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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

va adresa întregului nostru popor 
azi, 30 decembrie, orele 20, la posturile 

de radio și televiziune, 
MESAJUL CU PRILEJUL ANULUI NOU

PRIVIND DE LA ÎNĂLȚIMEA 
ACESTUI MARE PREZENT
S

ărbătorim în a- 
cest sfîrșit de 
decembrie jubi
liar al 28-lea an 
de la proclama
rea Republicii, 

estimînd lucid, cu responsabilita
te comunistă, de la înălțimea 
acestui Mare Prezent, drumul de 
fapte exemplare pe care l-am 
parcurs. Arhitecți ai unui viitor 
ce ni-l apropiem azi, prin suc
cesele noastre de zi cu zi, con
tinuăm, de fapt, la cote mereu 
superioare, o „eră a entuzias
mului", o eră a elanurilor încor
porate nu în speranțe iluzorii, ci 
în certitudini. Pulsînd unanim în 
ritmurile construcției și devenirii 
socialiste, concentrîndu-și efortu
rile, autodepășindp-se perpetuu, 
oamenii acestei patrii aștern si
giliul suprem al faptei pe aspi
rațiile și idealurile noastre cele 
mai nobile, edifică în această
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ÎN RÎND CU LUPTĂTORII i
VISĂTORI

de ALEXANDRU ANDRIȚOIU
Pămint ca marea, împietrit în formă 
ai chip, cu înălțimi și netezimi, 
|i-e dată-n dar această dulce normă 
a trecerii prin marile lumini.

De cînd venim ? Memoria plătește 
topită-n plasma de milenii lungă. 
Tu uită, totuși cît de omenește 
ne-ntoarcem spre izvoarele de-atunci.

Metaforă de stea și nuntă naltă 
din miorița către nemuriri, 
pînă ce-n comunism frumos tresaltă 
belșugul tău de pîini și trandafiri.

Nu-n urmă ci în frunte, suverană 
tu soarta ti-ai schimbat de-un timp, în stea 
suflînd menjrea ta republicană 
în aur greu. Ne cîntă inima.

Se-aude peste mări și țări cîntarea 
ce-o cînți în secol sever și lucid, 
sudoarea ta să nască sărbătoarea 
in calmă cugetare de partid.

Se-ncinge-n jur atîta tinerețe 
că-ntinerește orice piedestal 
și tara ondulează-n suprafețe 
cum razele jucate in cristal.

Sosesc și eu cu-a vîrstei crizantemă 
in rind cu luptătorii visători, 
precum un vultur înviat in stemă 
jișnind spre munți, să mai plutească-n zori.

UN DRUM
AL MUNCII, 

AL EROISMULUI

TÎNĂR ÎNTR-0
MEREU TÎNĂRĂ

PATRIE
CORNELIU ȘTEFANACHE

Oare mai este necesar, acum, să ne amintim 
cu cit scepticism ne-au privit cei ce n-au fost 
în stare să-și închipuie că am putea trăi altfel ? 
Sau cu cită, ostilitate au intîmpinat primele 
planuri de prefaceri ale României cei ce, din- 
tr-un motiv sau altul, de la mare sau mai mică 
distanță de pămintul nostru, ne urau ? Cred 
că da !

Nu pentru a le demonstra lor cu fapte că 
sintem de 30 de ori mai bogați și mai puter
nici ca in cel mai bogat și mai puternic moment 
al României conduse de burghezie, ci pentru a 
trăi noi înșine din plin această bucurie. Și aș 
mai adăuga aici că e bine să ne amintim de 
acei sceptici și răuvoitori, pentru că și astăzi, 
din aceleași motive sau altele, se mai găsesc 
cite unii ce ne suspectează cutezanța, ori în
cearcă, într-un fel sau altul, să se amestece în 
treburile noastre, să ne dea sfaturi, ca și cum 
industria — ca să dau un singur exemplu — ar

(Continuare în pag,, a 11-a)

Din: cronici și din tratate, din documente de 
epocă și din ancestrala memorie colectivă care 
este folclorul, istoria poporului nostru se ridică 
și pătrunde, ca un freamăt uriaș, in conștiințe. 
Pe toți cei care au fost însuflețiți, de-a lungul 
mileniilor, de idei generoase și înnoitoare ii 
simțim alături de noi. Așa cum nici un edificiu 
nu poate fi conceput fără o rădăcină de piatră 
adinCă, pe măsura înălțimii lui, trecutul ni se 
dezvăluie și avem nevoie să ni se dezvăluie cu 
atit mai clar și mai pregnant cu cit mai te
merar și mai grandios ni se configurează vii
torul.

Pasiunea ' cunoașterii s-a transformat, de a- 
semenea, intr-o stare de spirit generală. Și nu 
e vorba doar de școlile care și-au deschis taig 
porțile pentru a cuprinde mii sau, mai bine 
spus, mii de mii de tineri, și nu e vorba dom 
de modernizarea învățământului, prin înlocui- .. 
rea tradiționalelor săli de clasă cu „laboratoa
re". adică — în conformitate cu înțelesul eti
mologic al cuvintului — cu locuri in care se

ALEX. ȘTEFANESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

vatră milenară o viață nouă, o 
civilizație nouă.

în acest decembrie de două 
ori simbolic, fiindcă e aflat la 
confluența a două cincinale, fi
indcă este pragul peste care 
trecem în ultimul pătrar al a- 
cestui veac spre sfîrșitul căruia 
România se va alinia statelor 
dezvoltate din punct de vedere 
economic, avem motive să pri
vim cu încredere viitorul. Intrăm 
într-o nouă etapă a istoriei noas
tre, cu zestrea impresionantă de 
înfăptuiri la a căror bază stă 
munca avîntată a unei țări ce 
trăiește intens, febril, susținut, 
maturitatea unei fascinante ti
nereți. Anul pe care-l încheiem, 
anul care încununează strălucit 
cincinalul 1971-1975, este cel în 
care națiunea noastră socialistă 
poate afirma cu mîndrie că ma
rile sale obiective au devenit 
înainte de termen, în dispută cu 

timpul, realități. La sfîrșitul a- 
cestui cincinal, așa cum sublinia 
secretarul general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
în cuvîntarea rostită la cel de-al 
X-lea Congres al U.T.C., produc
ția industrială a României de
pășește de 30 de ori producția 
industrială din 1938, anul de vîrf 
al trecutului regim. Ritmul mediu 
anual de creștere a industriei 
de 14 la sută plasează țara 
noastră în rîndul statelor cu cele 
mai intense cursuri de dezvolta
re. Pe acest pivot s-a consolidat 
baza tehnico-materială a socie
tății, s-au dezvoltat armonios 
toate ramurile economiei națio
nale, s-a îmbunătățit repartiza
rea teritorială a forțelor de pro
ducție.

2 200 de unități industriale și 
agrozootehnice, care au necesi
tat investiții în valoare de 543 
miliarde lei, înfrumusețează noua 

Desen de COSTEL BADEA

hartă a unei patrii înscrise de
finitiv pe coordonatele progre
sului, Producția globală a agri
culturii depășește astăzi de două 
ori și jumătate pe aceea de a- 
cum 3 decenii, Cînd urmărim 
graiul sobru al cifrelor să ne 
gîndim că producem în acest 
domeniu aproape de 3 ori mai 
mult decît fosta țară „emina
mente agrară" și vom avea în 
contururi mai exacte, mai pre
cise, semnificațiile unei specta
culoase deveniri. Ritmul anual 
de dezvoltare a acestei tradițio
nale ramuri a economiei noastre 
s-a menținut constant ridicat (5 
la sută) și asta în pofida sece
tei sau inundațiilor, a potrivni- 
ciilor naturii. Potențialul țării 
este ilustrat elocvent și de faptul 
că întreținem relații economice 
cu peste 130 de state, volumul 
total al schimburilor economice 
ale României fiind în 1975 cu 

226 la sută mai mare decît în 
1970.

Susținut de aceste temeinice 
coloane, venitul național a cres
cut cu peste 70 la sută față de 
anul 1970. Iar corolarul firesc 
este creșterea bunăstării oame
nilor muncii. Pentru ei s-au con
struit, într-un ritm și o amploare 
niciodată atinse în istoria noas
tră, locuințe confortabile, impu
nătoare dotări social-culturale. 
O expresie a umanismului struc
tural al orînduiriî noastre, un 
umanism civic, al faptei, este 
creșterea retribuției reale a 
populației cu 22 la sută, nivel 
ce depășește prevederile cinci
nalului. Retribuția medie a cres
cut de la 1 434 lei lunar, în 1970,

IOAN ADAM
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Spre comunism, 
cutezătorul 
nostru zbor

• Platon Pardău : Lumea 
tînără a industrializării

• Petre Ghelmez : Profi
lul spiritual al satului.
• Aurel Râu : O investi

ție dintre cele mai generoase
— Progres, eficiență, di

namism
- De două ori mai multe 

cereale
— Cifrele bunăstării
- Școala românească în 

ofensiva perfecționării

Ce-ti doresc eu (ie, 
dulce Românie...

Poezii de Gheorghe Tomo- 
zei, Ion Lotreanu, Vasile 
Zamfir. Titus Vîjeu, Paul 
Balahur.
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Fotografie de GH. CUCU

Un succes deosebit: Ofelăria nr. 2 din Hunedoara 

a produs in acest an

TKEI MILIOANE TONE DE OTEL
Topitorii care ieșeau din 

schimb au zăbovit cîteva minu
te pe platformă pentru a le 
transmite ortacilor o veste îm
bucurătoare : cu metalul elaborat 
in cursul nopții, O.S.M. 2 de la 
Hunedoara a realizat trei mi
lioane tone de oțel, cea măi 
mare producție înregistrată în 
întreaga ei existență.

— Atingerea acestui nivel, 
ne-a declarat maistrul principal 
Victor Petroescu, secretarul co
mitetului de partid, a fost un o- 
biectiv visat de multă vreme, 
încă din anii ’66—’67, cînd tre
ceam granița a două milioane 
tone de oțel. Succesul este, in
tr-adevăr, de răsunet, deoarece,

Președintele Republicii 
Socialiste România, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit scrisorile de acreditare 

a noului ambasador
al Republicii India

în ziua de 29 decembrie a.c., 
la Palatul Consiliului de Stat, 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe S. L. 
Kaul, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii India in 
țara noastră.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu și ambasado
rul S. L. Kaul, au rostit scurte 
alocuțiuni.

După primirea scrisorilor de

în cadrul acțiunilor în
treprinse de partidul și statul 
nostru pentru creșterea con
tinuă a nivelului de trai al 
tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii, pe baza rezultate
lor dobîndite în dezvoltarea 
economiei naționale..^. .. prin 
realizarea planului cincinal 
înainte de termen —Comi
tetul Politic Executiv ăl C.C. 
al P.C.R. a stabilit noi măsuri 
pentru îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale militarilor 
în termen și elevilor din li
ceele și școlile militare din 
cadrul Ministerului Apărării 
Naționale și din Ministerul de 
Interne.

In, aceșt sens, Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a stabilit următoarele:

1. începînd de la 1 ianuarie 
1976, soldele militarilor în 
termen se majorează pentru 
cei cu gradul de soldat cu 100 
la sută, pentru fruntași, ca
porali și sergenți cu 60—75 la 
sută, iar pentru elevii din șco
lile militare de maiștri, sub
ofițeri. ofițeri activi și de 
rezervă se majorează cu 29 la 
sută.

2. Drepturile de concediu 
ale militarilor în termen se 
măresc după cum urmează :

a) celor care îndeplinesc 
serviciul militar cu durata de
1 an și 4 luni, li se acordă : 
15 zile soldaților și fruntași
lor ; 20 zile caporalilor, ser
genților ; 25 zile militarilor în 
termen care execută lansări 
cu parașuta ;

b) celor care îndeplinesc 
serviciul militar cu durata de
2 ani, Ii se acordă anual : 20 
zile soldaților și fruntașilor ; 
25 zile caporalilor și sergen
ților ;

c) celor care îndeplinesc 
serviciul militar cu termen 
redus, în urma promovării 
examenelor la admitere la in
stituții de învățămînt superior, 
li se acordă un concediu de 
10 zile.

3. Militarilor în termen*, ca

sporirea producției s-a realizat 
exclusiv pe seama creșterii pro
ductivității muncii, utilizării in
tensive a agregatelor și insta
lațiilor.

— Să înțelegem că aceleași 
cuptoare produc azi cu un mi
lion de tone mai mult decît în 
1967 ?

— Exact. Capacitățile de pro
ducție au rămas aceleași, numai 
nci, oamenii ne-am schimbat. 
Tehnologiile de elaborare au fost 
și ele perfecționate. Prin folo
sirea oxigenului ca intensificator 
al procesului de ardere am reu
șit să reducem cu cîteva ore 
durata de elaborare a fiecărei 

acreditare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republi
cii Socialiste România, a avut 
o convorbire prietenească și 
cordiala cu ambasadorul Repu
blicii India. S. L. Kaul. '

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au parti
cipat George Macovescu. minis
trul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial 
și al Consiliului; de Sta't.tAu fost, 
de asemenea, prezenți membri 
ai Ambasadei Republicii India 
la București.

re lucrează cei puțin 6 
pe șantierele economie 
ționale, precum și celor 
se evidențiază prin rezult 
deosebite în pregătirea i 
luptă și politică, li se supli 
mentează durața concediului 
de odihnă cu 5 zile.

4. Creșterea cu 15 Ia sută I 
a alocației bănești pentru 
hrana militarilor în termen 
din Ministerul Apărării Na
ționale și Ministerul de In
terne. De această creștere be
neficiază și elevii liceelor și 
școlilor militare.

Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. stabilește ca 
sporirea alocației bănești pen
tru militarii în termen să aibă 
ca rezultat îmbunătățirea hra
nei militarilor, asigurarea di
versificării alimentației și o 
calitate superioară a acesteia.

Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. își exprimă 
convingerea că noile măsuri 
menite să îmbunătățească 
condițiile de viață ale milita
rilor în termen vor stimula 
hotărîrea acestora de a obți
ne rezultate tot mai bune în 
pregătirea de luptă și politi
că. de a participa cu toate 
forțele la întărirea capacității 
de apărare a patriei noastre 
socialiste. Totodată. Comite
tul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. exprimă convinge
rea că toți militarii forțelor 
noastre armate vor munci .cu 
dăruire și- abnegație pentru 
realizarea sarcinilor puse de 
Congresul al Xl-lea al parti
dului de a fi gata oricînd să 
anere independenta și suvera
nitatea patriei, de a participa 
activ la opera de făurire a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltat^ și înaintarea 
României spre comunism.

★
în vederea aplicării măsuri

lor stabilite de Comitetul Po
litic Executiv al C,Q. a! P.C.R.. 
a fost emis- un Decret al Con
siliului de Stat a! Republicii 
Socialiste România;

șarje. In această direcție am 
piogresat rapid. îmbunătățind 
calitatea lăncilor, stăpinind tot 
mai bine tehnologia de insufla- 
re. am reușit ca: in .'acest an să 
n.icșorăm durata planificată de 
elaborare a fiecărei șarje cu 15 
minute față de anul precedent, 
obținînd un spbr de producție 
de peste 75 000 tone oțel.

— Ca să faci îp numai 7 
ani un salt de un milton 
de tone, fără nici o investiție,

AL. BALGRADEAN

(Continuare înpag. a 11-a)
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L
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Gaboneze, 
ALBERT BERNARD BONGO, următoarea telegramă :

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă fericitul 
prilej de a vă adresa, in numele poporului român. și al guvernului, 
precum și în numele meu personal, cele măi cordiale felicitări, 
împreună cu sincere urări de sănătate și fericire, de mari realizări 
în nobila misiune pe care v-a încredințat-o poporul gabonez de 
a-i conduce destinele pe calea progresului și prosperității.

îmi oferă o deosebită plăcere să remarc că cele convenite în 
cadrul întilnirii prietenești din vara acestui an se concretizează în 
acțiuni de colaborare, pe plan politic, economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte domenii, care contribuie la extinderea relațiilor 
frățești dintre țările noastre, dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Democratic Gabonez, în interesul, creșterii bunăstării am
belor națipni, al cauzei păcii și înțelegerii în întreaga lume.

Ședința Consiliului
df *

de Miniștri
în ziua de 29 decembrie 1975, 

a avut loc ședința Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România.

în vederea îndeplinirii sarci
nilor stabilite de Plenara Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, de Marea A? 
dunăre Națională, a indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la planul național 
unic și bugetul de stat pe 1976, 
Guvernul a adoptat un program 
de acțiuni ce trebuie să fie în
treprinse de ministere, centrale

și întreprinderi pentru pregă
tirea producției industriale, a 
investițiilor și a activității de 
comerț exterior și cooperare 
economică internațională.

Guvernul a definitivat măsu
rile necesare pentru creșterea 
productivității muncii, reduce
rea cheltuielilor de producție, 
îmbunătățirea calității * produse
lor, ridicarea rentabilității ac? 
tivității economice.

în continuare. Consiliul de 
Miniștri a soluționat unele pro? 
bleme ale activității curente.

‘SI3onr <► fiPOHT |

Biroul Executiv al Consiliului 
Național pentru Educație Fizi
că și Sport, împreună cu Biroul 
Federației Române de fotbal 
au hotărît :

Pregătirile echipelor naționale 
de fotbal se vor desfășura sub 
conducerea lui Ștefan Covaci, 
care va funcționa ca vicepre
ședinte pentru problemele teh
nice al Federației Române de 
Fotbal și antrenor al echipelor 
naționale.

De asemenea, Ștefan Covaci 
va răspunde, în calitatea sa de 
vicepreședinte al Federației 
Române de Fotbal, împreună 
cu colegiul central al antreno
rilor, de selecția și pregătirea 
componenților loturilor, de în
drumarea și controlul procesu
lui de instruire din cadrul clu
burilor, de formarea și perfec
ționarea antrenorilor.

ÎN TABĂRA DE LA SIBIU
în circumscripția electorală 

nr. 24 „Nicolae Bălcescu" din 
municipiul București, devenită 
vacantă, au avut loc, în ^iua de 
28 decembrie 1975, alegeri par
țiale pentru un loc de deputat 
în Marea Adunare Națională.

Comisia Electorală Centrală a 
verificat lucrările comisiei de 
circumscripție și ale comisiilor 
secțiilor de votare.a consta
tat că alegerile s-au desfășurat 
în conformitate cu prevederile 
Legii Electorale a Republicii 
Socialiste România.

Din totalul de 49 570 alegători 
prezenți la vot, pentru candida
tul Frontului Unității Socialiste 
au votat 49 560, adică 99,98 la 
sută.

A fost ales deputat în Marea 
Adunare Națională conf, dr- ing. 
Iancu Drăgan, director genera] 
al Institutului Central de Cer
cetări Metalurgice București.

Lucrările referitoare la ale
gerile parțiale au fost înainta
te Biroului Marii Adunări Na
ționale pentru a fi transmise 
Comisiei de validare a Marii 
Adunări Naționale.

PRIVIND
(Urmare din pag. I)

1 973 lei la finele acestui

DE LA ÎNĂLȚIMEA ACESTUIV

MARE PREZENT
cin?

TRADI- 
INIȚIA- 
de re- 

„France-

Municipiul Brașov și-a îndeplinit sarcinile 
de plan la producția globală pe anul 1975 

într-o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., comuniștii, toți oa
menii muncii — români, ma
ghiari și germani — din muni
cipiul Brașov raportează cu deo
sebită bucurie și satisfacție în
deplinirea, la 29 decembrie, a 
sarcinilor de plan la producția 
industrială globală pe anul 1975.

Făcînd bilanțul acestor reali
zări, muncitorii, tehnicienii, in
ginerii, toți locuitorii municipiu
lui nostru — se scrie în tele
gramă ■— își îndreaptă gîndurile 
lor pline de recunoștință către 
conducerea partidului, către 
dumneavoa'stră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, 
cațiile și sprijinul 
prețios pe care ni

pentru indi- 
permanenț și 
l-ați acordat

în întreaga activitate consacra
tă înfăptuirii sarcinilor ce ne 
revin din Programul partidului, 
din planul de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării.

Vă încredințăm, tovarășe se- 
cretar general, că oamenii mun
cii brașoveni, în frunte cu co
muniștii, sub conducerea și în
drumarea comitetelor județean 
și municipal de partid, sînt ho- 
tjârîți să înfăptuiască în mod 
exemplar, încă din primele zile, 
sarcinile de plan pe anul 1976, 
ereînd toate condițiile pentru 
realizarea și depășirea obiecti
velor complexe și de mare răs
pundere ce ne revin din cinci
nalul revoluției tehnico-științi- 
fice.

lg 
cinai.

Sînt cifre care înglobează e? 
forturi, care sintetizează sub o 
acolada comună — iubirea de 
patrie - pasiune, dăruire, abne? 
gație. Fiindcă această operă 
durabilă, a cărei perfecțiune o 
visăm, dar o și înfăptuim, q 
Românie avansată, dezvoltată, 
demnă, ocupînd în comunitatea 
mondială locul de cinste ce i se 
cuvine, este mai întîi de toate 
expresia patriotismului poporu
lui său. Bărbați și femei, tineri 
sau vîrstnici, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
oamenii acestui pămînț stră
vechi punctează prin fapte cu 
timpul patFiei de-o seamă un 
calendar al efortului conștient, 
riguros disciplinat de orientările 
vizionare ale Programului parti
dului, carta noastră ideologică 
fundamentală, codul demnității 
românești.

Am aniversat de curînd un an 
de la Congresul al Xl-lea gl 
P.C.R., moment hotărîtor al is
toriei noastre, eveniment memo
rabil ce a declanșat un fluviu

TÎNĂR INTR-O MEREU TINĂRĂ PATRIE
A A
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învață deprinderea de „q munci", ci și de cli
matul instaurat îh urma tuturor acestor modi
ficări structurale. Ește de ajuns, ca reporter, 
să călătorești, cu trenul și să asculți discuțiile 
celor din compartiment sau să intri in prima 
fabrică l să-l întrebi pe primul tinăr întilnit 
in cal 
lege 
C'

și ridicind pe verti- 
pe pămintul

are sînt proiectele sale pentru a ințe- 
invățătura, cunoașterea, perfecționarea 
reprezintă imperativul acestui timp, 

nu mai crede astăzi că a învăța in- 
q achiziționa cîțiva ani cunoștințe pen- 

avea ce cheltui apoi o viață întreagă, 
ti însuși' al învățăturii, așa cum l-au 

anat cărțile de acum o sută de ani — re- 
rea intr-un ungher tixit de „autori mâncați 

moții:" și memorarea unor răspunsuri ste- 
jtipe la întrebările incepind cu „ce iaște..." - 
căzut în desuetudine. Se învață pretutindeni 

; permanent, in biblioteci, dar și în marile hale 
mdustriale, la douăzeci, dar și la cincizeci de 
ani.

Cuvintele înregistrează, ca un aparat de mă
sură extrem de fin, mutațiile cqre se produc în 
viața unui popor. Cine își mai amintește astăzi 
că „munCa“ însemna altădată și „chin" ? Poate 
că nici o bucurie nu este astăzi mai intensă, și 
mai adevărată, și mai profund omenească decît 
bucuria de a munci, decît satisfacția de a fi 
coautor la construirea propriei tale patrii, ridi-

cînd materia pe verticală 
cală însăși gihdireă. Construim . _ r 
nostru așa cum construim în noi înșine, confir- 
mind vocația pe care geniul popular a intrevă- 
zut-o și a intruchipat-o nepieritor in făptura 
legendară a meșterului Maâole. Biografiile con
temporanilor noștri — despovărate de ambiția 
stearpă a blazoanelor aristocratice — înscriu, 
ca tot atitea titluri de glorie și de noblețe, mi
lioane de fapte de muncă. Să te legitimezi cu 
munca ta, cu ceea ce înfăptuiești și cu ceea ce 
iți propui să înfăptuiești — iată cel mai realist 
și, totodată, cel mai romantic mod de a-ți declina 
identitatea.

Tinerețea perpetuă a patriei este relevată și 
de aptitudinea de a visa lucid, prospectînd și, 
in același timp, dețerminînd viitorul. Programul 
partidului nostru, în care spiritul vizionar se 
unește cu spiritul științific, constituie cea mai 
sintetică expresie q acestei aptitudini. Știm, de 
pe acum, cum va fi România în următoarele 
decenii și știm aceasta pentru că totul depinde 
de noi, cei care trăim și muncim pe acest pă
mânt.

A fi tinăr, în România de azi, înseamnă a fi 
tinăr intr-o mereu, tinără patrie. Nu întimplă- 
tor amintirile și pqsiunea și năzuințele noastre 
intră in rezonanță cu amintirile și pasiunile și 
năzuințele ei, nu iptimplător devenirea noastră 
se contopește cu marea ei devenire.

de energii creatoare. Documen
tele adoptate cu acest istoric 
prilej : Raportul Comitetului 
Central al P.C.R., prezentat de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
Programul partidului, Directivele 
privitoare 4a dezvoltarea econo- 
mico-socială a României îr pe
rioada cincinalului revoluției 
tehnico-științifice, și în perspec
tivă, pînă în anul 1990, Normele 
muncii și vieții comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste, au 
configurat cu realism, științific, 
cu forță vizionară, cadrul evolu
ției noastre viitoare, au jalonat 
direcțiile efortului prin care vom 
făuri societatea socialistă multi
lateral dezvoltată. In fața noas
tră se deschid generos „Insufle- 
țitoare perspective de munca și 
creație, de valorificare a capaci
tăților și energiilor, in slujba 
înaintării tot mai ferme a patriei 
pe calea civilizației și socialis
mului".

Ritmurile impetuoase de creș
tere, preliminate pentru viitorul 
cincinal, ritmuri de circa 9-10 la 
sută anual, cele 2 700 de impu
nătoare ctitorii ale prezentului 
socialist,’ în care vom investi 
1 000 de miliarde de lei, adică 
o sumă echivalentă cu totalul 
investițiilor din cele trei cinci
nale anterioare, reprezintă un 
Iqrg cîmp de afirmare a tinerei 
generații, de manifestare a en
tuziasmului și activismului său 
revoluționar, a inițiativei uteciste, 
a capacității sale de muncă. 
Vrem să edificăm un mare viitor 
și stâ în puterile noastre s-o 
facem. Cuvintele tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU : „Ne a- 
flâm acum în pragul unui nou 
cincinal, 1976-1980, care,

amploarea obiectivelor și sarcini
lor pe care le cuprinde, va marca 
o etapa hotâritoare în dezvolta
rea și modernizarea forțelor de 
producție ale țârii, in înflorirea 
economiei, științei și culturii, in 
satisfacerea tot mai deplina a 
cerințelor de viața ale maselor 
populare, în înfăptuirea Progra
mului elaborat de Congresul al 
Xl-lea al Partidului, de edificare 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare victo
rioasa spre comunism" sînt pen
tru noi, tinerii acestei patrii în 
care idealurile seculare se meta
morfozează în fapte, cuvinte vii, 
cuvinte îndreptar.

• CA URMARE A 
ȚIONAI.EI ANCHETE 
TE ÎN FIECARE AN 
vista de specialitate 
Football", la care au participat 
ziariști sportivi din 26 de țări, 
titlul de cel mai bun fotbalist 
al anului 1975 a fost atribuit 
jucătorului sovietic Oleg Blohin 
de la Dinamo Kiev. Fotbalistul 
român Dudu Georgescu a ocu
pat locul 10 în acest clasament, 
care se prezintă astfel : 1. Blok
hin (Dinamo Kiev) — 122 pune-? 
te ; 2. Beckenbauer (Bayern
Miinchen) — 42 puncte ; 
Cruyff (C. F. Barcelona) .-r $1 
puncte ; 4. Vogts (Moenchen
gladbach) — 25 puncte ; 5. Ma
yer (Bayern Miinchen) — 20 
puncte ; 6. Geels (Ajax Am
sterdam) — 18 puncte ; 7. Heyn- 
ckens (Moenchengladbach) —•’ 17 
puncte ; 8. Breitner (Real Ma
drid) — 14 puncte ; 9. Todd 
(Derby) — 12 puncte ; 10. Geor
gescu (Dinamo București) — 
11 puncte ,

3.
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și-a exprimat părerea inginerul 
Constantin Dan. șeful atelieru
lui, trebuie să-ți organizezi ire
proșabil întreaga activitate. As 
spune că acesta a fost factorul 
determinant al succeselor noas
tre. Am trecut de la o activitate 
spectaculoasă, presărată cu nu
meroase acte de eroism, la una 
foarte judicios controlată, uni
formă și... sigură.

— Adică totul se desfășoară 
conform previziunilor, a ținut să 
completeze tînărul Mircea Un- 
gureanu, maistru la blocul 2 de 
cuptoare. înainte aveam perfor
meri care elaborau șarje intr-un 
timp record. Aveam însă și din
tre aceia care nu reușeau să se 
încadreze în grafice, perturbînd 
activitatea : apăreau suprapu
neri la evacuare și la încărcarea 
cuptoarelor, diverse stagnări din 
lipsa oalelor, a mașinilor de șar-

jare etc. Azi, fiecare formație 
respectă riguros graficele de lu
cru pe fiecare fază în parte, a- 
sigurâ decalajul necesar între 
stadiile de elaborare, obținînd 
astfel o producție superioară și 
de calitate mai bună.

Am amintit cîteva din măsu
rile tehnico-organizatorice care 
au permis harnicului colectiv de 
la O.S.M. 2 să depășească pen
tru prima dată granița cîndva 
incredibilă a trei milioane tone 
dc oțel, să realizeze cu 75 000 
tone mai mult decît în 1974 și 
de două ori mai mult decît se 
angajase inițial. Mașinile, agre
gatele, instalațiile au funcționat 
cu un randament superior față 
de trecut, pentru că oamenii 
care le-au mînuit și le vor mî- 
nui au devenit mai pricepuți, 
mai destoinici, mai puternici. 
„Acesta este secretul", spunea 
maistrul Victor Petroescu.

Timp de o săp- 
tămină, o 
mină de 
Liceul de 
strucții nr. 2 
Sibiu a 
„cartierul 
al taberei 
struire și 
organizate 
al' U.T.C. 
secretarii 
telor U.T.C. din li
ceele real-umanis- 
te. Cei peste 430 de 
elevi sosiți aici din 
toate județele țării 
au folosit zilele 
vacanței de iarnă 
pentru a dezbate 
și aprofunda do
cumentele Con
gresului al X-lea al 
U.T.C.. ale celei 
de-a X-a Conferin
țe a U.A.S.C.R., 
precum și multi
plele ’
vieții 
ție, 
ce le 
tate 
Atmosfera 
să și 
lucru, 
tematică a 
terilor 
au constituit un 
fructuos și util 
schimb de experi
ență, un colocviu 
interesant, dar mai 
ales instructiv. Te
me ca : Stilul de 
muncă al secreta
rilor U.T.C. in do
meniul politico-e- 
ducativ, Locul șî 
rolul secretarului 
U.T.C. în consiliile 
de conducere și 
profesorale sau 
Conlucrarea cu or
ganizația pionieri
lor au prilejuit vii 
Și aprinse dialo
guri.

Desigur, activi
tatea de instruire 
a fost îmbinată ar
monios cu nume
roase acțiuni 
tural-educative 
Sportive. Meciuri 
de volei, concur
suri de șah, excur
sii fiii: ‘ Dumbrava 
Sibiului, la Răși
nari — unde a fost 
vizitată Casa me
morials „Octa
vian Goga", sau la 
Liceul industri-

săptă- 
vacanță, 

con- 
din 

devenit 
general" 

de in- 
odihnă 

de C.C. 
pentru 

comite-

aspecte ale 
de organiza- 
ale sarcinilor 
revin în cali- 
de secretari, 

serioa- 
intensă de 

varietatea 
dezba- 

organizate, 
constituit 

Și

al-textil Cisnădie 
și microîntreprin- 
derea „Cetatea" de 
la Cisnădioara s-au 
înscris ca puncte 
de atracție ale u- 
nui program bogat 
și deosebit de in
teresant. în fieca
re seară, cite două 
grupe de elevi au 
organizat montaje 
literar-artistice în 
cadrul cărora au 
fost recitate poezii 
din creația contem
porană, poezii pa
triotice închinate 
zilei Republicii,

Din programul 
variat și armonios 
întocmit s-a deta
șat vizionarea u- 
nui spectacol tea
tral urmat de o în- 
tîlnire-dezbatere cu 
actorii teatrului si- 
bian și de prezen
tarea unui exce
lent montaj-literar 
pe scena casei de 
cultură a sindica
telor.

Ultima zi petre
cută în tabără a 
fost destinată unor 
dezbateri-concluzii, 
urmate de un 
montaj literar 
dicat zilei de 30 
cembrie și de 
microspectacol
scenete umoristice 
cu cele mai hazlii 
și distractive mo
mente din timpul 
celor 7 zile petre
cute în tabăra de la 
Sibiu.

Pentru participa
rea deosebită la 
dezbateri, la activi
tatea culturală și 
sportivă, peste 150 
de elevi au primit 
diplome și premii. 
Printre ei, Valeriu 
Cantaragiu, Liceul 
nr. 3 Iași, Marieta 
Mihalcea, Liceal 
nr. 5 Constanța, 
Adrian Frențiu, Li
ceul nr. 1 Reșița, 
Nicolae Gheorghe, 
Liceul Scornicești, 
Viorel 
Liceul „Cuza Vodă" 
Vaslui și Nicolae 
Ivan, Liceul din 
Baia Sprie.

Așadar, zilele de 
vacanță au fost fo
losite din plin.

nou 
de- 
De- 
un 
de

Un drum al muncii, al eroismului
(Urmare din pag. I)

fi purtătoare de civilizație numai în țara unde 
s-au aciuat, dar nu și in România.

Desigur, o Românie mai bogată și mai puter
nică de 30 de ori față de virful atins aici de 
burghezie n-a fost un marș festiv, ci un drum 
greu de muncă și sacrificii. Ce moștenire am 
avut de la înaintași, așezați aici, la răscruce 
de pofte și împilări imperiale ? Poate am fi 
fost nu de 30 de ori, ci cu mult mai bogați și 
mai puternici, dacă istoria ar fi fost mai blindă 
cu noi. Și monumentele noastre ar fi fost și ele 
mai multe, am fi avut și mai multe cărți, dacă 
nu ar fi venit ba unii, ba alții să ni le dărime, 
să ni le ardă, dacă n-ar fi trebuit de atitea ori 
să lăsăm munca pașnică și să luăm arma in 
mină ppntru a ne salva ființa.

Dar așa a fost să fie, cum zice românul, 
dqși explicații există pentru tot.

Acum însă s-a. obișnuit să-și spună și că 
poate fi altfel, adică așa cum dorește el.

Ne-am verificat nu numai pe plan material 
că putem, dar și pe plan spiritual. în ce eroare

aflat cei ce np-au prezis o „criză" in cul- 
în creație mai ales. Pe atunci mai aveam

s-au
tură, ___ - ..r-, . .. ..
milioane de analfabeți, accesul la tezaurul ști
inței, literaturii și artei nu era la indemina 
oricui. „Profețiile" acelea nu s-au adeverit, ci 
dimpotrivă, avem motive de mindrie pentru 
cele realizate. în toate compartimentele cultu
rii noastre s-a țpăștrat continuitatea in marile 
prefaceri aduse de revoluția socialistă. Nu am 
la indemina statistici, dar cred că tipărim astăzi 
de cel puțin zece ori mai mult decît în anul la 
care mă refeream, literatura și arta noastră este 
prezentă peste hotare, iar acum sintem una din- 
tre țările care traduc cel mai mult din toate valo
rile universale. Dorința unui popor, aspirațiile 
lui se pot rosti prin citeva vorbe : bunăstare și 
pace, independență și suveranitate, muncă și 
dragoste. Aceste vorbe le-am. moștenit întregi, 
cu semnificațiile lor adinei. Acum, cînd intrăm în 
ultimul pătrar de veac, ele au devenit roadele 
pămintului din fiecare toamnă, sînt uzinele și 
fabricile noastre, cărțile și cîntecele noastre, 
tot ce sintem noi astăzi și vom fi miine.

Carmen Winter, e- 
levă în anul III la 
Liceul „Octavian 
Goga" din Sibiu, 
secretara comite
tului U.T.C., care a 
îndeplinit și func
ția de comandant 
al taberei, ne măr
turisește: „Progra
mul variat și in
structiv, dezbaterile 
ce au avut Ioc au 
însemnat pentru 
fiecare dintre noi 
un schimb de ex
periență util dacă 
ne gîndim că mulți 
dintre cei prezenți 
aici, au fost aleși 
în funcția de secre
tar, în acest an 
școlar. Am reușit, 
și acesta este, cred, 
cel mai mare ciș- 
tig, să clarificăm 
toate problemele 
legate de documen
tele Congresului 
al X-lea al U.T.C., 
de viața de or
ganizație, de sar
cinile ce ne re
vin în calitate de 
secretari ai comite
telor U.T.C. din li
ceele real-umanis- 
te. Sînt convinsă 
că toți plecăm a- 
casă cu un bagaj 
de cunoștințe mai 
bogat, cu mai mul
tă experiență".

Zilele de tabără 
s-au încheiat. Au 
fost, desigur, zile 
de neuitat. S-au 
legat frumoase 
prietenii, s-au fă
cut schimburi de 
adrese, s-au promis 
vizite reciproce. 
Dar mai ales s-a 
învățat mult, s-a 
căpătat experiență 
și încredere. In
struirea și recrea
rea, odihna bine
meritată după un 
trimestru de școa
lă și-au dat mîna 
fericit în timpul 
celor șapte zile ale 
acestei vacanțe de 
iarnă, petrecută de 
460 de secretari ai 
comitetelor U.T.C. 
din liceele real- 
umaniste în tabăra 
de instruire și o- 
dihnă de la Sibiu.

DAN VASILESCU
T

H. LEREA

Un cadou plăcut, o surpriză

Medicul - prietenul tinerei familii"

Aursulesei,

in magazine

pentru toti cei îndrăgiți

LA LOZ ÎN PLIC!

se acordă cîștiguri în
BANI.AUTOTURISME 
Șl EXCURSII

la alegere în UBS'S.. 
R.S. CEHOSLOVACĂ, 
TURCIA,GRECIA SI 
MONTREAL CANADA

Oricît ar părea de nostim, ei 
bine, să știți că Moș Gerilă, 
după ce și-a golit sacul prin 
magazine și pe la casele noas
tre. a ținut să afle cit de mult 
au plăcut darurile sale. Iată-1 
din nou la magazinele ..Favo
rit", „Aurora". „Petricani", Gri- 
viței 395 și 236, Berceni Sud și 
la alte unități din cadrul I.C.L. 
Universal la un schimb de opi
nii cu cumpărătorii de toate 
virstele, oferind apreciate su
gestii pentru completarea gar
derobei necesare în sezonul 
rece. Am reținut și noi dintre 
recomandările sale. Ni se indică 
magazinul de pe Șoseaua Mihai 
Bravu Bloc 6. ca fiind cea mai 
mare unitate specializată în 
desfacerea confecțiilor din Ca
pitală. Aproape 20 000 exponate 
—- confecții pentru copii, femei 
și bărbafi, precum și tricotaje 
și lenjerie pentru femei — sînt 
prezentate, cu acces direct la 
marfă. Aici, ca și la magazinele 
universale București, Victoria, 
la cele din Drumul Taberei, 
B-dul Macaralei, Berceni, la A- 
dam, Elegant, Familia și altele 
se găsește un bogat sortiment 
de costume bărbătești, sacouri, 
pantaloni, paltoane, scurte îm
blănite, bluze de vînt — 
în culori adecvate sezonu
lui și modele moderne, ac
cesibile tuturor categoriilor 
de cumpărători și vîrste. Maga-

OFERIȚI TUTUROR CELOR DRAGI
CU OCAZIA ANULUI NOU BILETE PENTRU

zinul Elegant, de pildă, este a- 
provizionat cu tot sortimentul 
de produse destinate sezonului 
rece, în special pentru femei. 
Recomandăm paltoanele cu gu
ler de blană, în culori foarte 
plăcute.

De asemenea, în unitățile 
specializate, cit și în raioanele 
din marile magazine, sînt pre
zentate toate grupele de trico
taje : pulovere din lînă și p.n.a., 
căciulițe, fulare, mănuși, iar ca 
o noutate, rochiile din p.n.a. tri
cotate.

în „luna cadourilor", pe bule
vardul N. Bâlcescu nr. 24, a îost 
deschis magazinul Alpin. Noua 
unitate comercială desface un 
bogat fond de marfă necesar în 
practicarea sporturilor de iarnă, 
pentru excursii și drumeții, 
Printre altele, se găsesc din a- 
bundență pulovere groase și 
călduroase, din lină și p.n.a., 
hanorace, pantaloni schi, scurte, 
costume de schi, lenjerie de

corp scămoșată, ciorapi groși 
din lînă și lină în amestec, că
ciuli și fulare, ghete și bocanci, 
potrivit condițiilor meteorologi
ce ale sezonului.

De reținut că în toată perioa
da „lunii cadourilor", cit și în pe
rioada următoare, acțiunile co
mune ale întreprinderilor co
merciale cu I.C.R.T.I. au avut 
și vor avea în vedere comple
tarea sortimentelor de mărfuri 
de sezon la care cererea este 
mai accentuată. Astfel, au fost 
întreprinse acțiuni la furnizori 
(precum „Tricodava", „Crinul", 
F.C.T.B. și alții) pentru livrarea 
imediată a articolelor solicitate 
in mod deosebit.

Sînt doar cîteva măsuri meni
te să asigure satisfacerea cît 
mai deplină a cererii consuma
torilor de toate virstele și cate
goriile. Organizatorii comerțu
lui au făcut eforturi deosebite 
pentru a-și onora răspunderea 
față de cumpărători. (V. R.).TRAGEREA EXTRAORDINARĂ

se atribuie clstiguri in

BANI
AUTOTURISME, 
Șl EXCURSII

la alegere în
U.R.S.S.,-
R.D.GERMANA
ITALIA și TURCIA

O nouă inițiativă în domeniul 
medicinii; sociale.'cu ample re
percusiuni.. în domepiul vieții co-, 
lective ^contemporane, și 4n sfera 
întăririi familiei s-a materiali
zat recent în activitatea Policli
nicii teritoriale. Vitan din Capi-, 
tală. Este vorba de un sfat al 
medicilor, care se adresează în 
special tinerilor căsătoriți. Psi
hiatri și psihologi dau lămuriri 
prețioase cu privire la armoni
zarea în cadrul familiei a perso
nalităților diferite, la .eliminarea 
stărilor de tensiune etc.

„Primele trei asemenea puncte 
de sfătuire a tinerilor căsătoriți 

ne spune doctor Alexandru

Matasă, directorul Policlinicii u- 
niversitare Vitan, unde s-a năs
cut această inițiativă r- ființează 
la. dispensarele din Bd. Ion ,Șu- 
leab din str. C. F,.. Robescu, pre
cum și la dispensarul comasat 
din cadrul unității noastre. În
crederea cu care ni se adresează 
tinerii căsătoriți, rezolvarea cu 
succes a unor probleme dificile 
de viață, cu ajutorul competent 
al medicilor, arată că această 
inițiativă răspunde unor necesi
tăți reale și este sortita reușitei 
depline".

cîștiguri în= BANI,AUTOTURISME

0 LOZ

LOTO
A NOULUI AN
DIN 4 IANUARIE 1376

AUTOTURISMELE DACIA 1300, 
SKODA S 100, EXCURSII PE ITI
NERARE DE NEUITAT IN U.R.S.S. 
PE RUTA KIEV-LENINGRAD-MOS- 
COVA, R. D. GERMANĂ PE TRA
SEUL BERLIN-DRESDA-LEIPZIG, 
ÎN TURCIA, ITALIA CU AUTOCA
RUL. CIȘTIGURILE ÎN BANI ÎN 

NOUL AN VĂ AȘTEAPTĂ I 
PARTICIPAT! CU CÎT MAI MULTE 
BILETE LÂ TRAGEREA EXTRA
ORDINARA LOTO A NOULUI AN.

biletele la
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Rețineți I Se acorda cîștiguri suplimentare din fond special. 
In total se extrag 38 de 
La prima categorie de 

cîștiguri fixe in autoturisme
Cumpărați din vreme cit

numere ciștigâtoare.
la toate fazele tragerii se atribuie 
Dacia 1 300 sau Skoda S 100.
mai multe bilete I



„La capătul acestui cincinal producția industrială a României echivalează cu producția 
industrială a 30 de Românii din perioada de vîrf a regimului burghezo-moșieresc" 

NICOLAE CEAUȘESCU

Fotografie de GHEORGHE CUCU

O investiție dintre celePROFILUL SPIRITUALLumea tinara

SPRE COMUNISM
CUTEZĂTORUL NOSTRU ZBOR

Progres, eficiență, 
dinamism

• în 1975 am produs de 1,9 
ori mai mult decît în 1970, de 
aproape 3,5 ori mai mult față 
de 1965 și de 33 de ori mai mult 
decît în 1938. • Numărul jude
țelor care obțin o producție in
dustrială de peste 10 miliarde 
Iei a ajuns la 21, față de 9 în 
1970. • îngrășăminte chimice, 
turbine cu abur de peste 500 
kw mașini unelte pentru aș- 
chierea metalelor, tractoare, lo
comotive, autovehicule... sînt 
doar cîteva din multitudinea 
produselor inexistente în no
menclatorul de fabricație al a- 
nului 1938 și a căror producție se 
măsoară astăzi cu sutele de mii 
de tone, cu miile și zecile de 
mii de bucăți. • Celor 1 500 ca
pacități și obiective industriale 
și agrozootehnice puse în func
țiune în intervalul 1966—1970 li 
s-au mai adăugat în acest cin
cinal alte 2 200 de noi obiective.

• Ca urmare a dinamismului 
său fără precedent, industria 
-'mânească participă, în pre-

.it, cu circa 60 la sută la crea
ta venitului național, față de 

30,8 la sută în 1938. Comparativ 
gu 1948, în acest an producem 
de peste 35 ori mai mult oțel, 
de 50 de ori mai multă energie 
electrică, de peste 170 de ori 
mai multe fire și fibre chimice, 
numeroase tipuri de mașini u- 
nelte. tractoare, autocamioane, 
locomotive diesel și electrice, 
turbine cu abur, cauciuc sinte
tic, sute și sute de alte produse 
care în anul de vîrf al perioa
dei antebelice nu se fabricau.

Dacă în 1938 principala ra
mură industrială, ca pondere.

era industria alimentară, acum 
în frunte se situează construc
țiile de mașini cu o pondere de 
peste 30 la sută. în același timp, 
s-a modificat radical și struc
tura industriei, asigurîndu-se 
dezvoltarea în primul rînd a 
sectoarelor care permit valori
ficarea superioară a resurselor 
materiale și de muncă — con
strucția de mașini, chimia, me
talurgia — și, în cadrul lor, a 
subramurilor „de vîrf", electro
nica și electrotehnica, mecanica 
fină, mașini-unelte, chimia de 
sințez$ fină etc. S-au creat ast
fel condiții optime dotării la un 
înalt nivel tehnic a tuturor ra
murilor economiei cu mașini și 
utilaje moderne, de înalt 
dament.

• într-o 
se produc 
de 778 în 
ment față __ _ .. _...
163 tractoare față de nici unul 
în 1938. 86 mașini unelte față de 
nici una în 1938.

An de an. harta economică a 
tării s-a întregit cu noi obiec
tive industriale și agrozooteh
nice intrate în funcțiune. 1 500 
de obiective în cincinalul 1966— 
1970. alte 2 200 în actualul cin
cinal. Ele au determinat mutații 
esențiale, spectaculoase în con
figurația economică a județelor 
țării.

Noul cincinal 1976—1980 , asi
gură prin prevederile sale dez
voltarea în continuare în ritm 
înalt a economiei naționale, spo
rirea și modernizarea producției 
industriale.

a industrializării AL SATULUI mai generoase
ran-

197B 
față

PLATON PARDÂU PETRE GHELMEZ AUREL RĂU
zi de muncă în
27 671 tone oțel
1938. 37 123 tone ci- 
de 1397 tone în 1938.

DE DOUĂ ORI MAI MULTE CEREALE
Bilanțul succeselor înregistra

te de agricultura românească pe 
parcursul a trei decenii de con
strucție socialistă se prezintă 
deosebit de fructuos. El relevă 
convingător faptul că agricul
tura socialistă este singura cale 
capabilă să —«gure un ritm 
constant și rapid de dezvoltare, 
creșterea continuă a producției 
agroalimei, ;are.

Din totalitatea indicatorilor 
rețjpem mai întîî pentru aceas
ta retrospectivă faptul că Româ
nia socialistă produce de două 
ori mai multe cereale decît în 
perioada antebelică. Dacă în 
anii de vîrf ai României bur- 
ghezo-mOșierești, 1934—1938, pro
ducția anuală de cereale boabe 
era de 8.9 milioane tone, în cin
cinalul 1971—1975 producția a- 
nuală. în ciuda condițiilor cli
materice nefavorabile, a atins 
impresionanta cifră de aproape 
15 milioane tone.

• Comparativ cu 
1966—1970, în 
care-1 încheiem producția agri
colă medie a crescut cu 25 la 
sută, pentru primul an al cin
cinalului revoluției tehnico-ști- 
ințifice — 1976 — preliminîn- 
du-se o producție de cereale 
boabe de peste 20 milioane 
tone.

cincinalul 
cincinalul pe

e Sporuri notabile s-au ob
ținut și în sectorul legumicol și 
cel al culturilor tehnice, nivelul 
producțiilor depășind! de 3 pînă 
la 10 ori pe cel atins în perioa
da antebelică. O puternică dez
voltare a cunoscut, de aseme
nea, producția animalieră, creș
terea producției de carne fiind 
de trei ori mai mare decît cea 
a anilor antebelici.

Pentru a ajunge la acești pa
rametri s-au făcut eforturi u- 
riașe pentru înzestrarea tehni- 
co-materială. pentru desăvîrși- 
rea procesului de mecanizare și 
chimizare a agriculturii noastre 
socialiste. Cu cele 2 milioane 
de hectare amenajate pentru 
irigații. România se situează 
printre primele țări din Eu
ropa, atît prin mărimea abso
lută cit și prin ponderea supra
feței irigate din totalul terenu
lui arabil.

• Dacă în anul 1938 parcul de 
tractoare, în unități fizice, era 
de 4 049. în 1965 ajunsese la 
81 356, în 1971 la 114 184, în 1975 
la 117 000. Pentru anul 1976, prin 
Planul național unic de dezvol
tare. se prevede ca agricultura 
să primească încă 14 000 de 
tractoare, ceea ce înseamnă un 
parc de 131 mii tractoare.

Retrospectiv, drumul par- 
curs de o țară, chiar intr-o 
perioadă scurtă, poate fi e- 
valuat in compararea pu
terilor ei de a produce bu
nuri materiale, in capacitatea 
ei de a se alinia stadiilor ce
lor mai inaintate atinse in 
epoca de civilizație indus
trială, in forța ei de a găsi 
inăuntru-i, întotdeauna, sim- 
burele înnoirii viitoare. Sub 

■ acest aspect, acum, la conflu
ența a două cincinale decisi
ve in istoria ei, România este 
un spațiu economic, indus
trial aproape incomparabil cu 
imaginea ei antebelică. E- 
lementul fundamental im
portant și amplu pină la 
spectaculos, este fără în
doială industria României 
de azi. Industria socia
listă e produsul unei munci 
uriașe, de o complexita
te fără precedent, al unui 
efort național multiplu, in 
care nu o dată eroismul și-a 
adus ofranda sa, iar barica
dele științelor și tehnologiilor 
au fost cucerite cu tactici 
ignorind, adesea, regula în
dătinată de-o istorie care 
avea timp. Noi n-am avut 
timp, din atitea și atitea mo
tive, și, înaintea tuturor, 
pentru că odată cu mulțimea 
de uzine, fabrici, termocen
trale. hidrocentrale ș.a. care 
configurează azi industria 
țării și consecințele ei, a tre
buit să făurim oamenii în 
măsură s-o facă.

In bilanțurile rostite 
acest sfirșiț de an și cinci^ J 
nai. semnificative și 'profun-: 
de, îmi pare nu mal . puțin-, 
sugestivă o mențiune : 40 Irt • 
sută din muncitorii industriei, 
României anului 1975 sînt ti-

neri. Mai exact, oameni sub 
treizeci de ani. Aceasta dă 
o măsură specifică valorii 
umane a procesului nostru de 
industrializare socialistă. Ju
decată la proporțiile sale ac
tuale, industria a constituit 
și constituie școala cea mai 
vastă a formării de oameni 
din societatea noastră. A fost 
aula in care s-au ținut cele 
mai rezonante cursuri ale 
valorificării omului. Să ne 
gindim azi la dascălii care au 
,.predat" la „catedrele" care 
au fost șantierele, fabricile 
etc, etc, ele însele intr-un 
proces continuu de transfor
mare ! La acești oameni ,.bă- 
tindu-se" pentru plan, pro
ducție, productivitate și, în 
același timp, pregătindu-i pe 
acei cărora le-au încredințat, 
le vor încredința ștafeta! Au 
fost ani complecși, a căror 
greutate în istoria țării tim
purile viitoare o vor releva 
și mai mult. Au fost ani de 
căutări, de izbinzi, de eșecuri 
uneori, de jinduire poate, 
spre eficiențe pe care încă 
industria nu le-a atins.

Dar dincolo de tot și toa
te, deasupra tuturor, încoro- 
nindu-i, sînt acești 40 la sută 
muncitori tineri din industrie, 
această lume tinără creată de 
industrializare și care, azi, e 
un factor de primă importan
ță în ducerea mai departe a 
înseși industrializării. Este 
cea mai mare eficiență pe 
care șiro poate dori un pro- 

la : CES. economic. Este cea mai 
^TUt^GYicărlipitâtd de1 fâăsură 
^rirț cAiE putem defini ceva 

din configurația etapei par
curse. In acești ani s-a năs
cut, s-a format tinăra ome
nire a industriei românești !

Ne-am obișnuit să privim 
schimbările care s-au produs 
in structura satului româ
nesc luind in considerare, de 
obicei, înnoirile de ordin 
material: cite case noi s-au 
zidit in ultima vreme, cite 
televizoare au apărut în co
mună. cite autoturisme și-au 
cumpărat țăranii, ori cit de 
impunător este căminul cul
tural, de curind ridicat. 
Schimbări, desigur, intere
sante, cu semnificații pre
cise, privind ameliorarea 
unei stări materiale, pe care 
cei mai mulți locuitori ai 
satelor noastre o,,moștenise
ră precară din generație in 
generație. Dar trebuie să re
cunoaștem. că acestea sînt 
doar schimbările de supra
față și, uneori, nu cele mai 
caracteristice, privind viața 
satului românesc.

Mutațiile spirituale, depla
sările intervenite in orizon
tul mentalităților, formarea 
unei conștiințe noi mi se par 
a fi schimbările esențiale 
care s-au produs în anii 
noștri în ființa satului. In
tr-un ritm din ce in ce mai 
accelerat satul românesc a 
intrat in circuitul vieții mo
deme, încercind adaptarea, 
uneori nu fără dificultăți de 
acomodare, dar intr-un sens 
sigur, ireversibil, spre pro
gres. A dispărut^ prin cu
prinderea sa in seria marilor 
prefaceri economico-sociale, 
mentalitatea de zonă perife
rică a vieții. Formula „vieții 
la țară"', purțînd în sine un 
aer de patriarhalitate vetus
tă, un fel de tihnă ferită de 
mari evenimente ale spiritu-

lui, s-a pierdut încetul cu în
cetul, și chiar dacă o mai 
folosim noi înșine uneori, 
conținutul ei este, oricum, cu 
totul altul. Viața la țară în
seamnă astăzi : agricultură 
rațională, planificare, prog
noză, grafic de producție, 
ritm de dezvoltare etc. In
tr-un asemenea context în
suși timpul capătă alte va
lori, cu implicații speciale a- 
supra condiției umane a lo
cuitorilor satului. Sînt, de 
fapt, toate acestea, semnele 
sigure ale unui nou tip de a- 
gricultură, ale unei industrii 
agricole, dacă vrem s-o nu
mim așa, și pe această cale 
satul nostru, nu numai prin 
aspectele sale exterioare, dar 
mai ales prin structurile in
time, de conștiință, de perce
pere modernă a timpului, se 
apropie de oraș. Desigur, în 
această direcție mai sînt încă 
multe de făcut, iar proiectele 
de viitor cuprinse in docu
mentele de partid și de stai 
trasează coordonatele sigure, 
de perspectivă, ale acestor 
transformări.

Ceea ce e foarte Important 
însă, este faptul că in acești 
ani, dincolo de dimensiunile 
materiale, satul românesc a 
căpătat noi dimensiuni spiri
tuale, cuprinzînd un poten
țial creator impresionant, și 
aici se află cheia miraculoa
să a succeselor din prezent și 
din viitor ale uneia dintre ce
le mai vechi meserii practi
cate de oamenii de. pe aceste 
meleaguri și care va fi mereu 
la ordinea zilei — agrictil-

Miracolul dezvoltării noas
tre socialiste, al ritmurilor 
și mutațiilor prin care o în
frumusețăm și ne desăvîrșim, 
raportați la universal, e ac
tul de noblețe al fiecărui ce
tățean al României socialiste 
de azi. Tot ceea ce elaborăm, 
ce proiectăm și zidim dove
dește capacitatea de a ne ra
lia la efortul celei mai con
știente părți a omenirii co
mandat de legile pasionante 
și severe ale unui început 
de nouă eră, caracterizată 
prin inventivitate, prin așe
zarea științei și tehnicii la 
baza tuturor proceselor, prin 
generalizarea spiritului revo
luționar. Un clarvăzător pro
gram presupune desigur a- 
ceastă competiție, iar for
marea minților și inimilor a- 
vînd a-i răspunde și a-și răs
punde constituie pentru ex- 
ponenții unei națiuni un ca
pitol fundamental, o datorie 
nu oarecare.

încă din primele zile ale 
Republicii, pe care azi o săr
bătorim, ca pe un dar sacru 
al gîndirii politice a trecutu
lui, deschiderea spre civiliza
ție și cultură prin învățămînt 
s-a impus ca o investiție din
tre cele mai generoase. Alfa
betizarea întîi, campanie a- 
cerbă și romantică dusă din 
casă în casă, din cătun în că
tun, din cartier în cartier, 
necruțînd nici o vîrstă, de la 
adolescenți la bătrîni, în ve
derea deprinderii cu forma; 
cuvintelor, cu scrisul și citi
tul, a întregii suflări umane 
din patrie. Gratuitatea șco
larizării. totodată, construirea 
de localuri adecvate, cu do
tare didactică modernă, în 
fiecare punct rural sau ur
ban, reformele și legiferările

succesive, 
extinderii 
10 clase, .. ___
specializările fluxului liceâl, 
proliferarea școlilor profesio
nale, înmulțirea și concrește- 
rile centrelor universitare, pe 
cale de a deveni adevărate 
șantiere ale legării ’ științei 
cu practica, formele de per
fecționare post-universitare.

Ar
Tot al cincilea cetățean, 

spun statisticile la zi, învață. 
Tineretul, pe care îl pregătim 
pentru veacul XXI, celelalte 
generații, aflate în munca și 
construcția secolului XX, își 
însușesc noi și noi cunoștințe, 
în tabăra „realiștilor" sau în 
tabăra „umaniștilor", iau act 
de noi formulări, problemati
zări. descoperiri, ipoteze, a- 
plicări, cerințe, limbaje și 
coduri.

Pentru scriitor, emițător 
sau transmițător și el de me
saje intelectuale și afective, 
responsabil în răspîntîi și a- 
tent în adierile ori furtunile 
epocii, în actele propriului 
popor — ce noroc și ce pri
lej de meditați®, acest con
text 1 Pe de altă parte, citi
tori mai mulți, judecători și 
prieteni mai mulți. Pe de 
alta, zări de exigență, dc 
complexitate, de gravitate — 
mai distincte. Numai deve
nind expresia unei atari co
lectivități angajate cu în
treaga ei putere spirituală în 
făurirea propriei istorii, tot 
mai obligatoriu, o operă li
terară dih viitor își va putea 
considera îndeplinită me
nirea : de a găsi rezonanțe, 
de a putea răspunde unor în
trebări existențiale, din inima 
umanului.

cu faza actuală a 
obligativității la 
diversificările și

Școala românească
în ofensiva
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VEGHE

Ceahlâu ne este gindul, și tinărâ-i aripa I 
Văd patria cum crește, nimbînd letopisețul 
Cu aur din adincuri, in care, prinsă, clipa 
Sâ-nfrunte veșnicia, și visul, și județul.

CE TI DORESC EU TIE, DULCE ROMÂNIE

Și Sarmizegetusa trăiește-n noi, și Roma ! 
Ni-i neamul ca un codru prin care cintâ vintul. 
Din tată-n fiu păstrarăm și seva și aroma 
In care pe de-a-ntregul înfășurăm pămîntul. 
Pe care strănepoții vor sta în veci de strajă, 
Veghind eternitatea, ca rupți din epopei, 
Pămîntu-acesta rodnic, străluminat de vrajă, 
Să-l apere, să-l cinte, sâ-l bucure și ei.

VASILE ZAMFIR

Cum să veghez asupră-ți, o, țara mea, o, cum 
Să-mi fie necurmată această priveghere ? 
Să te urmez de-a pururi pe cel mai falnic drum, 
Și-n calea ta prin vreme, nici lacrimi, nici durere 
Nu-ți adumbrească pleoapa I Să ardă-o 

toamnă plină
De pluguri, iar in târguri, sclipind, să se răsfețe 
înfăptuiri cu care, scăldate in lumină, 
Inscrim pe fruntea-ți naltă o trainică noblețe.

perfecționării

MO SIE
9

Cade peste tine, suflete, memoria 
ca roata cu șpangă, pe Horea ? 
Suferi al neliniștilor canon 
cupi l-au rupt cămilele pe Ion î 
Cu o țară în preajmă și alta în inima, 

stai

EVOLUTIR 
CORPULUI 
DIDfiLTIC

CREDINȚA DEMNA

Cifrele bunăstării

(în procente)

Știm cu toții că indicatorul 
cel mai elocvent al bunăstării 
este viața. Nivelul de trai îl 
constatăm. fiecare, cu „ochiul 
liber". Magazinele care desfac 
produse industriale și alimen
tare, bogăția de sortimente și a- 
valanșa de cumpărători ne oferă 
detalii semnificative privind 
bunăstarea noastră de fiecare zi. 
La fel, școlile, casele de cul
tură, spitalele. La fel, locuințele. 
La fel, modul în care ne petre
cem timpul de odihnă. Cifrele 
însă aduc precizările necesare.

Așadar, ce ne spun cifrele ?
• Economiștii au calculat că 

într-un deceniu veniturile reale 
aproape s-au dublat. Iată grafi
cul creșterii lor în procente : în 
1965 — 100 ; în 1970 — 123 ; în 
1975 — 183. Retribuția medie 
lunară s-a ridicat de la 
1434 lei în anul 1970 la 1973 lei 
în decembrie 1975. Au sporit 
de asemenea veniturile țărăni
mii. Pe o persoană activă creș
terea se ridică în acest an cu 
peste 35 la sută față de 1971.
• în JUDEȚUL BIHOR au fost 
construite și date în folosință 
10 400 apartamente și peste 7 300 
locuințe individuale ; 202 săli de 
clasă, 2 680 locuri în creșe, gră
dinițe și case de copii, 4 500 
locuri în cămine pentru nefa
miliști.

• In JUDEȚUL BRAILA au 
fost ridicate 
apartamente și 
în cămine ; au 
folosință 1 900 
și grădinițe.

o în JUDEȚUL IALOMIȚA 
au fost construite 6 500 aparta-

peste 10 000 de 
peste 5 000 locuri 
mai fost date în 
locuri în creșe

mente, 105 săli de clasă. 2100 
locuri în grădinițe și creșe.

• JUDEȚUL SIBIU a mai a- 
dăugat zestrei sale 11 000 apar
tamente, 137 săli de clasă, 280 
locuri în creșe și grădinițe, 5 635 
în cămine pentru nefamiliști.

• Iată bilanțul pe care ni-1 o- 
ferâ BRAȘOVUL : 17 700 locuin
țe, 25 229 locuri în cămine pentru 
nefamiliști, 10 900 locuri în creșe 
și grădinițe, 250 săli de clasă.

• Spațiul nu ne îngăduie o pre
zentare a tuturor realizărilor din 
acest domeniu pe care le rapor
tează județele patriei. Așa că 
vom face totalul. Dacă în anii 
1966—1970 au fost construite 
345 000 apartamente, în actualul 
cincinal numărul lor s-a ridicat 
la peste 500 000. Tineretul bene
ficiază în prezent de peste 300 000 
locuri în cămine pentru nefa
miliști. Pentru copii au fost date 
în folosință numai în acest an 
de învățămînt școli noi cu peste 
3045 săli de clasă, grădinițe cu 
26 190 locuri, ateliere cu 11750 
locuri de muncă, internate cu 
21 130 locuri.

• O știre publicată în „Scînr 
teia“ la numai o lună și jumă
tate de Ia proclamarea Republi
cii consemnează că „în Bucu
rești, Ia 15 februarie 1948, a fost 
dat în folosință primul bloc de 
locuințe muncitorești". Ci
frele sugerează saltul în timp : 
de la cîteva sute de locuințe 
realizate în perioada primelor 
două planuri anuale la 
121 000 de apartamente în actu
alul cincinal numai în București; 
și mai departe la 150 582 apar
tamente în viitorul cincinal.

ca trupul și capul lut Mihai 
unul pe altul visindu-se ? 
Se vede pe pielea ta tăietura 
ce și-a făcut Decebal, cu custura ? 
Suflete al meu încă porți 
in tine căruța cu morți 
tăiați cu iatagan 
la Sfambul, din lan brîncovean I 
Suflete, cind se dărimă 
Tudor, într-o fintină 
te la, 
să rămii cu oasele lui, la taifas. 
Să-ți zică el 
cum să incovoi sabie in chip de inel 
de logodnă purure
cu moșia din munți și cu Dunăre 
și cu grine 
ințelepte și ca noi mai bătrine, 
moșie cu dragosti și flinte 
și cu luare aminte 
la luceafăr și salcă 
și la pasul ce-o calcă...
Românie, 
moșie 
dată nouă 
pină după

dinainte de pruncie 
vecie...

GHEORGHE TOMOZEI

Balada pentru 
plaiul românesc

Noi ne-am născut pe-un plai înmiresmat, 
la creștet ne foșnește dulce griul... 
Lumina în priviri ni s-a culcat, 
cu slove limpezi ne salută riul.
Ne îndreptăm cu fețele spre munți 
și brazii dâinuiesc in demnitate ; 
seninul peste noi întinde punți, 
în dunga frunzei toamna lin se zbate. 
Parfumuri ne trimit din piscuri merii, 
se-aprind culori în boabele de rouă. 
Și sufletul e soare-n miezul verii 
cuprins de zări cu brațele-amindouă.
Prin vreme pasul nostru trece drept, 
ne poartă spre-nălțimi aprinsă undă : 
O Dunăre ne stringe-n veci la piept 
și inima-i ca țara de rotundă.

ION LOTREANU Desen de COSTEL BADEA

Acest destin de neam imaculat) 
această zestre ce ni-e dată nouă 
poporului român, popor bărbat, 
este armura noastră grea, de rouă. 
Noi nu ne vrem iubirii epigoni, 
ci antemergătorii ei. Lucid 
înlăturăm din mersul nostru ceața 
și timpii mor(i, și lacrimă, și vid. 
Dăm sîngele la rîuri, să ne poarte 
într-un cortegiu demn, fluorescent 
Și osul frunții încă-adolescent 
dăm vulturilor călători departe. 
Dăm inima, un roșu trandafir 
și sufletul, cetății eminente, 
doar ei noi îi cioplim frontoane zvelte, 
doar ei credința dărui-vom bir. 
Credință demnă, anotimp al slavei 
pe care o cinstim, mobilizați 
de sentimentul cald ca miezul lavei 
ce îl purtăm noi, tinerii bărbați. 
Un sentiment peren al datoriei 
un sentiment profund și plin de dor 
de-a fi puternic braț al României, 
de a fi mîndria bravului popor, 
pin el ne tragem slava și țăria, 
partinitatea, generosul zbor.

TITUS VIJEU

Cuprinde-ne, gindindu-te pe tine 
De înnoirga mătcii pentru faptă 
Cugetul nostru-n tine se deșteaptă 
Ca in frumos, in adevăr, în bine.
Dacă sin tem, sîntem numai prin tine, 
Plai cu stea bună, casă cu lumine. 
Ram cu miresme, nume cu vocale, 
Dacă avem, avem dintr-ale tale.
Dacă rostim, rostirea noastrâ-i una 
Păstrind ființa ta dintotdeauna.
Și mierea-i una intrupată-n grai, 
Noi te avem pentru că tu ne ai.
Numai prin tine noi avem un rost : 
Veghind aici, ni-s veghile fierbinți. 
Dacă sîntem, e pentru că am fost ;
Ca să ne știm, ne-ntoarcem spre părinți
Lumină lină care ești lumină 
Și grai întimpinărilor de grai, 
Fiind mereu, te-avem numai pe tine 
Și tu fiind, numai pe noi ne ai.

PAUL BALAHUR
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• 875 000 copii intre 3 și 6 ani 
în grădinițe. • Cifră record în 
clasa I : aproape 500 000 de e- 
Ievi • 3 milioane de copii în 
îhvățămîntul primar și gimna
zial. • 657 titluri de manuale în 
23 milioane exemplare. • 19 000 
cabinete și laboratoare și pes
te 12 000 de ateliere-școală.
• Valoarea manualelor primite 
gratuit « 180 milioane lei. •
• Prevederile planului cincinal 
1971—1975 pentru construcția 
noilor spații de învățămînt su
perior s-au îndeplinit în mai 
puțin de 4 ani. • 73 000 de stu- 
denți sînt bursieri, o Numărul 
locurilor în învățămîntul supe
rior a crescut de 6 ori față de 
1938. • An de an circa 30 000 de 
specialiști se integrează în pro
ducție.
• Numai în ultimii 10 ani 

numărul elevilor din ciclul 
primar gimnazial și liceal a 
crescut cu 300 000, numărul stu
denților cu aproape 23 000 (ci
fră echivalentă cu numărul to
tal al studenților înscriși în a- 
nul 1938), iar numărul cadrelor 
didactice cu aproape 50 000.

• Practic, astăzi, unul din

cinci locuitori ai României so
cialiste învață, sș pregătește 
pentru mundă și viața.

• S-a generalizat prima treap
tă a liceului urmînd ca pînă 
în anul 1990 să fie asigu
rată cuprinderea întregului ti
neret în îhvățămîntul de 12 ani.

încă o cifră elocventă : nu
mărul elevilor din cele 8 tipuri 
de liceu este, in acest an, de 30 
de ori mai mare decît în 1938.

începînd cu anul universitar 
1972/1973 ponderea învățămân
tului tehnic, economic și agro
nomic a crescut ajungînd la 
peste 50 la sută din totalul 
locurilor. în perioada 1975—1990 
cifrele de școlarizare pentru 
învățămîntul superior de scur
tă durată vor crește de 2,5 ori’, 
iar în. 1980 vqr lua loc în am
fiteatre peste 160'000 de stu- 
denți.

Pagină realizată de IOAN 
ADAM, CONSTANTIN DU
MITRU, AL. DOBRE. CA
LIN STĂNCULESCU, A- 
DRIAN VASILESCU



POLITICA EXTERNA A ROMÂNIEI SOCIALISTE-
expresie a intereselor poporului român, în deplin consens cu cerințele păcii și progresului în lume

L
a sfirșitul acestui cincinal, pe 
care-l vom încheia peste 
citeva zeci de ore, și în pra
gul unei noi etape de munca 
dedicată înfloririi multilatera
le a României socialiste, re

levăm cu deplină satisfacție pregnanta și 
fericita concordanță dintre obiectivele o- 
perei de construcție internă și politica ex
ternă a partidului și statului nostru, care 
evidențiază realismul și justețea sarcinilor 
și orientărilor stabilite de Congresul al 
Xl-lea. Anul 1975, intîiul de după Congre
sul al Xl-lea și ultimul din acest al treilea 
sfert de veac al secolului XX, a marcat 
pași importanți în înfăptuirea unor dezi
derate fundamentale ale dezvoltării și 
progresului omenirii, a fost un an de noi 
și mari schimbări, cu evenimente care au 
atras atenția întregii lumi.

Eforturile pașnice, constructive ale po
porului român se împletesc organic cu re
zultatele obținute de țara noastră în acti
vitatea internațională a partidului și sta
tutul nostru în vederea sporirii continue a 

contribuției României la promovarea aspi
rațiilor înaintate ale popoarelor.

Consecventă politicii sale principiale, 
realiste, România dezvoltă continuu relații 
de colaborare pe planuri multiple cu toate 
țările socialiste, considerind că aceasta 
corespunde atît intereselor poporului ro
mân, cit și ale celorlalte popoare care 
construiesc noua orinduire, cauzei genera
le a socialismului și păcii. în același timp, 
țara noastră promovează relații de cola
borare multilaterală cu țările in curs de 
dezvoltare, cu statele nealiniate, cu țările 
care au pășit pe calea dezvoltării inde
pendente, cu statele capitaliste dezvoltate, 
intr-un cuvînt cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire socială, mărime 
sau așezare geografică, potențial econo
mic sau militar, apartenență la blocuri 
sau alianțe militare. Animat profund de 
adinei sentimente de solidaritate, poporul 
român sprijină lupta tuturor forțelor revo
luționare progresiste și democratice, împo
triva exploatării, injustiției sociale, a im

perialismului, colonialismului și neocolo- 
nialismului.

Orientarea fundamentală a activității 
internaționale a României are la bază 
principiile deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in treburile in
terne, avantajului reciproc, renunțării >a 
forță și la amenințarea cu forța, respectă
rii dreptului fiecărui popor de a fi stăpin 
pe bogățiile naționale, pe destinele pro
prii, de a-și făuri viața așa cum dorește, 
în mod independent.

Promovarea acestor noi principii de re
lații constituie un aport concret la intensi
ficarea luptei mondiale împotriva vechii 
politici de dominație și dictat, la instaura
rea unui nou tip de relații internaționale, 
a politicii noi de egalitate și respect între 
națiuni, de conlucrare fructuoasă între 
state, de destindere, pace și securitate, la 
crearea unei noi ordini economice și po
litice mondiale, pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă.

Cu numai cîteva zile in urmă, întreaga 
noastră națiune, prin reprezentanții săi în 

Marele sfat al țării, a dat o înaltă apre
ciere activității interne și internaționale a 
României, ale cărei succese se datorează 
intr-o măsură covirșitoare contribuției 
creatoare, neobosite a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele țării, al cărui 
nume se identifică astăzi, în inima poporu
lui român și in conștiința lumii, cu însăși 
România.

Privind in retrospectivă anul care se în
cheie, cu tendințele și evenimentele sale 
marcante, încercăm din nou sentimente 
de mîndrie : cursul vieții internaționale 
confirmă pe deplin aprecierile istoricului 
Congres al Xl-lea al partidului. In lume au 
loc mutații profunde, înnoitoare, popoarele 
își spun tot mai mult cuvintul în lupta 
pentru libertate, independență și progres. 
Iar in aceasta lume în continuă transfor
mare, cu problemele ei complexe, Româ
nia se afirmă prin poziția ei realistă, con
structivă, avansind propuneri care, de fie
care dată, înalță la noi cote prestigiul 
patriei noastre pe toate meridianele Terrei.

„Doresc să declar in mod solemn că și in viitor România, partidul și guver- 

i nul nostru vor acționa cu toată fermitatea pentru a-și aduce contribuția, pe 

măsura puterilor lor, la crearea unui climat de pace trainică, de securitate și 

colaborare in lume, pentru promovarea unor relații noi intre state. Ne expri- 

măm dorința și hotărîrea de a colabora in modul cel mai activ cu toate fă- 

rile, cu forțele înaintate de pretutindeni, pentru afirmarea tot mai puternică a 

i noului curs al destinderii și înțelegerii internaționale, spre binele fiecărei nați- 

J uni, al fiecăiui popor, al progresului și păcii in lume".
! 
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NICOLAE CEAUȘESCU j

Schimbări profunde 
in lume

Un moment istoric 
pentru Europa

Primăvara popoarelor 
indochineze

Victorii în lupta 

pentru decolonizare

Evenimentele din 1975 au 
confirmat pe deplin justețea 
aprecierilor și concluziilor 
Congresului al Xl-lea al P.C.R. 
privind schimbările profunde 
care au loc în dezvoltarea so- 
cial-economică a lumii, crește
rea rolului forțelor revoluțio
nare, democratice și progre
siste în lupta pentru promova
rea unei politici noi în viața 
internațională. Prefacerile re
voluționare, naționale și so
ciale, care au avut loc în lume 
au operat schimbări adînci în 
raportul de forțe pe plan 
mondial.

în lume a continuat să 
creasdă rolul țărilor socialiste, 
succesele lor în dezvoltarea 
economică și socială, influen
ța tot mai puternică pe care 
socialismul o exercită asupra 
evoluției lumii contemporane 
reieșind din faptul că nu
meroase popoare văd drept so
luție la problemele majore cu 
care sîbt confruntate opțiunea 
pentru o cale spre socialism, 
adecvata condițiilor lor speci
fice.

O înrîurire tot mai accen
tuată asupra cursului politicii 
mondiale au tinerele state in
dependente, țările în curs de 
dezvoltare, care se ridică cu 
hotărîre împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, pentru drep
tul de a-și folosi în propriul 
interes bogățiile naționale, de

a-și hotărî singure destinele, 
fără nici un amestec din afa
ră, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice și poli
tice internaționale, bazată pe 
raporturi democratice și echi
tabile între state. S-a intensi
ficat lupta partidelor comu
niste și muncitorești, a celor
lalte forțe înaintate, revoluți
onare, progresiste și democra
tice în mobilizarea maselor 
populare la transformarea re
voluționară a societății, pen
tru o politică nouă, de pace și 
colaborare internațională. Cu 
tot mai multă putere se ma
nifestă, atît pe plan național, 
cît și internațional, în lupta 
pentru pace, securitate și pro
gres, clasa muncitoare, țără
nimea, intelectualitatea, ma
sele largi ale femeilor, ale ti
nerei generații, organizațiile 
de masă și obștești, cele pro
fesionale, culturale, religioase.

încheierea cu succes, prin 
semnarea la nivel înalt a Ac
tului final, a Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa, victoria finală a po
poarelor indochineze, procla
marea independenței popoare
lor din fostele colonii portu
gheze, lucrările și concluziile 
sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U. 
— iată numai cîteva din eve
nimentele care au operat 
mutații adînci în viața poli
tică a lumii anului 1975.

Istoria va înscx'ie cu majus
cule în calendarul eveni
mentelor data de 1 au
gust, care a marcat, și va 
rămîne în memoria popoa
relor europene și a între
gii lumi, cel mai important 
moment al anului 1975 învia
ta Europei: încheierea Confe
rinței general-europene pentru 
securitate și cooperare, la al 
cărei succes România și-a 
adus o contribuție substan
țială. Ceea ce conferă o sem
nificație cu totul deosebită a- 
cestui eveniment cu adevărat 
istoric este faptul că, pentru 
prima oară în îndelungata și 
zbuciumata existență a bătrî- 
nului nostru continent, s-a 
realizat o reuniune a tuturor 
statelor la nivelul cel mai 
înalt, manifestare politică de 
mare amploare, care demon
strează cu putere de exemplu 
— așa cum sublinia recent 
secretarul general al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în expunerea prezentată în 
fața Marelui sfat al țării — 
că „atunci cînd se pornește de 
la dorința sinceră de a conlu
cra, cînd se acționează pe 
bază de deplină egalitate și 
respect reciproc și se iau în 
considerare pozițiile fiecărei 
țări, se poate ajunge la acor
duri și înțelegeri cu adevărat 
acceptabile, care să țină sea
ma de interesele tuturor po
poarelor".

Actul final, care poartă sem
nătura a 35 de șefi de state sau 
guverne,, marchează începutul

unei noi etape, hotărîtoa- 
re în procesul complex și. 
îndelungat al înfăptuirii secu
rității și păcii în Europa. O 
importanță majoră are în pre
zent transpunerea în viață a 
tuturor înțelegerilor care au 
întrunit consensul statelor 
participante, materializarea a- 
cestora pe plan bilateral și 
multilateral.

Ca fii ai acestei națiuni care 
a iubit dintotdeauna pacea și 
prietenia, care și-a dorit sa 
conviețuiască în înțelegere și 
armonie cu toate popoarele 
lumii, ne-am simțit mîndri 
auzind afirmată răspicat de la 
tribuna reuniunii la nivel 
înalt de la Helsinki, prin cu- 
vîntul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, hotărîrea nezdrun
cinată a României de a pune 
în aplicare cele convenite, de 
a acționa pentru a imprima 
continuitate și consistență pro
cesului de edificare a unui 
sistem trainic de securitate și 
cooperare în Europa, pentru 
trecerea la măsuri practice în 
domeniul dezangajării milita
re și al dezarmării.

Prin acțiunile sale de poli
tică externă desfășurate după 
„momentul Helsinki". Româ
nia a oferit și va continua să 
ofere și în viitor dovezi eloc
vente ale contribuției pe care 
înțelege să o aducă la conso
lidarea noului curs spre des
tindere, la crearea unei at
mosfere de colaborare și pace 
în întreaga lume.

Primăvara meteorologică a 
coincis > in întreaga Indochină cu 
o primăvară politică, in care au 
început să încolțească germenii 
vieții noi. După o îndelungată 
și eroică luptă pentru salvgar
darea ființei lor naționale, pen
tru libertate și independență, 
împotriva intervenției imperia
liste străine, popoarele Ind.o- 
chinei au dobîndit, în primăva
ra acestui an, victoria completă, 
definitivă. Evenimentele fazei 
finale a războiului s-au succe
dat intr-un ritm uluitor, ulti
mele redute de rezistență a tru
pelor* agresoare și marionetă 
căzi nd una după alta, ca niște 
castele din cărți de joc atinse 
de bătaia vîntului. La 17 apri
lie, forțele patriotice cambod
giene au pătruns in Pnom Penh, 
la 30 aprilie a căzut Saigonul, 
în Laos se continua aplicarea 
concretă, în practică, a Acordu
lui de la Vientiane privind res
tabilirea păcii și realizarea înțe
legerii naționale.

Eveniment politic de impor
tanță majoră al anului, salutat 
cu vie satisfacție de întreaga 
lume progresistă, victoria isto
rică a popoarelor vietnamez, 
cambodgian și laoțian a de
monstrat încă o dată, cu deose
bită putere, că astăzi nici o 
forță din lume nu poate înge
nunchea un popor hotărîț să-și 
apere cu orice sacrificii drep
tul sacru la viață liberă și in
dependentă.

România socialista, partidul 
și poporul nostru, care și-au 
exprimat activ, încă de la bun 
început, solidaritatea interna
țională fierbinte Vil lupt® po
poarelor ln.3ț>chineze, . aco^cfip-

du-le întregul său sprijin pe 
multiple planuri, au salutat cu 
deosebită bucurie această mare 
victorie, moment de referință 
al perioadei actuale a istoriei 
omenirii.

După cum s-a relevat și cu 
ocazia recentelor vizite în 
România ale tovarășului Le 
Duan, prim-secretar al Parti
dului Muncii din Vietnam, și 
ale prințului Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, soli
daritatea fermă și sprijinul 
multilateral acordat de Româ
nia popoarelor indochineze s-a 
bucurat de o înaltă apreciere 
din partea forurilor de condu
cere ale acestora. Adresîndu-se 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
șeful statului cambodgian subli
nia, de pildă, că ..in perioada 
cea mai tragică din istoria pa
triei noastre, Excelența Voastră, 
în numele Republicii Socialiste 
România, nu a ezitat nici un 
moment să acorde cauzei noas
tre drepte și luptei noastre de 
eliberare națională un sprijin 
fără rezervă, un ajutor multi
lateral, precum și solidaritatea 
sa totală, militantă, foarte acti
vă și eficientă".

Datorită acestei mari victorii, 
care a contribuit într-o măsură 
însemnată la schimbarea rapor
tului de forțe pe plan mondial, 
popoarele Indochinei au dobîn
dit posibilitatea de a se dedica 
în întregime eforturilor de vin
decare a rănilor războiului, re
facere a economiei și dezvol
tare a țărilor lor, de a-și făuri 
viitorul liber și pașnic pentru 
care au luptat decenii întregi 
cu atîia ardoare și eroism.

Anul pe care-l încheiem a 
însemnat în istoria a nume
roase state momentul de ce
zură al neatîrnării. Dintre a- 
cestea, Mozambicul, Insulele 
Capului Verde, Sao Tome și 
Principe, Angola — foste co
lonii portugheze care și-au 
proclamat în cursul acestui 
an, în această ordine cronolo
gică, independența de stat — 
ocupă un loc de frunte. Un 
loc de frunte pentru că este 
vorba de țări în care lupta 
de eliberare a fost dîrză și în
delungată; un loc de frunte 
pentru că ele însumează un 
teritoriu vast, de aproximativ 
2 milioane de kmp, echivalent 
cu o cincime din suprafața 
Europei, cu imense resurse 
naturale și cu o populație re- 
prezentînd milioane de oa
meni; un loc de frunte pentru 
că victoria luptei lor de eli
berare a constituit lichidarea 
celei mai vechi dominații 
străine în Africa, instituită cu 
multe secole în urmă și, în 
același timp, dezintegrarea ul
timului mare imperiu colonial 
mondial; un loc de frunte, în

concluzie, pentru că, prin tre
cerea acestor state pe calea 
dezvoltării economico-sociale 
de-sine-stătătoare, sistemul 
colonial mondial a primit o 
lovitură decisivă, aflîndu-seîn 
prezent în ajunul lichidării 
totale.

Poporul nostru, care pe 
tot parcursul luptei de eli
berare națională din foste
le colonii portugheze și-a a- 
firmat solidaritatea deplină cu 
cauza dreaptă a acestor po
poare, acordîndu-le un sprijin 
multilateral, moral, material, 
politic și diplomatic, a salutat 
cu multă bucurie această vic
torie. Cu deosebită satisfacție 
putem rememora întîlnirile și 
convorbirile purtate de secre
tarul general al partidului, 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
cu liderii mișcărilor de elibe
rare, șefii de stat sau guvern 
ai acestor tinere state africa
ne, în cursul cărora au fost 
subliniate elementele și inte
resele care ne leagă, voința 
comună de a dezvolta în con
tinuare relațiile reciproce de 
prietenie și cooperare.

Documente românești la O.N.U.
Avîndu-și sorgintea în gindirea profund 

umanistă, principială și revoluționară a sta
tului nostru și izvorîte din analiza științifică 
a realităților lumii contemporane, cele trei 
documente prezentate de România la Națiu
nile Unite și intitulate „Poziția României cu 
privire la instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale" (septembrie), „Poziția 
României în problemele dezarmării, în primul 
rînd ale dezarmării nucleare, și in instaura
rea unei păci trainice în lume" (5 noiembrie), 
și „Poziția României cu privire la îmbunătă
țirea și democratizarea activității Organizației 
Națiunilor Unite, la întărirea rolului său în 
realizarea colaborării între toate statele, fără 
deosebire de orinduire socială, a unei lumi 
mai bune și mai drepte, a unei păci trainice"

(12 noiembrie 1975) sînt legate organic între 
ele, transpunerea in viață a unuia atrăgind 
după sine rezolvarea celorlalte, fiindcă nu
mai în conexiunea lor aceste propuneri pot 
contribui la soluționarea problemelor de care 
depind pacea și progresul omenirii, înfăptui
rea unei lumi mai bune și mai drepte.

Ecoul propunerilor românești, larga lor au
diență în rindul reprezentanților la O.N.U., se 
reflectă printre altele în adoptarea de către 
a XXX-a sesiune a Adunării Generale a 34 
de rezoluții de cea mai mare importanță în 
problemele dezarmării, dezvoltării, decoloni
zării, ale democratizării și creșterii rolului 
O.N.U. în viața internațională.

Toate aceste rezoluții, la care România a 
fost coautoare sau la a căror negociere și a- 
doptare a participat, au cuprins numeroase

puncte de vedere și poziții avînd drept punct 
de plecare cele trei documente românești. Așa 
cum au relevat dezbaterile de la Națiunile 
Unite, numeroși vorbitori au subliniat intensa 
activitate, eforturile constructive pe care le 
desfășoară România socialistă, menite a da 
un conținut nou raporturilor internaționale, 
pentru edificarea unei noi ordini economice 
și politice mondiale, înfăptuirea unor 
măsuri urgente, reale, de dezarmare, și in 
primul rînd de dezarmare nucleară, asigura
rea cursului spre democratizarea vieții inter
naționale prin participarea tuturor statelor la 
soluționarea problemelor cardinale care con
fruntă omenirea. Relevîndu-se preocupările 
statornice ale țării noastre pentru inaugura
rea unei epoci noi în politica mondială, s-a

insistat pe bună dreptate asupra analizei ști
ințifice a soluțiilor realiste și perspectivei pe 
care o deschid cele trei documente.

în anul împlinirii a 30 de ani de la crearea 
Organizației Națiunilor Unite, cele trei cu
prinzătoare documente românești, care tra
tează probleme de interes deosebit pentru 
soarta omenirii, sînt dovezi elocvente ale dă
ruirii, energiei și clarviziunii secretarului ge
neral al partidului, tovarășiil Nicolae 
Ceaușescu, a cărui contribuție personală la 
elaborarea și transpunerea în viață a politi
cii externe a Republicii Socialiste România, 
precum și la rezolvarea marilor probleme 
care frămîntă omenirea, se bucură de apre
cierea, prețuirea și recunoștința popoarelor 
iubitoare de pace, a tuturor forțelor progre
siste din întreaga lume.

T
ineretul României socialiste, profund atașat po
liticii interne și externe a țării noastre, își însu
șește intru totul aprecierile făcute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta sesiune a Marii 
Adunân NwțloncUe ti. c*nunere eu
privire la mărețele realizări aie poporului i»mân 

in cincinalul 1971-1975 și Ic politica externa a României 
pusă in slujba păcii și colaborării internaționale, precum și 
documentele adoptate cu această ocazie : Hotărîrea Marii 
Adunări Naționale cu privire la politica externă a Republicii 
Socialiste România și Apelul Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România adresat parlamentarilor țărilor 
participante, la Conferința pentru securitate și cooperare în 
Eutopa, în care vede o expresie a aprobării date de întregul 
nostru popor activității intense, principiale și constructive 
desfășurate de partidul și statul nostru in acest an, în acest 
cincinal, in deplină concordanță cu liniile directoare sta
bilite de Congresul al Xl-lea, cu Programul Partidului Co
munist Român de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și inaintare a României spre comunism.

Tinâra noastră generație are o înaltă stimă și exprimă, in 
această zi de mare sărbătoare a poporului român, senti
mentele ei de profundă prețuire pentru strălucitul exemplu 
de dăruire patriotică cu care președintele republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, slujește interesele națiunii noastre 
socialiste, închinîndu-și întreaga activitate dezvoltării impe
tuoase, materiale și spirituale a societății, afirmării tot mai 
puternice a României pe plan internațional, pentru promo
varea înaltelor idealuri ale comunismului, ale păcii și co
laborării între popoare, în contextul lumii de azi, in per
spectiva lumii de mîine.

GH. SPRINȚEROIU 
BAZIL ȘTEFAN

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ANIVERSĂRII PROCLAMĂRII 

REPUBLICII
MOSCOVA — La 29 decem

brie. la Centrala de tricotaje 
..Roza Luxemburg" din Kiev, a 
avut loc o adunare festivă con
sacrată celei de-a XXVIII-a a- 
niversări a proclamării Republi
cii în România. Au participat 
membri ai conducerii filialei u- 
crainene a Asociației de priete
nie sovieto-române, un iriare 
număr de muncitori, tehnicieni 
și ingineri ai întreprinderii.

Despre semnificația zilei de 
30 Decembrie au vorbit prof. dr. 
Stanislav Semci-nski, vicepre
ședinte al filialei republicane a 
A.P.S.R., și Alexandru Ungur, 
consulul general român.

HAVANA. — Cu prilejul celei 
de-a XXVIII-a aniversări a 
proclamării Republicii în Româ
nia, la Institutul de mecanizare 
a agriculturii din provincia Ha
vana, a fost inaugurată o expo

ziție documentară infățișînd î» 
magini din viața cultural-artisti- 
că a României socialiste. Cu a- 
celași prilej, a fost prezentată 
o expunere despre semnificația 
zilei de 30 Decembrie și succe
sele poporului român în dife
rite domenii de activitate.

HELSINKI. — La Ambasada 
Republicii Socialiste România 
din Helsinki a fost organizată o 
conferință de presă cu ocazia ce
lei de-a 28-a aniversări a pro
clamării Republicii. Despre sem
nificația zilei de 30 Decembrie, 
succesele obținute de poporul 
român, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român. în anii 
construcției socialiste precum și 
despre politica externă de pace 
și colaborare cu toate popoarele, 
promovată de conducerea parti
dului și statului român, a vor
bit ambasadorul României în 
Finlanda, Constantin Vlad.

Hotăriri ale 
Adunării Naționale 

a R. D. Vietnam
în cadrul recent încheiatei 

sesiuni a Adunării Naționa
le a R.D. Vietnam au fost 
ratificate două propuneri 
guvernamentale în domeniul 
modificării structurii admi
nistrative privind desființa
rea administrației regionale 
și contopirea anumitor pro
vincii în provincii noi, cu 
noi denumiri.

Totodată, Adunarea Națio
nală a R.D. Vietnam a îm
puternicit guvernul acestei 
țări să aibă consultări cu 
Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud în vederea 
realizării contopirii provin
ciei Quang Binh și a regiu
nii Vinh Linh, din R.D. Viet
nam, cu provinciile sud- 
vietnameze Quang Tri și 
Thua Thien, conform pro
punerilor avansate de Con
ferința politică consultativă 
privind reunificarea națio
nală a Vietnamului.

NECESITATEA CONTINUĂRII POLITICII 
DE DESTINDERE ÎN EUROPA

Interviu al președintelui P.S.D. din R. F. Germania
Una dintre schimbările prin

cipale în situația internațională 
constă în aceea că relațiile est- 
vest au început să se deplaseze 
din faza confruntării spre cea a 
colaborării, a declarat președin
tele Partidului Social-Democrat 
din R.F. Germania, Willy 
Brandt. într-un interviu acordat 
revistei sovietice .,Za Rube- 
jom". A crescut dorința de a se 
lichida complet urmările ..răz
boiului rece“. iar acest lucru a 
găsit o oglindire deosebit de 
pregnantă în lucrările Confe
rinței pentru securitate și coo
perare în Europa, a relevat 
Willy Brandt. ..Sînt de părere, 
a spus președintele P.S.D.. că 
în prezent este tot mai impor
tant să se concretizeze declara
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• ÎN comunicatul comun pri
vind vizita președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Alexei Kosighin, in Turcia, se 
spune că cei doi șefi de guver
ne au relevat că părțile vor de
pune in continuare eforturi în 
vederea extinderii și întăririi 
relațiilor dintre cele două țări.

Acordînd o importanță deose
bită încheierii cu succes a Con
ferinței pentru securitate și co
operare in Europa, părțile au 
subliniat că aplicarea consecven
tă și deplină a prevederilor Ac
tului final al conferinței va oferi 
posibilitatea realizării unor noi 
progrese pe calea destinderii și 
întăririi păcii. 

țiile cuprinse în Actul final a- 
doptat de conferință, astfel incit 
el să devină un element viabil 
al colaborării dintre state cu o- 
rînduiri sociale diferite".

Pentru Europa în ansamblu, 
în următorii ani. și în acest ul
tim sfert al secolului nostru va 
trebui să se urmeze cu perseve
rență, răbdare și în mod neabă
tut o politică de destindere. 
Din această politică face parte 
și găsirea unor modalități pen
tru a se reduce pas cu pas po
tențialul armamentelor de ex
terminare în masă în Europa 
centrală și în lumea întreagă. 
Pentru Europa este vital nu nu
mai să se evite recidivele tre
cutului, ci să se obțină conti
nuarea destinderii.

• LUNI au intrat în vigoare 
in Marea Britanic două legi me
nite să promoveze, intr-o mă
sură sporită, egalitatea femeilor 
cu bărbații.

• GUVERNUL AUSTRALIAN 
a adresat un apel Indoneziei, 
cerîndu-i să permită reluarea a- 
jutorului umanitar în Timorul 
de Est și, totodată, să admită 
,.fără intirziere“ intrarea în zonă 
a unui reprezentant al secreta
rului general al O.N.U., a de
clarat ministrul de externe al 
Australiei, Andrew Peacock.

• ÎN apropierea orașului 
Guernica a avut loc, duminică, 
ședința de constituire a organi
zației ilegale „Adunarea demo-

Reuniune a Comisiei 
mixte 

egipteano - israeliene
La un post al grupului de ob

servatori ai O.N.U. din Orientul 
Apropiat situat in Sinai, pe dru
mul dintre localitățile Balouza 
și Kantara, au avut loc, luni, 
lucrările unei reuniuni a Comi
siei mixte egipteano-israeliene 
însărcinate cu examinarea apli
cării acordului egipteano-israe- 
lian de dezangajare militară în 
Sinai.

Convocată de generalul Ensio 
Siilasvuo, comandantul grupu
lui de observatori ăi O.N.U.. re
uniunea a avut drept obiectiv 
punerea de acord a pozițiilor e- 
gipteană și israeliană în proble
ma privind instalarea unei stații 
de observație și supraveghere e- 
giptene în sectorul trecătorii 
Giddi.

cratică din Euzkadi" (Țara bas
cilor). la care au participat pes
te 2 000 de persoane din cele 
trei provincii basce — Vizcaya, 
Guipuzcoa și Alava.

• DUPĂ CUM relatează agen
țiile de presă, echipele de salvare 
lucrează neîntrerupt cu utilaje 
de pompare de mare capacitate 
în vederea salvării minerilor 
surprinși în subteran Ia mina 
Chasnala din India. Potrivit u- 
nor estimări făcute de oficiali
tăți, numărul celor aflați în sub
teran este de 372. dar acest nu
măr poate fi mai mare din 
cauză că unii mineri sint dați 
dispăruți, fără a se putea pre
ciza locul unde se află.

PROGRAMUL 1

10,00 Iubit partid conducător. 
Emisiune de versuri și cîntece re
voluționare dedicate patriei și 
partidului. 10,25 Reportaj TV: Că
lătorie in lumea copiilor. 10.40 
Film artistic: ,.Roua“ — produc
ție a studiourilor sovietice. 11,50 
Telex. 11,55 închiderea programu
lui. 16.00 Teleșcoală. început de 
eră nouă: Proclamarea Republicii. 
Emisiune realizată la Muzeul de 
istorie al P.S.R. 16.30 Sub faldu
rile drapelului — selecțiuni din 
finala concursului formațiilor ar
tistice ostășești ale Ministerului 
de Interne. 17,00 Telex. 17,05 Pen
tru timpul dv. liber vă recoman
dăm... 17,20 Actualitatea cultural- 
artistică. 17.45 Drum de glorii. 
Concurs pentru tineret dedicat 
sărbătoririi a 100 de ani de la 
cucerirea independenței de stat a 
României. Participă reprezentativa 
județului Brăila. 19,00 Tinerețea și 
maturitatea Republicii. Documen
tar de Petre Niță. 19,20 1001 de 
seri: Bradul — de Iullu Rațiu. 
19,30 Telejurnal.

20,00 La posturile noastre 
de radio și televiziune : 
MESAJUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU, SE
CRETAR GENERAL AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN, 
PREȘEDINTELE REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA, A- 
DRESAT ÎNTREGULUI NOS
TRU POPOR, CU PRILEJUL 
ANULUI NOU.

20,18 Odă la stema țării. Spec
tacol literar-muzical-coregrafic în
chinat zilei de 30 Decembrie. Ver
suri.'de: Al. Andrițoiu, Cezar 
Baltag, Ion Budescu, Radu Cîrneci, 
George Chirilă, Nicolae Dumbra
vă, Eugen Frunză. Rusalin Mu- 
reșan, Gh. D. Micloșan. Cristian 
Maurer, Adrian Munțiu, Ga
briela Melinescu. Mihai Negu- 
lescu. Adrian Păunescu, Ion Ra- 

hoveanu, Dim. Rachici, Nichita 
Stănescu. Haralambie Țugui. Dan 
Verona. Recită: Irina Răchițeanu- 
Șirianu, Margareta Pogonat, Ade
la Mărculescu, Țarina Demian, 
Olga Bucătaru, Ileana Dunăreanu, 
Elena Bog, Tatiana Olier. Gheor- 
ghe Cozorici, Mircea Bașta. Cor
nel Coman. Emil Hossu, Cornel 
Gîrbea, Ion Lemnaru, Eusebiu 
Ștefănescu. Adrian Petrache, 
George Oancea. Muzica de: Ci- 
prian Porumbescu, G. Ehescu, T. 
C. Brătianu, Ioan D. Chirescu, FI. 
Comișel, Gh. Dumitrescu, Vasile 
Donose. A. Giroveanu, Liviu To- 
nescu, T. Popa. Radu Șerban, Ton 
Vanica. își dau concursul: corul 
mare, corul de copii și orchestra 
de studio ale RTV, corul Ansam
blului artistic al C.C. al U.T.C., 
corul Regimentului de gardă, for
mația de dansuri a Ansamblului 
„Rapsodia română'*. Soliști: Con
stanța Cîmpeanu, Rodlca Mitrică, 
Dan Iordăchescu, Ludovic Spiess. 
Redactori: Georgeta Zamfirescu și 
Mihaela Crețulescu. Regia artis
tică: Cornel Todea. 21.05 Film ar
tistic: ..Ciprian Porumbescu". Tn 
distribuție: Vlad Rădescu. Tama
ra Crețulescu, Emanoil Petruț, 
Emilia Dobrin. Sebastian Pâpaiani, 
Clody Berthola, Dina Cocea, Ioa
na Bulcă. Toma Caragiu, Amza 
Pellea. Iurie Darie. Regia Gh. Vi- 
tanidis. 23,15 24 de ore.

PROGRAMUL 2

21.05 Din filmoteca TV. 21.30 Te- 
lerama: Iarna în imagini... elec
tronice. Anotimpul alb văzut de 
realizatorii de televiziune din di
ferite colțuri ale lumii. Redactor 
Iulian Gherșin. 22.00 Tezaur de 
cîntec românesc. Oaspeți de pes
te hotare interpretînd muzică 
românească. Theodor Grigoriu — 
Vis cosmic — dirijor Serge Baudo. 
I. Dumitrescu — Preludiu simfonic 
— dirijor Francesco de Massi. 
22,20 închiderea programului.
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