
Strins unit în jurul partidului, al secretarului său 
general, poporul român sărbătorește începutul unui 
nou an cu bucuria unor remarcabile izbinzi, cu 
hotărirea de a înfăptui neabătut programul de 

înflorire a României socialiste
Proletari din toate țările, uniți-vă!
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MESAJUL
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

secretarul generai al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România,

adresat întregului nostru popor la posturile de radio și televiziune
Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai Republicii Socialiste România,

încheiem activitatea anului 1975 și, totodatâ, a cincinalului 
1971-1975, cu remarcabile realizări în dezvoltarea economico- 
socială a patriei, în ridicarea bunăstării materiale și spirituale a 
întregului nostru popor. Și în acest an industria socialistă a con
tinuat să se dezvolte în ritm înalt. A crescut, de asemenea, pro
ducția agricolă, s-au realizat mari progrese în toate sectoarele 
de activitate economică. Au înregistrat un nou și puternic avint 
învățămîntul, știința, gjltura - factori determinant ai mersului 
înainte al societății socialiste.

Cincinalul 1971-1975 se caracterizează prin dezvoltarea impe
tuoasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, prin creș
terea puternică a bogăției naționale, a avuției întregului nostru 
popor. S-au perfecționat relațiile de producție și sociale, s-a ridi
cat pe o treaptă nouă democrația socialistă, s-a creat cadrul tot 
mai adecvat pentru participarea maselor largi de oameni ai mun
cii la conducerea vieții economico-sociale, la făurirea conștientă 
a propriului viitor. Ca rezultat al strălucitelor realizări concreti
zate sintetic în creșterea venitului național cu peste 70 la sută, j.țjy în«l*r* ............... ....—• ..tf -wmw... ia
ricJj___ .iivelului de trai material și spiritual al tuturor oamenilor
fricii.

Trebuie să subliniez totodată că in acest cincinal, inclusiv în 
anul 1975, a fost necesar să facem față unor greutăți - cum au fost 
inundațiile, seceta - să învingem o serie de lipsuri și deficiențe 
manifestate în unele sectoare de activitate, să depășim unele 
influențe ale fenomenelor de crize ce domină lumea capitalistă 
și care s-au răsfrînt într-o anumită măsură și asupra economiei 
țârii noastre, ca de altfel asupra întregii economii mondiale.

Cu toate acestea, înfăptuind neabătut politica internă și ex
ternă a Partidului nostru Comunist — forța conducătoare a întregii 
societăți - poporul român a mers ferm înainte pe calea edifi
cării societății socialiste multilateral dezvoltate. Se cuvine să 
subliniem și cu acest prilej că toate victoriile obținute in înflori
rea patriei sint rodul muncii eroice a clasei muncitoare, a țărănimii 
și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, a întregului nostru popor care, în strînsâ unitate, îsi 
făurește viitorul liber și independent, viitorul socialist și comunist.

Este pentru noi un motiv de adincâ satisfacție și mîndrie pa
triotică să relevăm, în această zi, cînd sărbătorim cea de-a 28-a 
aniversare a proclamării Republicii - moment memorabil în în
treaga istorie a patriei, in seculara luptă a poporului pentru o

CU PRILEJUL
viață mai bună — că întreaga noastră națiune socialistă urmează 
cu încredere nețărmurită Partidul Comunist, înfăptuiește cu eian 
și abnegație programul său de edificare pe pămîntul României a 
celei mai drepte și mai umane orînduiri sociale.

La sfîrșitul acestui an, pentru realizarea înainte de termen a 
cincinalului, pentru toate mărețele înfăptuiri în opera de con
strucție socialistă, în numele Comitetului Central al partidului, 
Consiliului de Stat și guvernului, precum și al meu personal, a- 
dresez cele mai calde felicitări eroicei noastre clase muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, întregului popor, tuturor organelor de 
partid și de stat, comuniștilor și, totodată, cele mai vii urări de 
noi succese în activitatea lor viitoare.

Stimați tovarăși,
Vom inaugura peste puțin timp anul 1976, primul an al celui 

de-al șaselea cincingL-care^ _pr[n P»«*? w*rile  sale, asigură înfăp
tuirea istuncelor hotariri aȚe congresului al Xl-lea, ridicarea pa
triei noastre socialiste pe noi trepte de progres și civilizație. Așa 
cum am menționat și la Marea Adunare Națională, dispunem de 
tot ce este necesar din punct de vedere material și uman pentru 
realizarea cu succes a planului pe primul an al cincinalului.

Intrînd într-o nouă etapă a dezvoltării patriei, se impune să 
acționăm cu toată energia pentru înfăptuirea neabătută a ho- 
tărîriior Congresului al Xl-lea, pentru afirmarea plenară a revo
luției tehnico-științifice în toate domeniile vieții economico-sociale, 
pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției, crește
rea productivității muncii și reducerea continuă a cheltuielilor 
materiale. Mai mult ca oricînd trebuie să acționăm pentru unirea 
eforturilor tuturor oamenilor muncii in îndeplinirea sarcinilor de 
plan, să întărim ordinea și disciplina, să perfecționăm necontenit 
conducerea și planificarea economisi, să dezvoltăm democrația 
socialiste, asigurind participarea activă a întregului popor la con
ducerea conștientă a țării, la realizare^ mărețului Program al 
partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre comunism.

Avem deplina convingere că anul 1976, ca întregul cincinal 
viitor, va aduce poporului nostru noi satisfacții in muncă și viață, 
va adăuga noi și însemnate valori tezaurului avuției noastre na
ționale, va ridica pe o treaptă superioară bunăstarea materială 
și spirituală, gradul de civilizație al întregii națiuni socialiste.

ANULUI NOU
Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai României socialiste,
Anul pe care il vom încheia in curind ne-a adus mari realizări 

și satisfacții și în ce privește activitatea internațională a partidului 
și statului nostru.

Evenimentele petrecute in 1975 au confirmat pe deplin juste
țea aprecierilor și orientărilor Congresului al Xl-lea cu privire la 
desfășurarea vieții internaționale contemporane.

Promovind o politică internațională activă, România socialistă 
și-a lărgit relațiile de colaborare politico-economică, tehnico-știin- 
țirică și culturală cu statele socialiste, cu țările în curs de dezvol
tare, precum și cu statele capitaliste dezvoltate, dobindind noi 
prieteni pe toate meridianele planetei.

încheierea cu succes a Conferinței general-europene, victoriile 
istorice obținute în acest an de către popoarele din Indochina, 
precum și de către popoarele din Africa în cucerirea independen
ței n^ționăre, atestă cu putere creșterea forței popoarelor, mani
festarea fermă a hotărîrii lor de a pune capăt vechii politici im
perialiste, colonialiste de dominație și dictat, de a instaura in 
lume relații noi, bazate pe egalitate, respect al independenței și 
suveranității, neamestec în treburile interne și avantaj reciproc.

Cursul destinderii, care a continuat să se manifeste și în acest 
an, demonstrează existența unor reale posibilități de a se obține 
noi succese pe calea înțelegerii și colaborării între popoare. Așa 
cum am menționat însă și in expunerea la Marea Adunare Na
țională, nu trebuie să uităm nici un moment că mai există forțe 
reacționare care pol pune in pericol cursul destinderii și păcii și, 
de aceea, este necesar să acționăm cu toată fermitatea pentru 
întărirea solidarității și unității forțelor progresiste, antiimperia- 
lisțe de pretutindeni.

Republica Socialistă România intră în noul an hotărită să-și 
intensifice eforturile pentru realizarea în viață a documentelor 
adoptate la Helsinki cu privire la securitatea europeană, pentru 
înfăptuirea unei largi colaborări între țările din Balcani și soluțio
narea pe cale pașnică a situației din Cipru. în spiritul politicii 
promovate și pînă în prezent, România va acționa consecvent pen
tru soluționarea politică a conflictului din Orientul Mijlociu, pentru 
realizarea unei păci drepte și durabile în această parte a lumii. 
Vom acționa, de asemenea, pentru realizarea a noi pași în direc
ția lichidării subdezvoltării, a făuririi noii ordini economice inter
naționale, pentru realizarea dezarmării generale și, în primul rînd, 
a dezarmării nucleare. Mai mult ca oricînd, țara noastră se pro
nunță pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite și al 

altor organisme internaționale, pentru crearea condițiilor de parti
cipare a tuturor statelor, indiferent de mărime, la soluționarea 
problemelor complexe ale vieții politice mondiale.

Vom milita neabătut pentru extinderea în continuare a colabo
rării cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările 
capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială. Totodatâ, vom desfășura o activitate susținută 
în vederea întăririi solidarității cu partidele comuniste și munci
torești, cu partidele socialiste, social-democrate, cu mișcările de 
eliberare națională, cu alte partide și organizații progresiste, de
mocratice, pornind de la necesitatea unirii tuturor forțelor înain
tate în lupta pentru o politică de pace și colaborare, pentru fău
rirea une: lumi mai drepte și mai bune.

Avem convingerea deplină că stă in puterea popoarelor de a 
obține in anul viitor noi succese în soluționarea problemelor in
ternaționale complexe. Republica Socialistă România va face totul 
pentru a-și aduce contribuția la consolidarea și dezvoltarea des
tinderii și colaborării pe planeta noastră, slujind astfel atît in
teresele vitale ale poporului nostru cit și cauza generală a so
cialismului și păcii in lume.

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai României socialiste,

Minunatul Program de dezvoltare a patriei adoptat de Con
gresul al Xl-lea al partidului, condițiile interne în care ne desfă
șurăm activitatea, precum și cursul evenimentelor internaționale, 
ne dau temeiul să privim cu optimism și deplină încredere viitorul 
României socialiste.

Cu prilejul Anului Nou, doresc să urez eroicului nostru popor, 
constructor al socialismului, împlinirea tuturor năzuințelor și idea
lurilor de progres și bunăstare, noi succese pe calea făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comu
nism.

Să toastăm pentru înflorirea și strălucirea Republicii Socialiste 
România !

Pentru Partidul Comunist Român - forța politică conducătoare 
a națiunii noastre socialiste !

Pentru întărirea solidarității și unității țărilor socialiste, a miș
cării comuniste și muncitorești, a forțelor socialiste, progresiste și 
democratice, antiimperialiste de pretutindeni I

Pentru pace și colaborare între toate popoarele lumii I
La începutul Anului Nou, vă adresez dumneavoastră, munci

tori, țărani, intelectuali, bărbați și femei, tineri și virstnici, români, 
maghiari, germani și de alte naționalități, cele mai fierbinți urări 
de îndeplinire a tuturor dorințelor de mai bine, satisfacții deplin® 
în muncă și viață, multă sănătate și fericire I

La mulți ani I

URARE TINEREASCĂ, DUPĂ DATINI,
la sediul Comitetului Central al partidului

Primindu-i pe colindători cu dragoste și căldură, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a spus:

„Aveți condiții minunate —și spre voi, dragi tineri și dragi pionieri, 
se îndreaptă toată mîndria și încrederea partidului, poporului nostru, 
știind că pregătim urmași demni care vor duce înainte făclia comunistă, 
de dreptate, de omenie, de bunăstare, fericire și independență a patriei 
noastre socialiste". (textul cuvîntării in pagina a iu-a)

Marți, 30 decembrie, reprezentanții pionierilor, școlarilor, studenților, ai 
uteciștilor au venit, într-un pitoresc alai, la sediul Comitetului Central al parti
dului, pentru a adresa, potrivit datinei străbune, urări de sănătate și ani mulți 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele 
Republicii, celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat, spre binele 
patriei și al poporului, urări pe care le adresează din adîncul inimilor toți tinerii 
patriei, profund recunoscători pentru grija părintească pe care partidul o 
poartă prezentului și viitorului lor și al țării.
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Un important eveniment editorial, un moment de seamă al vieții noastre ideologice
Sfințitul d« an consemnează 

un eveniment editorial de o de
osebită importantă pentru în
treaga noastră viață ideologică 
— apariția volumului al Xl-lea 
din seria de opere ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu — „Româ
nia pe drumul construirii socie
tății socialiste multilateral dez
voltate", cuprinzînd rapoarte, 
cuvîntări. articole. interviuri 
din perioada noiembrie 1974— 
septembrie 1975.

Noul volum —• însumînd a- 
proape 1 200 de pagini — reflec
tă. ca și celelalte lucrări apăru
te. vasta activitate teoretică și 
practică desfășurată neobosit de 
secretarul general al partidului, 
rolul său hotăritor în elaborarea 
liniei politice generale, a tacti
cii și strategiei partidului în e- 
tapa actuală și in perspectivă, 
în fundamentarea direcțiilor de 
acțiune pentru dezvoltarea con
strucției socialiste în țara noas
tră. pentru soluționarea proble
melor majore ale vieții interna
ționale în concordanță cu inte
resele popoarelor. Lucrările cu
prinse în volum pun. încă o 
dată, pregnant, in evidență tră
săturile proprii gîndirii și mo
dului de acțiune ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — principia
litate marxist-leninistă, riguro
zitate științifică. realism 
profund, îmbinate cu cutezanța 
gîndirii novatoare, cu spirit cre
ator. revoluționar.

Un loc de frunte ocupă în vo
lum Raportul prezentat de se

cretarul general al partidului la 
Congresul al Xl-lea și celelalte 
cuvîntări, rostite in cadrul con
gresului. documente de o ex
cepțională însemnătate, care au 
deschis o perspectivă clară pen
tru întreaga epocă istorică ă 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și a înaintă
rii spre comunism, au înarmat 
partidul și întregul popor cu un 
program precis și concret de 
acțiune pentru realizarea acestor 
înalte țeluri.

în același timp, cuvîntările Și 
articolele reflectă energia neabă
tută pusă de secretarul general 
al partidului in slujba promovă
rii și traducerii în viață a ho- 
tărîrilor Congresului al Xl-lea. 
Sînt cuprinse în volum Îndru
mări de deosebită importanță 
pentru dezvoltarea economiei 
naționale — Cuvîntările rostite 
la Plenara comună a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale 
din iulie 1975, la consfătuirile cu 
activul de pârtid și de stat din 
agricultură, din domeniul co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale, pre
cum și cu prilejul vizitelor de 
lucru efectuate în diferite ju
dețe. Sînt incluse, de asemenea, 
materiale consacrate mobilizării 
oamenilor muncii în lupta îm
potriva calamităților naturale 
din vară acestui an. pentru des
fășurarea normală a activității 
productive.

Volumul cuprinde o serie de

cuvîntări prilejuite de importan
te evenimente din viața politi
că a țării — realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România, 
alegerile pentru Marea Adunare 
Națională și consiliile populare 
care au coincis cu împlinirea a 
trei decenii de la instaurarea

forturile creatoare ale întregu
lui popor spre înfăptuirea sar
cinilor istorice ale făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, unitatea de nezdrun
cinat dintre partid și popor — 
uriașă forță de progres a so
cietății noastre.

Un mare număr de lucrări cu
prinse în volum sînt legate de

vîntările rostite cu prilejul vi
zitelor efectuate în România de 
tovarășii Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene, 
Edvard Kardeli, membru al Pre-

A apârut volumul 11

NICOLAE CEAUȘESCU:
„România pe drumul construirii societății 

socialiste multilateral dezvoltate"
primului guvern revoluționar 
democratic. împlinirea a 30 de 
ani de la victoria asupra fascis
mului și a 98 de ani de la cu
cerirea independenței de stat a 
României, a 375-a aniversare a 
primei uniri politice a Tarilor 
Române și altele. Cu deplin te
mei se poate sublinia că toate 
aceste cuvîntări și expuneri pun 
în evidență, asemenea unui fir 
roșu, consecvența cu care con
ducerea partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu orientează e-

prodigioasa activitate desfășura
tă de secretarul general al 
partidului, președintele Repu
blicii Socialiste Romanța, pe 
plan internațional, oglindind o 
neslăbită preocupare și eforturi 
tenace pentru promovarea des
tinderii, păcii și colaborării în
tre popoare.

Orientarea statornică a parti
dului și statului nostru spre 
dezvoltarea prieteniei și colabo
rării frățești cu țările socialis
te își găsește reflectare în cu-

zidiului C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, membru 
al Prezidiului R.'S.F. Iugoslavia. 
Horst Sindermann. primul mi
nistru al R.D. Germane. Lubomir 
Strougal, primul ministru al 
R.S. Cehoslovace, ca și cu pri
lejul întîlnirii cu participanții la 
lucrările Consfătuirii de la 
București a miniștrilor culturii 
din țările socialiste și în alte îm
prejurări.

Concepția partidului și statu
lui nostru, ca și activitatea stă

ruitoare îndreptată spre soluțio
narea marilor probleme ale con
temporaneității, spre făurirea 
unei noi ordini internaționale, a 
unei lumi mai bune și mai drep
te, sînt amplu și viguros expri
mate in documente de o deose
bită valoare principială, printre 
care cuvîntarea la Conferința 
pentru securitate și cooperare in 
Europa, ca și în numeroase cu- 
vintări, toasturi și interviuri pri
lejuite de vizitele efectuate de 
șeful statului în Japonia. Filipi- 
ne, Pakistan. Iordania, Tunisia, 
Siria, Brazilia, Mexic, Portuga
lia.

Totodată, volumul cuprinde 
cuvîntările rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
vizitelor efectuate în România 
de numeroși șefi de state: pre
ședintele S.U.A. — Gerald Ford, 
al Republicii Ecuador — Guil
lermo Rodriguez Lara, al Repu
blicii Portugheze — Francisco 
da Costa Gomes, al Republicii 
Unite Tanzania — Julius K. 
Nyerere. al Republicii Gaboneze
— Albert Bernard Bongo, regina 
Iuliana a Olandei, căpitanii re
genți ai Republicii San Marino, 
Alberto Cecchetti și Michele 
Righi. de primii miniștri ai: 
Angliei — H. Wilson, Franței — 
Jacques Chirac, Greciei — Con
stantin Karamanlis, Austriei — 
Bruno Kreisky, Iranului — Amir 
Abbas Hoveyda, Turciei — Su
leyman Demirel, Noii Zeelande
— W. E. Rowling, Republicii

Cooperatiste Guyana — Linden 
F. S. Burnham, statului Trini
dad-Tobago — Eric Eustace 
Williams, de președintele Fron
tului de Eliberare din Mozam- 
bic, Samora Machel, vicepre
ședintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției al Republi
cii Irak. Saddam Hussein, de 
conducători ai mișcărilor de eli
berare națională și ai unor or
ganizații progresiste, democra
tice. Toate acestea ilustrează 
grăitor activitatea intensă des
fășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru înfăptuirea 
politicii partidului și statului 
nostru — de continuă dezvolta
re și diversificare a relațiilor in
ternaționale ale României, pen
tru promovarea unor largi le
gături de prietenie și cooperare 
cu toate statele, fără deosebire 
de orînduire socială. în intere
sul destinderii, progresului și 
păcii în lume.

Prin întregul sau conținut, 
noul volum din seria operelor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
apărute în Editura politică, se 
înscrie în patrimoniul literatu
rii noastre social-politice ca un 
izvor nesecat de învățăminte 
pentru comuniști, pentru cadre
le partidului, ca și pentru toți 
oamenii muncii și. totodată, 
drept o contribuție remarcabilă 
la dezvoltarea gîndirii marxist- 
leniniste contemporane, la îmbo
gățirea tezaurului teoriei și 
practicii revoluționare.

DE ZIUA 
REPUBLICII
Furnaliștii de la Hunedoara și 

Călan au obținut în cinstea ce
lei de-a 28-a aniversări a pro
clamării Republicii un succes 
remarcabil — realizarea celei 
de-a 35 000-a tonă fontă peste 
prevederile de plan de la în
ceputul anului. depășind . cu 
mult angajamentele majorate 
pe 1975.

La Casa de cultură a sindica
telor din Petroșani a fost des
chisă o expoziție de artă plasti
că „Memoria pămîntului natal", 
care cuprinde lucrări de pictură, 
grafică și acuarelă executate de 
profesori și elevi talentați din 
centrele miniere Vulcan și Lu- 
peni. „Să învățăm din pilda șl 
jertfa strămoșilor" a fost tema 
concursului de creație literară 
o/ganizat în municipiul Petro
șani. la care au participat nu
meroși tineri din Valea Jiului.

La Casa universitarilor din 
Cluj-Napoca, colective artistice 
ale teatrelor dramatice și lirice 
din localitate au prezentat un 
bogat spectacol de muzică ?i 
poezie închinat celei de-a 28-a 
aniversări a Republicii. Mani
festări consacrate acestui eveni
ment au fost organizate în toate 
localitățile din județul Cluj.
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Această 
priveliște

Aceasta priveliște pe toți ne cuprinde
Asemeni unei mări de miere 
Peste care stăpînește 
Semnul belșugului.

Această priveliște pe toți ne cuprinde 
Asemeni unui cîntec nețărmurit 
Din care se înalță 
Legea iubirii.

Această priveliște pe toți ne cuprinde 
Asemeni unei pîini fermecate 
Peste care nu poate să treacă 
Sabia înjumătățirii.

Această priveliște pe toți ne cuprinde 
Asemeni unui curcubeu netulburat 
De la care se adapă 
Sîngele zborului.

Această priveliște numită România 
Mîngîietor ne cuprinde pe toți 
în căldura omenescului său tricolor 
Arborat la columna eroilor — 
Cei aleși dintre fiii acestui tărîm 
Să se afle stăpîni 
Peste cîmpiile libertății.

GEORGE ȚARNEA
(tHn volumul „Starea de iubire")

Pdate dacă am avea un timp care 
Să nu fie acea abstracțiune care ne 
măsoară orele trecerii prin lume, impla
cabil și fără vîrstd. fără respirație ți opri
re, și care să știe a vorbi românește în 
clipa solemnă a Anului Nou, in clipa so
lemnă a celor douăsprezece bătăi potri
vite după bătăile de inimă ale fiecăruia, 
l-am rupă să Se oprească, materializat 
în secundă istorică Poate dacă am avea 
un soare pe care să-l putem face să 
răsară după ciclul interior al stărilor 
noastre de spirit, l-am pune în acea se
cundă istorică, oprită pe orbita de sus, 
să răsară luminînd noaptea sărbătoreas
că cu ecoul fără asemănare al razelor sale.

Astfel, neavindu-le. putem trăi mai in
tens bucuria că secunda istorică este o- 
prită ca o efigie de preț în sufletele noas
tre, astfel putem avea minări a fără sea
măn că soarele acela luminează în sufle
tele noastre, că noi putem să-l facem să 
răsară in cea mai frumoasă noapte a anu
lui, în inimi, luminînd interior, cu lumina 
inimilor noastre, patria noastră scumpă. 
Astfel patria mai întinerește cu un an. 
Oamenii își coboară cu trecerea timpului 
virstele ; în timp ce patria lor crește, ri
dicată de brațele lor. ridicată de sufletele 
lor nobile, ridicată de forța unică a idea
lurilor lor. de puterea clarvăzătoare a 
minții lor.

în România socialistă, d'.n cinci 
tn cinci ani sărbătorim un revelion neobiș
nuit — revelionul in care ne măsurăm 
forțele cu timpul și de fiecare dată ieșim 
învingători. Și totuși, acest revelion, acest, 
prag al anului 1976 este poate cel mai 
înalt pe care patria l-a trecut vreodată, 
și orga timpului sună solemn, bucuria 
noastră însăși are solemnitatea marilor 
bilanțuri care așază peste viața noastră 
semnul istoriei însăși. Să ne gindim la 
Patrie, in această clipă de aur, sa ne gtn- 
dim la Patrie, așa cum am construit-o, 
așa cum am crescut-o ca pe un copac fără 
seamăn, acum, in clipa de bilanț cind pă
șim spre Un viitor pe care l-am prevăzut 
clarvăzător, l-am obligat să intre in re
pere ferme, de constructori, i-am dat nu
mele de Program și chezășia ca acest. Pro
gram va prinde viață — însăși ființa noas
tră națională. însăși capacitatea creatoare 
care ne justifică, însăși puterea de autode- 
pășire și geniul Faptei care au făcut din 
România o națiune liberă, stupină pe 
soarta sa. construindu-și mereu ascendent 
societatea socialistă, pornind spre comu
nism cu toate velele în vint. ca o corabie 
splendidă, pe care nici o furtună nu o 
poate învinge.

„Aceste realizări — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — demonstrează cu pu
tere uriașa capacitate creatoare a poporu
lui nostru care nu precupețește nimic 
pentru transpunerea tn viață a Programu
lui partidului de ridicare economică și so
cială a patriei. Ele dovedesc realismul 
orientărilor stabilite de Congresul al X-lea 
și de Conferința Națională, caracterul ști
ințific al prevederilor cincinalului". Rea
lism. caracter științific, forță creatoare. 
Socialismul. în România anului 1975, în
seamnă deci luciditate și elan, dragoste și 
clarviziune. Poporul, capabil să păstreze 
raportul armonios între aceste calități 
fundamentale care-i asigură progresul, este 
un popor cu mari virtuți, popor de con
structori și de poeți. Pentru Patrie, deci 
pentru sine, astfel a gindit fiecare bun 
român care nu și-a precupețit eforturile 
minții și eforturile brațelor pentru ca, 
astăzi. Patria să raporteze Patriei că ceea 
ce Și-a propus a realizat. Cuprinși cu to
ții. cei douăzeci și unu de milioane in 
uriașa aulă a Universității Viitorului co
munist al României, am urcat o treaptă 
esențială pe drumul acestei xp'endide 
edificări. Noi am realizat cincinalul a-
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cesta cu cinci luni mai devreme față de 
Directivele Congresului al X-lea și cu 
două luni înainte față de prevederile 
maximale stabilite in urma majorărilor 
succesive aduse planului. Am realizat in 
acest cincinal 2 200 de noi unități indus
triale și agrozootehnice, producția indus
trială globală a crescut cu 84 la sută în 
raport cu cea din 1970. față de preceden
tul cincinal a crescut producția medie a- 
grioolă cu 25 la sută, noi, prin munca 
noastră, ne-am sporit veniturile medii de 
lă 1 434 de lei la 1 973 lei. volumul desfa
cerii mărfurilor este cu 45 la sută mai 
mare decit în cincinalul precedent. Am 
generalizat invățămîntul de zece ani. am 
creat noi industrii am obținut succese 
excepționale în activitatea de Cerce
tare științifică, am gospodărit cu tra
dițională înțelepciune investițiile de 
543 miliarde lei : toate acestea noi — 
clasa muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea — le-am făcut și mult mai mult 
decit. atit. Mult mai mult, pentru că ci
frele nu pot exprima decit o parte a ace
lor linii de forță de care vorbea Secreta
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lui. care în acești ani a fost conturat cu 
o clarviziune fără precedent. Treizeci 
ie Românii într-una singură înseamnă, mai 
presus de orice, dreptul la libertatea in
terioară al individului, pe care numai 
dreptul cîștigat al libertății Patriei il 
poate da. Liberi de exploatare, liberi de 
umilință și opresiune, românii construiesc. 
Principiile noastre nu se mai traduc doar 
in chemarea : piine pentru tot poporul. 
De mult, de mai bine de un sfert de veac, 
este piine pentru tot poporul. Plinea și 
sarea simbolice și-au adînclt simbolul. 
Ele înseamnă și civilizație și cultură pen
tru tot poporul, cărți pentru tot poporul, 
lumină pentru tot poporul. Moralitate, 
echitate — iată principii fundamentale ale 
socialismului. Pentru a măsura mai exact 
prăpastia peste care a trecut istoria so
cialistă a acestui ultim cincinal, du- 
ceți-vă în comuna Izvoarele din județul 
Ilfov. Priviți, in mijlocul satului, piatra 
care amintește sîngele curs la Izvoarele 
în 1907. Priviți la Stoicănești. în Olt, pia
tra memorials a răscoalelor din 1907 : a- 
colo, în inima celei mai cumplite sărăcii

România un edificiu care să exprime fi
lozofia noastră, libertatea noastră, dorința 
noastră ds pace și neâtirnare, capacitatea 
noastră de dialog, contribuția noastră la 
izhinda comunismului in lume.

România, patrie scumpă, matca noastră 
de glorii și speranță, la granița dintre cele 
două cincinale, are fruntea albă și lim
pede. sub care se nasc. ginduri mărețe 
pentru viitor. Peste culorile speranței 
noastre, ale încrederii noastre in acest 
viitor flutură steagul glorios al Partidului 
Comunist Român.

Pe pămîntul numit România visele au fost 
întotdeauna calde și curate, speranțele 
au izvorit din inimi nobile și viteze, inima 
mare a acestui popor a pulsat întotdeauna 
egal cu sine și ajungmdu-și sieși, de aceea 
avem dreptul sa visăm la un viitor de 
aur, pentru că istoria noastră ne-o 
permite. Numai socialismul însă, cucerit 
de acest popor, poate da corp și justifi
care viselor de fericire ale poporului,

Ne recunoaștem mereu in fii, ei duc mai 
departe nașterea noastră ne lume și de la 
noi învață limba românească și cresc în

socialistă, el a fost urmat neabătut, pînâ 
la capătul spiralelor succesive care au în
semnat de fiecare dată o nouă deschidere 
de drum. România, fostă tară eminamente 
agrară, ații de eminamente agrară Incit 
fiilor ei ajunseseră să le fie rușine de ex
clusivismul ocupației străbune, va realiza 
in 1990 cel puțin 1 200 kg de cereale pe 
locuitor, aceasta este cifra țării care va 
fi puternică țară socialistă industrializată, 
și ne-a venit in minte această cifră toc
mai pentru că este un splendid răspuns 
al socialismului acelui aproape uitat „emi
namente agrară". Imaginea ca atare este 
emoționantă, imaginea pămîntului străbun 
care întoarce fiilor săi rodul intr-un corp 
al abundenței de sorqinte dacă, corn al 
abundenței simbolic, mirosind a griu și a 
fruct, așa cum acest binecuvîntat pămînt 
ăl frumuseții și bogăției -a mirosit. întot
deauna. Patria va fi astfel incit fiii ei să 
se recunoască în fiecare din frumusețile 
noi pe care înșiși le-au construit. „In 
centrul politicii generale a partidului și 
statului de edificare a Societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare spre

PATRIA
asa cum este • asa cum va fi 
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rul general al Partidului și anume : luci
ditatea, caracterul științific ăl dezvoltării. 
Nu a fost ușor. Am avut de luptat cu 
greutăți, asupra noastră S-au năpustit în 
acest, an apele ; soarele a bătut secetă : 
am avut cu toate de luptat și le-am în
vins pe toate Vremurile contemporane 
ale Patriei ne obligă pe toți să pu
nem inteligența in slujba culturii, infor
mația în sprijinul disciplinei. Cea mai 
de seamă realizare a acestor ani : omul 
României contemporane, capabil să depă
șească greutățile, să le învingă, să urmă
rească neabătut un țel și o vocație — 
vocația de constructor la scara națiu
nii — capabil să fie nemulțumit de 
marile lui realizări, să-și spună că poate
— știe — trebuie — va face — măi mult. 
Patria, așa cum este astăzi, căutați-o in 
chipul oamenilor ei. în casele pe care 
și le-au construit, in uzinele pe care 
și le-au construit. în timpurile pe care și 
le-au ■ construit. Cîmpul înecat în grine,
— iată o construcție Patria așa cum este 
grădină luminoasă și curată, loc de muncă 
și meditație, loc al faptei, loc și suflet al 
celor douăzeci și unu de milioane de 
suflete. Noi am realizat, la acest înalt cap 
de pod care este granița dintre cele două 
cincinale, treizeci de Românii din perioa
da de virf a regimului burghez într-una 
singură. Cifra este rotundă. calculată, 
exactă. Dar. dincolo de cifra rotundă, cal
culată, exactă, rezultatul este incalculabil 
Pentru că nu este vorba numai de pro
ducția materială și Spirituală. Nu este 
vorba de fața vizibilă a țării, de astăzi in 
care, iarăși Ca in tot ce facem, trebuie să 
căutăm chipul omului, așa cum il pre
conizează programul ideologic al partidu

și mizerii. Priviți fața nouă a acestor sate , 
orășele agrare, intrați și priviți in ca
sele oamenilor, nepoții flămânzilor impuș- 
cați la 1907. Cum trăiesc ?

Noi în acești cinci ani am folosit mult 
cuvintul „exemplar" Am folosit mult cu- 
vintul „neabătut" Neabătut și exemplar 
ne-am îndeplinit sarcinile de plan, pentru 
că planul însuși nu înseamnă altceva decit 
lupta noastră pentru viața noastră mai 
bună „S-a consolidat tot mai puternic 
unitatea întregului popor în munca și 
lupta pentru progresul și înflorirea Româ
niei socialiste" — cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au în noi o profundă 
vibrație, pentru că unitatea este marea 
noastră chezășie. Strins uniți in jurul 
partidului. însuflețiți de o profundă dra
goste și respect pentru secretarul său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu. cel 
mai de seamă comunist și român al Pa
triei, ale cărui zile și nopți sînt dedicate 
Patriei, pentru ca Națiunea să prospere, 
am realizat această Românie de la finele lui 
1975. „Pretutindeni, tineretul a fost la da
torie, înscriind pagini luminoase de devo
tament și abnegație, de adevărat eroism 
în măreața epopee a edificării socialismu
lui în România" — sînt cuvintele tovară
șului Nicolae Ceaușescu și nu există mai 
mare prilej de mândrie și imbold pentru 
fapte mari, care să exprime valoarea mo
rală a acestei excepționale forte sociale 
pe care o reprezintă tineretul patriei, tn 
marele forum al tineretului, Congresul al 
X-lea al U.T.C., s-a conturat limpede con
știința comunistă a tinerilor. Ea repre
zintă chezășia că această ..generație a 
Programului" va înflori grădina țârii mai 
bogat, mai armonios, construind din

spiritul legii morale pe care le-o insuflam, 
întotdeauna s-au născut copii frumoși și 
teferi pe pămîntul românesc, niciodată 
copiii de pe pămîntul românesc n-au avut 
frumusețea și culoarea și inteligența și o- 
rizontul de idei și sentimente pe care 
prezentul efervescent în care trăim li-l 
dezvăluie. Un copil dintr-un sat îndepăr
tat de munte desenează. Tema este : cum 
va arăta satul in anul 2 000. Iar copilul 
desenează firesc și bucuros blocuri zvelte 
și colorate, străzi spațioase, un aeroport. 
Profesorul nu se miră. întreabă doar cum 
Vor fi posibile toate acestea și copilul răs
punde: .Cind vom realiza Programul". A- 
ceasta nu este o fabulă, nici o metaforă, 
este un fapt real. Un fapt real petrecut 
intr-un sat anume din județul Harghita, 
fără doar și poate. în nenumărate sate 
din tară faptul s-a petrecut întocmai cum 
l-am povestit aici. Cum va arăta patria 
noastră in viitor ? Este cea mai tulbură
toare întrebare pe care și-au pus-o întot
deauna patrioții. dar noi. contemporanii 
acestei granițe dintre cincinale știm cum 
va arăta. Noi. contemporanii cincinalului 
revoluției tehnico-științifice. noi, cărora 
cuvintul revoluție ne este atit de familiar 
Cum va arăta Viitorul patriei noastre 7 
Se poate răspunde cu tot atîtea pagim 
cite are Programul Partidului Comu
nist Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate Și 
înaintare a României spre comunism, se 
poate răspunde cu cifrei■> planului cinci
nal 1976—1980 în mină O justificată mîn- 
drie ne face să avem convingerea că toate 
acestea vor deveni realitate, pentru că 
întotdeauna cind Partidul a trasat drumul 
pe care trebuie $ă-l parcurgi România

comunism se va afla permanent omul — 
factorul esențial al dezvoltării economice 
sociale — satisfacerea plenară a cerințe
lor sale de viață în continuă creștere și 
diversificare, afirmarea neîngrădită a per
sonalității umane" •— se spune în Pro
gram și astfel, negreșit, societatea aceea 
o vom construi în patria socialistă a vii
torului, in care omul să se dezvolte armo
nios și liber, neîngrădit, societatea pentru 
care munca este o înaltă cinste și onoare 
și singurii fii ai ei demni de respect sini 
cei care muncesc. Ne putem imagina vii
torul patriei nu numai in funcție, de pla
nificarea lucidă și sigură a acestui viitor, 
ci și în funcție de garanția prezentului 
constituit în funcție de realizările noastre 
de azi, putem gindi la realizările noastre 
de miine. „Ceea ce am înfăptuit pînă a- 
cum e o garanție că vom realiza progra
mul stabilit de Congresul al Xl-lea. Nu 
va fi ușor, desigur. Mă-’ gîndesc la cei din 
Bistrița, la cei din Sălaj, din Botoșani, din 
Vaslui care trebuie să obțină o creștere 
a producției de aproape cinci ori. Există 
un număr important de județe care tre
buie să facă eforturi foarte mari. Este de 
la sine înțeles că în abordarea probleme
lor dezvoltării în cincinalul viitor trebuie 
să pornim de la necesitatea unirii tuturor 
eforturilor. Altfel, cum am putea obține 
în cinci ani o creștere de cinci ori a pro
ducției industriale în unele județe ?" — 
Am ales acest pasaj din cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la ședința co
mună a consiliilor oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară și germană, pen
tru că poartă, cu sine cîteva idei extraor
dinar de prețioase, ca și o imagine gran
dioasă a efortului națiunii pentru dezvol-

tare și principiile acestei dezvoltări. Deci, 
sînt județe care trebuie să-și sporească de 
cinci ori producția industrială și, firește, 
și-o vor spori. România viitoare va fi 
o țară in care afirmarea creativității tu
turor membrilor societății nu este numai 
posibilă, ci obligatorie. Fericirea, realiza
rea noastră personală devine astfel o 
chestiune de stat și o obligație, cea mai 
frumoasă obligație socială din cite se pot 
concepe. Cu același prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spunea : „Toate aces
tea deschid perspectiva ca in 1980 să 
avem o nouă structură economico-socială 
a țării, o nouă geografie economică, poli
tică și socială, să obținem o dezvoltare 
puternică a forțelor de producție în toate 
județele țării, o creștere a clasei munci
toare — forța socială care are menirea 
principală de a asigura înaintarea inU 
gului popor, sub conducerea comuniști 
spre societatea socialistă multilateral 
voltată. spre societatea Comunistă".

La ora actuală, numai piteștenii au în
vățat 250 de meserii noi, cincinalul re
voluției tehnico-științifice va reprezenta 
nenumărate premiere industriale absolute. 
Omul va avea putința să se realizeze la 
orice nivel, pe măsura posibilităților, vo
inței și puterii de muncă, talentului șl 
creativității sale, înclinațiilor sale. Pe tot 
cuprinsul patriei sute de mii de tineri 
care au creat practic noi industrii româ
nești fac din meserie o vocație și din 
pasiune, meserie. Cincinalul viitor pregă
tește pentru cetățenii patriei un milion de 
noi locuri de muncă, aceasta reprezintă 
desigur o garanție de ridicare a nivelu
lui de trai, de sporire a veniturilor, re
tribuția nominală se va majora față de 
anul 1975 cu 24—26 la sută. Dar aceasta 
mai înseamnă și o excepțională lărgire a 
orizontului de cunoaștere, aceasta înseam
nă meserii noi și școli noi, aceasta în
seamnă noi laboratoare de cercetare, a- 
tingerea unor înalți parametri șl sporirea 
productivității muncii, aceasta inseam- 

a cifrei noi“ 
cludent al efervescenței fără 
care o va atinge dezvoltarea patriei. 1

Cum va arăta patria noastră cind Pro
gramul va deveni realitate ? Să ne-o ima
ginăm in funcție de marile noastre proiec
te de urbanizare a satului, de sistemati
zare - teritorială, in funcție de marile 
artere rutiere pe care le vom deschide. 
Să ne-o imaginăm ca pe o vastă și uni
tară construcție a spiritului in care fie
care se va recunoaște prin ceea ce are 
esențial, superior, adevărat. „Ca rezultat 
al dezvoltării în ritm înalt a întregii ac
tivități economico-sociale. produsul social 
va crește într-un ritm mediu anual de 
8—9 la sută, fiind în 1980 de aproape 1 400 
miliarde de lei. Totodată, venitul național 
va crește într-un ritm de 9—10 la sută, 
depășind, Ia sfîrșitul cincinalului viitor, 
800 miliarde de lei“ — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raportul la cel de 
al Xl-lea Congres al Partidului Comunist 
Român, și toate aceste uriașe cifre însu
mînd banii națiunii sînt expresia efortu
lui nostru și al dorinței noastre comune 
de a atinge acest viitor al Patriei cu acea 
baghetă fericită a bunăstării care îngă
duie dezvoltarea liberă a personalității 
umane,, așa cum este înscris in Progra
mul partidului cu literă de lege.

Programul, cincinalul care începe, este 
mai cu seamă al tinerilor Ei sint viitorul 
și lor le este destinat viitorul, beneficiari 
și proprietari ai fabricilor, timpurilor, uzi
nelor, școlilor, ei sînt astfel beneficiarii șl 
proprietarii propriului lor viitor. Conștiin
ța lor revoluționară, fermitatea in princi
pii, autodepășirea și ejortul cotidian care 
la noi se cheamă eroism cotidian — pentru 
că efortul, avind un astfel de țel, își de
pășește condiția de efort — demonstrate cu 
atîtea prilejuri au acum un timp gran
dios de desfășurare. Chemați să constru
iască cea mai frumoasă patrie din toate 
cite au fost vreodată, ingineri și poeți, 
visători îndrăgostiți de culoarea și puri
tatea aerului românesc, priceperea, talen
tul și abnegația lor vor fi reperele pentru 
marile fapte care-i așteaptă. Congresul 
culturii și educației socialiste din anul vii
tor, continuind programul ideologic al 
partidului, exprimat cu claritate la Con
gresele al X-lea, al Xl-lea, în Codul eticii 
și echității socialiste și în Programul 
partidului, care a devenit carta dezvoltă
rii noastre, va însemna un alt moment 
de profundă analiză, de conturare clară 
a principiilor noastre etice, morale, 
politice. Pentru aceasta tinerii sint 
chemați, așa cum emoționant spunea 
secretarul general al partidului la 
congresul tineretului, „să nu-și precupe
țească nici un efort, la nevoie să poată 
să-și dea și viața pentru aceste idealuri'." 
Tineretul este chemat să demonstreze ast
fel că este o forță socială pe care patria 
poate să conteze, că are și cunoaște im
perativul necesității acestor atribute — 
cinstea, devotamentul, puterea de muncă 
și capacitatea creatoare care să-l faci 
să-și confunde viața cu viața Patriei.

„Ne exprimăm convingerea că întregul 
nostru popor — clasa muncitoare, țărăni
mea. intelectualitatea, toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalitate — va 
face totul pentru a începe noul an cu 
succese tot mai însemnate în toate do
meniile de. activitate, pentru realizarea e- 
xemplară a sarcifijtor de plan, pentru în
făptuirea politicii partidului nostru, pentru 

. prosperitatea și măreția patriei noastre" 
— sint cuvintele unui mare patriot, chin
tele tovarășului - Nicolae. Ceaușescu adre
sate națiunii, acum, in. pragul Anului Nd^i.

Din piepturile noastre, ale tuturor, c£A 
douăzeci și unu de milioane adunați in 
uriașa aulă ă .Universității 'Viitorului co
munist al României la unison, să adre
săm patriei urarea de tinerețe fără bă- 
trinețe, de strălucire și neasemuită fru
musețe, de libertate și înflorire, așa cum 
ne îndeamnă secretarul general al parti
dului. așa cum ne îndeamnă cugetele 
noastre de oameni liberi in țară liberi, 
pentru care nici un drum luminos nu 
este închis.

8MARANDA JELESCU
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Urare tinerească, după datini, 
la sediul Comitetului Central al partidului 

AȘA CUM PREȘEDINTELE REPUBLICII ARATĂ 
SA URCE ȚARA T1NĂRĂ ȘI DREAPTĂ, 

SPRE COMUNISM — O ALTĂ, NOUĂ, TREAPTĂ !
Cuvîntul tovarășului Nicolae

Dragi tovarăși tineri,
Dragi pionieri.
Doresc să vă mulțumesc vouă, 

tuturor tinerilor și pionierilor, în 
numele cărora ne-ați adresat as
tăzi aceasta urare pe care o con
siderăm, de fapt, închinată par
tidului și poporului nostru care 
au realizat cu succes cincinalul 
înainte de termen, au ridicat pa
tria noastră socialistă pe noi 
trepte de progres și bunăstare.

De asemenea, doresc să adre
sez, cu acest prilej, întregului ti
neret, tuturor pionierilor și co
piilor patriei noastre socialiste 
cele mai calde felicitări pentru 
tot ceea ce au înfăptuit în acest 
an și în anii cincinalului, pentru 
dăruirea cu care au muncit și 
învățat, făcînd totul pentru a-șl 
însuși minunatele cunoștințe din 
toate domeniile, pentru a fi 
demni fii ai patriei, continuatorii 
de miine ai construcției socialiste 
și comuniste, pentru a putea ține 
cu mîndrie sus steagul tării și 

partidului, a asigura, în conți- 
re, un viitor tot mai demn 

- lâniei socialiste. (Aplauze pu
ternice, urale ; se scandează 
,,Ceaușescu-P.C.R.“).

încheiem anul 1975 și, totodată, 
cincinalul 1971—1975 cu strălucite 
victorii în toate domeniile de ac
tivitate. Toate acestea sînt rodul 
muncii tuturor oamenilor din pa
tria noastră, fără deosebire de 
naționalitate, a întregului popor. 
La toate acestea, întregul tineret, 
precum și voi, pionierii, toți co
piii patriei noastre au adus păr
ticica lor de contribuție. In tot 
ceea ce s-a realizat, fiecare mun
citor, fiecare țăran, fiecare inte
lectual poate vedea o parte din 
munca sa, din gîndirea sa, din 
voința sa de a face din România 
o țară tot mai îmbelșugată, li

beră șl Independentă. (Aplauze 
puternice, urale).

Intr-adevăr, nu este întreprin
dere, unitate agricolă de stat sau 
cooperatistă, instituție, nu se 
poate găsi un colț al țării unde 
tineretul să nu fi fost prezent și 
să nu-și fi adus contribuția la 
toate aceste mărețe realizări. De 
altfel, Congresul Uniunii Tinere
tului Comunist, a sintetizat a- 
ceastă contribuție adusă de tine
ret, și a trasat, totodată, căile u- 
nei activități și mai intense și 
mai bogate a întregii generații 
tinere pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste. (Aplauze, u- 
rale).

La fel au muncit șl pionierii j 
desigur, unii dintre voi erați 
încă mici acum 5 ani. Mulți din
tre voi ați crescut odată cu acest 
cincinal. In următorul cincinal, 
veți deveni tineri, membri ai 
Uniunii Tineretului Comunist și 
vă veți asuma și voi răspunderi 
tot mai mari în dezvoltarea ge
nerală a țării. In acești cinci ani, 
copiii, pionierii patriei noastre, 
au dobîndit și ei — ca urmare 
a politicii partidului — condiții 
tot mai bune de viată și învăță
tură. Ați crescut, dragi copii și 
dragi pionieri, într-o țară nouă, 
în care poporul este pe deplin 
stăpîn pe destinele sale și ați în
vățat că mai presus de toate tre
buie să vă iubiți țara, să iubiți 
partidul, să faceți totul, întotdea
una, pentru ca poporul nostru, 
patria noastră să fie tot mai 
mîndră și mai frumoasă ! (A- 
plauze, urale ; se scandează : 
,,Ceaușescu-P.C.R,“).

In urările voastre v-ați referit 
la trecutul glorios de luptă al 
poporului nostru. Intr-adevăr, 
ne-am născut și sinte^n aici de 
mii de ani. Vorbind ia figurat 

— referindu-mă la forța poporu
lui nostru — noi am crescut pe 
aceste pămînturi de peste 2000 
de ani. Și sîntem hotărîți ca alte 
mii și mii de ani să asigurăm 
aici, pe pămîntul României, po
porului nostru o viață comunis
tă, liberă, în marea familie a po
poarelor libere de pe planeta 
noastră. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează : „Ceaușescu- 
P.C.R.“).

Ce vă pot ura acum, în pragul 
noului an ? Pornim la un nou 
drum, trasat de Congresul al XI- 
lea ; avem un minunat Program 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de îna
intare spre comunism. Cincinalul 
viitor va avea un rol hotăritor 
pentru înfăptuirea acestui pro
gram măreț de dezvoltare a pa
triei noastre. Stă în puterea în
tregului nostru popor ca, în strîn- 
să unitate, sub conducerea par
tidului comunist, să realizeze a- 
cest program. Și avem ferma 
convingere că-1 va realiza !

Vouă, tineretului, vă doresc să 
fiți în primele rînduri în munca 
și lupta pentru înfăptuirea tu
turor obiectivelor, a întregului 
program de dezvoltare a patriei 
noastre în 1976 și în întreg cin
cinalul următor. (Aplauze puter
nice. ur,ale).

Celor din licee, din școli, din 
universități, din toate facultățile 
vă doresc succese cit mai mari 
la învățătură ! Să faceți totul 
pentru a vă însuși cele mai mi
nunate cunoștințe din toate do
meniile de activitate ! Societatea 
pe care noi o construim este so
cietatea muncii, dar și societatea 
științei și culturii înaintate. Nu
mai o asemenea societate va fi 
cu adevărat cea mai dreaptă so
cietate din lume, care va asigura

Ceausescu.>
omului bunăstarea și fericirea. 
Vă doresc, deci, să obțineți suc
cese tot mai mari in însușirea 
tuturor acestor cunoștințe și in 
muncă ! (Aplauze puternice ; 
urale).

Vouă, tuturor pionierilor șl co
piilor, vă doresc, in primul rind. 
să aveți o copilărie cit mai feri
cită. Să depuneți toată capacita
tea voastră de copii pentru a în
văța și a învăța, pentru a putea 
să intrați miine in rîndurile ti
neretului comunist, să duceți, 
mai tirziu. pe umerii voștri ma
rea operă pe care înaintașii, pă
rinții voștri au infăptuit-o și o 
înfăptuiesc pe pămîntul patriei 
noastre socialiste !

Aveți condiții minunate — șl 
spre voi, dragi tineri și dragi 
pionieri, se îndreaptă toată min- 
dria și încrederea partidului, po
porului nostru, știind că pregă
tim urmași demni care vor duce 
înainte făclia comunistă, de 
dreptate, de omenie, de bună
stare. fericire și independență a 
patriei noastre socialiste. (Anlau- 
ze. urale : se scandează : 
„Ceaușescu și poporul". 
„Ceaușestu-P.C.R").

Urez părinților voștri, deci în
tregului nostru popor, vă urez 
vouă, întregului tineret, pionieri
lor și tuturor copiilor patriei 
noastre un an de bunăstare și 
fericire !

La multi ani, dragi tineri și 
dragi pionieri și copii • (Aplauze 
și urale puternice. Se scandea
ză : ..Din adîncul inimii,
Ceausescu-tincrii“ ; ..Ceaușescu- 
P.C.R.**.  Toți cei prezinți aclamă 
cu înflăcărare pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Comi
tetul Central, pentru secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu).

Impresionantă
^-«^itetului Central s-au 

oprit, odată cu alaiul copiilor 
și tinerilor, numeroși bucureș- 
teni, pentru a transmite în a- 
cest prag de An Nou și de nou 
cincinal aceleași gînduri și 
sentimente.

Tinerii colindători sînt primiți 
cu dragoste și căldură de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, de to
varășii Ștefan Voitec, Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Lina Ciobanu, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea. Gheorghe Pană, Ion Pă- 
tan, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu. Leontc Răutu, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan 
Andrei. Iosif Banc, Mihai Da- 
lea, Mihai Gere, Nicolae Gio- 
san, Ion Ioniță. Vasile Patilineț, 
Ion Ursu.

Sînt prezenti Ion Traian Ște- 
fănescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.. ministru pentru pro
blemele tineretului, Ion Sasu, 
președintele Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România, și Constan
tin Boștină, președintele Con
siliului Național al Organizației 
Pionierilor.

In pitorești straie populare 
sau în cele specifice străvechi
lor obiceiuri și îndeletniciri pe 
care le evocă, în costume de 

epw-a sau ale zilelor noastre, 
sutele de colindători, băieți și 
fete, școlari și pionieri, tineri 
muncitori și studenți, aduc, în 
acompaniamentul pocnetelor de 
bice, al clinchetelor de clopoței 
și sunetelor de buhai, mesajul 
de aleasă sensibilitate și robust 
optimism al plugușorului, înno
bilat prin noile semnificații pe 
care i le-a adăugat prezentul 
socialist :

Aho, aho,
Cu urări vesele de sărbători. 
De o mie nouă sute șaptezeci 

și șase de ori,
Să răsune urările noastre,
Ca-n datini și obiceiuri

străbune, 
Pentru cei ce-și iubesc fierbinte 
Poporul și glia,
Si duc spre culmi de glorie

mîndria 
Republicii Socialiste România I 
Aho, aho,
Că au venit din a țării zare 
Trei milioane de uteciști, cu 

urare
Că e zi mare, de sărbătoare, 
Și două milioane de pionieri, 
In suflete cu primăveri, 
Și cu năzdrăvane puteri.
Ei, Feți-Frumoșii comuniști ai 

acestui popor, 
Purtători ai cravatelor roșii cu 

tricolor.

Grupuri folclorice din toate 
ariile etnografice ale țării ilus
trează, într-o sugestivă mișcare 
coregrafică inspirată din fru-

manifestare sărbătorească
’’rtnisețilfrere' neasemuit ale dan- Dup tind din veac în veac pentru
sului nostru popular, versurile 
prin egre crainicii vestesc so
sirea Reprezentanților tuturor 
zonelor țării, animați, cu toții, 
de bucuria soliei ce o poartă. 
Evocînd momentele de puterni
că rezonanță patriotică ale 
luptei poporului nostru pentru 
neatîrnare socială și națională, 
corul colindătorilor cîntă sen
surile profunde prin care pre
zentul socialist îmbogățește glo
rioasa noastră istorie :
Noi venim cu urarea din miile 

de ani
După cum spun izvoarele 
Și scrie in carte, —
Venim de la Burebista și de 

mai departe
Venim cu urările din datini, 
De la Basarabi și de la

Mușatini 
De la Rovine, de la Podul

Înalt și Călugăreni 
Pe firul strămoșeștii noastre 

vremi.
Venim cu istoria,
De la Mihai, Tudor, Bălcescu și 

lancu și Horia,
Venim cu vitejeștile fapte
De la Grivița din șaptezeci și 

șapte 
Venim din veacuri, netăgăduită 

prezență
Cu aspirațiile noastre
De independență,
De dreptate, de suveranitate. 
Venim, venim cu fapte vitejești 
De la Oituz, Mărăști și

Mărășeștl,

victorie. 
Partidul ii estd istoriei memorie. 
Cu el stegar in fruntea țări} 
Am înfăptuit insurecția

Eliberării. 
Cu el ne-am înnoit țara și 

inima 
Și prin fapte de muncă 
Vom scrie noi cronici 
Pe proaspăta coală 
De epopee națională.
Să știe urmașii, să știe deplin 
Cum țării îi scriem comunistul 

destin. 
Iși face apariția, tras de un 

grup de colindători, nelipsitul 
car alegoric, împodobit cu brazi 
și beteală. în acest timp, vorni- 
ceii, în costume populare sau 
salopete de muncă, își continuă 
urarea, pe fondul sonor al 
imnului „Partidul-Ceaușescu- 
România", exprimînd în versuri 
ceea ce, pe drept cuvînt, se 
pțoate socoti marea faptă isto
rică a ultimilor cinci ani din 
devenirea României contempo
rane :
Că am venit cu toată țara, val, 
La poarta Comitetului Central 
La sfirșit de cincinal.
Știm că era mult mai cuminte 
Să venim cu cîteva luni 

înainte.
Căci oamenii țării, harnici și 

buni, 
Făcînd în muncă adevărate 

minuni, 
Muncind cu foc,
Cu toții la un loc,
Au înfăptuit cincinalul înainte

de soroc. 
[ S-aducem urare, cu toții, in cor, 
I Celui mai bun fiu al acestui 
v _ popor

Că are inima mare cit țara
' Si poartă in inimă primăvara : 

Secretarul general, înțelept, 
cutezător 

Și marele bărbat de stat 
în care geniul românesc 

se-ntrupează 
Ca-n ghindă stejarul
Ca soarele-n rază.
Viața lui este exemplu de vază 
Pe care, în rind, generații-l 

urmează 
Copilul și tînărul și virstnicul 

vor
Să-i semene lui, strălucit 

luptător 
Colindătorii folosesc prilejul 

pe care îl oferă frumosul obi
cei al plugușorului pentru a ra
porta partidului și secretarului 
său general că tineretul patriei 
și-a adus întreaga sa contribu
ție la această mare realizare a 
României socialiste :

în cincinalul care a trecut 
Poporul dirz pe sine s-a-ntrecut. 
A înflorit țara între hotare, 
Faima crescindu-i in lumea cea 

mare. 
Bogată, primenită, avîntată, 
în țara tînără de azi se-arată 
Treizeci de Românii de altădată, 
în cincinalul ce-a trecut 
Cu spor și-au dat și tinerii 

obolul lor. 
Cu anii lor fierbinți,

incandescenți 

Ei pretutindenea au fost 
prezenți 

Și-și dăruie întreaga lor putere 
în fabrici, pe ogor, pe șantiere, 
în școli și facultăți, in noile 

laboratoare 
Și sub drapel, in haine militare.

Din glasul crainicului recita
tor răzbate mîndria datoriei îm
plinite :

Așa ni-e graiul
Cum ne este portul
Făcînd urarea, noi ne dăm 

raportul
Și noi,
Noi, tinerii, cu vrednicie
Am fost, în cincinal, la datorie. 
Iar dacă am avut în toate spor 
E că sîntem ai bravului popor 
Parte a lui,
A marelui întreg,
Cum tinerii din țară o-nțeleg. 
Iar de ni-e sufletul de fapte 

mari avid 
E că ni-e-n frunte un încercat 

partid 
Partidul drag al vremurilor noi 
Care și-a pus nădejdile în noi.

Raportului tinerilor li se ală
tură cel al micilor pionieri, 
rostit cu glasuri cristaline vi- 
brînd de emoție :
Și noi, noi, pionierii, cu mîndria 
Am fost in cincinal, la datorie, 
Să-mbogățim și noi 
Al patriei avut
Așa precum partidul ne-a cerut. 
Fruntași la școală, la învățătură 
Noi știm munci cu țara pe-o 

măsură 
Pe toate șantierele obștești 
Veneau detașamentele 

pionierești

Să-arate voinicește 
Că se poate
Cind generațiile sînt unite toate, 
Noi, fiii țării facem legământ 
Să ne unim in fapte și în gînd 
Pe trunchiul țării strinși ca o 

cunună, 
Muncind cu toți in patria 

străbună, 
Cu toții fii ai marelui Partid 
Gindind la zările ce se deschid 
Cu brațul și cu jnintea zi de zi 
Spre viitor noi punem temelii 
Să urce țara tinără și dreaptă 
Spre "comunism o altă, nouă 

treaptă.
în versuri vibrante, recitatorii 

dau glas sentimentelor de încre
dere și dragoste pe care, cei mai 
tineri cetățeni, le nutresc față 
de partid, față de secretarul său 

. general :
In anul ce-și adună noi puteri 
Sosesc cincizeci și cinci de 

primăveri 
De cind partidul s-a născut, in

țară, 
Ca semn de minunată primăvară. 
De-atunci nălțindu-și flacăra 

chemării, 
El ne rămase primăvara țării. 
Dacă sîntem cu visul împlinit 
E că partidul ne-a călăuzit 
Această zestre-a noastră, așadar, 
O dăruim partidului în dar. 
Căci ne-a crescut pe-acest 

frumos tărîm 
Partidul țării, Comunist, Români 
Aceasta este bogăția care 
Ni se revarsă astăzi în urare.

Sînt evocate apoi marile eve
nimente politice ale anului care 
se încheie, evenimente de o 
mare însemnătate pentru viito
rul tineretului și al întregii țări: 
Prin inimi și prin cugete ne 

trece 
Lumina din Congresul 

unsprezece 
Cind la tribună țara noastră 

toată 
Ni se rostea cu voce răspicată. 
Avem temei, 
Pentru popor și neam, 
Cel mai măreț și comunist

Program. 
Din el ni se deschide clar vieții 
■Congresul al zecelea al tinereții 
Nalt forum, unde uteciștii țării 
Răspuns au dat Partidului,' 

Chemării. 
Rînd pe rînd, tineri și pio

nieri exprimă în versuri înflă
cărate, învățămintele pe care 
le-au tras din îndemnurile adre
sate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescp la marele forum al 
tinerei generații din patria noas
tră : 
Codul comuniștilor să fie 
Mereu, in noi, îndemn la datorie. 
El să ne spună proaspăt, zi de zi, 
în conștiință, crezul : a munci. 
Și a trăi așa cum ne învață 
Partidul, propria noastră viață. 
E munca datorie de onoare 
Ce-a dat putere clasei 

muncitoare 
Istoria s-o-ndrepte către noi. 
Vom fi ai muncii pașnici, bravi 

eroi. 
Cutezători să împlinim destinul 
Pe care’naintașii îl visară 
Purtînd in timp o flacără 

eternă 
De dăruire revoluționară. 
Acum cind România are nume, 

renume, 
Cunoscut în larga lume. 
Ca luptători, un gînd ales ne 

leagă 
De ceilalți luptători, 
Din lumea-ntreagă 
Cu gînd de pace și prietenie 
De pe socialista țării glie. 
Legați sîntem cu țări din lume 

care
Se luptă dirz pentru neatîrnare. 
Partidul nostru cere-o așezare 
Cinstită, omenească-ntre popoare. 
Să nu mai fie nicăierea rob 
Și să dispară foamea de pe glob. 
Și fiece popor stăpîn să fie

Pe munca luf
Pe-a țării avuție.
Prin gîndul lui, prin propria sa 

faptă 
Azi, președintele Republicii

arutt
Voința României, lupta ei 
Spre-o lume tot mai bună și mal 

dreaptă, 
încrederea Partidului în noi 
Va crește-n muncă înflăcărați 

eroi.
Și oameni drepți 
Cinstiți, de omenie 
Ca să îi fim partidului mîndrie. 
Uniți in cuget și in muncă, noi 

toți 
Români, maghiari, germâni și 

de alte naționalități.
Un grup de mici colindători 

se desprinde din alai, se apropie 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, de 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat, pentru a le 
ura, prin versurile tradiționalei 
sorcove, viață lungă și nesecată 
putere de muncă :
Aceste-s gîndurile, vrerea, dorul 
Pe care le-am adus cu

Plugușorul 
Și sorcova luminii noastre care 
Vi le-am adus 
de Anul Nou urare.
Să ne trăiți, strălucitori ca 

soarele in zori
Și sănătoși mereu ca 

Feți-Frumoșii
Pe care i-au visat de mult 

strămoșii, 
îngăduit ne fie, nouă, tinere 

vlăstare 
Să vă dorim din suflet, iubit și 

drag părinte 
Ani fericiți și rodnici, 

statornică urare l 
Și-un legămint solemn : să 

mergem înainte! 
Să ne trăiască al țării președinte 
Noi îi urăm cu inimă fierbinte 
Mereu, 
în drumul către viitor 
Că-n glasul său vorbește un 

popor I 
Din adîncul inimii — 
Ceaușescu — tinerii 
Sorvoca, 
Vesela, 
Să trăiți, 
Să înfloriți, 
Ca un măr, 
Ca un păr, 
Ca un fir 
De trandafir. 
Tare ca piatra 
Iute ca săgeata, 
Tare ca fierul 
Iute ca oțelul.
La anul și la mulți ani, dragi 

tovarăși
Că la anul vom veni iarăși.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu îm
brățișează cu căldură pe micii 
colindători, îmbujorați de emo
ția acestui moment care va ră- 
mîne adine întipărit în memoria 
lor. îp acest timp răsună, în cor, 
urările întregului alai de colin
dători.

Secretarul general al partidu
lui și președintele țării, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, se 
adresează apoi pionierilor, elevi
lor, studenților și tinerilor cwe 
au bucuria să participe la aceas
tă tradițională intilnire.

Ropote nesfîrșite de aplauze, 
urale îndelungate și însuflețite 
ce răzbat din sutele de piepturi 
tinere însoțesc cuvintele secre
tarului general al partidului. Se 
scandează „Din adîncul inimii — 
Ceaușescu—tinerii", „Ceaușescu 
—P.C.R.“, „Ceaușescu și po
porul".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu se 
fotografiază apoi împreună cu 
colindătorii, care sînt invitați în 
sediul Comitetului Central, unde 
sînt răsplătiți, cu daruri, după 
datină.
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„Aveți, dragi prieteni tineri, o perspectivă minunată in fața 
voastră. Pentru realizarea obiectivelor programului elaborat de 
Congresul al XI-lea merită să vă consacrați toate forțele și, 
dacă este nevoie, să vă dați chiar și viața pentru ca România 
să meargă ferm spre comunism !“ NICOLAE CEAUSESCU

(Din Cuvîntarea la ședința festivă de deschidere a Congresului 
al X-lea al U.T.C., a Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. și a celei 
de a treia Conferințe Naționale a Organizației Pionierilor)

... . ................ . ....... . ........
Cast Lrarîspaoețl îo poetica acest 
vjhraet Meron jmtra tmbaaătă*  
țlrea tatregn activități, adresat 

generații de către 
heretantf geșmd sî partidshii?

Ancheta ■ ■.fȘH.țitVi i t i ncretu lui“

ș i.i1Fiecare asociație a studenților comuniști 
colectiv de educație prin muncă

și pentru muncă!"
președinte al Consiliului Uniunii 

Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România

Din primele zile ale anului

VOM ACȚIONA CU TOATE FORȚELE
pentru îndeplinirea hotăririlor Forumului tineretului comunist

Trebuie afirmat, de la început, 
că în atmosfera de lucru care a 
caracterizat lucrările forumului 
tinerei generații, hotărîrile 
adoptate în spiritul Indicațiilor 
din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu reprezintă 
repere esențiale care orientează 
activitatea asociațiilor studenți
lor comuniști în această perioa
dă, care au determinat în mod 
firesc analizarea și așezarea în
tregii noastre activități în sensul 
racordării sale, a planurilor de 
viitor, la exigențele sporite puse 
de conducerea partidului 
asociațiilor studenților 
niști.

Concepută ca factor de
ție comunistă, de dezvoltare a 
răspunderii tuturor studenților 
față de formarea lor ca specia
liști cu o temeinică pregătire, 
eu o înaltă conștiință socialistă 
— întrecerea „Fiecare asociație 
a studenților comuniști — co
lectiv de educare prin muncă și 
pentru muncă I44, răspunde de
zideratului — exprimat de Con
ferința a X-a a U.A.S.C.R. — de 
a promova spiritul de întrecere 
între colectivele studențești, cu 
deosebire la nivelul anilor de 
studiu și facultăților, de a întări 
exigența și de a dezvolta opinia 
colectivă față de pregătirea pro-

în fața 
comu-

educa-

Doar cîteva ore ne despart de începutul 
unui nou an, primul an al cincinalului re
voluției tehnico-științifice — cincinalul 
chemat să propulseze România in rîndul 
țărilor dezvoltate ale lumii. Pentru orga
nizațiile noastre de tineret sarcinile viito
rului cincinal incumbă răspunderi sporite, 
solicită din plin inițiativa creatoare a 
tuturor tinerilor patriei, invită la declan-

șarea unor acțiuni concrete de mare efica
citate, pe măsura forței și entuziasmului 
generației tinere.

Forumul tineretului comunist a desemnat 
cu precizie direcțiile viitoare ale activității 
organizației și a creat un cadru fertil pen
tru valorificarea tuturor inițiativelor tine
rești. Redacția noastră, pornind de la 
ideea că este necesar să se treacă la acțiu-

ne chiar din primele zile ale anului pentru 
îndeplinirea integrală a sarcinilor sta
bilite, a efectuat o largă anchetă soli
citând interlocutorilor dezvăluirea proiec
telor imediate, proiecte care au la bază 
ideile cuprinse în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în celelalte documente 
ale forumului tineretului. La întrebarea 
adresată de redacție, întrebare izvorîtă di-

rect din cuvintele adresate participanților 
la Congres de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a conturat ca un corolar, un 
unic răspuns — hotărire și îndemn, tot
odată —: Să dăm a-nsuflețirii noastre 
vamă pentru îndeplinirea obiectivelor 
noului cincinal începînd chiar din prima zi 
a anului 1976.

Cincinalul viitor la cota celor mai inalte 
cuceriri ale științei și tehnicii!

Constantin Faina prim-secretar al Comitetului 
județean Brașov al U.T.C.

primăvară și de vară — vor 
funcționa 20 de tabere de mun
că patriotică în care vor munci 
peste 4 000 de elevi. în județul 
nostru funcționează, în prezent, 
149 de microferme și micro-

C.A.P.-uri în care elevii parti
cipă direct la efectuarea tutu
ror lucrărilor agricole. în anul 
1976 valoarea lucrărilor presta
te de către elevi se va ridica la 
suma de 3 800 000 lei.

Congresul al X-lea al U.T.C. a 
hotărît declanșarea, pentru anii 
următori, a întrecerii „Tineretul 
— factor activ în realizarea cin
cinalului revoluției tehnico-știin- 
țifice", stimulatoare atît pen
tru membrii comitetului ju- 
dețean U.T.C.. cit si pentru ute- 
ciștii brașoveni. ” ‘ ~ - —
cut faptul că 
șov se bucură 
tradiții în ceea 
te mișcarea de invenții și ino
vații, în perfecționarea con
tinuă a procesului de producție. 
Ne-am gîndit că, în cadrul a- 
cestei întreceri, trebuie să con
tribuim cu inițiative proprii, 
ceea ce, fără îndoială, îi va îm
bogăți conținutul. Iată succint 
două dintre inițiativele pe 
care le preconizăm : prima, 
purtînd titulatura „Ștafeta cin
cinalului revoluției tehnico- 
științifice*  își propune să 
realizeze, pe de o parte, o cen
tralizare a celor mai bune re
zultate obținute de către ute- 
ciști în focul întrecerii și, pe de 
altă parte, valorificarea acestor 
rezultate cu rapiditate în pro
ducție. Prin cea de-a doua ini
țiativă — intitulată „Fiecare co
misie profesional-științifica de 

nivel de întreprindere, să re- 
țP

Este cunos- 
județul Bra- 

de frumoase 
ce priveș-

zolve o problemă tehnică de In
teres major pentru întreprinde
rea respectivă44, ne propunem să 
stimulăm, cu ajutorul organiza
țiilor U.T.C. din diferite sectoare 
de activitate, capacitățile crea
toare ale tinerilor. Mai doresc 
să amintesc, în final, că vom 
acționa pentru îmbunătățirea 
întregii activități din cadrul 
Casei științei și tehnicii din 
Brașov și că, anual, vom orga
niza sesiuni de comunicări ști
ințifice ale tinerilor din produc
ție, studenților și elevilor, se
siuni ce se vor desfășura sub 
deviza „Tineret — cercetare — 
dezvoltare44, urmărind, bineînțe
les, tot valorificarea integrală și 
rapidă a creației științifico-teh- 
nice. în același timp, ne pro
punem să legăm mai strîns 
cercurile pe materii, precum și 
cercurile tehnice din școli de 
preocupările practice ale între
prinderilor, să contribuim și pe 
această cale la revoluționarea 
școlii românești. Sînt acestea 
doar cîteva din inițiativele cu
prinse într-un program de ac
tivitate mai larg pe care l-am 
întocmit imediat după încheie
rea lucrărilor celui de-al X-lea 
Congres al U.T.C.

Colective model de tineri care să trăiască 
și să muncească in chip comunist

lului și înlăturarea excesului de 
umiditate in perimetrele Rasova- 
Cochirleni, Ciobanu-Gîrliciu și 
Peștera-Ivrinezu. Contractele în
cheiate de comitetul județean în
registrează pentru anul viitor o 
valoare de circa 5 milioane lei. 
în cincinalul următor mai avem 
în vedere preluarea și a altor 
obiective de investiții pe care să 
Ie realizăm prin munca patrio
tică a tinerilor între care putem

enumera : executarea unor sec
ții la o navă de 55 000 tdw care 
va intra în construcție pe docul 
uscat din Mangalia, unde ne 
vom implica cu întreaga noastră 
energie, astfel îneît, practic, 
fiecare organizație U.T.C. din 
unitățile economice ale județu
lui să preia în răspundere di
rectă realizarea unui obiectiv 
de investiții.

fesional științifică, de a lichida 
cu desăvîrșire orice tendință de 
neîndeplinire la timp și la un 
nivel corespunzător a obligații
lor din procesul instructiv-edu- 
cativ. Credem că și prin această 
formă de acțiune, asociațiile 
studenților comuniști se vor im
plica mai activ, mai conștient 
în activitățile concertate de 
transformare revoluționară a 
procesului instructiv-educativ, 
în realizarea deplină a integrării 
învățămîntului cu cercetarea și 
producția, pentru transformarea 
instituțiilor de învățămînt su
perior în adevărate centre de 
învățămînt, cercetare și produc
ție, de construcție a socialismu
lui și comunismului în România.

în sfîrșit, dar nu în ultimul 
rînd, concepem întrecerea „Fie
care asociație a studenților co
muniști — un colectiv de edu
care prin muncă și pentru mun
că44 drept un factor important In 
acțiunea noastră hotărîtă pentru 
transformarea fiecărei organiza
ții studențești într-un colectiv 
de muncă și luptă comunistă, 
în participarea noastră la efor
turile întregului popor pentru 
îndeplinirea obiectivelor cinci
nalului afirmării revoluției teh- 
nico-științifice în România.

Liliana Mituit prim-secretar al Comitetului 
județean Cluj al U.T.C. Sensul unic al performanțelor economiei

Educarea tinerelor vlăstare ale patriei 
in spiritul exigențelor comuniste

Mihail Botoagă prim-secretar al Comitetului 
județean Ilfov al U.T.C.

Unul dintre proiectele noastre 
de viitor — în fapt, o inițiativă 
a Comitetului județean Ilfov al 
U.T.C. — ește amenajarea, în 
comuna Ciocănești, a primului 
complex sericicol din județ. 
Acest complex va fi construit în 
mai multe etape iar lucrările 
vor fi efectuate. în întregime, 
de către membrii organizației 
noastre în cadrul Șantierului 
județean al tineretului ce va fi 
deschis în comuna amintită. în 
anul 1976, într-o primă etapă, 
vor fi amenajate pepiniera de 
duzi, pe o suprafață de 5 hec
tare, și plantația de duzi, pe o 
suprafață de 16 hectare. Valoa
rea lucrărilor ce se vor executa 
este estimată la suma de 1 400 000 
lei. Pînă în anul 1977 vor mai 
fi construite 4 hale destinate 
creșterii viermilor de mătase, 
valoarea lucrărilor fiind evalua
tă la 4 500 000 lei. Vreau să men
ționez că și în acest fel, alături

de ceilalți tineri de pe întreg 
cuprinsul țării, și uteciștii ju
dețului Ilfov vor contribui, prin 
acțiunea la care m-am referit, 
la transpunerea în viață a hotă- 
rîrilor Congresului al X-lea al 
U.T.C., la punerea în valoare a 
ideilor secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. idei cuprin
se în Cuvîntarea rostită la des
chiderea lucrărilor forumului ti
neretului. Nu aș vrea să închei 
fără să amintesc că o preocu
pare constantă a comitetului 
județean U.T.C. este și aceea 
de a acționa în scopul sporirii 
contribuției elevilor la buna 
desfășurare a lucrărilor agrico
le. Dintre acțiunile mari la care 
ne-am gîndit voi enumera cîte
va : în vacanța de primăvară 
vom deschide cursuri de califi
care în urma cărora peste 120 de 
elevi vor deveni... motopompiști. 
Tot în cadrul vacanțelor — de

Una din cele mai interesante 
inițiative validate de viața orga
nizațiilor clujene, a căror extin
dere și generalizare ne este re
comandată de congres a fost 
aceea a constituirii unor colec
tive model de tineri care să tră
iască și să muncească în chip 
comunist. Formate pe baza ra
portării cu maximă exigență la 
principiile și normele cuprinse 
în codul moral al comuniștilor, 
colectivele model din județul 
nostru la care mă refer au par
ticularități izvorîte din specificul 
de muncă și viață ale tinerilor. 
Practic, în cursul acestui an, sub 
directa îndrumare și cu sprijinul 
organelor și organizațiilor de 
partid am constituit cele dintîi 
10 colective ale vieții comuniste, 
9 în întreprinderi din municipiul 
Cluj-Napoca, din Turda. Cîmpia 
Turzii și Dej și unul la magazi
nul tineretului „Minerva44 din 
Cluj-Napoca. Desigur, le-am con
siderat nuclee exemplare chiar 
în cadrul organizațiilor din care 
fac parte, demne să fie urmate 
însă de către toți tinerii. Rezul
tatele îndreptățesc pe deplin a- 
ceastă apreciere Tinerii care le 
alcătuiesc iși realizează și depă
șesc sarcinile economice (cei din 
schimburile I și II de la „Sticla44 
Turda, de pildă, au înregistrat 
pină în prezent o producție su
plimentară în valoare de aproape 
3 milioane lei), folosesc integral 
capacitățile de producție și fon
dul de timp (prin preluarea

schimbului fără un minut de în
trerupere, ca în cazul celor din 
secțiile prelucrări, sculerie și 
montaj 3 atelier automatizări de 
la „Metalul Roșu4* Cluj-Napoca), 
respectă cu strictețe disciplina de 
producție și tehnologică, fac do
vada unui înalt spirit muncito
resc, aplicînd principiul autocon- 
ducerii și autocontrolului în pro
cesul de producție, sînt principa
lii promotori ai unor relații in- 
terumane întemeiate pe corecti
tudine și respect reciproc, pe în- 
tr-ajutorare tovărășească, se si
tuează în primele rînduri ale ac
tivității obștești ; într-un cuvînt, 
sînt cu adevărat exemple în 
muncă, în societate, în viața de 
familie. începînd cu 1976 vom 
trece, bizuindu-ne pe experiența 
organizatorică dobîndită, ca și pe 
forța de iradiere a exemplului 
pozitiv oferit, la extinderea nu
mărului de colective ale vieții 
comuniste în rîndul tinerilor clu
jeni. Prima etapă propusă : cele
lalte organizații din întreprin
derile care au acum modelele la 
îndemînă ; apoi ■ ne vom 
centra întreaga atenție 
altor colective de tineri, cum ar 
fi cele de la „Clujana44. dintr-o 
serie de cămine pentru nefami- 
liști, precum și de la nivelul 
unor școli din Cluj-Napoca și 
Turda, în primul rînd fiind co
lectivele de elevi care și-au do
vedit maturitatea politică și 
morală în cadrul concursului 
„Cea mai bună clasă**.

românești in anii viitori:
„Știință-tehnică-producție"

Vasile Văcaru • vicepreședinte al Consiliul'.
Național al Organizației 

Pionierilor : aN.

con- 
asupra

$ tlihtu Dragan președintele Consiliului 
tineret muncitoresc al 

Comitetului municipal București 
al U.T.C.

prim~secretar al Comitetului 
județean Constanța al U.T.C

Fotoreportajul nostru

Rezultatele pozitive dobîndite 
an de an, ca urmare a antrenă
rii permanente a peste 40 000 de 
tineri la acțiunile de muncă 
patriotică, declanșate de comi
tetul județean, ne-au determinat 
să trecem în 1975 la o premie
ră : din obiectivele de investiții 
ale întreprinderii pentru execu
tarea lucrărilor de întreținere și 
exploatare a pajiștilor din cadrul

Direcției agricole județene am 
preluat, încheind un contract în 
valoare de peste 4 milioane lei, 
șantierul din zona Cogealac-sat 
Rimnic care prevede amenajarea 
a 550 ha pășune. în același mod 
vom proceda și în 1976 organi- 
zînd alte două noi șantiere în 
zona Albești-Topalu. Vom con
tinua, de asemenea, lucrările 
pentru combaterea eroziunii so-

Ne propunem ca în cadrul 
inițiativei „Știință, tehnică, pro
ducție44, recomandată de con
gres, să asigurăm cadrul fertil, 
stimulator care să conducă în 
primul rînd la sporirea număru
lui și diversificarea categoriilor 
de tineri preocupați să descope
re soluții tehnice ingenioase, 
simple și eficiente cu aplicabi
litate imediată în producție. Vom 
declanșa. în acest scop, o largă 
acțiune vizind analizarea unor 
serii de subansamble, revizui
rea- proiecte l-or. clc cnocu^ic—-ele 
acestora, redimensionările adec
vate imperativelor unor consu
muri cit mai reduse de materii 
prime, materiale, combustibili și 
energie. Vom crea, încă din 
primul trimestru- al anului, gru
pe mixte de tineri muncitori, 
specialiști din producție, cerce
tare și proiectare al căror obi
ectiv să-1 constituie asimilarea 
unor repere, procurate deocam
dată. din import, pentru redu
cerea cheltuielilor valutare. Pe 
baza calendarului de desfășura
re a sesiunilor tehnica știinfit;- 
ce, cuprinzînd cele mai impor
tante domenii, ne propunem să 
abordăm, pină la șfirșitul anu
lui. cel puțin 100 de tem? do 
cercetare cu accent principal pe 
c&racterul direct aplicativ al 
acestora în producție, pe con
tribuția lor operativă la scur
tarea ciclului experiment-p^ac- 
tică. în același timp, prin sim
pozioane și mese rotunde, prin 
ansamblul activităților de popu
larizare. de râspîndire în masă 
a informațiilor vom urmări ți
nerea la curent a tinerilor de 
toate categoriile, inclusiv elevii, 
printr-o colaborare cît mai efi
cientă cu consiliul municipal al 
elevilor, cu cele mai noi rea
lizări științifice mondiale, cen
trul de greutate al activită
ții de antrenare la actul 
tehnic creator stabilindu-ni-1 la

nivelul organizației, de unde vom 
selecta colective capabile să pre
ia puncte distincte din tematicile 
corespunzătoare nevoilor directe 
ale unităților economice, de 
cercetare, proiectare sau învă- 
țămînt în care aceștia sînt inte
grați.

La Forumul pionierilor, des
fășurat la Cîmpulung Moldove
nesc, s-a născut inițiativa inti
tulată „Programul educației prin 
muncă și pentru muncă în spi
rit revoluționar a pionierilor și 
școlarilor44. Recent, la a 3-a Con
ferință a organizației, această 
inițiativă a căpătat contururi 
precise și s-a transformat In 
principala hotărire a participan- 
ților. In baza ei s-a declanșat 
între unitățile și detașamentele 
de pionieri din întreaga țară o 
rodnică și nobilă întrecere. 
Amintesc doar cîteva dintre

Pină la șfirșitul anului 1976 în toate
întreprinderea județului Prahova politohnici

obiectivele acestei întreceri : In
tensificarea activităților din uni
tăți, detașamente și grupe de 
pionieri pentru îmbunătățirea 
neîntreruptă a rezultatelor la 
învățătură ; desfășurarea unor 
susținute acțiuni politico-edu
cative în rîndul pionierilor șl 
școlarilor, ale comandanților in
structori pentru asigurarea unul 
climat de profundă exigență în 
vederea creării premiselor înlă
turării repetenției la clasele 
I—IV și, treptat, la clasele V— 
VII și în vederea ridicării ni
velului educativ al tuturor ac
tivităților pionierești. Pentru 
materializarea inițiativei putem 
afirma că deja s-au luat prime
le măsuri : detașamentele și 
unitățile de pionieri și-au sta-

i ac-

muncitorești pentru tineret!
Mircea Cosnia

președintele Consiliului 
tineret muncitoresc al

Comitetului județean Prahova 
al U.T.C.

Ce a însemnat cincinalul 
1971-1975 

în viața unui oraș
• S-au construit 5 obiective economice de interes repu
blican • Producția industrială globală a crescut de aproape 
3 ori • Au fost create locuri de muncă pentru 6 000 
tineri ® S-au dat in folosință peste 1000 apartamente 
în două noi cartiere, peste 70 apartamente în 
vile, aproape 1500 locuri în cămine pentru tinerii ne- 
familiști • Spațiile comerciale ale orașului au cres
cut cu aproape 4 000 m.p. iar volumul mărfurilor des
făcute cu amănuntul s-a dublat față de anul 1970 • 
Pentru copiii orașului au fost date în folosință peste 
800 locuri în creșe și cămine, 100 locuri în grădinițe
* S-au construit: un hotel nou, un cinematograf cu 
500 locuri, 40 săli noi de clasă, o stație „Service", 
o centrală telefonică automată, un muzeu • Au fost asfal
tate 40 km drumuri, s-au amenajat 12 km trotuare, 7 km 
rețele canalizare.

Ne-am hotărît să experimen
tăm la întreprinderea „Neptun44 
din Sinaia inițiativa cunoscută 
mai apoi și recomandată spre ge
neralizare de congres sub nume
le de „politehnica muncitorească 
pentru tineret44. După modelul 
— îmbunătățit, -firește, — al ex
perimentului, vom trece în 1976 

Ma organizarea unor activități 
similare la Combinatul petro
chimic Teleajen, precum și la 
întreprinderile de anvelope „Vic
toria44 — Florești, mecanică d'e 
precizie — Breaza, mecanică — 
Cîmpina și „1 Mai**  — Ploiești, 
unde capacitățile de producție 
vor cunoaște creșteri importan
te sau vor fi asimilate tehno
logii de fabricație noi. Vom ur
mări, în principal, trei obiec
tive : organizarea unor cursuri 
de calificare, a unor cercuri de 
perfecționare a pregătirii pro
fesionale și de policalificare, pre
cum și a unor cicluri de infor
mare tehnico-științifică, antre-

nlnd la acestea, cu concursul 
comitetelor de sindicat, al cabi
netelor tehnice,al organelor co
lective de conducere, al unor ca
dre din învățămîntul de specia
litate liceal și superior, întreaga 
masă a tinerilor în funcție de 
nivețul lor de cunoștințe și de
prinderi practice. Nu ne vom 
limita, desigur, la transmiterea 
unor principii teoretice ci vom 
avea în vedere, prin alcătuirea 
unor programe analitice com
plexe, însușirea tehnologiilor și 
metodelor avansate de lucru și, 
în același timp, a elementelor 
de politică economică sau juri
dică, de legislație a muncii. De 
fapt, pînă la sfîrșitul anului 1976 
nu va exista întreprindere plo- 
ieșteană unde să nu organizăm 
„politehnici muncitorești pentru 
tineret44 în măsura în care con
dițiile specifice ale acestora le 
vor impune cu necesitate pre
zența.

tivitățl în spiritul
prinse în cuvîntarea tovarășultif 
Nicolae Ceaușescu rostită la cel 
de al X-lea Congres al U.T.C., 
au fost înființate grupe de în
trajutorare, se organizează me
ditații și consultații pentru ele
vii care obțin încă rezultate ne
satisfăcătoare la învățătura. în 
sfîrșit, aș dori să amintesc că, 
în luna ianuarie, se va desfă
șura, la București, Consfătuirea 
comandanților de unități de pio
nieri din școlile fruntașe ceea 
ce ne va permite atît evaluarea 
primelor rezultate concrete ale 
inițiativei, cît și efectuarea unui 
rodnic schimb de experiență ca
pabil să contribuie la îndeplini
rea obiectivului nostru princi
pal : educarea pionierilor în spi
ritul revoluționar, sădirea în 
conștiința lor a calităților ne
cesare unor viitori adevărați co
muniști.

Anchetă realizată de 
TEODOR POGOCEANU 

și MIRCEA TACCIU

îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor actualului 
cincinal, puternicul dinamism 
pe care l-a cunoscut econo
mia noastră in această pe
rioadă, cea mai bogată in 
realizări și victorii din în
treaga istorie a țării, au 
produs profunde mutații ca
litative și cantitative in toa
te domeniile vieții sociale. 
De la un capăt la altul al 
patriei toate localitățile, indi
ferent de mărime, au cunos
cut în acest an o puternică 
dezvoltare atît în plan ma
terial, cît și spiritual. Bogă
ția faptelor, a imaginilor, a 
miilor de momente importan
te din acești cinci ani, semni
ficațiile adinei pe care le au 
acestea pentru creșterea și 
bunăstarea noastră, pentru 
continua înflorire a patriei 
nu pot fi, desigur, sintetizate 
intr-un singur reportaj. De 
aceea ne-am oprit să urmă
rim cei cinci ani de viață și 
muncă, de împliniri, coordo
natele dezvoltării în acest 
cincinal, într-un oraș ales la 
întîmplare pe harta țării : 
Curtea de Argeș. Oraș cu 
aproape sece secole purtata

prin timp, prima cetate de 
scaun a Țării Românești, o- 
raș cu cele mai frumoase 
monumente medievale, des- 
spre care strămoșii spuneau 
că sînt adevărate doine 
sculptate în piatră, loc de 
unde „Țara" a primit timp de 
mai bine de 300 de ani miș
care, putere și lumină, Curtea 
de Argeș dă astăzi prin pu
ternica sa dezvoltare pe care 
a cunoscut-o in ultimii cinci 
ani, o replică viguroasă ve
chii istorii. De aici din Ar
geș se trimite iarăși țării 
putere și lumină. Prima ce
tate de scaun a Basarabilor 
este astăzi o modernă cetate 
a electronicii și electrotehni
cii românești, a electricității, 
a mobilei și a porțelanului. 
Cele cinci obiective econo
mice de interes republican 
construite în anii cincinalu
lui 1971—1975 au făcut ca 
producția industrială a loca
lității să crească de aproape 
3 ori. Dacă în 1970 la Curtea 
de Argeș se fabricau doar 
cherestea și confecții pentru 
copii, astăzi aici se fabrică 
anual citeva zeci de mii de 
aspiratoare de praf da celt

mal moderne tipuri, mașini 
electrice de găurit, radia
toare electrice, o gamă largă 
de piese și componente pen
tru industria electrotehnică, 
mobilă, peste 40 de sorti
mente din porțelan de cea 
mai bună calitate, produse 
aglomerate din lemn și al
tele. In curind, .pe lingă pre
mierele industriei românești 
care au avut loc la Curtea 
de Argeș, vom mai nota încă 
una de mare importanță : 
punerea in funcțiune a in
stalației de producere a 
drojdiei furajere pe bază de 
rășini sintetice. Prin pune
rea în funcțiune in acest 
cincinal a celor cinci obiec
tive ecenomice peste 6 000 
de tineri din localitate și sa
tele din împrejurimi au de
venit operatori chimiști, 
confecționeri piese radio, o- 
peratori porțelan, electro- 
niști, meserii despre care 
mulți din acești tineri nici 
nu auziseră. De remarcat 
este și faptul că jumătate 
din acești tineri au absolvit 
în afara școlii de speciali
tate, școli medii sau tehnice. 
In prezent in cele cinci școli

de cultură generală și cele 
patru licee din Curtea de 
Argeș se pregătesc peste 
5 000 de elevi. Pentru ei au 
fost construite în acest cin
cinal 40 săli noi de clasă, 4 
ateliere școală cu peste 400 
locuri, 5 laboratoare, 2 inter
nate. Numărul elevilor care 
se pregătesc în instituțiile 
școlare din oraș a crescut în 
acest cincinal de peste 2,5 
ori.

Reflectare a puternicei 
dezvoltări industriale în tot 
acest timp a crescut simți
tor nivelul de trai al celor 
aproape 30 000 de cetățeni, 
locuitori ai orașului Curtea 
de Argeș. în acest cincinal 
au fost date în folosință 
peste 1 000 de apartamente 
în două cartiere noi, ampla
sate sub dealurile acoperite 
cu livezi de pomi ce mărgi
nesc orașul, 70 de aparta
mente în cele peste 40 de 
vile construite în centrul lo
calității, iar pentru tinerii 
care lucrează în întreprinderi 
și instituții au fost construi
te 9 cămine cu aproape 1 500 
de locuri. Peste 2 000 de fa
milii și-au cumpărat în a- 
cești ani autoturisme. Spa

țiile comerciale ale orașului 
au crescut cu aproape 4 000 
mp, iar volumul mărfurilor 
desfăcute cu amănuntul în 
unitățile comerciale s-a du
blat. Orașul este .alimentat 
astăzi cu apă de o nouă u- 
zină construită în acest cin
cinal. S-au asfaltat și mo
dernizat peste 40 km de 
drum, 12 km trotuare, s-au 
construit 3 poduri din beton. 
7 km canale, o nouă bază de 
reparații și întreținere a în
treprinderii de transport in 
comun. Pentru copiii celor 
cîteva mii de lucrători din 
întreprinderile și instituțiile- 
orașului numărul locurilor 
în creșe și cămine a crescut 
cu 800, iar in grădinițe cu 
peste 100 locuri. In fiecare 
an, din acest cincinal au fost 
realizate prin muncă patrio
tică lucrări în valoare de 
14—15 milioane lei. Orașul 
a fost premiat de două ori 
în cadrul concursului pentru 
cea mai bine gospodărită 
localitate a țării. Dintre 
principalele obiective reali
zate prin muncă patriotică 
amintim un cinematograf cu 
500 de locuri, o școală, o

grădiniță, 10 km moderni
zări drumuri, 7 km rețele 
canalizare. Zestrea orașului 
a mai sporit in acest cinci
nal cu un modern complex 
hotelier, o stație „Service" 
pentru repararea și întreți
nerea autoturismelor, un 
muzeu de artă plastică, o 
centrală telefonică automată.

Dezvoltarea economică a 
localității noastre în acest 
cincinal — ne spunea tova
rășul Vasile Mohanu, prim 
secretar al comitetului oră
șenesc de partid, primarul 
orașului — nu se' poate com
para cu nici o altă perioadă 
din istoria localității. Am 
construit îrț ultimii cinci ani 
cît s-a construit aici dintot- 
deauna. Puterea''-..noastră e- 
conomică a crescuf^dn citeva 
ori. Numărul lucrătorilor , din 
industria orașului s-a dul^at, 
zestrea' edilitar-gospodări 
că de asemenea. Curtea 
Argeș a devenit astăzi 
puternic centru indus 
Exportăm produse pe 
noi înșine nu le cunoi 
în urmă cu cinci a’ 
citeva zeci de țări ale

NICOLAE MILH7
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A PRIMIT PE ȘEFII MISIUNILOR DIPLOMATICE, PE REPREZENTANȚI Al STATELOR
PRIETENE, PRECUM Șl Al UNOR ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE ACREDITAȚI IN ȚARA NOASTRĂ

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a primit, 
marți. 30 decembrie, pe șefii 
misiunilor diplomatice, pe re
prezentanți ai statelor prietene, 
precum și ai unor organizații 
internaționale acreditați în 
țara noastră, care au prezen
tat felicitări cu prilejul Anului 
Nou și al celei de-a 28-a ani
versări a proclamării Republicii.

La primire au participat tova
rășii Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu, Ștefan Voitec, Emil 
Bobu. Nicolae Giosan. George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe.

Au venit pentru a prezenta 
felicitări președintelui Nicolae 
Ceaușescu ambasadorii : R. S. 
Cehoslovace — Miroslav Sulek, 
R. P. Albania — Nikolla Profi, 
R. D. Germane — Hans Voss, 
U.R.S.S. — Vasili Ivanovici 
Drozdenko, Republicii Zair —• 
Bokingi Embeyolo. Israelului — 
Yohanan Cohen, Republicii Ga- 
boneze — Jean Firmin N’Gon- 
det, Republicii peru — Enrique 
E. Laroza, R. P. Chineze — Li 
Tin-ciuan, Republicii Centra- 
fricane — Jean C. Mandaba, 
Republicii Irak — Ahmad Hus
sein Al-Samarrai, R. P. Mon
gole — Giambyn Niamaa, R. P. 
Polone — Wladyslaw Wojtasik, 
Iranului — Aii Reza Bahrami,
R. S. F. Iugoslavia — Petar Do- 
dik, S.U.A. — Harry G. Bar
nes jr.. Elveției — Pierre Henri 
Aubaret, Regatului Hașemit al 
Iordaniei — Hani Khasawneh, 
Republicii Guineea — Ibrahirna 
Camara. Republicii Columbia — 
Fernando Urdaneta. R. P. Bul
garia — Ivan Abagiev, R. P. D. 
Coreene — Pak Zung Guc, Ja
poniei — Rvoko Ishikătva. Re
publicii Democratice Sudan — 
Sayed Sharief. Republicii Fede
rative a Braziliei — Paulo Braz 
Pinto da Silva, Danemarcei — 
Niels Boel. Republicii Portughe
ze — Antonio Luis de Magal- 
’.aes de Abreu Novais Machado,

ii Britanii — Jeffrey Charles 
'son. Republicii Arabe Si- 

• — Walid Al-Moualem, Re
publicii Filipine — Leticia Ra- 
mos Shahâni. Franței — Raoul 
Delaye, Republicii Burundi — 
Gaspard E. Karenzo. Republicii 
Arabe Egipt — Hassan Ali- 
Daoud, Republicii Islamice Pa
kistan — S. A. Moid, Indoneziei 
— Sukahar, Republicii Populare 
Congo — Joseph Gampouo. Re
publicii Arabe Libiene — Iahia 
Zaharia Al-Mukadami, Indiei —
S. L. Kaul Kilam ; în^rcinații 
cu afaceri ad-interim ei : Re
publicii Costa Rica — Edgar 
Monge, Republicii Federale Ni
geria — Spiff M. Taribo, Ar
gentinei — Gaspar L. Taboada, 
Republicii Ecuador — Gonzalo 
Paredes Crespo, Republicii 
Populare Bangladesh — Murs- 
he.d*  C. Manzur, Republicii Vi- 

Thanh Sy, Republicii Democrate 
Vietnam — Nguyen Van Su, 
R. P. Ungare — Imre Farkas, 

Republicii Cuba — Jesus Mendi- 
zabal, Belgiei — P. Taverniers, 
Austriei — Tassilo Ogrinz. Cam- 
bodgiei — Ngo Taing Tykea, Re
publicii Venezuela — I. C. Car- 
rasquero, R. F. Germania — 
Werner Kilian, Turciei — Bar- 
las Erikan, Olandei — H.J.W.M. 
Revis, Suediei — E. Belfrage, 
Statelor Unite Mexicane — E. P. 
Velles. Republicii Elene — Atha- 
nase A. Camilos, Liberiei — H. 
Hoff, Finlandei — Kirsti Ky- 
komaa Linden, Italiei — Paolo 
Pucci di Benisichi ; Josâ Carlos 
Gonzalez-Campo Dâl-Re, mi
nistru plenipotențiar, șeful re
prezentanței consulare și comer
ciale a Spaniei, Sayed Abbas 
Chedid, directorul Centrului de 
informare al O.N.U. la Bucu
rești, Tomas Keller, directorul 
Centrului european pentru în- 
vățămîntul superior al UNESCO, 
Imad Abdin, reprezentant per
manent al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei.

Luînd cuvintul, ambasadorul 
Miroslav Sulek, decanul corpu
lui diplomatic, a spus :

Stimate tovarășe președinte, 
în numele corpului diploma

tic din București, vă felicit cor
dial cu prilejul celei de-a 28-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii in România- și cu prilejul 
Noului An 1976.

Anul 1975 a fost pentru țara 
dv., Republica Socialistă Româ
nia, și pentru harnicul său po
por un an remarcabil. Poporul 
român a muncit cu succes pen
tru îndeplinirea planului cinci
nal. care a consolidat și mai 
mult potențialul economic al 
țării dumneavoastră, a contribuit 
la ridicarea nivelului de trai al 
poporului.

Anul 1973 a fost, de asemenea, 
un an deosebit și în viața in
ternațională. Omenirea progre
sistă din întreaga lume a mar
cat împlinirea a 30 de ani de 
la zdrobirea fascismului.

Putem releva cu satisfacție că 
în pofida complexității situației 
internaționale și a caracterului 
ei contradictoriu, trăsătura do
minantă in lumea contemporană 
a devenit dezvoltarea relațiilor 
pașnice și prietenești între state, 
bazate pe egalitatea în drepturi, 
dezvoltarea colaborării reciproc 
avantajoase, consolidarea proce
sului de destindere. Pe acest 
plan o mare însemnătate are 
Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa, care a fost 
încununată în anul 1975 cu în- 
tîlnirea la nivel înalt a repre
zentanților celor 35 de state, la 
Helsinki, și cu semnarea Actu
lui final.

Putem constata cu satisfacție 
că la succesul acestei activități 
remarcabile, alături de toate ță
rile, și-a adus contribuția și Re
publica Socialistă România și 
dumneavoastră personal, stimate 
tovarășe nrAședințft. .«x domeniul luptei peimu 
pace, anul trecut s-a caracteri
zat, de asemenea, printr-o acti
vitate intensă a Organizației 

Națiunilor Unite. După cum se 
știe, Sesiunea a XXX-a a Adu
nării Generale a O.N.U. și-a 
concentrat atenția asupra pro
punerilor privind încetarea 
cursei înarmărilor și dezarma
rea, care s-au bucurat la aceas
tă sesiune de sprijinul majori
tății țărilor lumii.

în anul 1975 au apărut o se
rie de noi țări libere și inde
pendente ca urmare a luptei de 
eliberare națională și noi salu
tăm cu căldură popoarele aces
tor țări.

Lupta pentru o pace îndelun
gată și trainică, pentru progre
sul procesului de destindere, 
pentru dezvoltarea colaborării 
reciproce necesită și in viitor 
mari eforturi din partea tuturor 
popoarelor. Lupta popoarelor 
pentru pace și pentru existență 
liberă întîmpină o serie de difi
cultăți, care mai trebuie rezol
vate pentru a se putea spune că 
s-a instaurat o pâCe trainică $i 
veșnică pe planeta noastră.

Cu toate acestea rezultatele 
anului care se încheie ne insu
flă un optimism real, încrederea 
că anul 1976 va aduce noi roade 
în rezolvarea problemelor păcii 
și securității internaționale, in 
dezvoltarea colaborării inter
naționale.

Stimate tovarășe președinte, 
permiteți-mi ca. în numele 
corpului diplomatic, să vă 
urez, dumneavoastră. soției 
dumneavoastră, întregului po
por român. multă sănătate și 
fericire, noi succese în dezvol
tarea tării dumneavoastră. în 
anul 1976 !

Fie ca anul care vine să ne 
aducă tuturor noi succese în 
lupta pentru pace, pentru pro
gresul internațional și pentru 
fericirea tuturor popoarelor !

Mulțumind pentru felicitările 
ți bunele urări adresate, a luat 
cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea rostită cu acest 
prilej de președintele Nicolae 
Ceaușescu a fost viu aplaudată 
de cei prezenți.

Președintele Republicii Socia
liste România s-a intretinut. a- 
poi. cordial cu șefii misiunilor 
diplomatice.

Ciocnind o cupă de șampanie 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
reprezentanții diplomatici pre
zenți la această îhtîlnire. î-au 
transmis felicitări cu prilejul 
Anului Nou din partea șefilor 
statelor și guvernelor lor, urări 
de noi succese In activitatea 
rodnică ce o desfășoară în frun
tea statului nostru, pentru feri
cirea și prosperitatea poporului 
român, pentru prietenie, pace și 
colaborare Intre popoare.

La încheierea primirii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
urat încă o dată șefilor misiu- 

---- -^rw iirni-rfT—rericrre, 
sănătate, succese în activitatea 
lor, precum și tradiționalul „La 
mulți ani

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Tovarășe decan al corpului di

plomatic,
Tovarăși ambasadori,
Domnilor ambasadori și repre

zentanți ai statelor prietene, pre
cum și reprezentanți ai unor or
ganizații internaționale,

Doresc să vă mulțumesc pen
tru urările adresate poporului 
român, mie și familiei, cu prile
jul Anului Nou. La rînclul meu, 
doresc ca, în numele Consiliului 
de Stat, al guvernului, al între
gului popor român și al meu 
personal, să vă adresez dumnea
voastră, popoarelor dumneavoas
tră cele mai bune urări cu pri
lejul Anului Nou.

Anul 1975, pe care îl vom în
cheia mîine, s-a caracterizat prin 
profunde mutații în raportul de 
forțe pe plan internațional, pre
cum și prin mari transformări 
revoluționare, sociale și naționa
le, în multe state ale lumii. în 
ce îl privește, poporul român 
încheie acest an cu succese re
marcabile în dezvoltarea sa eco- 
nomico-socială,. cu realizarea 
cincinalului înainte de termen. 
Toporul nostru întîmpină noul 
an cu voința fermă de a conti
nua politica de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării, de prie
tenie și colaborare cu toate po
poarele lumii.

Așa cum am menționat la ul
tima sesiune a Marii Adunări 
Naționale, caracteristica domi
nantă a schimbărilor din acest 
au este afirmarea voinței popoa
relor de a pune capăt vechii po
litici de inechitate, asuprire și 
dominație, de a înfăptui în lume 
Tvlațli nvl, bnnnL® pc cțfalHette, 
pe respect al independenței și 
suveranității, pe neamestec în 
treburile interne, pe renunțarea 

la forță și la amenințarea cu 
forța.

După părerea noastră, s-a a- 
fiimat în continuare cursul spre 
destindere și colaborare, deși — 
trebuie să recunoaștem — sint 
încă forțe puternice care pot 
pune în pericol atît destinderea, 
cit și pacea și securitatea inter
națională. De aceea se impune 
să fim tot mai activi, pentru so
luționarea problemelor litigioase 
pe calea pașnică, pentru rezol
varea complexelor probleme ale 
vieții internaționale intr-un mod 
nou, în interesul tuturor popoa
relor, care să ducă la consolida
rea destinderii, la realizarea pă
cii și securității pentru fiecare 
națiune, pentru întreaga noastră 
planetă.

Folosesc și acest prilej pentru 
a exprima satisfacția poporului 
român pentru dezvoltarea, in 
cursul acestui an, a relațiilor 
dintre România și toate țările pe 
care le rcprezenlați dumnea
voastră, precum și cu alte state.

In ce privește țările europene, 
aceste relații cred că s-au con
cretizat în mod minunat prin 
încheierea cu succes a Confe
rinței general-europene, care 
marchează un moment istoric 
nu numai in viața continentului 
nostru, dar și în relațiile inter
naționale.

Tn privința relațiilor Româ
niei cu țările în curs de dez
voltare, cu țările nealiniate 
sau cu ceea ce se numește ge
neric țările „lumii a treia", ele 
au marcat în acest an un pro
gres simțitor, constituind un 
factor important în întreaga ac
tivitate a României, în politica 
ti- colaborare și pace Interna
țională. Am vorbit în general de 
țările din această „lume a treia" 
pentru a nu mă referi la fiecare 

continent în parte, ținînd seama 
că aceste țări reprezintă marea 
majoritate a popoarelor de pe 
continentul african, al Americii 
Latine și Asiei.

Cred că veți fi de acord cu 
mine să menționăm între succe
sele popoarelor din acest an vic
toria din Indochina, precum și 
victoria popoarelor din conti
nentul african care și-au cucerit 
în acest an independența. Aceste 
victorii demonstrează că ten
dința dezvoltării mondiale este 
spre lichidarea definitivă a co
lonialismului, spre formarea 
statelor naționale independente, 
spre afirmarea dreptului fiecă
rui popor de a fi stăpîn pe des
tinele sale, de a se dezvolta co
respunzător voinței proprii, fără 
nici un amestec din afară.

Domnilor și tovarăși ambasa
dori. miniștri, însărcinați cu a- 
faceri,

Vă rog să fiți siguri și să asi
gurați guvernele și pe șefii de 
stat ai țărilor dumneavoastră că 
România va acționa cu toată ho- 
tărîrea, și în anul viitor, pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toate 
statele socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, cu țările ca
pitaliste dezvoltate, pornind de 
la necesitatea că în lumea de 
astăzi trebuie sâ găsim căile de 
conviețuire și conlucrare activă 
între toate statele, fără deosebire 
de orîndtnre socială. Fără îndo
ială, în primul rînd dorim să 
dezvoltăm relațiile economice, 
tehnico-științifice și culturale in
tre țările noastre. în toate dome
niile. în același timp, sîntem 
conștiențf că pentru depășirea 
problemelor economice din viața 
internațională, pentru asigurarea 
dezvoltării fiecărei țări, se im
pune conlucrarea activă in ve

derea soluționării unul șir de 
probleme din viața internațio
nală, între care înfăptuirea ho- 
tărîrilor adoptate Ia Helsinki 
pentru realizarea in viață a secu
rității, pentru pași hotărîți în 
direcția dezarmării și dezanga
jării militare pe continentul eu
ropean, pentru măsuri de dezar
mare și. în primul rînd, pentru 
măsuri de dezarmare nucleară 
pe plan internațional, fără de 
care nu se poate vorbi de o 
reală destindere, de colaborare 
și pace in lume.

Considerăm că în anul viitor 
trebuie depuse eforturi pentru 
soluționarea problemelor din 
Orientul Mijlociu, pentru reali
zarea unei păci drepte și traini
ce care să ducă la retragerea 
Israelului din teritoriile ocupate, 
la rezolvarea problemei palesti
niene — inclusiv la constituirea 
unui stat palestinian indepen
dent— și la asigurarea Indepen
denței și integrității tuturor sta
telor din zonă.

Deoarece chiar în această sală 
majoritatea ambasadorilor și re
prezentanților țărilor sint din 
țări in curs de dezvoltare, nu 
pot să nu menționez necesitatea 
unor acțiuni susținute pentru li
chidarea subdezvoltării, pentru 
înfăptuirea noii ordini economi
ce și politice internaționale. De
sigur, soluționarea acestei pro
bleme vitale pentru progresul și 
civilizația omenirii presupune o 
colaborare între toate statele — 
atît cele în curs de dezvoltare, 
cît și cele dezvoltate — pentru 
a asigura condiții de egalitate și 
a deschide calea unui progres e- 
conomico-social mai rapid al ță
rilor sărace. Aceasta constituie, 
după convingerea fermă a 
Partidului Comunist Român și a 
României socialiste, problema 
fundamentală a următorului

sfert de secol, — a secolului al 
XX-lea, și a celui de-al patru- 
zecilea sfert de secol al acestui 
mileniu. De felul curii vom solu
ționa aceste probleme cruciale 
depinde însuși viitorul întregii 
omeniri.

Toate aceste probleme, pre
cum și multe altele care preo
cupă viața internațională con
temporană pot fi soluționate nu
mai cu participarea activă a 
tuturor statelor — indiferent de 
mărimea și de orînduirea lor 
socială — prin democratizarea 
relațiilor internaționale, prin 
creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite, chiar dacă a- 
ceasta presupune și renunțarea 
la unele prevederi din Cartă 
cârc nu mai corespund noilor 
condiții și realități politice și 
soci;: Ic din lume. Rezolvarea
nouă, democratică a probleme
lor. cu participarea egală a tu
turor națiunilor și in folosul 
fiecărei națiuni, constituie sin
gura cale care poate asigura pa
cea și colaborarea internaționa
lă. Pentru o asemenea politică 
și o asemenea colaborare se pro
nunță România și, pe această 
baza, dorește ea să colaboreze 
cu toate statele lumii.

Va rog. domnilor și tovarăși 
ambasadori și reprezentanți ai 
celorlalte state, să transmiteți, 
din partea guvernului, a poporu
lui român, a mea personal, salu
tul nostru călduros popoarelor 
dumneavoastră, guvernelor, șe
filor de stat și urarea de noi 
succese în realizarea unei poli
tici cu adevărat noi, pe calea 
bunăstării, a păcii și fericirii 
fiecărui popor și a fiecărei na
țiuni.

Dumneavoastră șl familiilor 
dumneavoastră vă doresc un 
An Nou ferici*  «»' - ' sănă
tate ! (Aplauze, __

20,45 Telejurnal. 21,00 Revelion 
TV. Prolog. Cincinalul, întîlul gînd, 
Mi-e drag acest stejar — cîntec® 
în primă audiție semnate de T. 
Popa șl Mircea Blok, Vasile Va- 
ailache jr. și Nicolae Dragoș, Va
lii® Veselovschi și Mihai Maximi
lian. interpretează : Margareta 
Pîslaru, Angela Slmilea, Stela 
Enache, Angela Ciochină, Moni
ca Ranetescu, Ionel Pantea, Cor
nel Constantinlu, Viorel Faur, Ri
chard Dandel, George Enache, 
George Sava, Adela Mărcuiescu, 
Silviu Stănculescu. Ișl dau con
cursul : Corul „Madrigal", An
samblul C.C. al U.T.C. șl Orches
tra de estradă a Radioteleviziunil, 
condusă de Sile Dlnicu. 21,15 Ca
lendarul copiilor. în mijlocul co
piilor li vom întîlni pe : Horia 
Șerbănescu, Melania Cirje, Olim
pia Panciu, Mihai Constantlnescu, 
Alexandrina Halic, Mihai Stoe- 
nescu, Anca Pandrea. 21,55 Șta
feta veseliei (primul episod). Se
rial de anecdote ce se va desfă
șura pe parcursul întregului pro
gram. Interpretează : Emil Po
pescu, Mihai Fotino, Dorina Done, 
Marius Pepino. Cristina Stamate, 
Vall Voiculescu-Pepino, Paula 
Rădulescu, Luiza Derderian-Mar- 
coci, Horia Căclulescu, Rodiei» 
Popescu, Rodica Țuțuianu, Ioana 
Casetti. Cornel Vulpe. Ion Duțu, 
Aurel Glurumla, Ileana Stana Io- 
născu, Anda Caropol, Țarina De- 
mian, Dumitru Rucăreanu, Marin 
Negrea, Dumitru Angliei, Boris 
Petroff. George Ulmeni, Mihal 
Stoeneseu, Marin Radu Ene. Dra
goș Mîrzân și alții. 22.00 Șlagăre 
pe zăpadă (I). In cursul progra

OFERIȚI TUTUROR CELOR DRAGI 
CU OCAZIA ANULUI NOU BILETE PENTRU
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PROGRAMUL EMISIUNII DE
mului îi vom putea asculta pe : 
Doina Llmbășanu, Marina Voica, 
George Enache, Jeanina Matei, 
Norina Alexiu, Eva Kiss, Adrian 
Romcescu, Norocel Dlmitrlu, Pe
tre Geambașu, Alex. Jula, Ionel 
Miron, Lucky Marinescu, Maria
na Caroly, Ruxandra Ghlață, Mi- 
haela Oancea, Cătălina Marines
cu. 22,07 Telecinemateca revelioa- 
nelor. Incursiune în programele 
de revelion 1971—1975. 22,30 Para
da cîntecului $1 portului popu
lar (I). Muzică populară din toa
te regiunile țării cu : Irina Lo- 
ghln, Ana Toma, Ioana Cristea, 
Elena Merișoreanu, Aneta Stan, 
Florica Bradu, Mari» Apostol. 
22,40 Nea Mărin și răvașul mis
terios. Telecomedie de Dan Ml- 
hăescu, Grlgore Pop, Octavian 
Sava în colaborare cu : Amza 
Pellea. Distribuția : Amza Pellea 
— Nea Mărin ; Draga Olteanu — 
Veta ; Dem. Rădulescu — Cocean ; 
Șt. Tapalagă — Pleașcă ; Dumi
tru Furdui — Săche a lu’ Zăpă
cim ; Gheorghe Oprina — Un 
țăran ; Dem Savu — Nașu Pan- 
telică ; Dorina Done — Nașa Reta. 
Regia artistică : Sergiu Nicolaes- 
cu. 23,10 Șlagăre pe zăpadă (II). 
Plugușorul Televiziunii. Te cînt 
țara mea. Interpretează : Eugenia 
Moldoveanu, Nell Mlricioiu, Cor
nel Constantinlu, formația „Can
tabile", Margareta Pîslaru, Dlonl- 
sie Konya. La mulți ani. Româ
nie I Muzica : Radu Șerban. Ver
suri : Gheorghe Vâlcu. Cîntă : Ro
dica Mitrlcă, Dan Iordăchescu, 
Orchestra de estradă și Corul Ra- 
diotelevizlunii. URĂRILE DIN 
MESAJUL TOVARĂȘULUI

se atribuie clștiguri in

BANI,
AUTOTURISME,
Șl EXCURSII

la alegere In
U.R.S.S., 
R.D.GERMANA, 
ITALIA si TURCIA

NICOLAE CEAUȘESCU, SECRE
TAR GENERAL AL PARTI
DULUI comunist Roman, pre
ședintele REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMANIA. ADRESATE 
Întregului nostru popor, 
cu prilejul anului nou. 
La mulți ani, țara mea I Mu
zica : George Grigoriu. Ver
suri : Angel Grigoriu, Romeo 
Iorgulescu. Cîntă : Lucia Tibu- 
leac, Gheorghe Crăsnaru, Eu
gen Fînățeanu. Noul cincinal. Mu
zica : Temlstocle Popa. Versuri : 
Mircea Blok. îșl dau concursul : 
Formația „Studio 8“, Corul și Or
chestra de estradă ale Radiotele- 
viziunii, corul „Madrigal" dirijat 
de Marin Constantin, Corul Regi
mentului de gardă, Corul de co
pil al Radioteleviziunil, Ansamblul 
Comitetului Central al U.T.C. 0.15 
Dansuri populare din toate re
giunile țării. 0,20 Astă-seară, pre
mieră. Telespectacol muzical-dis- 
tractiv de : Octavian Sava. Dan 
Mihăescu, Grlgore Pop, Aurel Fe
lea $1 Tudor Vornlcu. Interpretea
ză : Toma Caraglu, Ludovic 
Spiess, Margareta Pogonat, Dem. 
Rădulescu, Stela Popescu, Ștefan 
Bănică, Nicu Constantin, Marian 
Hudac, Mihal Mălaimare, Ștefan 
Tapalagă, Mihal Fotino, Margare
ta Pîslaru, Angela Similea, Mihae- 
la Mija, Viorel Faur, un grup de 
balerini de la Opera Română șl 
de la Teatrul „Constantin Tăna- 
se“. 1,20 Hai noroc și la mulți 
ani ! (I). Cîntece dfe petrecere cu : 
Ileana Sărărolu, Ana Toma, Cor
nel Rusu, Luigi Ionescu, George 
Hazgan. Conducerea muzicală :

LOTO
A NOULUI AN
DIN 4 IANUARIE 1976

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. GERMANA PE TRA
SEUL BERLIN-DRESDA-LEIPZIG, 
IN TURCIA, ITALIA CU AUTOCA
RUL. CIȘTIGURILE ÎN BANI IN

NOUL AN VĂ AȘTEAPTĂ I 
PARTICIPAT! CU CIT MAI MULTE 
BILETE LA TRAGEREA EXTRA
ORDINARĂ LOTO A NOULUI AN.

REVELION
Ionel Budișteanu. 1,35 Revelion în 
doi cu... Tanța și Costel. Scenetă 
de : Ion Băieșu. Cu : Coca An- 
dronescu, Octavian Cotescu. 1,45 
Parada cîntecului și portului 
popular (II). Cu : Tulnicăreseie 
din comuna Avram Iancu, Luca 
Novac, Maria Clobanu, Nicolae 
Sabău, Marica Arbore, Marta 
Szalco, Viorica Podgoreanu. Hel
ga Salm, Dumitru Sopon, Tița 
Ștefan. 1,55 Daruri de Revelion. 
Spectacol muzical-distractiv de 
Petre Bărbulescu și Tudor Vor- 
nicu. Interpretează : Toma Cara- 
giu, Dem. Rădulescu, Octavian 
Cotescu, Ștefan Mihăilescu-Brăila, 
Sebastian Papalani, Aurel Giuru- 
mia, Mihal Constantlnescu, Olim
pia Panciu, Cornel Constantiniu, 
Marina Voica, Aurelian Andrees- 
cu, Dan Spătaru, Dida Drăgan, 
Stela Enache șl Nicu Constantin. 
2,55 Hai noroc șl la mulți ani ’(II). 
Cîntece de petrecere cu : Irlna 
Loghin, Benone Sinulescu, Maria 
Dragomlrolu, Maria Pietraru, Ion 
Dolănescu, Ionela Prodan. Con
ducerea muzicală : Damian Luca. 
3.05 Ștafeta veseliei (II). 3,10 Vâ 
place tangoul? — Invitație la dans 
făcută de Gică Petrescu șl un an
samblu de balet al Operei Româ
ne. Coregrafia : Doina Patrichi. 
3,20 în tren. Moment vesel de 
Mihal Maximilian. Interpretează : 
Ileana Stana Ionescu, Sandu Sti- 
claru, Sebastian Papaiani. 3,28 
Revelion la Clubul „T“. Partici
pă: Mirabela Dauer, Doina Lim- 
bășanu, Ana Maria Dominic, Ser
giu Zagardan, Horia Moculescu și 
formația sa, Răzvan Ștefănescu,

1976
Victor Vlase. 3,43 Spirâclife... în 
anul 2000. Micro-comedie științlfi- 
co-fantastică de J Titi Acs. Marin 
Traian și Fred Firea. Muzica : 
Alexandru Mandi. Interpretează : 
Puiu Călinescu, Silviu Stăncuies- 
cu, Rodica Popescu, Anca Pan- 
dreâ, Mihai Fotino. Marian Hu
dac, Ștefan Velniciuc, Ileana San
du, Geo Costiniu. Cîntă : Ion Ca- 
ramitru șl formația „Sfinx". 4.03 
Cele mai frumoase romanțe (I). 
Cu : Ioana Radu, Constanța Cîm- 
peanu, Ileana Sărăroiu, George 
Hazgan. Conducerea muzicală : 
Ionel Dinicu. 4,15 Ștafeta veseli
ei (III). 4,18 Șlagăre pe zăpa
dă (III). 4.28 Interviul. Moment 
vesel de : George Mihalache. In
terpretează : Nae Roman șl ște
fan Tapalagă. 4,33 Parada cînte
cului șl portului popular (III). 
Cu : Fiuierașii din comuna șugag, 
Filofteia Lăcătușu, Florica Ungur, 
Anton Achiței, Lucreția Ciobanu, 
Marin Cornea, Sofia Vicoveanca, 
Ana Piuaru. 4,45 Ștafeta veseliei 
(IV). 4,48 Melodii în premieră. Cu: 
Mihaela Oancea, Doina Moroșanu, 
Jean Păunescu. 4,58 Ștafeta vese
liei (V). 5,01 Parada cîntecului și 
portului popular (IV). Interpre
tează : Grupul de femei din co
muna Frătăuți, Laza Knezevici, 
Ionela Prodan, grupul de fete din 
Căpîlna. Ion Dolănescu, Maria 
Cornescu, Nelu Bălășoiu. frații 
Petreuș. 5,11 Șapte hîtri buni de 
glume. Interpretează : Constantin 
Stănescu, Livlu Oros, Cosma Bra- 
șoveanu. Alexandru Ternovici, 
Ion Dobre, Mihai Tstrate. Ion Po- 
gaș. 5.23 Hai noroc și la mulți 
ani ! (III). Interpretează : Maria 
Butaciu, Ion Lăceanu, Maria Cio
banu. 5,33 Ștafeta veseliei (VI). 
5,36 Cele mai frumoase roman
țe (II). Interpretează : Teodora 
Lucaciu, Lucian Marinescu, Ion 
Stoian, Lucia Tibuleac. 5,48 Șta-» 
feta veseliei (VII). 5.51 Zii din 
strună, lăutare și „Perinița". Mu
zică de petrecere și lăutărească. 
Interpretează : Romica Puceanu, 
Gheorghe Turcitu, Geta Stănescu, 
Dona Siminică. Gabi Luncă, Vir- 
glnica șl Iani Ciuciu la două țam
bale. Conducerea muzicală : Geor
ge Carabulea. Coordonarea pro
gramului de Revelion : Tudor 
Vornlcu șl Vasile Donose.

Un cadou plăcut, o surpriză 
pentru toți cei îndrăgiți — biletele la

se acordă cistiguri în 
BANI.AUTOTURISME 
Șl EXCURSII

la alegere in U R SS, 
R.S CEHOSLOVACA, 
TURCIA.GRECIA Șl

TRAGEREA EXTRAORDINARĂ PROASOEXPRES 

a REVELIONULUI oim 11ANUARIE 1976

Rețineți I Se acordă cîțtiguri suplimentare din fond special. 
In total se extrag .38 de numere ciștigătoare.
La prima categorie de la toate fazele tragerii se atribuie 

eiștiguri fixe in autoturisme Dacia 1 300 sau Skoda S 100. 
Cumpărați din vreme cit mai multe bilete 1

„Srnteia tinerelului" urează cititorilor și colaboratorilor săi 
noi și importante succese în activitatea zilnică, odată cu tradiționalul 

„LA MULȚI ANl!"

TELEGRAMĂ
„ .Ț'^l-rninistru al Guvernului Republicii Socialiste România. 
MANEA MANESCU, a trimis primului-mînistru al Guvernului Re
publicii Populare Congo, LOUIS SILVAIN GOMA, următoarea te
legramă :

Numirea dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Guver
nului Republicii Populare Congo îmi oferă prilejul de a vă adresa 
calde și sincere felicitări, urări de sănătate și succes în îndeplini
rea acestei înalte însărcinări.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie, colaborare și 
solidaritate dintre Republica Socialistă România și Republica 
Populara Congo se vor dezvolta și întări in continuare, în interesul 
popoarelor român și congolez, al cauzei socialismului, păcii și în
țelegerii in lume.

PLENARĂ

Marți, 30 decembrie, a avut 
loc Plenara Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, care a 
dezbătut darea de seamă asupra 
activității desfășurate în 1975 și 
proiectul planului de muncă al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste pe anul 1976. precum 
și Cadrul general de măsuri 
pentru perfecționarea în conti
nuare a pregătirii profesionale 
a tuturor lucrătorilor din do
meniul culturii și artei.

La pleriară au participat ca 
invitați președinți ai comitete
lor județene de cultură și edu
cație socialistă, directori de edi
turi, redactori șefi ai publica
țiilor culturale, conducători ai 

instituțiilor de spectacole, oa
meni de cultură și artă.

Analizînd, în lumina docu
mentelor Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Român, 
a indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. munca desfășurată în 
1975 și relevînd realizările obți
nute în creația literar-artisțicâ, 
în acțiunile educativ-cultubale 
de masă,, plenara a scos, tot
odată, în relief o serie de de
ficiențe ce s-au manifestat în 
aceste domenii, cauzele lor, sta
bilind măsuri pentru îmbunătă
țirea în viitor a întregii vieți 
cultural-artistice consacrate edu
cației . socialiste a oamenilor 
muncii din patria noastră.

Adoptind planul pe 1976. ple
nara a stabilit orientarea fermă 
a acestuia în direcția pregătirii 
temeinice a Congresului educa

ției politice și a culturii, des
fășurării activității pentru ela
borata, la un înalt nivel valo
ric, ideologic și artistic, a epo
peii naționale, sporirii eficien
tei educative a întregii activi
tăți de creație și difuzare în 
mase a valorilor culturii noas
tre socialiste. Plenara a apro
bat, de asemenea, programul de 
perspectivă pentru reciclarea 
profesională a cadrelor care lu
crează în domeniul activității 
cultural-artistice.

In încheierea lucrărilor ple
narei. ă luat cuvintul tovară
șul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secreta^ al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

ANIVERSARE
Cu prilejul celei de-a 58-a 

aniversări a creării Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, la 
Casa prie'teniei sovieto-române 
din București a avut loc o adu
nare. organizată de Consiliul 
general ARLUS. Despre impor
tanța evenimentului au vorbit 
Nicolae. Roman, membru al 
Biroului Consiliului General 
ARLUS, și V. G. Pozdniakov, 
consilier al Ambasadei U.R.S.S. 
la București.

Următorul număr al 
ziarului nostru va a- 
pare sîmbătă 3 ianua

rie 1976



o prezență

„Pornind de la interesele vitale ale poporului român și de la cauza generală a păcii și destinderii, ținind seama de 

imperativele lumii de azi, România desfășoară o largă și intensă activitate internațională, militează neabătut pentru o politică 

nouă de colaborare și înțelegere între națiuni. în perioada care a trecut de la Congresul al Xl-lea, țara noastră și-a amplificat 

și mai mult această activitate, și-a dezvoltat relațiile internaționale, a adus 

și soluționarea problemelor de care depind progresul și pacea mondială"

o contribuție constructiva la dezbaterea

NICOLAE CEAUȘESCU

tot mai activă
in viața

internațională

1965

Cronica internațională a anului 1975 consemnează Ia 
loc de frunte multiplele contacte pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a avut cu șefi de state și gu
verne, cu conducători ai unor partide din țările socia
liste, întilniri care au reflectat și în această perioadă 
promovarea consecventă a politicii de colaborare și 
pace internațională a României, de dezvoltare a rela
țiilor cu toate statele lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a întîlnit și a purtat con
vorbiri, în 1975 cu : Leonid llici Brejnev, 
secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice ; 
Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene ; Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Central 
Partidului Comunist Bulgar, 
Consiliului de Stat al R.P. I 
Broz Tito, președintele 
niștilor din Iugoslavia, 
slavia ; Erich Honecker, 
tului Central al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, și Horst Sindermann, președintele Consi
liului de Miniștri al R.D.G. ; Jânos Kâdăr, prim 
secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar ; Gustav Husak, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, președintele R. S. Cehoslovace, și Lubomir 
Strougal, președintele Guvernului

Edward Gierek, prim secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez ; Le Duan, prim 
secretar al Comitetului Central al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam ; prințul Norodom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia ; Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, șa- 
hinșahul Iranului, și Amir Abbas Hoveyda, primul mi
nistru al Iranului ; Julius K. Nyerere, președintele Uniu
nii Naționale Africane din Tanganica, președintele Re
publicii Unite Tanzania* ; Linden Forbes Sampson Burn
ham, primul ministru al Republicii Cooperatiste Gu-

• BONN. — In cinstea celei 
de-a XXVIII-a aniversări a pro
clamării Republicii, ambasada 
română a organizat la Fundația 
Augustinum din Bonn un con
cert de muzică românească con
temporană. Au participat R. 
Peckys, directorul fundației, 
ambasadorul român în R. F. 
Germania. Ion Morega, oameni 
de cultură și artă, un numeros 
public. în foaierul sălii a fost 
prezentată expoziția fotodocu- 
mentară „Aspecte din viața cul
turală și artistică a României".

• CAIRO. Cu prilejul celei 
de-a XXVIII-a aniversări a 
proclamării Republicii în Româ
nia, la Cairo a avut loc o adu
nare festivă organizată de Aso
ciația de prietenie egipteano-ro- 
mână, la care au luat cuvintul

berare din Sao Tom6 și Principe, președintele Republicii 
Sao Tome și Principe ; Habib Bourguiba, președintele 
Republicii Tunisia ; Hussein Ibn-Talal, regele Iordaniei ; 
Zulfikar Aii Bhutto, președintele Partidului Poporului 
din Pakistan, primul ministru al Republicii Islamice Pa
kistan ; Luis Echeverria Alvarez, președintele Statelor 
Unite Mexicane ; Ernesto Geisel, președintele Republicii 
Federative a Braziliei ; Carlos Andres Perez, președin
tele Republicii Venezuela ; Guillermo A. Rodriguez Lara, 
președinl 
Rowling,

al
președintele

Bulgaria ; losip 
Uniunii Comu- 
președintele R.S.F. lugo- 
prim-secretar al Comite-

Expresie grăitoare a intensei 
activități internaționale depuse 
de România socialistă : creșterea 
continuă a numărului dc state 
cu care țara noastră întreține 
relații diplomatice.

Contribuție prețioasă, crescîndă
la soluționarea problemelor umanității

încheiem o perioadă cu rea
lizări istorice în materializarea 
a ceea ce cu puțini ani în urmă 
ne propusesem. Ne raportăm 
mărețe înfăptuiri, rod al muncii 
eroice depuse de poporul nos
tru, care la chemarea înflăcăra
tă a partidului, strips unit în 
jurul său, al conducerii în frun
tea căreia află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a răspuns 
prin deosebite fapte de muncă 
ce au ridicat România la cote 
tot mai înalte de progres și ci
vilizație. Ne-am învățat să mun
cim cu dăruire, cu convingerea 
că zidind noi temelii pașnice, 
prospere pe plaiurile românești 
ne conectăm totodată tuturor 
strădaniilor de pretutindeni, me
nite a făuri o lume mai bună 
și mai dreaptă, care să asigure 
popoarelor împlinirea aspirații
lor celor mai arzătoare de liber
tate, independență, dreptate și 
biv

• țgîiei responsibi
lity țțț.nn’ • ini ’*esele  vitale 
ale pi opri ului popor, âle popoa
relor lumii, expunerea prezen
tată d- secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele țării, 
document de o remarcabilă va
loare teoretică și practică, face 
o strălucită analiză științifică a 
rezultatelor mărețe obținute de 
poporul nostru în cincinalul care 
s-a încheiat, in strînsă conexiu
ne cu activitatea internațională 
pe care partidul și statul nos
tru a depus-o, evidențiază ma
rile mutații din lumea contem
porană, fundamentind direcțiile 
și principiile politicii externe 
românești în lumina proceselor

obiective, a fenomenelor și 
tendințelor care au loc pe plan 
mondial. Trecînd în revistă bo
gata activitate pe planul relații
lor politice și economice inter
naționale desfășurate de țara 
noastră, potrivit orientărilor sta
bilite de Congresul al Xl-lea al 
P.C.R., expunerea prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în
fățișa întregului popor preocu
pările în acest domeniu, care 
constituie o latură organică din 
politica generală a României so
cialiste. Așa cum se afirma și 
la congres, nu a existat o pro
blemă internațională, de impor
tanță majoră, față dc care Româ
nia să nu-și fi exprimat cu cla
ritate poziția, să nu fi luat parte 
la soluționarea ei cu realism. 
Cum este firesc, o asemenea po
litică inspirată din aspirațiile 
fundamentale ale națiunii noas
tre, în deplin consens cu evolu
ția obiectivă a vieții internațio
nale, se bucură de adeziunea 
unanimă a întregului nostru po
por. înalță tot mai mult presti
giul internațional al patriei 
noastre pe meridianele Terrei.

La cumpăna dintre sferturi de 
secol, scrutînd temerari, cu în
țelepciune, orizontul. România 
își reafirmă cu hotărîre dorința 
de a amplifica legăturile multi
laterale cu toate statele so
cialiste, cu țările în curs de dez
voltare, cu țările nealiniate, cu 
toate statele care se pronunță 
pentru o dezvoltare independen
tă, cu statele capitaliste dezvol
tate. cu sentimentul că pacea și 
securitatea, progresul și bună
starea întregii lumi nu pot fi 
realizate decît printr-o largă și

intensă colaborare internaționa
lă. La temelia relațiilor sale cu 
alte state România va așeza, ca 
și pînă acum, principiile res
pectării independenței și su
veranității . naționale, egalită
ții depline in drepturi, avan
tajului reciproc. nerecurgerii 
la forță și la amenințarea cu 
forța, dreptului fiecărui popor 
de a fi stăpin pe destinele sale, 
pe bogățiile naționale, de a se 
dezvolta liber și independent, 
potrivit voinței și^ aspirațiilor 
sale. Aceste principii, care se 
afirmă tot mai puternic în are
na mondială, alcătuiesc singura 
bază rațională de pe care se 
poate acționa pentru realizarea 
unor noi pași in procesul com
plicat al destinderii, al păcii. Ca 
un angajament. România se pro
nunță pentru continuarea pro
cesului început în Europa în ve
derea creării unui sistem du
rabil de securitate și cooperare 
rodnică pe încercatul nostru 
continent. în aceleași direcții, 
politica noastră externă va ac
ționa cu consecvență pentru li
chidarea subdezvoltării, a îm
părțirii lumii în state bogate și 
state sărace. pentru făurirea 
unor noi relații economice inter
naționale. în contextul primej
diei pc care o reprezintă cursa 
înarmărilor pentru fiecare po
por. pentru întreaga omenire. 
România se pronunță pentru 
realizarea unor măsuri reale de 
dezarmare și, în primul rînd. de 
dezarmare nucleară, pentru 
scoaterea negocierilor privind 
dezarmarea din imobilismul care 
le caracterizează, de prea mult 
timp. Punerea în aplicare a unor

măsuri concrete, de felul celor 
avansate în toamna acestui an 
de România Ia O.N.U., ar con
tribui la diminuarea surselor de 
încordare, la deschiderea unei 
etape noi care să ducă în linal 
la înfăptuirea dezideratului pri
mordial al contemporaneității — 
o lume fără arme, fără războaie. 
Sporirea eficienței O.N.U., de
mocratizarea acestei organizații 
de vocație universală se înscriu 
în continuare în preocupările 
prioritare ale diplomației româ
nești, inițiativele noastre in 
acest domeniu bucurîndu-se de 
o largă apreciere internațională.

Evident, necesitatea accentuă
rii cursului nou din viața inter
națională impune, ca un coro
lar, creșterea rolului maselor, al 
popoarelor la asigurarea trium
fului noilor relații. Consecvent 
tradițiilor sale internaționaliste, 
Partidul Comunist Român, po
porul român dezvoltă raporturi 
de colaborare cu toate forțele 
revoluționare, democratice și 
progresiste în lupta împotriva 
politicii imperialiste, colonialis
te și neocolonialiste, care să 
aducă noi succese pe calea pro
gresului și păcii în întreaga 
lume.

Cu încredere în viitorul său 
comunist, poporul nostru pășeș
te în noul an hotărît să milite
ze în continuare, cu aceeași per
severență, pentru transpunerea 
în viață a direcțiilor și orientă
rilor Congresului al Xl-lea al 
P.C.R.. fiind convins că în acest 
fel va contribui atît la prospe
ritatea și pacea sa, cît și a tu
turor națiunilor lumii.

IOAN TIMOFTE

R.S.

Dialog la nivel înalt

Cehoslovace ;

yana ; Albert Bernard Bongo, președintele Republicii 
Gaboneze ; Eric Williams, primul ministru al statului 
Trinidad-Tobago ; Leopold Sedar Senghor, președintele 
Republicii Senegal ; Pedro de Verona Rodrigues Pires, 
primul ministru al Guvernului Republicii Insulelor Capu
lui Verde ; Hafez El-Assad, președintele Republicii A- 
rabe Siriene, și Mahmoud Al-Ayoubi, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene ; Anwar 
El Sadat, președintele Republicii Arabe Egipt ; Manuel 
Pinto da Costa, secretarul general al Mișcării de Eli-

ițele Republicii Ecuador ; Wallace Edward 
primul ministru al Noii Zeelande ; Ferdinand 

E. Marcos, președintele Republicii Filipine ; 
arhiepiscopul Makarios, președintele Repu
blicii Cipru ; Alberto Cecchetti și Michele 
Righi, căpitani regenți ai Republicii San 
Marino ; Francisco da Costa Gomes, pre
ședintele Portugaliei ; Constantin Kara- 

I manlis, președintele Consiliului de Minișt'i 
al Republicii Elene ; Suleyman Demirel, 
primul ministru al Turciei ; Gerald Ford, 
președintele Statelor Unite ale Americii : 
Hirohito, împăratul Japoniei, și Takeo 

Miki, primul ministru al Japoniei ; Valery Gis- 
card d'Estaing, președintele Franței, și Jacques 
Chirac, primul ministru al Franței ; Helmut Schmidt, 
cancelarul federal al Republicii Federale Ger
mania ; Bruno Kreisky, cancelarul federal al Republicii 
Austria ; Aldo Moro, primul ministru al Italiei ; Harold 
Wilson, primul ministru al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord; Urho Kekkonen, președintele Republicii Finlanda; 
regina luliana a Olandei ; Pierre Elliott Trudeau, pri
mul ministru al Canadei.

Dezvoltarea relațiilor
de colaborare economică

9
ține
130 de țări, față de numai 29 în 
anul 1950. în cursul anului 1975 
au avut loc numeroase contacte 
și schimburi de vizite la nivel de 
șefi de state, precum și la nivel 
guvernamental, toate acestea 
concretizîndu-se în adoptarea 
unor importante documente poli
tice cu alte state : tratate de pri
etenie, declarații solemne comu
ne, acorduri generale de colabo
rare.

în prezent țara noastră între- 
relații economice cu peste

• Volumul total al schimburilor 
economice al României a fost în 
1975 cu 226 la sută mai mare 
față de nivelul anului 1970, iar 
în acest cadru schimburile cu ță
rile socialiste au crescut cu 178 
la sută, cele cu țările în curs de 
dezvoltare cu 515 la sută, iar cele 
cu țările capitaliste dezvoltate cu 
232 la sută.

® România întreține în prezent 
legături economice cu peste 90 
de state in curs de dezvoltare din 
Africa, Asia, America Latină și 
Europa, volumul schimburilor fi
ind în anul 1975 de peste 5 ori 
mai mare decît în 1970.
• în anii 1971 — 1975 comerțul 

exterior al României a crescut în- 
tr-un ritm anual de circa 18 la 
sută.

cu ucuuie un au crescut acțiunile de 
cooperare economică ale României cu 
alte state, in fotografie, imagine de la 
șantierul hidrocentralei K'SOB, din Al
geria, la care țara noastră participă cu 
utilaje și asistență tehnică.

® Concomitent cu extinderea 
colaborării economice pe plan bi
lateral statul nostru desfășoară o 
bogată activitate multilaterală în 
instituțiile specializate ale O.N.U., 
în cele peste 40 de organizații 
principale economice și financi
are internaționale, în care țara 
noastră este membră.

Inițiative 
românești 

Ia Națiunile
/U9JJ

ÎN cadrul lucrărilor Adunării 
nerale a O.N.U., ale sesiunii extraoi - 
dinare a Adunării Generale și ale 
Comitetelor O.N.U., România a pre
zentat, în acest an, documente ofi
ciale privind :
• Poziția României cu privire Ia 

instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale.

O Poziția României in problemele 
dezarmării, în primul rînd ale dezar
mării nucleare, și în instaurarea 
unei păci trainice in lume.

O Poziția României cu privire la 
îmbunătățirea și democratizarea ac
tivității O.N.U., la întărirea rolului 
său în realizarea colaborării între 
toate statele, fără deosebire de orîn-

® în cadrul celei de-a XXX-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., România a participat, în to
tal, la elaborarea și negocierea a 34 
de rezoluții. Este vorba de documen
te privind problemele dezarmării, 
dezvoltării, decolonizării și democra
tizării O.N.U. Participarea activă a 
României la viața organizației, pre
cum și eforturile sale constante pen
tru creșterea rolului și eficienței 
O.N.U. în cîmpul vast al vieții politi
ce și economice internaționale s-au 
bucurat de o înaltă apreciere a sta
telor membre.

Grupaj realizat de : 
RODICA AVRAM 
DOINA IOVĂNEL

\
\
\

MANIFESTĂRI CONSACRATE
ANIVERSĂRII REPUBLICII

• LONDRA. — Cu ocazia ce
lei de-a 28-a aniversări a pro
clamării Republicii în România, 
la Londra a avut loc o adunare 
festivă, desfășurată sub auspi
ciile asociației de prietenie Ma
rea Britanic — România și 
ambasadei române. Cu acest pri
lej, Harry Francis, președintele 
interimar al asociației, și Vasile 
Tilinca, însărcinat cu afaceri a.i. 
al României la Londra, au vor
bit despre semnificația zilei âe 
30 Decembrie în istoria poporu
lui român și despre marile rea
lizări obținute de țara noastră 
în anii Republicii.

Sayed Zaki, președintele Asoci
ației, și Petru Burlacu, amba
sadorul României în Egipt. Vor
bitorii au înfățișat importanța 
acestui eveniment în viața po
porului român, marile succese, 
obținute de România în anii 
construcției socialiste, sublini
ind totodată că relațiile de pri
etenie și colaborare româno-e- 
giptene cunosc o continuă dez
voltare în conformitate cu ho- 
tărîrile adoptate în cursul în- 
tilnirilor la nivel înalt dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Anwar Sadat. Manifestarea s-a 
încheiat cu o gală de filme ro
mânești și egiptene.

• CIUDAD DE MEXICO - 
Principalele organe de presă din 
Mexic acordă spații. largi sem
nificației istorice a zilei de 30 
Decembrie 1947, realizărilor ob
ținute de poporul român în cei 
28 de ani de la proclamarea Re
publicii, precum și poziției țării 
noastre în principalele probleme 
internaționale.

Ziarele subliniază în primul 
rînd importanța vizitei in Mexic 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a convorbirilor rod
nice avute cu președintele Luis 
Echeverria Alvarez, a semnifica
ției politice a Declarației solem
ne comune semnate cu prilejul 
acestei vizite.

Intr-un articol apărut în ziarul 
„El Nacional“ sînt înfățișate 
principalele realizări obținute de 

țara noastră în domeniile econo
mic și social, precum și obiecti
vele planului cincinal 1976—1980. 
Referindu-se la politica interna
țională a țării noastre, ziarul 
scoate în evidență activitatea in
tensă a șefului statului român, 
vizitele efectuate în Asia, Afri
ca și America Latină.

„Harnică și progresistă atît în 
domeniul intern cît și în cel in
ternațional — scrie la rindul său 
ziarul „El Universal" — Româ
nia este una dintre națiunile 
socialiste care luptă neabătut 
pentru,, instaurarea unei noi or
dini economice internaționale, 
poziție reafirmată de către pre
ședintele Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul vizitei în Mexic".

© RABAT. — în localitatea 
Nad.or, unde specialiștii români 
construiesc cel mai mare port 
marocan la Marea Mediterană, 
ambasada română a organizat 
o seară de filme documentare 
închinate celei de-a XXVIIT-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii în România.

Au participat guvernatorul și 
secretarul genera] al provinciei, 
primarul orașului, alte oficiali
tăți locale, precum și specialiștii 
români care își desfășoară acti
vitatea pe teritoriu] provinciei 
— constructori, medici și pro
fesori. A fost prezent amba
sadorul țării noastre în Maroc, 
Ovidiu Popescu.

Reizbucnirea 
incidentelor 

în Liban

După o noapte relativ cal
mă, în care nu au fost sem
nalate decît focuri sporadice 
de armă în sectoarele El Ac- 
harafia și Al Nasra, Beirutul 
și împrejurimile sale au cu
noscut marți o reizbucnire a 
ciocnirilor dintre fracțiunile 
rivale. Luptele de stradă au 
provocat moartea a 17 persoa
ne și rănirea gravă a altor 
19. Tensiunea a crescut și 
în partea de nord a Libanu
lui, la Tripoli, al doilea oraș 
ca mărime al țării.

pe scurt
• LA MOSCOVA ȘI WA

SHINGTON a fost semnat si
multan, la 29 decembrie, acordul 
interguvernamental sovieto-a- 
merican cu privire la navigația 
maritimă. Documentul, care va 
intra în vigoare de la 1 ianuarie 
1976, prevede dezvoltarea cola
borării celor două țări în dome
niul navigației.

• LA ATENA A FOST PRO
NUNȚAT verdictul în procesul 
intentat unor reprezentanți de 
frunte ai fostului regim din 
Grecia, acuzați de reprimarea 
sîngeroasă a demonstrațiilor 
studențești din noiembrie 1972. 
După cum relatează agenția 
greacă A.N.I., fostul șef al po
liției militare, Dimitrios Ioan- 
nides, a fost condamnat la în
chisoare pe viață, iar fostul 
președinte George Papadopou
los, la detențiune pe o perioadă 
de 25 de ani. Alți 18 acuzați au 
primit pedepse de închisoare pe 
viață sau pe diferite termene. 
12 persoane au fost achitate.

Zburînd spre Havana, înainte 
de a naviga printre cohortele de 
nori, deasupra imensității ocea
nice, atunci cind ultimele sec
vențe ale peisajului european 
mai puteau fi descifrate, prin 
ferăstruica strimtă a avionului, 
am văzut, undeva în Spania, 
covoarele roșiatice ce acopereau 
ogoarele. Tabloul acesta l-am 
regăsit, la alte dimensiuni, 
în Caraibi. De la Ha
vana, automobilul ne-a purtat 
în vecinătatea unor plantații ti
nere de citrice, apoi prin așe
zări w care cunoșteau forfota 
după-amiezii, cind soarele își 
potolește dogoarea. 56 de kilo
metri am străbătut într-un pei
saj desenat de imaginația tro
picelor. Deodată, verdele vege
tației a început să alterneze cu 
cărămiziul pămîntului. Tierra 
colorada — îmi atrage atenția 
însoțitorul, un coleg de breaslă 
de la „Juventud Rebelde". O- 
goarele purtau pînă în margi
nea șoselei culoarea lor stranie. 
Decorul se schimbase brusc. 
Priveam, parcă, niște fotografii 
în sepia.

La o răscruce de drumuri in- 
tîlnim silueta familiară a unei 
școli. O arhitectură modernă, 
simplă, elegantă, în care facto
rul funcționalitate s-a dovedit 
prioritar. Formula de construc
ție a fost, în linii mari, multi
plicată in toate provinciile pen
tru a aduce învățămîntul mai 
aproape de locurile în care Cu
ba poartă bătălia muncii. A- 
ceastă tară care, in ajunul revo
luției. avea 1 000 000 analfabeți 
și... 10 000 profesori șomeri pen
tru că lipseau școlile, a reali
zat nu numai o creștere canti
tativă a rețelei învățămîntului. 
ci și o schimbare de esență. 
Școala oferă acces la discipli
nele clasice dar nu ignoră nici 
disciplina esențială pentru viață 
— munca. Este obiectivul șco
lilor secundare de bază „în 
cîmp“.

Mai vizitasem, în zilele petre
cute în Cuba, asemenea școli. 
Una — lingă Nueva Gerona, în 
insula care a dobîndit numele 
tinereții, alta — în vecinătatea

din țârilesodaliste
Havanei, în „cordonul verde" 
ce împresoară capitala. Ideea 
de a merge la Alquizar, în a- 
ceastă zonă de tierra colorada, 
pornise de la confrații cubanezi. 
Firește, m-a bucurat inițiativa 
lor.

Școala de la Alquizar ne-a 
fntîmpinat cu tricolorul româ
nesc pc catarg. Un panou indi
ca numele școlii : „Republica 
Socialistă România". Mai mult 
decît oricînd, aici în Caraibi,

ȘCOALA DE LA
ALQUIZAR 

însemnări 
din Cuba

mă simt aproape de Dunăre și 
Carpați. De altfel, de la început 
sînt condus într-o sală ai cărei 
pereți fuseseră acoperiți de fo
tografii, înfățișînd România 
prezentului iar cărți, discuri, o- 
biecte de artizanat — așezate pe 
mese și pe rafturi — deschid 
porțile cunoașterii către o țară 
prietenă, o țară apropiată în 
pofida miilor de kilometri (#re 
separă Havana de București pe 
harta planetei. Aflu că în acest 
„colț românesc" au loc manifes
tări consacrate țării noastre, iar 
gazdeie reamintesc, mereu, cu 
mîndrie, că școala a fost inau
gurată cu ocazia vizitei în Cuba 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

523 elevi (a căror vîrstă se si
tuează între 13—17 ani) învață 
și muncesc. Fetele sînt mai nu
meroase (cu... trei !) decît bă
ieții. Programul zilnic cuprinde 
4 ore de studiu și 3 ore de mun
că. Uneori, învață dimineața și 
lucrează după-amiaza. Alteori, 
ceasurile matinale sînt consa

crate activității productive, Iar 
studiul se desfășoară după 
prînz. Acești băieți și aceste 
fete, în marea lor majoritate 
proveni# din Havana, lucrează 
pe plantații de banane. O parte 
din plantații a fost „moștenită" 
— a existat înainte de înființa
rea școlii, o altă parte a fost 
amenajată de către tineri. Școa
la are în grijă 40 caballerias, 
cu un plan propriu. Mi
guel Perez Padron, directorul 
școlii, subliniază seriozitatea cu 
care elevii privesc munca. 
„Randamentul este bun — afir
mă directorul — și sîntem ex
trem de mulțumiți de modul în 
care copiii își însușesc conștiin
ța de producător, răspunderea 
celui ce muncește".

îi privesc pe profesori ! sînt 
tineri, de o vîrstă apropiată de 
cea a elevilor. Media lor de 
vîrstă : 24 de ani. Iar cei 42 din 
detașamentul pedagogic — adică 
studenți din diferite facultăți 
care urmează cursurile serale 
sau fără frecvență și care pre
dau în școală pentru copii din 
anii inferiori — nu depășesc 19 
ani. Au doar 3—4 ani mai mult 
decît elevii lor. Elia Marina 
Fernandez Nunez îmi relatează 
că învață matematicile și predă 
tot matematicile. Se pregătește 
pentru fiecare curs pe care îl 
predă în școală, la fel cum se 
pregătește pentru fiecare exa
men pe care îl susține la facul
tate.

Santiago Garcia este elev în 
clasa a 10-a. A venit, ca și co
legii lui, din Havana dar schim
barea de mediu n-a fost difici
lă. Existenta cotidiană se con
sumă plăcut între sala de clasă 
și plantația de banane, viața în 
colectiv are bucuriile ei, iar ti
nerii privesc munca nu numai 
ca un simplu exercițiu recrea
tiv. Garcia vorbește cu convin
gere. fără cuvinte de prisos. Re
pet întrebarea obișnuită în ase
menea convorbiri : care sînt 
planurile de viitor ? „învățătu
ră și muncă..." — îmi răspunde 
spontan, fără ezitare.

M. RAMURA

Sudan
Sudanul — țară care cu

prinde între granițele sale 
cea mai vastă întindere na
țională din Africa (2 505 813 
km.p.) și o populație dc circa 
16,9 milioane de locuitori — 
sărbătorește, la 1 ianuarie, 
împlinirea a 20 de ani de la 
proclamarea independenței 
țării.

Această importantă victo
rie dobîndjtă de poporul su
danez, la capătul unei înde
lungate și dîrze lupte împo
triva asupririi străine, a 
deschis largi perspective Su
danului pentru dezvoltarea 
sa economică și socială. Se 
impune a fi remarcat faptul 
că ponderea industriei in 
venitul național a crescut dc 
la 2 la sută, cît era în 1956, 
anul proclamării independen
ței, ia 12 la sută în 1970, și 
va spori considerabil in ur
mătorul plan de dezvoltare 
ce are ca punct de pornire 
anul 1976. Unele dintre obi
ectivele proiectate sau in 
curs de înfăptuire prezintă o 
mare importanță pentru eco
nomia națională. Este vorba 
de rafinăria de la Port Su
dan, de fabricile de zahăr de 
la Sennar și Renana, ca și 
de o serie de întreprinderi 
din industria textilă. Marca 
întreprindere textilă „Sudan 
Textil" din Khartum, capita
la țării, pune în valoare una 
din bogățiile dc prim rang 
ale țării : bumbacul.

între România și Sudan 
s-au stabilit și se dezvoltă 
relații de prietenie și cola
borare bazate pe stimă și 
respect reciproci Schimburile 
de vizite la nivel înalt au 
creat condiții favorarîîle^dez- 
voltării pe o treaptă superi
oară a relațiilor de prietenie 
și colaborare multilaterală 
între cele două țări și po
poare.

R. A.
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