
sovietici, se vor obține metale 
extrapure. Pe dealuri se vor 
instala oglinzi parabolice, care 
se vor roti in jurul axelor lor 
si vor urmări in permanență 
Soarele. în focarul oglinzilor 
temperatura va alunge la
+3500“C, ceea ce permite topi
rea metalelor în condiții de
mare piiritate chimică. în ca
drul heliocentrului se vor rea
liza experiențe cu diferite ma
teriale și aliaje. Energia solară 
va permite, de asemenea, re

zolvarea unor probleme impor
tante ale termofizicii și energe
ticii.

© FRIGIDERUL DE PE 
ORBITĂ. Doctorul Kraft, șe
ful catedrei de tehnologie ali
mentară a Universității statului 
Iowa din S.U.A., consideră că ar 
trebui lansat pe orbită un satelit 
care să aibă la bord diferite ali
mente. Aceasta ar oferi posibi
litatea să se clarifice influența 
vidului cosmic și a temperatu
rilor foarte scăzute asupra cali
tăților gustative și hrănitoare ale 
respectivelor alimente. După pă
rerea lui, omenirea ar putea face 
o uriașă economie de energie 
dacă se va constata că spațiul 
cosmic poate servi drept frigider 
natural pentru păstrarea unor

rezerve considerabile de ali
mente.

• UN NOU POD 
PESTE DUNĂRE. DuPă lu
crări desfășurate mai bine de 
trei ani. zilele trecute a fost 
inaugurat Ia Viena un nou pod 
peste Dunăre, construit pe locul 
unde in 1976 s-a prăbușit 
podul „Imperial". Renunțînd la 
vechea denumire. de mult 
demodată, vienezii au pre
ferat să Împrumute noului 
pod numele cunoscutului dra
maturg austriac din secolul 
trecut. Johann Nestroy. Podul 
impresionează prin dimensiunile 
sale : lungimea lui ajunge la 
900 m, iar distanța dintre stîlpii 
de susținere este de 170 m. Eta

jul superior este rezervat auto
mobilelor și pietonilor, iar cel 
inferior — liniei de metrou, care 
va lega in curînd centrul Vienei 
cu complexul internațional al 
O.N.U., construit pe malul stîng 
al Dunării.

• BACTERIILE CON
TRA INCENDIILOR. Un 
mijloc interesant de prevenire a 
incendiilor în minele de cărbuni 
propun specialiștii indieni. Ei au 
supus galeriile unui tratament 
cu o soluție apoasă în care se 
aflau bacterii consumatoare de 
metan, a cărui concentrare este, 
după cum se știe, cauza princi

pală a Incendiilor subterane. în
tr-o săptămînă. bacteriile au 
„mîncat" 15 la sută din metanul 
existent în porii pereților. Spe
cialiștii conchid că printr-o apro
vizionare permanentă cu soluția 
respectivă a minelor, acestea pot 
fi ferite de incendii, fără folo
sirea unor echipamente costisi
toare.

• BILANȚ TRAGIC. 
Presa norvegiană a publicat o 
statistică tragică. Este vorba de 
victimele automobilelor in ulti
mii 10 ani. Rezultatele unei an
chete întreprinse în 12 țări ara
tă că în ultimul deceniu și-au

pierdut viața tn accidente de au
tomobil 1,1 milioane persoane șl 
au fost răniți 52 milioane de oa
meni. Pe primul loc se află S.U.A. 
cu 311 000 victime, pe locul al doi
lea R.F.G. cu 163 634, iar pe lo
cul trei — Franța cu 143 299 per
soane ucise. Din anchetă rezultă, 
de asemenea, că sporirea nu
mărului automobilelor nu deter
mină fatidic sporirea acciden
telor. O dovadă o constituie Ja
ponia. unde. în pofida creșterii 
puternice a parcului de automo
bile. numărul accidentelor a scă
zut simțitor.

© TERMITE-GEOLOGI. 
După îndelungate observații, 
geologul Beel West din Zim
babwe a ajuns la concluzia că 
termitele, sau „furnicile albe", 
cum mai sînt cunoscute, pot aju

ta omul în prospectarea de mi
nereuri. Adunînd material pen
tru adăposturile lor înalte, de tip 
turn, gigantice în raport cu di
mensiunile insectelor respective, 
termitele pătrund adînc în pă
mînt. întrucît metalele și mine- 
reurile nu le sînt accesibile din 
cauza durității, termitele le oco
lesc. dar aduc la suprafață un 
soi de „probe", care oglindesc 
amănunțit structurile adîncurilor. 
Analizarea elementelor existente 
în mușuroaiele termitelor oferă o 
imagine precisă asupra compo
nenței minerale a straturilor 
adinei. Cu ajutorul acestei me
tode a fost de-acum descoperit 
un important zăcămînt de aur.

• A FOST REGĂSITĂ 
„LA MEDUSE"? Epava 
fregatei „La Meduse". al cărei

naufragiu l-a inspirat pe celebrul 
pictor Gericault în realizarea nu 
mai puțin celebrului tablou „Le 
radeau de la Meduse", se pare 
că a fost regăsită în largul coas
telor Mauritaniei. Conform co
municatului Secretariatului de 
stat francez pentru cercetări ști
ințifice și Comisariatului pentru 
energie nucleară (care a pus la 
punct un magnetometru foarte 
sensibil pentru reperarea ano
maliei magnetice provocate de 
obiectele de fier.de pe vas), epa
va reperată este^după toate pro
babilitățile. faimoasa fregată din 
secolul al XIX-Iea. „La Meduse" 
avea 14 tunuri și un lest de lin
gouri de fontă formînd o masă 
magnetică de 50 de tone. Locul 
exact al epavei a putut fi sta
bilit datorită aparaturii electro
nice aflate la bordul unor sate
liți de navigație.

fier.de
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ROMĂ NI A un nume de prestigiu 
în viata internațională

1980 - an de intensă activitate pentru asigurarea dreptului fundamental
al popoarelor la viață, la existență liberă

întreaga politică externă a României 
este o politică de prietenie și colaborare 
cu toate popoarele lumii, o politică de 
destindere, de pace și independență națio
nală. Partidul și statul nostru, poporul 
român sînt term hotărîte ca, odată cu 
activitatea de construcție socialistă, să-și 
aducă și în viitor întreaga contribuție la 
cauza nobilă a dezarmării, a destinderii și 
păcii, a independenței naționale, conlucrînd 
cu forțele democratice, progresiste de pre
tutindeni, întărind solidaritatea și colabo
rarea cu popoarele de pe toate meridianele 
planetei noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU

Mărturii de profund omagiu
Expresie a aprecierii deosebite de care se bucură aportul Româ

niei, al președintelui sâu la cauza păcii și colaborării, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU i-au fost conferite, in cursul anului 1980, 
următoarele distincții :

- ORDINUL „KARL MARX" (R. D. Germană)
- MAREA CRUCE A „ORDINULUI VALORII" (Camerun)
- ORDINUL REGAL SERAPHIM (Suedia)
- ORDINUL „ELEPHANTULUI" (Danemarca)
- ORDINUL „SFÎNTUL OLAV" (Norvegia)

- Medalia de aur cu eșarfă și plachetă a Institutului pentru proble
mele unei noi ordini economice internaționale din Paris

- Medalia de aur „Aldo Moro" ; „Caravela de argint" - simbolul 
orașului Bari - și diploma de cetățean de onoare al orașului (Italia)

- Medalia de aur specială clasa I „Leonardo da Vinci", împreună 
cu placheta și medaliile de aur emise cu prilejul celei de-a XV-a ani
versări a Insti utului de relații internaționale din Roma.

Lucrări consacrate președintelui 
Nicoiae Ceaușescu

In cursul anului 1980 au apărut, In limbi străine, noi lucr&i' 
consacrate vieții și operei tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU : 
Grecia : „ROMÂNIA SI CONDUCĂTORUL SAU". a
R. P. Chineză : „CEAUȘESCU - OPERE ALESE".
Pakistan : „NICOLAE CEAUȘESCU - O VIAȚĂ DE LUPTA" ; 

„NICOLAE CEAUȘESCU : PROCESE Șl TENDINȚE FUNDAMENTALE ALE 
DEZVOLTĂRII MONDIALE CONTEMPORANE"; „NICOLAE CEAUȘESCU: 
ROMÂNIA, REALIZĂRI Șl PERSPECTIVE"; „NICOLAE CEAUȘESCU: 
CONTRIBUȚIA ROMÂNIEI LA REALIZAREA UNUI SISTEM TRAINIC DE,/ 
SECURITATE Șl COOPERARE IN EUROPA".

India: „NICOLAE CEAUȘESCU - O VIAȚA DEDICATĂ PĂCII" ; 
„ROMÂNIA Șl PREȘEDINTELE CEAUȘESCU". /

Danemarca : „CUVINTĂRILE LUI CEAUȘESCU".
Italia : „CEAUȘESCU : SCRIERI ALESE".

Sf • • f V • •olii ale păcii 
și prieteniei

ll-a și Alteța Sa Regală prințul Henrik, 
primul ministru Anker Joergensen.

NORVEGIA - regele Olav al V-lea, pri
mul ministru Odvar Nordli.

• Cu prilejul prezenței la Belgrad, unde 
a participat la funeraliile lui losip Broz 
Tito, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU s-a 
întilnit cu : Lazar Kolișevski (președin
tele in exercițiu al Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia), Hua Guofeng, Kim Ir Sen, Walter 
Mondale, vicepreședintele S.U.A., Moham
mad Zia-UI-Haq, Adolfo Suarez, Yasser 
Arafat, Todor Jivkov, Margaret Thatcher, 
Hafez Al-Assad, Indira Gandhi, Ziaur Rah
man, Robert Mugabe.
• Tovcsășul NICOLAE CEAUȘESCU a 

luat parte la Consfătuirea din mai de la 
Varșovia a Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia și la Intilnirea din decembrie 
de la Moscova a conducătorilor acestor 
state.

ai țării noastre
le și convorbirile purtate cu nume
roasele delegații și personalități 
care ne-au vizitat țara in 1980, in
tre care :

Președinți și secretari generali ai parti
delor comuniste și muncitorești : Armand 
Magnin (Elveția), Haralambos Dracopou- 
los (Grecia), Arnoldo Martinez Verdugo 
(Mexic), Santiago Carrillo (Spania), Luis 
Corvalan (Chile), Leetoraj Chundramun 
(Mauritius), precum și alte delegații sau 
reprezentanți din conducerea partidelor 
comuniste și muncitorești, a unor partide 
socialiste, social-democrate și alte partide 
democratice.

• Tovarășul Nicoiae Ceaușescu ă pri
mit, la București, și a avut convorbiri. cu 
Yasser Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, precum și cu alți reprezentanți 
cfi mișcării de eliberare a poporului pa
lestinian.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a întreprins vizite oficiale, avind 
intîlniri cu conducători din urmă
toarele țări :

BULGARIA - Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria.

FRANȚA - președintele Valery Giscard 
d’Estaing, primul ministru Raymond Barre.

UNIUNEA SOVIETICĂ - Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Suprem.

IUGOSLAVIA - Țvietin Miatovici, pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, 
Lazar Moisov, președintele Prezidiului C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

SUEDIA - regele Carl al XVI-lea Gustaf 
și regina Silvia, primul ministru Thorbjoern 
Faelldin.

DANEMARCA - regina Margareta a

Oaspeți de seamă
Șefi de stat și de guvern din 

următoarele țări au vizitat România 
și au purtat convorbiri cu președin
tele NICOLAE CEAUȘESCU : 

IORDANIA - regele Hussein Ibn Talal. 
ZAIR - Mobutu Șese Seko. 
GUINEEA - Ahmed Sekou Toură. 
R.P.D. COREEANA - Kim Ir Sen. 
R.P. CHINEZĂ - Hua Guofeng. 
BULGARIA - Todor Jivkov. 
RD. GERMANA - Erich Honecker. 
ZAMBIA - Kenneth David Kaunda, 

primul ministru Daniel M. Lisulo.
CAMERUN - Ahmadou Ahidjo. 
GRECIA - Constantin Karamanlis. 
MOZAMBIC - Samora Moises Machel. 
ZIMBABWE - Canaan Sodindo Banana. 
CEHOSLOVACIA - președintele guver

nului, Lubomir Strougal.

Din bogata aqendă de lucru a 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
menționăm, de asemenea, intilniri-

Expresii ale voinței de colaborare
TRATATE DE PRIETENIE ȘI COLABO

RARE cu : Zair.
DECLARAȚII SOLEMNE COMUNE, DE

CLARAȚII COMUNE, DECLARAȚII cu : Ca
merun, Iordania, Bulgaria, R. D. Germană, 
Zambia, Mozamblc, Iugoslavia, Franța.

COMUNICATE COMUNE Șl COMUNI- 
CATE cu : Zair, Zambia, Camerun, Grecia, 
Zimbabwe, Bulgaria, R.P.D. Coreeană, 
R. D. Germană, Mozambic, Iugoslavia, Da
nemarca, Norvegia.

Inițiative, acțiuni, propuneri
Pentru edificarea unei Europe 

a păcii, destinderii și colaborării
In tot cursul anului, România, acționind in spiritul poli

ticii sale consecvente in favoarea edificării securității eu
ropene, a militat pentru o bună pregătire și desfășurare 
corespunzătoare a reuniunii de la Madrid.

Cele 10 propuneri, prezentate recent, sînt menite să contribuie, 
ajături de propunerile celorlalte țări, la stimularea procesului 
inaugurat la Helsinki, la destindere și securitatea continentului.

Propunerile țării noastre se referă la :
- măsuri de creștere a încrederii ;
- convocarea Conferinței pentru întărirea încrederii și dezar

mare în Europa ;
- convocarea unei reuniuni de experți care să examineze 

elaborarea unui Tratat general european de nerecurgere la forță ;
- dezvoltarea colaborării in domeniul științei și tehnicii ;
- dezvoltarea cooperării in industrie și agricultură ;
- asigurarea dreptului la muncă, educație și cultură ;
- activități general-europene in domeniul contactelor și 

schimburilor intre tineri;
- lupta împotriva propagandei de război, a rasismului și fas

cismului ;
- urmările Conferinței pentru securitate și cooperare in Euro

pa. In legătură cu pcest punct, țara noastră a difuzat oficial, 
ca prim document de lucru al reuniunii de la Madrid, propu
nerea de a găzdui la București viitoarea reuniune.

Orice diferende - soluționate 
numai pe cale politică

Intr-un an in care a crescut considerabil ingriiorarea 
popoarelor în legătură cu persistența vechilor conflicte și 
apariția altora noi, de o deosebită gravitate, România s-a 
pronunțat constant și a acționat ferm pentru renunțarea 
definitivă la calea militară și recurgerea exclusiv la mij
loace politice, la tratative, ca singura cale rațională 
pentru reglementarea litigiilor dintre state. In acest sens,

• România a inițiat la O.N.U., pentru piima oară în istoria 
organizației, rezoluția intitulată: „REGLEMENTAREA PRIN MIJLOA
CE PAȘNICE A DIFERENDELOR DINTRE STATE" - aprobată in 
unanimitate la recenta sesiune a Adunării Generale.

• Poziția fermă și categorică a țării noastre a fost, de ase
menea, afirmată în expunerile și cuvintările de politică externă 
ale tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, precum și în cursul con
vorbirilor pe care președintele României le-a avut cu reprezen
tanții la nivel înalt ai diferitelor state, găsindu-și ilustrare în do
cumentele încheiate.

Un obiectiv fundamental: 
făurirea unei lumi fără arme 

și războaie
Obiectivul înfăptuirii dezarmării generale, in primul rind 

a dezarmării nucleare, s-a situat, in tot cursul anului, in 
centrul activității partidului și statului nostru.

• In cuvîntările tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU au fost 
permanent evidențiote pericolele grave pe care le prezintă 
accentuarea cursei înarmărilor, s-a reafirmat programul am
plu și cuprinzător al României în vederea trecerii la mă
suri efective de dezarmare, începînd cu reducerea bu
getelor militare și alocarea fondurilor devenite disponibile 
pentru ridicarea bunăstării popoarelor și lichidarea subdez
voltării.

• Unind vorba cu fapta, România a redus cheltuielile mi
litare pe anul 1980 cu circa două miliarde lei și a prevăzut 
ca in bugetul de stat pe 1981 capitolul respectiv să rămînă 
practic la nivelul anului 1980.

• LA O.N.U. DECLARAȚIA PRIVIND CEL DE-AL DOILEA 
DECENIU AL DEZARMĂRII, adoptată prin consens de recenta 
sesiune a Adunării Generale, a fost adusă în atenția organi
zației de țara noastră, împreună cu alte state.

• România a inițiat, împreună cu alte state, rezoluțiile 
adoptate în cadrul actualei sesiuni, cu privire la reducerea 
bugetelor militare ; consecințele economice și sociale ale 
cursei inarmărilor. ,

• Din inițiativa României, împreună cu unele țări neali
niate, a fost adoptată o rezoluție prin care s-a hotărit crearea 
unui Comitet însărcinat cu pregătirea concretă a celei de-a 
doua sesiuni extraordinare a O.N.U. consacrate dezarmării.

• România a salutat începerea tratativelor sovieto-ameri- 
cane in problema amplasării și dezvoltării de noi rachete in 
Europa și dorește ca ele să dea rezultate pozitive.

In sprijinul creării noii ordini 
internaționale

Pe baza concepției științifice a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU cu privire la edificarea noii ordini eco
nomice și politice mondiale, România a adus, în cursul 
anului, noi contribuții marcante la promovarea acestui 
obiectiv istoric.

LA SESIUNEA SPECIALA A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. 
CONSACRATA NOII ORDINI ECONOMI.CE au fost prezentate 
din partea statului nostru un șir de propuneri importante 
privind :
- Promovarea unor puternice activități productive în țările 

in curs de dezvoltare ;
- Desfășurarea unor eforturi imediate și responsabile din 

partea statelor pentru soluționarea problemei energiei ;
- Formarea de noi mecanisme care să asigure raporturi 

fundamentate economic intre prețurile marilor categorii de 
produse : materii prime, energie, produse agroalimentare, 
produse manufacturate ;

- Adoptarea unor măsuri de ușurare a datoriei externe a 
țărilor in curs de dezvoltare ;

- Crearea unui FOND DE DEZVOLTARE la a cărui con
stituire să contribuie economiile ce se pot realiza prin redu
cerea cheltuielilor militare.

Dinamica 
relațiilor 
economice
• România întreține relații 

economice cu 143 DE ȚARI de 
pe toate continentele.

• Volumul comerțului exterior 
al tării noastre este de 8 ORI 
MĂI MARE decît in 1965.

• Comerțul exterior al Româ
niei cu ȚĂRILE SOCIALISTE a 
crescut cu peste 73 LA SUTA în 
cincinalul care se încheie, repre- 
zentînd aproape JUMĂTATE din 
totalul schimburilor sale econo
mice.

• România este parte la pes
te 50 DE CONVENȚII MULTILA
TERALE DE SPECIALIZARE Șl 
COOPERARE, încheiate pe linie 
C.A.E.R.

• Schimburile economice ale 
României cu ȚĂRILE IN CURS 
DE DEZVOLTARE S-AU DUBLAT 
în ultimii 5 ani.

• România participă la rea
lizarea a peste 130 obiective e- 
conomice și sociale în țările în 
curs de dezvoltare.

• Numărul societăților mixte 
de colaborare dintrq România și 
țările in curs de dezvoltare este 
de circa 30.

• 15 000 de specialiști români 
acordă asistență tehnică în 
60 de țări în curs de dezvoltare.

• TARILE CAPITALISTE DEZ
VOLTATE dețin o pondere de circa 
30 la sută din volumul schimbu
rilor economice ale României.

• Țara noastră a perfectat cu 
firme și organizații economice 
din țările semnatare ale Actului 
final de la Helsinki aoroape 100 
ACflUNI DE COOPERARE.

• Au fost înființate în coope
rare cu parteneri din țările occi
dentale 40 DE SOCIETĂȚI MIXTE 
de producție și comercializare.

® Acordurile de colaborare 
între România și Comunitatea 
Economică Europeană sînt meni
te să stimuleze dezvoltarea și 
diversificarea cooperării dintre 
țara noastră, C.E.E. și țările 
membre ale acestui organism.

Mesaje de solidaritate și pace
Au fost adresate de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU :

- celei de-a XVII-a Conferințe la nivel inalt a Organizației Unității 
Africane ;

- Congresului internațional de științe istorice ;
- seminarului internațional cu tema „Contribuția tinerei generații 

la edificarea pâcii și securității, la înfăptuirea dezarmării in Europa" ;
- cu prilejul „Zilei internaționale de solidaritate cu poporul pales

tinian" ;
- Adunării Generale a O.N.U., cu prilejul celei de-a 20-a aniver

sări a adoptării Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale.

Ample legături cu toate 
forțele sociale înaintate

• Partidul Comunist Român întreține relații de prietenie, colabo
rare și solidaritate cu 90 de partide comuniste și muncitorești, cu 
23 de partide socialiste și social-democrate, cu 74 de partide de gu- 
vernămînt și alte organizații politice progresiste din țările in curs de 
dezvoltare, precum și cu mișcări de eliberare, cu alte formații politice 
- partide cu caracter liberal, radical, creștin - din numeroase țări.

• In 1980, Partidul Comunist Român a participat prin reprezen
tanți și a trimis mesaje la peste 35 de congrese sau alte reuniuni 
ale unor partidă comuniste și muncitorești, socialiste și social-democra
te, organizații politice de guvernămînt din noile state independente.

înalte aprecieri pentru președintele Nicoiae Ceaușescu
Promotor activ al cauzei 

independenței
„Am avut întotdeauna cea mal mare stimă, 

cel mai înalt respect față de președintele 
Nicoiae Ceaușescu, deoarece cunosc contribu
ția sa la lupta pentru pace și securitate, pen
tru democratizarea relațiilor internaționale, pen
tru o mai bună ordine economică și politică in 
lume. Apreciind și dintr-o perspectivă africană, 
știu că, sub conducerea sa, România a depus 
multe eforturi pe diferite planuri pentru spriji
nirea luptei popoarelor din Africa în vederea 
autodeterminării și independenței, împotriva co
lonialismului și rasismului".

SALIM AHMED SAUM 
președintele celei de a XXXIV-a sesiuni 

a Adunării Generale a O.N.U.

O politică realistă, 
originală

„Contribuția României la viața internațională 
este remarcabilă nu numai pe plan material, 
al acțiunilor concrete, ci e foarte importantă și 
pe planul ideilor originale, prin spiritul poli
ticii sale generale pe care le promovează pe 
scena europeană".

JANEZ STANOVNIK
secretar executiv al C.E.E./O.N.U.

Simbol al progresului 
României

„Dumneavoastră, domnule președinte Nicoiae 
Ceaușescu, ați ajuns să simbolizați progresele 
României din ultimele decenii. Cu mare inte
res, noi sintem martori ai modului în care 
România, sub conducerea dumneavoastră, a 
parcurs o impresionantă dezvoltare economică. 
Pe plan internațional, dumneavoastră, domnule 
președinte, v-ați făcut cunoscut printr-o poli
tică activă și deosebit de constructivă".

REGELE CARL AL XVI-LEA GUSTAF 
AL SUEDIEI

Solidaritate activă 
cu țările „lumii a treia”
„România manifestă o solidaritate activă cu 

țările din „lumea a t<eia", aceasta fiind evi
dent și în cadrul diferitelor reuniuni internațio
nale. De fiecare dată cind inteiesele țărilor în 
curs de dezvoltare trebuie apărate, România 
se află in primele rinduri".

MOUSTAPHA NIASSE
ministrul de externe al Senegalului

Exponent înflăcărat 
al destinderii

„Președintele Nicoiae Ceaușescu joacă un 
rol foarte pozitiv pe plan internațional și exer
cită o influență binefăcătoare asupra cursului 
evenimentelor internaționale. Domnia sa este 
un exponent înflăcărat și un mare sprijinitor al 
coexistenței pașnice; destinderii și respectului 
față de suveranitatea statelor, indiferent de 
forța sau mărimea acestora".

GHULAM HASSAN KHAN 
ministrul producției și industriei 

al Pakistanului

Vocația dialogului
„Președintele Nicoiae Ceaușescu este o per

sonalitate politică ce depășește cu mult sensul 
strict al funcției de șef de stat și, în această 
calitate, de conducător activ al evoluțiilor din 
România, domnia sa contribuind din olin, în 
același timp, printr-o bogată activitate de poli
tică externă, la dialogul internațional, avînd 
un rol primordial in dezvoltarea puternică a 
relațiilor cu toate țările".

KJELD OLLSEN
ministrul de externe al Danemarcei

• Purtător al stindardului 
eticii și legalității 

internaționale
„Militant neobosit pentru pace, pre

ședintele Nicoiae Ceaușescu a ținut totdeauna 
sus stindardul respectării stricte a principiilor și 
normelor de drept internațional, a legalității și 
eticii internaționale".

SYED ABUL MANSUR HABIBULLAH 
liderul Adunării Legislative a statului 

indian Bengalul de Vest

Fermitate și perseverență
„Opera președintelui Nicoiae Ceaușescu, 

dusă cu fermitate și perseverență, are ca țel 
depășirea unor tendințe negative din viața in
ternațională și cuprinde in mod coerent refuzul 
violenței ca mijloc de acțiune politică, dezar
marea, respectul intre popoare, soluționarea 
dialectică, deci pe calea negocierilor, a tuturor 
problemelor popoarelor, fie ele mari sau mici".

GIOVANNI BATTISTA BONELLI 
președintele Institutului de relații internaționale 

din Roma
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