
Stăpîn pe destinele sale, intr-o strînsă unitate de voință și ideal în jurul partidului, al secretarului 
său general, întregul popor întîmpină un nou an cu satisfacția datoriei împlinite, cu hotărîrea 
nestrămutată de a munci susținut pentru ridicarea țării noastre pe noi culmi de progres și civilizație

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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DE ANUL NOU, 
„URAREA TINEREASCĂ, 

DUPĂ DATINI, LA SEDIUL 
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI
Cuvintul tovarășului Nicolae Ceaușescu

Dragi prieteni tineri și pio
nieri,

Dragi „Șoimi ai patriei",

Vă mulțumim pentru urarea 
adresată partidului, patriei și 
poporului. E un obicei străbun 
ca, la încheierea unui an și la 
începutul altuia nou. poporul 
nostru să sărbătorească împlini
rile realizate prin munca sa, 
să-și îndrepte gîndurile și pri
virile spre Noul An. spre viitor, 
întotdeauna cu dorința de a-și 
făuri o viață mai bună.

Anul acesta putem face un 
bilanț minunat al muncii entu
ziaste, creatoare, a poporului 
nostru. Prin munca plină de dă
ruire a întregului popor, patria 
a devenit mai bogată, nivelul de 
viață al cetățenilor s-a îmbună
tățit. Tineretul țării noastre a 
adăugat noi cunoștințe la ceea 
ce este chemat să învețe și. 
mai cu seamă, pentru ceea ce 
este chemat să înfăptuiască în 
viitor prin munca sa dăruită 
patriei și poporului.

Intrăm intr-un an nou — anul 
centenarului Independenței, care 
ne reamintește de luptele pur
tate de^a lungul secolelor de 
poporul nostru împotriva domi
nației și asupririi străine, pen
tru cucerirea independenței de 
stat, pentru formarea națiunii 
noastre, pentru cucerirea liber
tății, pentru o viață liberă și 
demnă. Să sărbătorim acest cen
tenar prin noi împliniri, prin 
afirmarea și mai puternică a 
voinței poporului nostru de a 
făuri, prin munca sa, o țară tot 
mai îmbelșugată, de a-i întări 
continuu independența și suve
ranitatea, de a asigura întregii 
națiuni o viață demnă, liberă și 
fericită. (Urale, aplauze puterni

ce. Se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Doresc să fac și eu o urare. în 
primul rind vouă, întregului ti
neret al patriei, pionierilor și 
„Șoimilor patriei", tuturor co
piilor țării noastre, vă adresez 
urarea de a avea in anul in care 
intrăm și in viitor o viață tot 
mai fericită, tot mai înflo
ritoare, de a învăța, învă
ța și iar invăța, de a face 
totul pentru a vă însuși cele 
mai noi și mai înălțătoare cu
noștințe ale geniului uman, ale 
creației poporului nostru, pre
cum și ale științei și creației 
universale, de a vă pregăti pen
tru a putea ca miine, la locu
rile de muncă unde veți merge, 
să aduceți noi și noi contribuții 
Ia înălțarea edificiului minunat 
al construcției societății socialis
te multilateral dezvoltate, a edi
ficiului comunismului în Româ
nia. (Urale. aplauze puternice. Se 
scandează ..Ceaușescu—P.C.R.").

Doresc să urez părinților voș
tri. întregului nostru popor îm
pliniri tot mai mari in muncă 
si in viață, realizarea cu succes 
a minunatului Program elaborat 
de Congresul al XI-lea. de a 
face ca anul 1977 să marcheze 
ridicarea patriei noastre pe o 
nouă treaptă de progres, de bu
năstare. de fericire, de a face 
ca România socialistă să devină 
tot mai puternică și tot mai în
floritoare, o țară în care fieca
re cetățean să se poată bucura 
din plin de cuceririle socialis
mului, să poată duce o viață tot 
mai demnă, tot mai liberă, în 
care să înflorească arta, cultu
ra. adevăratul umanism, o țară 
în care tot ceea ce se creează e 
închinat omului, bunăstării și fe
ricirii lui î (Aplauze prelungite).

Doresc să urez ca în noul an 
să obținem noi rezultate pe ca
lea înfăptuirii securității europe
ne, a lichidării subdezvoltării și 
făuririi noii ordini economice in
ternaționale, a stingerii focare
lor de încordare din lume, a 
realizării unor relații noi. demo
cratice, bazate pe deplină egali
tate între națiuni, pe respectul 
independenței și suveranității 
fiecărui popor, pe neamestecul 
in treburile interne, pe o con
lucrare activă in scopul bună
stării și independenței fiecărei 
națiuni. (Aplauze puternice).

Urez o dezvoltare tot mai pu
ternică a relațiilor României cu 
toate țările socialiste, cu toate 
țările în curs de dezvoltare, cu 
toate națiunile lumii, fără deose
bire de orinduire socială, într-o 
lume a păcii, a bunăstării și fe
ricirii, o lume mai dreaptă și 
mai bună pe planeta noastră ! 
(Aplauze, urale. se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").

In încheiere, doresc, din nou, 
să vă urez vouă, dragi prieteni, 
întregului tineret, tuturor copii
lor patriei noastre un an nou 
plin de bucurii și fericire ! Vă 

urez să creșteți mari, să puteți 
fi, într-adevăr, dîrji apărători 
ai patriei noastre, demni con
structori ai comunismului in 
România, urmași ai revoluționa
rilor, ai acelora care au făcut ca 
națiunea noastră să devină tot 
mai puternică, liberă și inde
pendentă. (Aplauze prelungite, 
urale, se scandează „Ceaușescu 
- P.C.R.").

Urez întregului nostru tineret, 
copiilor, întregului nostru popor 
„La mulți ani!". (Aplauze, urale, 
se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.").

30 decembrie 1976 : o zi — poarta deschisa 
spre cel de-al treizecilea an al Republicii și 
spre centenarul independenței românești, zi- 
bilanț al primului an al cincinalului revoluției 
tehnico-științifice. In această zi, sute de pionieri, 
școlari, studenți, uteciștL reprezentanți ai tinerei 
generații a țării, au venit la sediul Comitetului 
Central al partidului pentru a ura „La mulți ani" 
secretarului general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat. Urări de sănătate și viață lungă, 
pornite din inimă fierbinte, spre fericirea poporu
lui și înflorirea patriei, recunoștință nețărmurită 
pentru prezentul de lumină al națiunii noastre, 
pentru minunatele perspective deschise spre 
comunism.

Pitorescul alai al tinerilor și copiilor a atras, 
în marea piață, numeroși cetățeni ai orașului, 
bucuroși să-și poată exprima, alături de cei ve- 
niți, după străbuna noastră datină, cu „Plugușo- 
rul* și „Sorcova”, aceleași calde sentimente.

Colindătorii sînt primiți cu dragoste și căldură 
părintească de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, de tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Ion Dincă, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fczekas, Ion loniță, Petre Lupu. Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Radulescu, 
Leonte Răutu, losif Uglar, llie Verdeț, Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, losif Banc, Ion Coman, 
Teodor Coman, Mihai Dalea, Nicolae Giosan, 
Vasile Patilineț, Ion Ursu, Aurel Duma.

Sînt prezenți Ion Traian Ștefănescu, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, Ion Sasu, președintele Consiliu- 
!ui Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România, Constantin Boștină, președintele Consi
liului Național al Organizației Pionierilor.

(Continuare In pag. a lll-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe șefii misiunilor diplomatice, pe reprezentanți 
ai unor organizații internaționale acreditați in țara noastră 

CUViNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația Societății franceze 

„Citroer
(Relatarea întrevederii în pag. a Vl-.a)

în numărul de azi:
Tovarăși ambasadori,
Domnilor ambasadori și re

prezentanți ai statelor, acreditați 
in România,

Doresc să mulțumesc pentru 
felicitările și urările pe care 
le-ați adresat poporului român 
și mie personal, cu prilejul Nou
lui An.

încheiem un an care se poate 
considera că în ansamblu a 
marcat noi pași pe calea pro
gresului, a înțelegerii și colabo
rării internaționale.

în ce privește poporul român, 
el a realizat în anul 1976, pri
mul an al celui de-al șaselea 
cincinal, progrese însemnate in 
înfăptuirea programului adoptai 
de Congresul al XI-lea al parti
dului privind făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
ridicarea gradului de dezvoltare 
economică, creșterea nivelului de

trai material și spiritual al po
porului. Putem să vă informăm 
— dealtfel trăiți în România și 
cunoașteți rezultatele noastre — 
că în unele domenii, cum este 
industria, realizările obținute 
depășesc chiar prevederile pla
nului, iar în agricultură sînt 
foarte apropiate de acestea. Am 
realizat o producție agricolă al 
cărei ritm de dezvoltare, față de 
1975, este superior ritmului din 
industrie reprezentind, într-a
devăr, cea mai mare producție 
agricolă clin istoria României. 
Am adoptat măsuri și în direcția 
ridicării nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului. 
Iată de ce noi, în România, sîn- 
tem satisfăcuți de felul în care 
poporul, toți oamenii muncii au 
acționat pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a patriei.

Știm că și în alte țări s-au 
obținut rezultate bune în dezvol

tarea economico-socială ; știm, 
totodată, că în multe țări criza 
economică provoacă mari greu
tăți și mai știm că zeci de po
poare se găsesc încă într-o si
tuație grea, datorită subdezvol
tării. Anul pe care îl încheiem 
a fost plin de preocupări și cău
tări pentru soluționarea acestor 
probleme complexe, pentru o 
politică de pace și colaborare, 
pentru rezolvarea problemelor 
litigioase pe calea tratativelor 
pașnice. Au avut loc numeroase 
reuniuni consacrate problemelor 
economice, îndeosebi probleme
lor subdezvoltării, ale făuririi 
noii ordini economice interna
ționale. Noi apreciem pozitiv 
toate aceste activități, deși — 
este adevărat — nu se poate 
afirma că s-au găsit soluții și 
s-au pus bazele rezolvării co
respunzătoare a problemelor 
complexe care preocupă ome

nirea. Dar, după părerea noas
tră, însuși faptul că popoarele, 
statele, conducătorii lor sînt 
preocupați și acționează pentru 
găsirea soluțiilor este un lucru 
pozitiv. Aceasta demonstrează că 
este tot mai bine înțeleasă ne
cesitatea că — pentru realizarea 
unei păci trainice, a unei lumi 
mai drepte și mai bune in care 
fiecare națiune să se poată dez
volta liber, corespunzător nă
zuințelor sale —. problemele 
complexe ale lumii de azi tre
buie soluționate în comun, cu 
participarea egală, în deplină 
independență, a tuturor statelor. 
Acesta este un factor important 
al vieții internaționale, care ne 
dă încrederea că vom putea ob
ține in viitor rezultate mai bune 
în soluționarea problemelor 
complexe.

(Continuare în pag. a lll-a)

PATRIE A CUTEZANȚEI, A SPIRITULUI 
CREATOR

* O revoluție in gindirea tehnică și științifică
* A fi unul dintre cei care demonstrează că pot 

realiza lucruri minunate • Privind în sus
1977 - ANUL CENTENAR

* Epopeea eroică a independenței
Cu 70 de ani în urmă 1907 — SIMBOL AL 
LUPTEI APRIGE PENTRU DREPTATE SOCIALĂ
* Cint despre culorile fundamentale • Cîntec 
de vitejie • De la om la om - ediție de

revelion
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PATRIEI

Așa cum ureînd spre co
roana albă a Ceahlăului ai 
sentimentul că vei putea ■< 
privi curînd întregul plan de 
piscuri ce conduc munții 
noștri tineri în calea lor spre 
Porțile de Fier, tot astfel, de 
la înălțimea pe care ne aflăm 
acum, în prag de an nou, ve
dem în urmă toată zestrea 
rămasă nouă în anii .aceștia 
de construcție socialistă, ani 
tineri și plini de măreție ca 
și munții, ani ce au adus, 
rind pe rind, patriei bunăsta
rea și progresul. Am călăto
rit prin multe locuri ale țării, 
am văzut orașe și sate 
noite, am văzut oameni 
toate vîrstele, „lucrînd 
noul chip al patriei", cum ar 
spune poetul. Patria e casă 
și școală, uzină și ogor. Dacă 
o străbați de la un capăt la 
altul parcurgînd sute și mii 
de kilometri, dacă bați dru
murile Moldovei, Dobrpgei, 
Munteniei, 'Olteniei, Bana
tului și Transilvaniei, .dacă , 
urci ca pe o șa uriașă culmi
le Carpaților gata să-ți ' iei

în
de 
la

1

î

1

zborul întocmai ca o pasăre 
intr-o parte și în alta ai 
să-ți spui „România este o 
țară bogată și roditoare". Și 
vei crede mai adine în ceea 
ce vei spune fiindcă și călă
toria este o lecție de istorie 
și geografie. în impresiile 
străinilor s-a notat adesea 
că drumurile țării noastre 
fac parte dintre cele mai 
fermecătoare drumuri ale 
Europei. Sînt date exemple, 
sînt refăcute trasee care te 
împresoară de pretutindeni 
cu frumusețea lor și întîrzii 
adesea, pur și simplu vrăjit, 
ca și cum toate astea s-ar 
afla în altă lume. într-un 
reportaj un călător chiar se. i 
întreba care ar fi cea mai’ ■ 
impresionantă . poartă de in
trare în țară, ajungînd; în 
cele din urmă, la concluzia 
că fiecare loc își are un ,,ce“ 
al său care te îmbie și te cu
cerește. Și s-a mai spus că:

VASILE BARAN
(Continuare in pag. a IV-a)'
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PATRIE A CUTEZANȚEI,
A SPIRITULUI CREATOR

„Un rol deosebit de important in mersul înainte al 
societății socialiste românești îl are dezvoltarea științei și 
tehnicii, cultivarea spiritului de creație tehnică, a mindriei 
de a aduce o contribuție originală prețioasă la progresul 
rapid al patriei noastre și la patrimoniul cunoașterii univer
salei...) A dezvălui noi taine ale naturii, ale materiei, a acționa 
pentru a face ca roadele cunoașterii să se materializeze 
cit mai curind in producție, in viata socială, in progresul și 
bunăstarea poporului este un scop nobil care trebuie sâ-i 
însuflețească pe tofi cei ce se consacră cercetării științifice și 
tehnice, pe tofi oamenii muncii."

NICOLAE CEAUSESCU

încheiem primul an âl unul 
cincinal pe care l-am denumit, 
deloc întîmplător, al revoluției 
tehnico-ști'ințifîee ; un cincinal 
în care cutezanța și creativita
tea, doua trăsături esențiale ale 
spiritului revoluționar. își dau 
strîns mina, poate mai strîns 
decît în oricare alt domeniu. în 
cîmpul larg de dezvoltare și ac
țiune al științei și tehnicii. Căci, 
altfel nici nu s-ar putea concepe 
progresul țării pe culmile de 
civilizație spre care ne sînt 
ațintite, tuturor, privirile.

Tnsuflețitoare și mobilizatoare 
au fost înseși sarcinile pe care 
ni le-am propus în acest do
meniu prin planul național unic 
pe anul 1976. Căci a executa 
662 de obiective de cercetare 
științifică si dezvoltarea tehno
logică de importanță deosebită, 
a introduce și extinde 156 teh
nologii avansate, a pune în fa
bricație 438 produse noi și re- 
proieetate au constituit sarcini 
fără Precedent în fața cercetării 
științifce și ingineriei tehnolo
gice din țara noastră. Dar duce
rea lor la bun șfîrșit a oferit, 
în numeroase colective de oa
meni ai muncii momente unice 
de satisfacție și mindrie. ceea ce 
în fond arată cit poate și tre
buie să îndrăznească spiritul 
creator al poporului.

Un reprezentativ exemplu 
Centru definirea adevăratei mă- 

a capacității de creație a 
- z cerilor. tehnicienilor și 

-rune! tori lor noștri l-a consti* 
tuit platforma de foraj marin — 
una dintre cele' mai moderne 
instalații de acest tip d*n lume, 
prin a cărei realizare România 
intră în rîndul puținelor țări 
care produc în prezent aseme
nea instalații de foraj pentru 
exploatarea resurselor de ener
gie de pe fundul mărilor și 
oceanelor. Este o elocventă și 
grăitoare dovadă a faptului că 
prin reunirea și concentrarea 
forțelor- de cercetare, proiecta
re și producție din numeroase

institute și întreprinderi din di
ferite centre ale țării, se pot 
obține realizări de mare presti
giu. Și pentru a ne menține în- 
tr-un domeniu apropiat, să 
consemnăm că. tot în acest an. 
constructorii de utilaj petrolier

au realizat cea de-a 1 500-a in
stalație de foraj. Asemenea 
echipamente complexe con
struite în întregime pe bază de 
cercetări proprii (l-am auzit pe 
directorul institutului de profil 
afirmînd cu mindrie că in acest

0 REVOLUȚIE Subinginerul Fabian Popa ți inginerul Onel Fratu. autorii unei importante inovații, 
probi ale Întreprinderii ..Steagul roșu* d:n Bratov

care te află pe bancurile de
Foto 3 GH. CUCU

ÎN GÎNDIREA TEHNICĂ Șl ȘTIINȚIFICĂ

Rod al creației tehnice românești, gama larga 
de mașini-unelte asimilate in fabricație de 
I.M.U.A. București întrunește calități și per
formanțe funcționale la cel mai înalt nivel ai 

tehnicii mondiale

domeniu nu s-a apelat pinâ 
acum la nici o licență străină), 
pot fi inlilnite in peste 20 de 
țări ale . lumii si dețin chiar 
două recorduri continentale de 
adincime de foraj (in Europa și 
America Latină). Tot in acest 
an. constructorii craioveni de 
tractoare au cucerit, cu noul 
tractor cu încărcător hidraulic. 
TI H-445 abia lansa’ pe p-a-a 
mondială, două medal.: de aur 
la Urgurle imeraz’jona** de ia 
Brno $i Zagreb. într-o
de virf. precum rar.struri-a de 
mafir.i-unette. reaLzâr.Je aces
tui an fac dovada rea-u«au:a. 
prevederilor ce se bazează pe 
avtatu! «ore *uiui creator de care 
dispunem si care ’.rebu-e raJo- 
rificat. eo^podâ-- la rew* « 
mai înalte pe măsura neces-îă- 
țiioc mereu crescânde aâe indus
triei $i economiei romăneri- pe 
măsura performantelor rerta- 
nîate de angajarea tării noastre 
in competiția tehnică naond^aLâ

Astfel de dovezi. numeroase, 
in domeniul construe t. âe au
tomobile. in domen.ol electro
nicii («A amintim ntrarea ia 
producția de secte a calculato
rului Fe.îx-C-512. creație a ti

nerilor specialist: de la Institu
tul de tehnică de calcul), in do
meniul chimiei 51 multe aKeIe. 
In ultima dir.tre ramurile am ui
tate. Institutul central de cer
cetări chimice, împreună cu in
stitutele dm «ubord-oe. a reuși: 
să asigure, aproape in exchisi-

r.«rea produselor $s a •?hnoeo- 
gipor pentru o Industrie care. 
$tun cu iota, se află la nivelul 
de rtrf a: as pe plar. BMdaL 
Dealtfel ultima etăUe a T.-rzului 
international Borareri. desfă- 
sura:â în această loamnă. a 
denonstrat că u-dusuia rociă- 
r.-?ască. ia cea ma_ mare parte 
rod al eforturilor crea:oare ale 
speriaLri:lor noftri. poate intra, 
m nuarseroase domenii ale sale, 
ia compe-.r.ie directă cu indus
triile unor țări foarte dezvol- 
tate. La rir.dul său. știința 
rerr.âr.ească din domeniul mate
maticii ori medîrinei. fizicii ori 
chimiei. reprezentată în tot mai 
mare măsură de generații tine
re. a făcut, in numeroase con
grese internaționale desfășu
rate in țară sau peste hotare, 
dovada capacriâțji «ale de a 
Îmbogăți prin realizări de înaltă

valoare și prestigiu patrimoniul 
științific național și uruversaL 

• Unui ar. ati: de phn in suc
cese pe târimul științe: și teh- 
meri ii urmează, in moc rit se 
poate de firesc, un altui in care 
obiectivele pe care ni le pro
punem sini mai mari, mai am
bițioase. Realitatea, rezultatele 
arată că acest lucru se poate, 
că oamenii muncii dispun de 
energii uriașe, de spiritul crea
tor format ia școala muncii fi a 
insusîru celor mai Înalte cuce
riri ale științei si tehnicii con
temporane. Performanțele nu 
fac decît să confirme justețea 
planurilor, ele dau măsura co
telor spre care tindem afumin- 
du-ne astfel patriot ismul fier
binte. Produsele noi și reproi-ec- 
tate vor afecta aproape o cin
cime din producția marfă ce 
urmează a se realiza în ramu
rile prelucrătoare ale industriei 
republicane : ceea ce înseamnă 
că, mențjnînd un asemenea ritm 
de înnoire (comparabil cu cele 
atinse în țările mai dezvoltate), 
peste numai 5 ani nu vom mai 
întilni nici un produs cu care 
sintem obișnuiți astăzi. Mai 
mult decît în anul pe care îl

încheiem, se vor Introduce și 
extinde 225 tehnologii avansate, 
cu mențiunea că ele vor rezul
ta îndeosebi din activitatea de 
cercetare științifică și dezvol
tare tehnologică proprie ; ceea 
ce înseamnă iarăși că, mai 
mult decît oridnd, creația știin- 
tifico-tehnică românească este 
solicitată să dea soluții urgente 
și ce cel ma: inalt nivel pentru 
problemele de bază ale dezvol- 
• âri i econom i co- social e. Anul 
197“ va fi irisâ. în planul cer
te-iri: si ingineriei tehnologice 
un ar. al calității, un an al mun
cii bine gi nd i te și organizate. 
Cutezanța și spiritul creator în 
promovarea celor mai noi soluții 
se vor împleti mai strîns cu pri
ceperea de a discerne intre ceea 
ce este, sau nu. esențial si prio
ritar pentru programul de dez
voltare economico-socială. cu 
tăria și fermitatea de a acționa 
in direcția valorificării rapide 
și eficiente în practică a rezul
tatelor cercetării. Căci, anul 1977 
va trebui să marcheze — așa 
cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea rostită 
la Plenara din 2—3 noiembrie 
a.c. — o schimbare radicală a 
mentalității, realizarea unei 
adevărate revoluții In gîndirea 
cercetătorilor și inginerilor 
tehnologi.

VIRGIL SlMION

Utecistul Voicu Rus, inovator, 
stru/igar la întreprinderea 
„Electrotimiș", cîștlgător al 
trofeului ..Strungul de aur", 

ediția 1978

Grigore Venescu, inginer la 
ferma pomicolă Tîncibești a 
I.A.S Buftea, care a înființat 
și pus pe rod, împreună cu 
soția sa Lldia. o adă în con
sens cu cele ma: moderne 
cuceriri ale ștlinte: agricole

Marias Constantine«cu r Ovidtu eterică - doî dmtra deținătorii 
marelui premiu ..Mlnitehnicuri. ediția 1«7«. ea care a feri distinsă 

lucrarea lor intitulată ..Aparat de acupanctari ea triplă 
rancțlonaUtate*

Lenuța Chilei, elevă a Liceu
lui de muzică nr. 1 din Bucu
rești, clștigătoarea concursului 
internațional de vioară ,.Nic- 

colo Paganini”, Genova, 
octombrie 1978

A fi unul dintre cei 
care demonstrează că pot 
realiza lucruri minunate

• Verbul „a cuteza“ ia timpul pre
zent • Activitatea tehnico-pro- 
ductivâ la puterea eficienței eco
nomice și educative • Cind pa
siunea >a nume de tineri • De ia 
2,2 milioane iei, la 40 de milioane 
-un drum al creativttațil, ai muncii- Desen de ELENA BOARIU
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Varodi Gabriel e un mare în
drăgostit de tehnică. Deocam
dată nu s-a oprit la un anumit 
domeniu al ei, caută încă, dar 
caută cu pasiune, cu o curiozi
tate scormonitoare, înt.r-o stră
danie permanentă de a cunoaș
te, de a ști, de a face. Pe cînd 
era în clasa a Vil-a. acest elev 
al Scolii generale nr. 148 din 
București a proiectat și con
struit mai multe aparate, cu 
aplicabilitate în diferite ramuri 
ale tehnicii. De fapt, este vorba 
despre o zonă de investigații 
aflată la interferența cîtorva 
ramuri și poate tocmai de aceea 
sînt tentat să trag concluzia că 
Gabriel încă nu „s-a fixat" pe 
un anumit domeniu. Dar. poate 
nicî nu e recomandabilă o ase
menea „fixare". Pe ultima suta 
de metri a secolului nostru, a 
mileniului nostru, a lucra în 
tehnică. în știință. înseamnă a 
lucra prin excelență în zone de 
interferență, cu atît mai mult, 
cu cît datele se completează și 
se justifică unele pe altele, se 
explică în relații fascinante de 
reciprocitate, în ciuda aparenței 
lor plasări la poli opuși, marile 
realizări năseîndu-se cu precă
dere In astfel de Impacturi ale 
cunoașterii.

Acum, Varodi Gabriel a ajuns 
!n clasa a VIII-a și, foarte de

curind. cu numai cîteva zile in 
urmă, trei dintre aparatele sale 
au fost încununate cu lauri : 
pentru un aparat de mare fi
nețe în determinarea nivelului 
apei, lucrare din domeniul pro
tecției muncii, a primit diploma 
de inventator acordată de Clu
bul „Minitehnicus" și revista 
„Cutezătorii" : pentru „Aparat 
prevenitor de inundații", premiul 
I și Medalia de aur la cea de-a 
IX ediție a concursului național 
de creație tehnică ă pionierilor și 
școlarilor : pentru „Receptor în 
benzile de unde ultrascurte", 
realizat împreună CU colegul său 
Constantin Mitulescu — pre
miul II și Medalia de argint în 
cadrul aceluiași concurs.

Gabriel recunoaște : n-ar fi 
izbutit să conceapă și să reali
zeze toate acestea, dacă vîrsta 
copilăriei și visurilor sale înari
pate n-ar fi coincis cu așezarea 
muncii, a activității de cerce
tare șl de creație în centrul 
preocupărilor partidului și sta
tului pentru formarea multilate
rală a omului nou. începînd de 
la vîrsta anilor de școală. Be
neficiar al acestei griji ocroti
toare, aici, la Casa centrală a 
pionierilor, unde activează în 
timpul său liber, Gabriel are la 
dispoziție tot ce-șl poate dori 
un pasionat de tehnică. Ca

școală, de asemenea, pasiunea sa 
găsește o prelungire firească si 
necesară în activitățile tehnico- 
productive ridicate la puterea 
eficientei economice și educati
ve. cum. dealtfel, se întîmplă 
astăzi în orice instituție de în- 
vățămînt din România. Este 
vorba, la scara țârii dar și la 
scara școlii, a clasei, a elevului, 
despre cel mai spectaculos salt 
făcut în structura procesului 
instriictiv-formativ la începutul 
de bun augur al acestui cinci
nal al revoluției tehnico-știin- 
țlfice. al cutezanței, a! șpiritu- 
iui creator, al certitudinii Altor 
îmnliniri viitoare.

Metaforic vorbind, pionierul 
de la Școala nr. 148 poate fi în- 
tîlnit pretutindeni în România. 
Pasiunea sa. cu multiple nuan
țări. dar la fel de profundă, de 
arzătoare, izvorînd din aceeași 
năzuință spre realizarea umană 
prin realizare profesională, nă
zuință poate cel mai adesea ne
rostită. așteptîndu-și exprima
rea în fapte sau chiar expri- 
mîndu-se astfel Ia timpul pre
zent. o găsești deopotrivă la 
pionieri sau liceeni, la studenți 
sau la elevi de școală profesio
nală. Asemenea pasiuni, au și 
nume. Se pot numi, de pildă, la 
Liceul industrial energetic din 
Craiova — Soreanu Elena. Con- 
stantlnescu Gabriel sau Cîrmîz

Dorian, la Liceul „Ștefan cel 
Mare" din Suceava — Mihai 
Botez. Petru Cirdei. Doru Pă- 
curaru sau Cristian Andrieș, la 
Liceul de chimie nr. 1 din Turda 
— Mihai Bara sau Otilia Birău, 
la Institutul agronomic „Dr. 
Petru Groza" din Cluj-Napoca 
Traian Marițoiu. Ștefan Zaka- 
rias. Doina Pop ori Aniko Ho- 
monnaî. Pentru toți aceștia, ca 
și pentru mulți alți tineri, fie 
că se află încă pe băncile școlii 
sau în inima producției, a cu
teza nu înseamnă doar a scruta 
viitorul : a cuteza — verb care 
niciodată nu s-a conjugat în 
România cu atîta convingere și 
angajare — înseamnă a face, 
înseamnă a te afirma. înseamnă 
a fi util. Or. din acest punct 
de vedere, anul 1976 a fost deo
sebit de rodnic pentru tînăra 
generație din țara noastră, con
stituind în același timp o ga
ranție a împlinirilor pe toate 
coordonatele vieții și ale mun
cii.

Un argument, luat dintre mul
tele altele aflate în cartea de 
aur a succeselor : în 1976. la In
stitutul politehnic „Traian 
Vuia" din Timișoara au fost 
brevetate 26 de invenții în do
menii prioritare ale industriei 
naționale. Tot. aici, dinamica în
casărilor pe baza contractelor 
de proiectare și cercetare cu

marile unități economice, se 
prezintă astfel : 1970 — 2.2 mi
lioane lei ; 1971 — 8,7 milioane 
lei, pentru 152 contracte ; 1975
— 36 milioane lei. pentru 308
contracte ; 1976 — aproape 40
milioane lei, pentru 265 con
tracte. O concluzie : într-un in
terval de numai 6 ani. valoarea 
încasărilor din această sursă a 
inteligenței universitare a cres
cut de Circa 20 de ori ; de fapt, 
creșterea este direct proporțio
nală cu complexitatea tot mai 
mare a lucrărilor, a cercetărilor, 
a ideilor care se materializează 
vizînd imediata lor aplicabilitate 
în domenii de vîrf ale dezvol
tării noastre tehnico-economice. 
La Timișoara, mai notăm : 
„Realizările, succesele se dato- 
resc îndeosebi muncii în echi
pă : în aceasta constă, la drept 
vorbind, marele cîștig. cu impli
cații profunde de ordin moral 
și educativ, care ne apropie tot 
mai mult de felul de a fi al 
marilor familii muncitorești4'.

A înfăptui. A materializa o 
idee, a^i da valoare și frumu
sețe. a strînge mănunchi stelele 
cutezanței și priceperii, ale dă
ruirii și forței creatoare. într-o 
neasemuită „corolă de lumini"
— cum spunea poetul — 
corolă de lumini specifice 
anilor noștri încărcațî de roadă. 
Cu certitudine. aceasta este

esența aspirațiilor tineretului, 
implicit ale tinerilor din' școli, 
aspirație care se realizează ple
nar în fiecare clipă, aspirație 
căreia viitorul îi pregătește, 
desigur, exemplificări de răsu
net. Rememorez una din nume
roasele întâlniri ale conducăto
rului partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu tinerii — cea prilejuită de 
adunarea populară din ziua des
chiderii festive a actualului an 
de învățămînt. Arătînd că exis
tă posibilități și domenii neli
mitate unde imaginația, cute
zanța și pasiunea profesorilor, 
studenților și elevilor pot fi 
puse în aplicare, secretarul ge
neral al partidului spunea : 
„Avem o capacitate creatoare 
puternică, avem oameni care au 
demonstrat că pot realiza lu
cruri minunate. Sînt convins că 
în acest cincinal, al revoluției 
tehnico-șiiințifice în România 
vom obține noi descoperiri care 
să constituie o mindrie pentru 
întregul nostru popor, care să 
afirme cu putere geniul științi
fic al națiunii noastre socialis
te". Oare ce îndemn poate fi 
mai clar și mal mobilizator de
cît âceste cuvinte pline de căl
dură și de încredere ?

DRAGOMIR HOROMNEA
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Patria, conștiința de copil al patriei de 
la care trebuie să binemeriți pentru a sub
linia trecerea ta pe pămîntul ei binecuvân
tat sînt sensul și rostul izbînzilor noastre 
Dacă valoarea nu așteaptă numărul anilor 
e tot atît de adevărat că valoarea are alt 
nume, se rostește în alt chip, cu o altă 
alcătuire de vocale și consoane în țări 
diferite. Dacă morala supremă a umanis
mului e aceeași pe toate meridianele pi- 
mîntului matcă, ea capătă de fiecare date 
chipul și conturul locului unde este ilus
trată. Zborul Nadiei Comăneci apart--.? 
lumii, lacrimile ascunse la ridicarea dra
pelului românesc și la intonarea lm-.-^'.\- 
Patriei ne aparțin nouă. Există un concurs 
„George Enescu" la Viena ; Enescu apa9- 
ține lumii, dar Enescu era român. F9i' 
cezii au ridicat un adevărat sanctua- z 
reculegere in fața artei care se checmf 
„Atelierul lui Constantin Brâncuș'.". zz- 
țipătul păsării măiestre Brâncuți l-a «un 
prin pădurile Gorjului. Am dat eTem-’.e e 
foarte la îndefnînă a două genii 
care se poate spune simplu — ei »i-<« 
iubit patria, pentru că nu e iubire zcees 
care rămîne la vorbe. Acest adevăr simplu 
copiii îl învață odată cu abecedarul fr 
limba Patriei. Copiii cresc și devin gene
rații. Fiecare generație este datoare Patriei 
și o generație întreruptă, cu zborul 
frînt sau fără zbor ar însemna un 
moment de sufocare, de lipsă de 
oxigen, o bătaie de inimă mai puțin 
din viața Patriei pe care noi o numim 
istorie. „Ar însemna" pentru că în Româ
nia generațiile și-au făcut și Iși fac dato
ria. $i dacă nu contenim să plecăm capul 
în fața pașoptiștilor, a generației numita 
Mihai Eminescu, a celor care au venit 
după ea cu exuberanța drumului deschis, 
dacă nu ni se pare niciodată că sintem 
destul de mîndri de marii noștri scriitori, 
plasticieni, muzicieni, cărora timpul le-a 
săpat chipul în bronz, să fim atenți la 
tinerii artiști de azi, fiindcă dintre ei, între 
ei, în acest prezent care ni se pare firesc, 
pentru că este prezent, sînt mari valori 
care consolidează un timp și-i dau semni
ficație. Cultura noastră socialistă este 
solidă, iată un termen mai terestru, dar 
ni se pare exact să numim cu liniște șansa 
de a avea un viitor care are repere în 
prezent. Spontană și inteligentă, generația 
de tineri artiști români contemporani 
posedă acea maturitate care înseamnă 
perseverență. Actul artistic pornit din 
talent nu se poate împlini decît prin 
muncă. Numai un efort excepțional aduce 
cu sine rezultatul artistic de anvergură. în 
care efortul nu se simte deloc. Nadia 
zboară pe bîrnă sau la paralele, dar zbo
rul ei presupune, firește, mii de ore de 
mers atent, la început nesigur, pe aceeași 
bîrnă. Arcușul Lenuței Ciulei care cîștigă 
premiul Paganini în țara lui Paganini 
pare a fi purtat de Eol într-o noapte de 
sînziene, Lenuța Ciulei și profesorii ei pot 
spune — sau nu pot spune, pentru că. 
pînă și vorbele au momente în care nu pol 
numi — de cîte ori acest arcuș s-a întors 
din drum odată și încă o dată, și încă 
o dată. Ca și harpa lui Ivan Ion Roncea 
Sau glasul lui Emil Gherman, Corinei 
Circa, Cornelia Pop, și atîția alții ca ei- 
35, pentru că anul acesta tinerii muzicieni 
români au ciștigat 30 de premii interna
ționale și cinci mențiuni. Să ne îngăduie 
muzicienii să numim această ..explozie a 
școlii interpretative românești prin cei 
mai tineri reprezentanți ai ei" — o meta
foră. Muzica, voința, dorința și capacitatea 
de a cînta frumos a românilor îi explică 
Sîntem — prin ei — artiști, poeți și cînta 
reți, avem muzica în suflet Sorin lljo- 
veanu. Ion Ressu, Mihai Cismaru, Ștefan 
Cîlțea fac muzică piCtînd și mai afirmă 
o dată că România e o țară de pictori 
Românul s-a născut poet. România e o 
țară de pictori, muzicienii români uimeai 
lumea, asta înseamnă Că trebuie sâ modi 
ficăm. unificînd zicală . România e o taro 
de artiști. Festivalul ..Cîntarea României" 
un festival al muncii și ăl creației, al ceioi 
harnici, strînge în uriașul său buchet ra 
lorile reprezentative și autentice ale tării 
acelea care dau strălucire numelui «dt< 
strălucit, muncii și creației minnnatu'v 
nostru popor Cea mai t.inărâ oenerațlf 
oamenilor de artă își împlinește aspira 
țiile. destinul individual în numele uuu 
crez sfînt. suprem, fundamental dragus 
tea de țară, mindria de a munci și crea 
pentru ea. nevoia organică de a face f.otu1 
pentru patrie. Astfel, destinul lor se îm
plinește plenar și viitorul ne apare privind 
în sus.

) SM ARANDA IELESCUi



SLĂVIM PE CEI CE I-A ALES POPORUL, SĂ NE DESCHIDĂ FALNIC VIITORUL
(Urmare din peg. I)

în aerul proaspăt al acestei 
dimineți de iarna răsună zvon

Venim, aho. aho
De Anul nou
Venim, venim din toată România
Cu tinerețea și copilăria
Cintind din zori pină-n lăsatul serii, 
In inimă cu focul primăverii.
Venim noi, uteciștii.
Venim noi. pionierii.
Noi. Șoimii Patriei, din largul zării 
Toți tinerii
Și toti copiii tării
Frumoase și unite generații.
Căci ne-au trimis cimpia și Carpații, 
Și apa Dunării și țărmul mării 
în ceas de-ajun
Pe-al tării tinăr drum.
Aducem sorcova și plugușorul 
Slăvind pe cei ce i-a ales poporul, 
Să ne deschidă falnic viitorul.

Băieți și fete își unesc gla
surile pentru a aduce un cald, 
vibrant omagiu partidului, mun

Aici și azi. pe-acest străbun tărîm, 
Cinstim Partidul Comunist Român, 
Urmăm Partidul Comunist Român. 
Noi, urători, prin ani de cincinal 
Cu comunistul nostru ideal 
La poarta Comitetului Central 
La secretarul nostru general.

Noi : muncitori, țărani, studenți, școlari, 
Că-n muncă-i cea mai dreaptă înfrățire, 
Mai rodnică. în drum spre fericire. 
Cu forțele de mii de cai putere 
F drumul nostru către șantiere 
în marșul salopetelor albastre 
Ca fii ai vremii noastre, 
Ca fii ai vetrei noastre, 
în înfrățire, sub aceleași flamuri, 
Cum în stejar cresc înfrățite ramuri, — 
Români, maghiari, germani și alte neamuri 
Cu sufletul de fapte mai avid 
Muncim, gindim, 
în spirit de partid.
în anul ce-a trecut, cu înțeles, 
Cultura comunistă, in Congres, 
Și educația au dat lumină 
Partinică, spre vremea ce-o să vină.

Am muncit în Cetatea Băniei și-n cetăți argeșene 
Și în Bărăganul eu holdele coapte devreme 
Și in Moldova și in Ardeal 
Pe drumul lui Mihai Voevod 
în brațe cu marele rod,
Și-n cetatea lui Bucur, peste tot ne găsești, 
în tustrelele păminturi străvechi românești. 
Cu patos tineresc, contemporan
Venim din primul an, bogat în roade. — an 
Al cincinalului revoluției științifico-tehnice 
Căruîa-i dăm viață cu brațele vrednice 
în ritmul faptelor înnoitoare 
Munca ne e treaptă în vremi cutezătoare.

S- află aici. în chip simbolic, 
întreaga țară, reprezentată de 
grupuri de tineri purtînd vest
minte specifice tuturor zo
nelor etnografice, alături de 
flăcăi in salopete muncitorești 

Prin conștiința noastră-naltă trece 
Lumina din Congresul unsprezece 
în țară și in inimi azi răsună 
C'tecmarea-nflăcărată rostită la tribună 
De tovarășul Ceaușescu Nicolae 
Să ne aprindă-n suflete văpaie 
El, patriei, partidului solia 
Și vrednicia și temeinicia.
Partidul. Ceaușescu, România !

de clopoței. pocnete de bici, 
buhaiele tradiționale și glasuri 
de colindători tineri, veseli și 

cii creatoare, făurarilor socia
lismului pe întinsul pâmmtului 
strămoșesc : 

sau în uniformele albastre 
ale unităților de pregătire pen
tru apărarea patriei. Un singur 
gind, o singură voință luminea
ză conștiințele.

Văzduhul răsuni de nc'firși- Istoria noastră veche, de luptă 
te ovații și urate flamuri roșii â (ru neatirnare. pentru
$1 tricolore sint fluturate in vint , « • ,
dt <ute de bra;» Isto~a noastră păstrarea ființei naționale este
nouă, înnobilată de victoria so- evocată apoi, cu vădită emoție,
cialismului. iși gă***ște a:ci. in de tineri imbrăcați în costumele

imagin'- vie. plină d° profunde dorobanților de pe redutele
semnificații. Plevnei și Griviței :

Dintru trecut aduce-vom cu fală 
în epopeea patriei, națională. 
Mari mărturii, nemuritoare fapte : 
O mie-opt sute șaptezeci și șapte 
Care răsună limpedele-i rost 
în conștiință, cu incandescență 
Istoria țării toată a fost
O lungă luptă pentru independență.

Independenta drum spre noi iși face 
Prin Au rust douăzeci și trei incoace. 
Independenta rea adevărată 
Cea de part'd visată și creată 
Cu inimi îndrăznețe luptătorii 
S-o crească din victorii in victorii 
Pc-a muncii și pe-a luminii cale 
Vrcind din eincinale-n cincinale. 
Independența ni s-a implicit 
Acum.
Desăvirșită de partid.
Să ne slăvim partidul făurar 
La al Independenței centenar.

Solemn și grav, chemarea gor- rea piață, imagini de zbuciumată 
nistului readuce din nou. in ma- istorie :

Dar iată anii grei se-a ud cum sună, 
Flămind și gol. fâră-adâpost. Furtună. 
Cel scurt la vorbă dar bogat in fapte 
Sună goarna-n nouă sute șapte 
îndemnuri la răscoală. îndelungi 
De-atunei. sint șaptezeci de ani de-atunci î

B • • - log noi cu-
prinde acum ir.'.rf ca piață Ră
sună cintece inchir.ate patnei.

Dar vremile ca grinele-au fost coapte 
Partidul ni-i erou in fruntea țării 
Și-n nouă sute patruzeci și șapte, 
Republica triumfă-n largul zării.

Treizeci de ani Republica inalță 
Pe tricolorul ei stă scris unire. 
Apărători ii sintem toți, pe viață, 
Uniți deplin in cuget și-n simțire.

Emoționați de măreția simbo
lului pe care il reprezintă, tine
rii înalță spre cer Drapelul 
României, ca un cintec a! celor

In 
în 

muncă, din căldura hărniciei, 
vise, din lumina omeniei.

Cu ginduri și cu fapte îndrăznețe 
Noi, tineri, insetați de frumusețe 
Aici, pe-acest pămint al bucuriei, 
înfăptuim Cintarea României. 
Sub semnul muncii și al omeniei 
Noi toți sintem Cintarea României 
Căci inimile noastre sint un cor 
Și-o simfonie pentru viitor 
Din inimă in cintec să rodească 
Spre mindra Românie pitorească
O nouă rapsodie românească. 
Revoluționară, muncitoare, 
Și suverană.
Și infloritoare,
Cum alta nu am mai avut sub soare.

se încing hore vesele — meta
foră pentru Republică : 

mai iubite culori. Acordurile 
..Rapsodiei Române”, dulci ca 
plaiurile țării, unesc pe tineri 
intr-o horă de grine legănate : 

în aceste clipe, de mare emo
ție și profund patriotism, gir.dul 
fierbinte al tuturor se indreaptâ 
spre cel aflat in fruntea țârii, 
pentru gloria și măreția ei :

Cel ce ne-aduce-n suflet 
primăvara 

Și care stă mereu la sfat 
cu țara, 

Bărbat al ei, cu toată forța 
vieții, 

Prieten încercat al tinereții. 
Spre piscuri steagul țării 

duce-l-vom 
Căci oameni| in suflet

au văpaie 
Și țara se-ntrupează

intr-un om : 
E omul : Ceaușescu Nicolae

Un grup de mici colindători 
se apropie îmbujorați de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. il încon
joară cu neasemuită dragoste și 
stimă :

Să îl sorcovim, flăcăi 
De prin munți și de prin văi. 
Toți cu glasuri tinerești 
Că-i stejar din Scornicești 

De pe plaiurile românești !

Cu multicolore sorcove !n 
miini. copiii adresează tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu. celorlalți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat urările tradi
ționale. de viață lungă și mereu 
nouă putere de muncă :

Sorcova, 
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
Să trăiți cu bucurie 
în frumoasa Românie

La anul și la mulți ani !

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu îi 
primesc și îmbrățișează părin
tește pe copii, în vreme ce ova
țiile tuturor eelor aflați in piață 
răsună cu puternică însuflețire, 
ca un ecou vibrant al urărilor 
întregului popor.

Ca la fiecare tradițională în- 
tîlnire de Anul Nou. secretarul 
general al partidului, președin
tele țârii, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, se adresează pio

nierilor, elevilor, studenților și, 
prin ei, întregului nostru tineret.

Ropote de aplauze și urale în
delungate însoțesc cuvîntul 
secretarului general al partidu
lui, subliniază îndemnurile adre
sate, de muncă, învățătură și de
votament pentru patrie și 

partid. In marea piață răsună 
cuvintele „Ceaușescu-P.C.R. !“, 
„Ceaușescu-tinerii !“, „Ceaușescu 
și popor.pl !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu se 
fotografiază apoi în mijlocul co
lindătorilor.

In atmosfera generală de vo
ioșie, tinerii sînt invitați în se
diul Comitetului Central, unde 
sînt răsplătiți cu tradiționalele 
daruri de Anul Nou.

Fotografii de 1 
GHEORGHE CUCU 

și AGERPRES

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a primit pe șefii misiunilor diplomatice, pe reprezentanți 

ai unor organizații internaționale acreditați in țara noastră
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi. 30 de
cembrie. pe șefii misiunilor di
plomatice. pe reprezentanți ai 
unor organizații internaționale 
acreditați in țara noastră, care 
au prezentat felicitări cu prile
jul Anului Nou și al celei de-a 
29-a aniversări a proclamării 
Republicii.

La primire au participat to
varășii Manea Mănescu. Ștefan 
Voitec, Emil Bobu, Nicolae Gio- 
san. George Macovescu, minis
trul afacerilor externe. Silviu 
Curticeanu. secretar prezidențial 
și al Consiliului de Stat.

Pentru a prezenta felicitări 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
au venit ambasadorii R. D. Ger
mane — Hans Voss, U.R.S.S. — 
Vasili Ivanovici Drozdenko. Re
publicii Zair — Bokingi Embe- 
yolo, Senegalului — Ibrahima 
Boye. Marocului — Maăti Jo- 
rio. R. P. Chineze — Li Tin- 
ciuan. R. P. Mongole — Giam- 
byn Niamaa. R. P. Polone — 
Wladyslaw Wojtasik, Iranului. — 
Aii Reza Bahrami. R.S.F. Iu
goslavia — Petar Dodik, S.U.A.
— Harry G. Bames-jr.. Elveției
— Pierre Henri Aubaret. Repu
blicii Guineea — Ibrahima Ca
mara, Mexicului — Armando 
Cantu. Columbiei — Fernando 
Urdaneta. R.P.D. Coreene — Pak 
Zung Guc, Liberiei — Joseph II. 
Graham. Japoniei — Ryoko Ishi
kawa. Olandei — August Hya
cinth Croin. Republicii Democra
tice Sudan — Sayed Șharief, 
Braziliei — Paulo Braz Pinto da 
Silva. Portugaliei — Antonio 
Novais Machado. Marii Britanii
— Jeffrey Charles Petersen, 
R. A. Siriană — Walid Al-Moua- 
lem. Italiei — Ernesto Mario Bo- 
lasco. Republicii Filipine — Le
ticia Ramos Shahani. Franței — 
Raoul Delaye. R. A. Egipt — 
Hassan A. Dawood. Cubei — 
Humberto Castello. Pakistanului x
— S. A. Moid. R. P. Congo — 
Joseph Gampouo, R. A. Libiana
— Yahia Zakaria Al-Muka- 
dami. Indiei — S. L. Kaul, 
Republicii Costa Rica — Teodoro 
Quiros Castro. Perului — Roger 
Eloy Loavza-Saavedra. Repu
blicii Gaboneze — Maurice Yo- 
cko, R. P. Bulgaria — Petar Da- 
nailov Hristov. Irakului — Ab
dullah Al-Khodheir. Republicii 
Ciad — Antoine Bangui, Israe
lului — Shamay Cahana, R. P. 
Albania — Nisip Kaci. Turciei
— Nahit Ozgiir, centrafrican — 
Antoine Kezza, Suediei — Lars 
Erik Hedstrom. Canadei — Jo
seph Elmo Thibault ; însărcina- 
ții cu afaceri ad-interim ai E- 
cuadorului — Gonzalo Paredes 
Crespo, R. P. Bangladesh — C. 
Manzur Murshed, Kampuchiei 
Democratice — Ngo Taing Ty- 
kea, Republicii Elene — Atha- 
nase A. Camilos. R. S. Vietnam
— Nguyen Tan, Austriei — Phi
lipp Hoyos, Argentinei — Angel 

Jose Couto. R.S Cehoslovace — 
Miloslav Jandik. R. F. Germa
nia — Werner Kilian. Belgiei — 
Paul A. Taverniers. Republicii 
Chile — Medardo Lagos de la 
Fuente. Republicii Burundi — 
Gedeon Magete. R.P. Ungare — 
Imre Farkas, Finlandei — Unto 
Turunen, Venezuelei — Ignacio 
Carrasquero-Ro-mijn. Iordaniei 
— Maher Nashashibi. Nigeriei — 
Solomon Aihie. precum și J. C. 
Gonzales-Kampo Dal-Re. minis
tru plenipotențiar, șeful Repre
zentanței consulare și comerciale 
a Spaniei, Ferdinand J. C. M. 
Rath, directorul Centrului De
mografic al O.N.U.-România, 
Thomas Keller, directorul Cen
trului european pentru învăță- 
mintul superior al U.N.E.S.C.O. 
de la București. Imad Abdin, 
reprezentantul Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei. Soepa- 
lal Moeljohardjo. reprezentantul 
ambasadei Indoneziei.

Decanul corpului diplomatic, 
ambasadorul R. D. Germane, 
Hans Voss, luînd cuvîntul, a spus:

Stimate tovarășe Președinte !

Permiteți-mi să vă transmit în 
numele Corpului diplomatic fe
licitări cordiale cu prilejul celei 
de-a 29-a aniversări a procla
mării republicii in România. în 
același, timp, aș dori să vă 

adresez* dv. și prin dv. între
gului popor român, cele mai 
bune urări pentru anul 1977.

Noi, reprezentanții statelor 
tuturor continentelor, știm că 
anul care se apropie acum de 
sfîrșit a însemnat un an deo
sebit de fructuos pentru poporul 
Republicii Socialiste România. 
Țara dv. a înregistrat rezulta
te remarcabile în dezvoltarea 
economică, socială, științifică și 
culturală. Industria a crescut 
într-un ritm înalt. Agricultura 
a consemnat cea mai bună re
coltă din istoria României. Toa
te acestea permit inițierea unor 
noi măsuri în vederea ridicării 
nivelului de trai al poporului.

Republica Socialistă Româ
nia, alături de alte state, și-a 
adus, și în anul care a trecut, 
contribuția sa la continuarea 
procesului de destindere în lu
me, îndeosebi în Europa, la ga
rantarea securității și unei co
laborări multilateral avantajoa
se. România participă activ la 
promovarea unor relații inter
statale bazate pe pace și egali
tate în drepturi. Ea militează ca 
procesul de destindere să de
vină ireversibil și extins asupra 
altor domenii. Strădaniile neo
bosite ale României, de aseme
nea, angajarea personală a dv.. 
stimate tovarășe Președinte, 
pentru cauza securității, păcii 
și colaborării se bucură pretu
tindeni de o înaltă apreciere.

Stimate tovarășe Președinte ! 
Se înțelege de la sine că po

poarele tuturor țărilor își in

dreaptâ privirile către noul an. 
Speranțele se indreaptâ către o 
dezvoltare plină de succes a 
țării respective, către fericire 
personală și prosperitate. Ele 
cuprind dorința ca pacea să 
devină mai trainică. încordarea 
pe plan mondial atenuată, iar 
focarele de conflict înlăturate. 
Intrucit imperativul epocii in 
care trăim constă in înlăturarea 
pericolului unor confruntări mi
litare și impunerea peste tot 
a destinderii, popoarele din în
treaga lume așieapta progrese 
in problema dezarmării. Ele re
clamă să se pună capăt cursei 
înarmărilor și acumulării mij
loacelor de distrugere in masă. 
O(. mare însemnătate ar avea și 
lichidarea colonialismului și ra
sismului care ar permite, in 
fine, fiecărui popor o dezvol
tare pașnică, nestinjenită.

în pragul noului an. îmi 
permit să vă urez. în numele 
Corpului diplomatic, poporului 
prieten român, pentru anul 
1977, noi succese mari in trans
formarea socială și economică 
a țării sale, în înfăptuirea ho- 
tăririlor luate în acest scop, în 
lupta pentru pace și progres. 
Aș dori totodată să-mi exprim 
încrederea că relațiile Republi
cii Socialiste România cu state
le lumii se vor dezvolta cu 
succes și pe viitor potrivit prin
cipiilor care stau la baza aces
tor relații.

Dumneavoastră personal, sti
mate tovarășe președinte, soției 
dumneavoastră, familiei dum
neavoastră. precum și celorlalți 
membri ai conducerii române 
de partid și de stat vă doresc 
multă fericire, sănătate și pu
tere de muncă.

La mulți ani !
Mulțumind pentru felicitările 

și bunele urări adresate, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea rostită cu acest 
prilej de șeful statului român a 
fost viu aplaudată.

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

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a ciocnit o cupă de șampanie 
cu reprezentanții • diplomatici 
prezenți. care i-au transmis 
calde felicitări cu prilejul Anu
lui Nou din partea șefilor sta
telor și guvernelor ne care le 
reprezintă, urări de noi succese 
în activitatea ce o desfășoară 
în fruntea statului român, pen
tru fericirea și prosperitatea 
poporului român, pentru prie
tenie. pace și colaborare între 
națiuni.

La încheierea primirii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a ura* 
încă o dată șefilor misiunilor 
diplomatice multa fericire, să
nătate, succes în activitatea lor. 
precum și tradiționalul „La 
mulți ani

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

Bazîndu-ne pe toate acestea, 
noi ne pregătim să începem noul 
an plini de optimism și încrede
re : optimism și încredere in 
perspectivele dezvoltării țării 
noastre. Avem ferma convingere 
că in anul viitor vom realiza 
planul pe care l-am adoptat în 
Marea Adunare Națională, că 
vom face noi pași înainte in ri
dicarea nivelului de trai al po
porului, în extinderea democra
ției socialiste prin perfecțio
narea cadrului de participare a 
maselor la conducerea societății, 
în activitatea cultural-educativă 
ce va fi marcată îndeosebi prin 
primul festival al educației și 
culturii „Cintarea României".

Avem, de asemenea, încredere 
că și pe plan internațional anul 
1977 va aduce progrese noi in so
luționarea problemelor complexe 
care preocupă omenirea. Noi 
trăim in Europa și, de aceea, vă 
rog pe dumneavoastră, cei de pe 
alte continente, să nu-mi luați 
in nume de rău dacă mă refer 
in primul rind la dorința noas
tră ca anul viitor să marcheze 
pași noi pe calea realizării con
crete a hotăririlor de la Helsinki, 
ca reuniunea de la Belgrad con
sacrată securității și cooperării 
pe continentul nostru să ducă Ia 
elaborarea de măsuri concrete 
în direcția unei mai bune cola
borări economice, tehnico-știin- 
țifice, culturale, in problemele 
umanitare in general și, mai cu 
seamă, in direcția dezangajării 
militare, factor determinant — 
după părerea noastră — pentru 
realizarea securității și păcii in 
Europa. Noi avem părerea că 
dacă pe acest continent vom 

realiza progrese în direcția co
laborării și păcii, aceasta se va 
răsfringe pozitiv asupra întregii 
vieți internaționale.

Dorim ca anul 1977 să mar
cheze noi paș'i pe calea soluțio
nării — noi am dori depline — 
a situației din Cipru, în îmbu
nătățirea relațiilor din Balcani, 
și, îndeosebi, între Grecia și 
Turcia, toate acestea fiind părți 
integrante ale securității in Eu
ropa. De aseir/ nea. dorim să se 
realizeze pași inainte și, repet, 
chiar să se realizeze soluționa
rea deplină a conflictului din 
Orient’ll Mijlociu, pe baza re
tragerii trupelor israeliene din 
teritoriile ocupate în 1967, 
cit și prin soluționarea proble
mei poporului palestinian — in
clusiv prin crearea unui stat pa
lestinian independent și liber, 
democratic — ceea ce va deschi
de calea unei păci trainice și 
juste, a asigurării independenței 
și suveranității tuturor statelor 
din această zonă. Noi, și cred că 
toate statele din Europa, sîntem 
direct interesați în realizarea a- 
cestei păci, ținind seama că 
Orientul Mijlociu se află în ime
diata apropiere a continentului 
nostru, că există o interdepen
dență foarte strinsă — economi
că, politică și umană — între 
popoarele de pe continentul eu
ropean și popoarele din Orien
tul Mijlociu.

în general, dorim să se inten
sifice eforturile pentru soluțio
narea și a altor probleme liti
gioase pe cale pașnică, să se 
ajungă anul viitor la obținerea 
independenței de către popoarele 
din Rhodesia și Namibia, la li
chidarea rasismului în Africa de 
Sud, să se obțină o consolidare 

mai puternică a Independenței 
și suveranității tuturor popoare
lor care și-au cucerit indepen
dența.

în cursul anului pe care îl în
cheiem România a desfășurat o 
largă și intensă activitate inter
națională in slujba idealurilor 
de progres, colaborare și pace 
ale popoarelor. S-au dezvoltat 
raporturile de prietenie și co
laborare multilaterală dintre țara 
noastră și toate țările socialiste, 
aceasta contribuind la întărirea 
forțelor socialismului, progresu
lui și păcii pe plan mondial.

în anul 1976 România a obți
nut progrese însemnate și pe 
calea amplificării relațiilor sale 
cu țările în curs de dezvoltare, 
aceasta concretizîndu-se și în 
intrarea României în grupul a- 

.cestor țări. Ca țară socialistă și 
ca țară în curs de dezvoltare, am 
întărit solidaritatea cu aceste țări, 
acționind in direcția găsirii căi
lor pentru lichidarea subdezvol
tării, pentru făurirea unei noi 
ordini economice și politice, 
care să permită progresul mai 
rapid al acestor state contribu
ind, totodată, la stabilitatea eco
nomică generală, la crearea con
dițiilor pentru progresul tuturor 
națiunilor. în acest an, am par
ticipat pentru prima dată ca in
vitați la conferința țărilor neali
niate, considerînd aceasta, de 
asemenea, ca o manifestare a 
solidarității popoarelor care ac
ționează în direcția instaurării 
unor relații noi, deirtocratice în 
lume. Este evident, în cursul 
anului viitor vom acorda o mare 
atenție acestor probleme. Consi
derăm necesar ca sesiunea Adu
nării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, consacrată pro

blemelor subdezvoltării, ce ur
mează să aibă loc in prima parte 
a anului viitor, să fie temeinic 
pregătită și să se concretizeze 
in adoptarea unor măsuri prac
tice in direcția sprijinirii ță
rilor in curs de dezvoltare. 
Este în interesul atît al țărilor 
dezvoltate, al țărilor socialiste, 
cit și al țărilor în curs de dez
voltare să se acționeze ferm 
pentru găsirea împreună, a so
luțiilor în vederea lichidării 
subdezvoltării, făuririi noii or
dini economice ; fără soluțio
narea acestor probleme nu se 
poate vorbi de progresul viitor 
al nici unui stat.

în cursul anului 1976 au fost 
realizate noi progrese in lăr
girea colaborării dintre România 
și țările capitaliste dezvoltate, 
intre țara noastră și toate statele 
lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială, aceasta contribu
ind la întărirea destinderii și 
securității internaționale.

Vom acționa cu consecvență și 
în anul 1977 în direcția dezvol
tării relațiilor noastre de prie
tenie și colaborare cu țările so
cialiste. Vom milita, de aseme
nea, pentru întărirea solidarită
ții și colaborării cu țările în 
curs de dezvoltare, cu țările 
nealiniate. Vom acționa, totoda
tă, pentru dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor cu țările capi
taliste dezvoltate, cu toate sta
tele, fără deosebire de orînduire 
socială, așezînd ferm la baza 
acestor relații principiile egali
tății în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, respectului 
independenței și suveranității, 
renunțării la forță și Ia amenin
țarea cu forța. Este in interesul 
tuturor națiunilor ca aceste 

principii să guverneze relațiile 
dintre toate statele, pentru că 
numai respectând dreptul fiecă
rui popor de a-și organiza viața 
corespunzător voinței sale se 
poate asigura pacea și colabo
rarea internațională.

Noi avem convingerea că pu
tem — și trebuie — să obținem 
în anul 1977 noi progrese in toa
te direcțiile vieții internaționale. 
Cu această convingere și spe
ranță ne pregătim să trecem la 
activitatea internațională pe 
anul viitor, contyiuînd neabătut 
politica României pe care o cu
noașteți. Dorim, in acest cadru, 
să obținem o dezvoltare mai 
puternică a relațiilor economice, 
tehnico-științifice, culturale și 
politice cu fiecare din statele pe 
care dumneavoastră le repre- 
zentați. Vă rugăm să fiți siguri 
— și să comunicați șefilor de 
state și guverne pe care le re
prezentat! — că pot conta pe 
faptul că România va acționa 
neabătut în această direcție.

Aș dori, in încheiere, să urez 
statelor și popoarelor dumnea
voastră succese pe calea pro
gresului economico-social. Le 
urez să obțină rezultate tot mai 
bune in dezvoltarea lor, în afir
marea puternică a principiilor 
de egalitate și independență a 
fiecărei națiuni ! Le urez multă 
prosperitate și fericire !

Dumneavoastră, ca reprezen
tanți ai statelor, ai șefilor de 
state și de guverne din țările 
dumneavoastră, vă doresc succe
se in activitatea viitoare. Vă 
urez dumneavoastră și familiilor 
dumneavoastră multă sănătate 
și fericire ! (Aplauze). Vă adre
sez tuturor tradiționala urare 
„La mulți ani !“ (Aplauze pu
ternice).

popor.pl
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,,împlinirea a 100 de ani de la proclamarea independenței de stat a României constituie, intr-adevăr, 
un moment epocal in istoria poporului nostru și el trebuie sărbătorit in mod corespunzător. Pentru că acest mo
ment constituie, după Unirea din 1859, un insemnat moment in dezvoltarea națiunii noastre, in dezvoltarea 
statului nostru, in afirmarea independentei noastre naționale, in mersul înainte al României pe calea progresului."

NICOLAE CEAUȘESCU
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tn cadrul „COLOCVIILOR 
SCÎNTEII TINERETULUI" 
publicăm astăzi partea a 
III-a a dezbaterii dedicate 
istoricului eveniment care 
a consacrat cucerirea inde
pendenței de stat a Româ
niei.

Invitații noștri : prof, 
univ. dr. Ștefan Ștefănescu. 
membru corespondent al 
Academiei Republicii Socia
liste România, decanul Fa
cultății de istorie a Univer
sității din București, prof, 
univ. dr. Dumitru Almaș, 
general-maior în rezervă 
dr. ion Cupșa — Centrul de 
teorie și istorie militară, 
dr. Nichita Adăniloaie, șef 
de sector la Institutul „Ni- 
colae Iorga", dr. Vasile 
Niculae, cercetător științi
fic la Institutul de studii 
istorice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R.

Ștefan Ștefănescu 1 Apropie
rea momentului proclamării in
dependenței a stîrnit în întrea
ga țară o largă mișcare națio
nală. Diversele forme pe care 
le-a îmbrăcat această mișcare 
au țintit toate spre strîngerea 
tuturor forțelor națiunii pentru 
împlinirea țelului suprem. Chiar 
pînă la proclamarea indepen
denței, cînd , guvernul arăta că 
situația materială nu permite 
să se asigure armatei tot ceea 
ce îi este necesar, în toată țara, 
oameni de toate categoriile so
ciale au participat economiceș- 
te, după puteri, la înzestrarea 
armatei cu material și tehnică 
de luptă adecvată.

Nichiia Adăniloaie : Un ac
cent special trebuie pus pe fap
tul că țărănimea a dat cel mai 
greu tribut, atit pe frontul de 
luptă, cit și în sprijinirea lui 
materială.

Vasile Niculae : în acest efort 
comun al întregului popor, e- 
fort care a conferit războiului 
un profund caracter popular, 
și-a găsit locul și clasa munci
toare. Muncitori din întreaga 
tară — ceferiști, cizmari, croi
tori — și-au dat obolul la cum
părarea de arme și echipament 
militar. Mișcarea socialistă a 
fost, de asemenea, extrem de 
activă în aceste momente cu a- 
devărat istorice. Unii dintre mi- 
litanții socialiști, medici, pro
fesori. au participat direct la 
bătălii.

Dumitru Almaș : în legătură 
cu această problemă trebuie re
marcată și contribuția popula
ției românești din teritoriile 
încă subjugate. dintre care o 
parte a participat ca voluntari 
în cadrul armatei române.

— anul centenar
EPOPEEA EROICA A INDEPENDENTEI
Nichita Adăniloaie : Fapt este 

că ceasul independenței a găsit 
toate clasele și păturile sociale 
unite sub steagul național. Răz
boiul a fost considerat o cauza 
generală. Cum se spunea in 
„Gazeta de Transilvania44 — 
„Cauza ostașului român este o 
cauză generală, iar victoria lui 
este o victorie a întregii țări, 
fie ea risipită în oricare parte 
a lumii".

Ștefan Ștefănescu : Realmen
te, a fost vorba de efortul în
tregului popor.

Ion Cupșa : Tot acest efort 
popular s-a desfășurat in con
textul unor raporturi ir.terr.a- 
ționale în zona Balcanilor ex
trem de complicate. După cum 
se știe, noi încheiaserăm la 4 
aprilie 1877 o convenție cu Im
periul țarist. convenție pnn 
care se garanta integritatea te
ritorială a României, iar noi 
acordam liberă trecere armatei 
ruse spre Bulgaria. Dacă la în
ceput Rusia a declarat că nu 
are nevoie de concursul arma
tei române pentru a-i învinge 
pe turci, mai apoi, odată cu ln- 
frîngerile suferite s-a solicitat

urgent cooperarea militară ro
mânească.

Vasile Niculae : Osman Pașa, 
comandantul suprem al trupe
lor turce, s-a predat în miinile 
noastre, cum spunea el însuși 
„in miinile junei și bravei ar
mate române-. Acest fapt este 
o recunoaștere explicită a roiu
lui pe care armata noastră l-a 
jucat pe frontul războiului din 
1877—1878.

Ion Cupșa : Urmărind mișcă
rile armatelor, devine limpede 
că reușita întregii campanr. a 
fost condiționată de victoriile 
armatei noastre. în Plevna pri
mii au intrat ostașii ro
mâni. pentru că ei reușiseră să 
cucerească redutele de la Gri- 
vița. în același timp, turcii mai 
dețineau încă citeva poziții pe 
Dunăre. In spatele acestora gâ- 
sindu-se trupele român o-rus-' 
care luptau la Plevna, cea mai 
apropiată concentrare de forțe 
otomane fiind la Rahova. Pen
tru 1 nu fi Întrerupte comuni
cațiile trupelor rusești s-a ho- 
târit cucerirea Rahovei. La a- 
ceastă bătălie au participat nu
mai trupe românești.

După căderea Plevnei lucru
rile s-au limpezit, iar perioada 
cea mai grea a războiului s-a 
terminat. Lichidarea trupelor 
otomane de la Plevna prin con
tribuția hotăritoare a românilor 
a deschis armatei ruse calea 
spre Constantinopol. Tn spatele 
înaintării armatelor rusești spre 
capitala Imperiului otoman se 
mai aflau unele „pungi- de 
trupe turcești, cum era cea de 
la Vîdin. Misiunea zdrobirii a- 
cestora a revenit ostașilor ro
mâni. care prin lupte grele 
le-au nimicit

Dumitru Almas : Știm câ 
bravura, eroismul dovedite de 
oștile noastre s-au bucura: de 
un ecou extraordinar In lumea 
internațională a vremii. Iată, 
de exemplu, un ziar din Statele 
Unite ale Americii scria că ar
mata noastră merită să Ce pusă 
alătur, de orice altă armată a 
Europei și că oricine poate fi 
mindru de asemenea soldați și 
ofițeri. în Franța ziarele oma
giau la loc de cinste jertfele de 
singe și temeritatea armatei 
noastre. Și asemenea ecouri

sint foarte numeroase, venind 
din toate colțurile lumii.

Nichita Adăniloaie : în gene- 
raL memoria marelui public a 
reținut in rindul eroilor acestei 
epopei numele celor care și-au 
dat viața pe front. Valter Mă- 
răcineanu. maiorul George Sor
ții. Constantin Ene. Dimitrie 
Giurescu și atiția alții. Cred că 
nu trebuie să ne oprim numai 
la aceste figuri legendare, ci să 
așezăm la loc de cinste și pe 
acei luptători care fără să fi 
fost uciși in război, au luptat 
cu o neasemuită dragoste de 
ț*ră-

Ion Cupșa : După cum ie 
știe, la încheierea războiului. In 
iulie 1878. la Berlin s-a semnat 
tratatul de pace. Prin acest tra
tat. marile puteri recunoșteau 
independența deplină a Româ
niei. Dar. consfințirea diploma
tică a independenței noastre de 
sta: a venit in urma consfin
țirii ei pe cimpul de luptă, ca 
rod al propriilor eforturi și 
jertfe. Deci, neatirnarea Româ
niei nu a fost un cadou pe care 
marile puteri ni l-au făcut la 
masa verde a tratativelor, ci

I

Două reproduceri de NICOLAE GRIGORESCU

ele au recunoscut ceea ce noi 
sâvirșiserăm printr-un sacrificiu 
general, prin participarea di
rectă a întregului popor la im
punerea în fapt a declarației 
făcute de Mihail Kogălniceanu. 
in Adunarea deputaților, la 9 
mai 1877.

Ștefan Ștefănescu: Firește, nu 
putem încheia dezbaterea fără a 
vorbi despre consecințele pe 
care le-a avut în timp victoria 
din războiul 1877—1878. Am în 
față Programul partidului, din 
care aș vrea să citez o aprecie
re semnificativă in acest sens.

„Rezultat al luptei eroice a 
armatei române împotriva im
periului otoman, al voinței fer
me de libertate și neatirnare a 
poporului nostru, care și-a dove
dit încă o dată marea capacita
te de luptă — dobindirea inde
pendenței naționale a dat un 
nou și puternic imbold dezvol
tării economice și sociale a ță
rii, a exercitat o profundă în- 
riurire asupra întregii evoluții 
istorice a României pe drumul 
progresului social, a permis a- 
firmarea tot mai viguroasă a 
poporului nostru ca națiune de 
sine stătătoare*4.

Vasile Niculae : Așa cum a 
dovedit istoria, împrejurările 
externe au pus poporul în si
tuația de a continua lupta pen
tru independență, pentru apă
rarea ei in fața tendințelor ex
pansioniste ale marilor puteri 
europene. Odată cu dezvoltarea 
clasei muncitoare, cu constitui
rea. in 1893, a partidului său 
politic acest proces a cunoscut 
o treaptă calitativă nouă, prin 
lupta consecventă dusă pentru 
consolidarea neatîrnării și su
veranității patriei. Din 1921, în 
frunte cu comuniștii, clasa mun
citoare. poporul român 8-a ri
dicat cu putere împotriva aser
virii intereselor naționale unor 
puteri străine, împotriva peri
colului fascist, împotriva răz
boiului.

în anii socialismului acest e- 
fort, care catalizează energiile 
întregului popor, cunoaște îm
pliniri cu adevărat istorice, în 
zilele noastre. România socia
listă sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a secretaru
lui său general, președintele re
publicii. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. bucurîndu-se de sta
tutul unei țări independente, 
stăpină pe destinul său. ocupînd 
un loc de cinste în rîndul po
poarelor libere ale lumii.

Colocviu realizat de
TRAIAN GINJU

,/Aniversarea împlinirii a 70 de ani de la răscoala țăranilor din 1907 trebuie să fie un prilej de a sublinia 
mai mult, atit importanța acestei răscoale in luptele de clasă din România, cit și întregul șir de răscoale 
și lupte fărănești — incepind din Evul mediu pînă in 1944 —care au demonstrat că țărănimea a reprezentat 
in România o puternică forță socială, revoluționară, aflată intotdeauna de partea progresului.

NICOLAE CEAUȘESCU
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CU 70 DE ANI IN URMA
Tn anul 1906 regele Carol I 

împlinea 40 de ani de domnie. 
Guvernul conservator, în frun
tea căruia se afla cel mai mare 
moșier al țării, Gh. G. Cantacu- 
zino, a luat inițiativa, de 
a sărbători în mod omagial cele 
patru decenii de domnie ale re
gelui prin organizarea unor 
fastuoase serbări, la care au 
participat toate autoritățile și 
instituțiile de stat și, totodată, 
ca un apogeu al acestora, prin 
deschiderea întru lauda regelui, 
a unei grandioase expoziții agri
cole. etnografice și industriale.

Vizitatorii au văzut însă doar 
capitala țării, cu strălucitele ei 
palate domnești și boierești, cu 
fermecătoarele ei locuri de 
desfătare prea puțini fiind cei 
care au putut vedea adevărata 
față a țării și în primul rînd 
satele bordeielor țărănești. Fiind
că acolo gemeau foametea, boli
le ..purtate cu anii“, sărăcia dis
trugătoare de suflete. oameni 
girboviți de poverile asupririi și 
ale muncii pe moșiile boierești, 
regele fiind sărbătorit numai 
de oficialitatea părtașă cu el la 
exploatarea țării.

Lucrurile erau cu atit mai 
grave cu cit numai cu cîfiva ani 
mai înainte avuseseră loc nume
roase răscoale in unele sate din 
Muntenia. Chiar în momen
tul începerii sărbătorilor, cînd 
presa oficială ridica în slavă pe 
rege. N. Iorga, strigase cu 
toată puterea prin ziarul ..Nea
mul românesc" : „Măria ta, nu 
e -fericită această țară. Cei mai 
buni fii ai ei se istovesc pe braz-

1907 - simbol al luptei aprige
entru dreptate socială

dă“. în toiul serbărilor. N. Ior
ga scria apoi un alt emoționant 
articol intitulat Ascundeți țăra
nii, prin care arăta că aceștia, 
prin sărăcia și traiul lor neo
menesc, constituie o adevărată 
rușine a țării, chemată la sărbă
toarea oficială.

x Totul a fost însă zadarnic, re
gele și-a serbat cu toată pom
pa cei 40 de ani de domnie — 
anul 1906 fiind anul strălucirii 
sale — iar guvernul s-a bucurat 
din plin de regeștile mulțumiri 
ce i-au fost aduse.

Abia se terminaseră serbări
le cînd. incă din primele luni 
ale noului an, țăranii, greu în
cercați de foamete, au început 
să se miște. Primii care s-au ri
dicat au fost cei din satul Flă- 
minzi — cutremurător nume — 
de pe moșia boierului D. Sturd- 
za. din partea de nord a jude
țului Botoșani, care, la 15 fe
bruarie, au atacat conacul bo
ieresc pentru a-i deschide ham
barele. într-un raport înaintat 
prefecturii Botoșani țăranii din

Flâmînzi arătau că au fost 
..speculați și tratați mai rău de- 
cit robii**, și că nu li se dâ ca 
hrană decit ..mămăligă de pă
pușoi stricat, brinză roșie iute și 
cu viermi, curechi și castraveți 
împuțiți, din care cauză cea 
mai mare parte din noi ne-am 
îmbolnăvit de pelagră".

în zilele următoare, s-au ridi
cat cu aceeași înverșunare și 
țăranii din satele Rădeni. Stro- 
ești. Coșula. Todireni. Curtești. 
Nicșeni și altele.

în numai citeva zile flacăra 
răscoalei și-a întins vilvâtăile și 
asupra altor sate și județe din 
largul tării, anul 1907 fiind anul 
țărănimii răsculate, anul care 
a adunat intr-o mișcare clocoti
toare semnele nemulțumirii.

Punctul de vedere al clasei 
exploatatoare a fost exprimat cu 
o categorică brutalitate de P.P. 
Carp, șeful celui de al doilea 
partid conservator : Mai intii re
presiune și apoi vom aviza.

La 5 martie, se trage de către 
armată in mulțime și cad pri

mii morți Și răniți în județul 
Botoșani. Drept răspuns la a- 
ceastâ cumplită tragedie. N. Ior
ga. consecvent cu atitudinea sa, 
publică unul din cele mai zgu
duitoare articole ale sale : Dum
nezeu să-i ierte. ..Dumnezeu 
să-i ierte — scria N. Iorga — 
pe cei patru țărani români im- 
pușcați in orașul românesc Bo
toșani de oaste românească în 
ziua de 5 martie 1907. Să-i ierte 
Dumnezeu pentru cită muncă 
de robi au muncit, pentru ce 
trai de dobitoace au dus. pen
tru cită înșelare au suferit, pen
tru cită jignire au îndurat, să-i 
ierte pentru viața lor de sufe
rință. să-i ierte pentru clipa de 
disperare cînd s-au ridicat... 
Sâ-i ierte Dumnezeu pe ostașii 
noștri, cari, de frica poruncii, au 
împușcat pe frații lor. cel mai 
greu păcat ce poate împovăra o 
inimă românească. în vecii ve
cilor — adăuga N. Iorga in con
tinuare, rostind un adevărat și 
meritat blestem — cit va dăinui 
suflarea românească pe acest

pâmînt. să nu-i ierte Dumnezeu 
pe netrebnicii și făcătorii de re
le. Să fie în casa lor atita bel
șug ca in bordeiele celor ce au 
murit, atita fericire în viața lor 
cită a fost în viata celor ce s-au 
zvîrcolit de gloanțe, să fie atita 
cinste și demnitate cită li s-a 
lăsat acestor sărmani ce s-au dus 
ca niște pirîși veșnici înaintea 
scaunului judecăților celor mari, 
să mîntuie ca dinșii vărsîndu-și 
singele în țărînă și pe urma lor 
să rămiie ca pe urma împușca- 
ților, copiii să moară de foame. 
Așa să dea Dumnezeu44.

Puștile și tunurile și-au con
tinuat însă îngrozitoarea misiu
ne, țăranii fiind hăituiți și îm- 
pușcați ca niște fiare.

Tragicul adevăr al anului 1907 
l-a exprimat poetul Alexandru 
Vlahuță în istorica poezie Min
ciuna stă cu regele la masă.

Atiția alți cărturari, istorici, 
medici, scriitori s-au ridicat 
întru apărarea celor atit de 
cumplit loviți): loan Bogdan. A. 
D. Xenopol, Dr. Victor Babeș,

Dr. I. Cantacuzino, Radu Rosetti, 
Octavian Goga, M. Sadoveanu, 
Partenie Cosma, loan Lupaș, C. 
Dobrogeanu-Gherea, pictorii 
Ștefan Luchian, O. Băncilă, ș.a.

Anul 1907 a fost anul țărăni
mii răsculate, demonstrînd din 
plin capacitatea de luptă, forța 
revoluționară pe care a repre
zentat-o țărănimea în istoria po
porului nostru. Așa cum se sub
liniază în Programul partidului 
„Prin proporțiile și intensitatea 
ei, răscoala din 1907 a scos in 
evidență necesitatea imperioasă 
a înlăturării relațiilor feudale 
din agricultura României, a re
zolvării problemei agrare in fa
voarea maselor largi țărănești. 
Totodată, ea a dezvăluit marile 
energii revoluționare ale țărăni
mii, care a înscris în acel an una 
din paginile glorioase ale luptei 
sociale ale poporului român".

Răspîntia acelui an nou ră
mâne. așadar. în memoria noas
tră ca un moment în care falsa 
aparență plăsmuită de regalita
te și cortegiul său de susținători 
avea să înfrunte în scurt timp 
zguduitoarea dezmințire a rea
lității, impusă de protestul jus
tițiar al maselor spoliate. Un an 
nou care avea să consacre la di
mensiuni istorice nesecatul elan 
popular pe care s-a întemeiat 
progresul general al țării, dru
mul spre libertatea de azi a în
tregului popor.

VASILE NETEA

(Urmare din pag. I)

satele sînt de o mare atractivitate, acele sate 
strălucind de solzii draniței îmbrăcate in lumina 
albului ca în niște marame străvezii, cu cele
brele lor porți înflorate și faimoșii stilpi ce-au 
inspirat Coloana, cu fîntinile ce par să strîneă 
în ele stelele cerului, că românul este un poet 
de o rară măiestrie și că, iubindu-și casa și 
ocrotind-o, el și-o face cu o neprețuită dragoste 
pentru frumos. De aceea spunem că dacă 
există în lumea românească atîtea culori ale fru
museților naturii, atîtea vîrfuri și chei, peșteri 
și văi, există și atîtea monumente create astăzi 
de mina și mintea omului. Clipa e sublimă : 
iată, undeva, sub un deal, au apărut citeva 
barăci. Anume parcă să se scrie în ele o filă 
din cronica noilor construcții fiindcă într-ur.a 
lucrează tehnicienii care întocmesc în detaliu 
planurile de ridicare a noului combinat, în alta 
iau contur schițele viitorului oraș, iar în ultima 
& Înscriu oamenii ce urmează să pună în func- 
* unt uzinele și să trăiască în noul oraș care 

r.u s-a născut. Așa s-a petrecut cu fiecare 
ezx. oraș, dar ele au existat nu în momentul în 
c. le-am văzut noi pe planșe sau aievea ci, 

«i mai înainte, și anume în clipa în care 
a» ac nlanuri'le de construcție socialistă
ti» *-“*r-?£ii țări. Ne despărțim de 1976 cu conT 
garrea satoriei împlinite. Gîndindu-ne însă la 

acestei împliniri vom fi tentați să spu- 
«-»*•.. degrabă, că nu ne despărțim, că, tre-

CHIPUL PATRIEI, AZI
cînd in 1977, noi vom lua anul 1976 cu noi. ca pe o 
imagine plină de strălucire. Fiindcă acest an, 
1976, este anul de început al unui nou cincinal, 
primul an al cincinalului revoluției tehnico- 
științifioe. Este anul prin care s-a inaugurat o 
nouă etapă in istoria dezvoltării țării, anul in 
care a început aplicarea pe o scară și mai largă 
a celor mai avansate cuceriri ale cunoașterii 
menite să impună științei și tehnicii un 
rol decisiv in întreaga economie naționala 
1976 este anul in care au sporit și mai mult 
bogățiile țării, cu rezultate remarcabile in dez
voltarea economico-socială a patriei noastre — 
așa cum aprecia secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vom lua cu noi 
anul 1976 fiindcă el este anul in care producția 
industrială a continuat să crească în ritm înalt, 
fiind cu 11,5 la sută mai mare decit cea din 
anul precedent, iar in agricultură, cu toată 
vitregia condițiilor climaterice, anul cu pro
ducția cea mai bună din cite s-au obținut vreo
dată în țara noastră. Totodată, anul 1976 este 
anul primului Congres al educației politice și 
al culturii socialiste, anul cu care se deschide ulti
mul sfert al secolului XX. răstimp în care 
poporul nostru, în baza Programului partidului, 
și-a propus să înfăptuiască pe pămîntul româ

nesc societatea socialistă multilateral dezvoltată. 
Un răstimp de un mare tumult istoric în care 
se pregătește omul nou, o-mul mult invocatului 
an 2 000. Cum va fi acest om? Ce se va întîmpla 
in anul 2000 ? Cîndva se spunea : ..Nimeni nu 
va ști ce se va petrece in anul 2000“ dar acest 
an avea incă din vremuri străvechi un neînchi
puit potențial de măreție ! Scriitori celebri prin 
marea lor forță de a fantaza se întrebau cîndva 
in ce împrejurări, cu ce festivități nemaivăzute 
va număra omenirea cei 2000 de ani ai erei 
noastre, iar răspunsul copleșea tocmai prin ex
plozia imaginației : gigantica sferă a anului 2000 
își anunța existența izbindu-se de cel mare 
orologiu al lumii și,* în aceeași clipă, izbucneau 
spre cer uriașe flori de artificii, reflectoare pu
ternice se încrucișau deasupra apelor iar peste 
cimpii coborau avioane fantastice, rămase pînă 
astăzi doar în acele cărți îndepărtate. Le reci
tești și-ți spui că e frumos, chiar tulburător de 
frumos să te gîndești cu speranță la anul 2000. 
Dar ne întrebăm : nu este oare cu atit mai fas
cinant să ai în această privință un răspuns 
științific, un răspuns în care să crezi cu ade
vărat ? Nu-i cu atit mai tulburător să te știi di

mai aproape 
pe care partidul 
timpul 
eveniment 
cietatea 
partidul i 
preciază 
socialiste 
superioară a socialismului în procesul dia
lectic unitar de trecere treptată spre comunism, 
va dura aproximativ 20—25 de ani. încă „in
anul 1990 — citim în Raportul la cel de-al XI-lea 
Congres — România se va afla pe o treaptă au- 
perioră. a dezvoltării sale ; în linii generale va 
fi înfăptuită societatea socialistă multilateral 
dezvoltată, creîndu-se o bază trainică pentru 
trecerea la făurirea treptată a societății comu
niste în patria noastră". E imaginea timpului 
cînd înaltul nivel al forțelor de producție și 
largul orizont de pregătire, calificare' și cunoș
tințe al tuturor cetățenilor, cînd înaltul lor nivel 
de conștiințe vor face să se întroneze în viata 
noastră socială principiile comunismului, ca o

de acea realitate a anului 2000 și 
nostru o consideră ca fiind 
se va produce epocalul 

trecerii _ țării noastre la so- 
sale. 

nouă, a- 
societății 
ca fază

în care 
t al 
comunistă ? 
nostru, ctitor 
că perioada 
multilateral

produce
,---- noastre

In documentele 
de istorie 
construirii 
dezvoltate,

măreață zidire, ca o operă de prim rang a 
poporului, ca fundamentala sa capodoperă.

Și astfel, anii ce vor veni vor fi strîns legați 
Intre ei, așa cum strîns legați sînt de cei care au 
trecut dînd la un loc, prin realizările dobîndite 
și proiectate, strălucitorul chip al țării de azi 
ti de mîine.

Iubiți cu sete rosul!

DAN ROTARU

VASILE ZAMFIR

Cm

In gîndul nostru parcă încă e caldă lupta 
pentru Independența totală și deplină. 
Istoria noastră-i roșie, și roșul e o luptă. 
Independența noastră-n istorie e-o lumină.

E roșie victoria, e pururi roșu visul 
eroilor pe care i-a dat acest pămînt. 
Priviți-ne trecutul, slăviți Independența ! 
Acolo toți eroii s-au adunat. Și sînt!

Priviți-ne istoria — simbol al dăruirii 
pentru aceste zile, ce fost-au ideal !
Priviți-ne istoria, și veți vedea eroii
la Grivița, la Plevna, Oituz, Mărăști, Smîrdan !

Roșu — culoare sfîntă. Roșu — culoarea mea. 
Roșu — Independență. Iubiți-1, dragii mei ! 
Roșul Eliberării și roșul din garoafe.
Roșul din al istoriei temei.

Roșul din sînge, roșul din mere, trandafiri, 
din maci, cînd doarme cîmpul mănos în ochii lor.
Iubiți oricare roșul, dar mai presus de toate 
iubiți cu sete roșul din steagul tricolor !

II. Despre culoarea 
galben eu vreau 
să vă vorbesc!

Cîmpiei i se-nchină, în grîu, culoarea galben. 
Sămînța dă culoare și suflet unei veri.
Și noi sîntem poeții ce-ngînă o culoare — 
culoarea galben care dă viață unei seri.

Cînd sărutăm cu ochii tot aurul din holde, 
despre culoarea galben eu vreau să vă vorbesc. 
Despre culoarea galben, întruchipînd belșugul 
acestui cîmp de holde etern și românesc !

Slăviți culoarea galben din holde și din soare ! 
Slăviți culoarea galben, de care vă vorbesc ! 
Fundamentalul galben, iubita mea culoare, 
pe care în cuvinte o cînt și o iubesc !

vieții noastre
Ne sărutăm cu ochii și holda, dar și cerul 
de-unde ne văd eroii cu ochii lor cei vii.
Nu-i cer ce-i sus, ci-s ochii eroilor istoriei, 
ce ne veghează mersul, și vis, și bucurii.

Nu-s stele noaptea-n ceruri, ci ochii lor arzind ! 
Sînt ochii lor, nu-s stele, ce ne privesc de sus !
Eroii noștri nu-s morți, ci-s stele, și de-acolo, 
din ceruri, adevăruri ei tot mai au de spus !

Și ziua, mii și sute de ochi se contopesc. 
Un ochi imens e cerul: eroii țării noastre 
c-un singur ochi, cît lumea, de-acolo ne privesc. 
Nu zarea e albastră, privirile-s albastre !

Iubiți albastrul, prieteni, fundamentalu-albastru, 
Seninul vieții noastre, din ochii de eroi!
Iubiți albastrul, prieteni! De cl vorbesc. Cu toții, 
considerați albastrul un sentiment din voi!

Despre albastru, iată, am vrut să vă vorbesc. 
Albastrul Mării Negre, albastrul din senin. 
Albastrul, da, albastrul, fundamentalu-albastru, 
culoarea-n fața căreia cu sufletul mă-nchin.

*1»
I C

O, cîte-au fost de spus și nu s-au spus 
de cei ce-au dezrobit această țară ! 
A fost un drum de sînge spre apus, 
gonind cotropitorii crunți afară. 
Nu era timp, atunci, pentru balade, 
căci ele se vor naște mai tîrziu. 
Sub șuier de ghiulele în cascade, 
înainta spre dușman tot ce-i viu. 
Pămîntul țării se urca-n oșteni 
cu mii de brațe și cu oseminte ; 
sunau din bucium iar transilvăneni 
pentru-a lui Iancu-aducere aminte. 
Și se pornea și de la Putna bucium, 
s-aducă-ndemn de la Ștefan cel Mare ; 
venea și Tudor cu întregul zbucium 
pentru a neamului neatîrnare. 
Și-a fost o goană, cum alta n-a fost, 
cînd fiarele din țară-au fost gonite !

Rămîne ca să spunem pe de rost, 
cît vom trăi, izbînzile-nmiite !



Această ediție a rubricii noastre se deosebește de 
celelalte prin faptul că este ultima din anul 1976. 
Ne-am zis : ce-am putea face ca ea să fie întrutotul 
deosebită, inedită și scoasă din comun ? Astfel ne-a 
parvenit ideea de a lua la întâmplare (absolut la în
tâmplare) cîteva scrisori sosite în ultimele zile la redac
ție și de a le pune în pagina ziarului fără nici un cri
teriu. preferință și premeditare. Noi nu vom face nici 
un fel de comentarii asupra lor, lăsînd această șansă 
cititorilor. Comentariile urmează a fi trimise redacției 
în maximum zece zile, cele mai bune urmînd a fi 
onorate cu premii. Premiile vor consta din :

PREMIUL I : o carte cu autograf de la un mare 
scriitor contemporan ;

PREMIUL II : două bilete la primul meci de fotbal 
al echipei naționale;

PREMIUL III : două bilete la una dintre premierele 
teatrale sau cinematografice ale anului 1977.

Tuturor cititorilor și colaboratorilor : La multi ani !

GHEORGHE D. DA- 
NEL, com. Secu, jud. Dolj: 
„Am rămas decit cu acele 
neuitate amintiri ! Le-am 
trăit, le-am îndurat, iar 
acum încerc să spun ceva, 
dar cu rețineri. Regretele, 
deși vii mult timp, nu mă 
mai mișcă, ci totul pentru 
mine îmi par acum nu
mai vise frumoase. Știți 
cit de plăcut și minu
nat era atunci, știți că 
sentimentele nu-mi dă
deau pace și somn, că în 
culcare și-n deșteptare o 
vedeam numai pe ea, nu
mai chipul ei atrăgător 
pe care începeam deja 
să-l divinizez ? Știți că, 
Imbătați de vraja iubirii, 
de lună și stele, de noapte 
și murmur de apă, am 
trăit clipe cu adevărat 
romantice, că liantul prie
teniei noastre părea indi
solubil și o eventuală des
părțire, de neconceput ? 
Știți că atunci, pe brațe 
de luceferi ce ne mîngîiau 
fruntea, aveam impresia 
că am ajuns acolo unde 
tlndeam, la o prietenie i- 
deală, fără de moarte și 
suflet suferind* ? Dar a- 
cum... acum că nu mai 
există nimic, că pentru 
mine luna și stelele au 
dispărut cu desăvirșire, că 
nopțile-mi sînt mereu în
tunecoase și murmurul 
apei mereu înfundat, că 
am rămas fără un punct 
de sprijin in iubire ? Pen
tru mult timp m-am sim
țit atit de singur, incit 
nu știam dacă 5 mărturi
sire constituie un lucru 
bun sau rău, dacă aceas
ta japta lint o va ierta-o 
Cineva. Nu am avut în
credere in nimeni și, to
tuși, sper să am in toți. 
In clipele grele și sufe
rinde ale pierderii ei, 
mi-am zis că-i bine să în
cep a scrie o istorioară a 
noastră. M-am așezat la 
masă și, rememorind o 
întreagă succesiune de 
fapte, le-am mărturisit, 
imortalizindu-ls pe hirtie, 

In ceea ce eu zic ci ar fi 
totuși un mic roman bun. 
L-am intitulat „Jocul 
blond", am muncit mult 
și voi mai munci pentru 
o modelare și finisare de
finitivă. Speram să ajung 
la o puritate in dragoste, 
să nu cunosc trepidațiile 
vieții clocotitoare. Apa
rențele m-au înșelat mult, 
atit de mult incit, prin- 
zindu-mă de ele, m-am 
prins de eșec. Azi, o prie
tenie adevărată, bazată pe 
sinceritate $i generozitate, 
găsești rar, dar niciodată 
cred că nu se poate ajun
ge la ceva ideal. Unul 
strică ceva și, toată aceas
tă construcție zidită cu 
migală, se dărîmă, rămî- 
nind doar ruinele, amin
tiri autentice, vii, al unui 
trecut înălțător, plin de 
glorie".

ZANEL Z., Loco : „Cu 
riscul de a primi dispre
țul dvs. și de a fi pe vi
itor persecutat ca un ad
versar, vă anunț ci rubri
ca ce o conduceți suferă 
de următoarele defec
țiuni :

1. Nu se știe daci toate 
scrisorile sînt adevărate 
sau false. Chiar dacă unii 
corespondenți nu-și indică 
adresa, autenticitatea lor 
ar trebui atestată de către 
o comisie alcătuită din 
mai mulți cititori.

2. Nu este drept ca un 
singur om să dea sfaturi 
și indicații la toate pro
blemele care se ridică, ar 
trebui ca mai mult* per
soane să facă cu schim
bul, sau chiar să se for
meze un colectiv care să 
controleze și să dea avi
zul pentru fiecare răs
puns.

3. Pentru mai multă 
prestanță și prestigiu în 
fața cititorilor ar trebui 
să vă faceți o autobiogra
fie, indicind cine sînteți 
și cum de ați ajuns să 
dispuneți de această ru
brică.

Vreau să vă anunț in 
concluzie că doresc să 
deschid și eu o rubrică de 
acest gen pe cale particu
lară și experimentală, iar 
dacă aveți curajul să in- 
trați cu mine la concu
rență vă voi trimite cî
teva pagini alese chiar in 
citeva zile. Hei, ce zici, 
maestre ?“

E. C.. Teleorman : ..Sti
mată redacție mă numesc 
E.C. și sint actualmente 
elev la liceul din locali
tate. Nu o*e mult am cu
noscut o fată care din 
prima clipă m-a făcut «ă 
mă îndrăgostesc de ea așa 
de mult incit nu am avut 
cuvinte să-i zic să fim 
prieteni ci am pus pe un 
coleg de-al meu să-i zici 
că eu. aș vrea să fiu prie
tenă cu ea. iar apoi vor
beam eu cu ea. Ea este in 
clasă cu mine. Deci cole
gul meu i-a zis in practi
că, căci am cunoscuta in 
timpul cind făceam prac
tică. Seara cind am ieșit 
in sat, am oprito fi i-am 
spus că aș vrea să-i vor
besc. Dar ea mi-a răspuns 
ci știe totul și nu poate 
să mai rămind. Ma: era 
cu încă un coleg de-al ei 

DE LA OM LA OM
♦ ♦ ediție de revelion ♦ ♦

ți rm-^u spus că se gră
besc. A doua zi eu nu 
i-am mai putut i'orbi. de-

cind ne întorceam de 
la practică, dar ți atunci 
ia mia riepuns foarte 
prompt ci nu vrea sd d s- 
cute eu noi Si ața am 
a rut zile chinuita pen:'- 
amindm deoarece eu •« 
am mas putut sd-i zic ni
mic. și am ixțeles din pri
virea pe cere nw-o «rusca 
cd a greșit, țt cre£ cd ar 
fi trebuit «d-i rorbctc 
imediat dar i* acela mo
mente imi kpsea curajul. 
$i pot să râ spun ei de 
atunci ți pinâ acum totul 
intre noi este ca la în
ceput, ne pricim numai 
dzn priviri fără să ne vor
bim. ceri sintem colegi. 
Deci va-ș ruga ce dacă se 
noate sâ-mi transmiteți f* 
mie și ei citeva cuvinte. 
invăȘindu-mă ceea ce tre
buie să fac și să facă 
pentru ca totul să se sftr- 
șească intre noi sau să 
putem fi prieteni adevă- 
rați. Pe ea o cheamă Ma
riana".

COST EL. Caraș-Seve- 
rin : ..Poate nu ’'-aș fi 
scris niciodată, dar ceea 
ce totuși m-a determinat 
e „plingerea" lui Roman 
Mihai din Galați. Sint in
tr-un gind cu dinsul. 
Nimic nu poate fi mai 
frumos decit un cămin, o 

viață in doi, dar de ce se 
realizează atit de greu a- 
cest deziderat 7 Și acum 
spuneți dvs. : este sau nu 
bărbatul mai frumos de
cit femeia ? Ați văzut 
vreun bărbat să se farde
ze sau Să se macheze ? 
Iată doar in citeva cuvin
te o mică diferență intre 
femeie și bărbat. Bărbații 
sint mult mai buni, mai 
iubitori și mai frumoși ! 
Sînteți de acord cu 
mine ?"

I. ȘT. DUMITRU, Bu
zău : „Urmăresc cu un 
deosebit interes rubrica 
dumneavoastră din ziarul 
Scinteia tineretului, fapt 
ce mă satisface sufletește 
și mă face să mă simt din 
ce in ce mai bine informat 
și mai cultivat, într-una 
din zilele lunii trecute 
(noiembrie) anul curent, 
am citit un articol care 
m-a fascinat foarte mult. 
Era vorba de o maimuță 
văzută de niște schiori 
australieni. îndată ce a 
foit descoperită și recla
mată forurilor tutelare s-a 
dat de știre că :

— cine va prinde aceas
tă maimuță ..uriașă" pe 
numele Wovie (Varie) ra 
primi o recompensă in 
suma de 100 000 de dolari 
australieni pentru captu
rarea acesteia. Respectos 
rd rog m binevoiți e*mi 
răspunde și mie :

— dacă a fost prinsă «- 
eeastâ maimuță monștri 
și ce experiențe se va 
face eu aceasta".

ANONIM, Botoșani :
..Citind zi de zi ziarul 

.Scinteia tineretului" și 
si m bâtă găsind serialul 
..De la om la om" aș dori 
și eu L.V. din Dorohoi 
să-mi dați un mic răspuns 
la întrebarea pe care v-o 
adresez asupra situației 
in care se află Viorica A. 
din Suharău. Botoșani. Ea 
și-a părăsit soțul și domi
ciliul luindu-se după glu
mele lui Ghîorghiță și 
'■-ind cei doi copilași in- 
depărtindu-i de tată! lor 
care le purta grija ducin- 
du-i la o bătrinâ de 80 de 
ani unde desigur duc lipsă 
în primul find de educație 
mai ales că fetița este la 
școală.

Gheorghiță văzind a- 
ceastă situație a Vioricăi 
a rămas in continuare 
iă-și vadă de serviciu, de 
gospodărie, de copilul lor 
și de nevasta sa care este 
contabilă, ne mai dind 
atenție lui Viorica să-și 
poată lucra parcela oină 
la sfirșit. Deoarece aces
teia ii venea foarte greu 
de a lucra parcica și de a 
practica mai ales „dragos
tea".

în încheiere dacă se 
poate să ne dați și dum

Desen de CELIVA GRIGORE.
elevă, clasa a Ilț-a, Șțoala generală nr. 204, București

a îndeplinit 
anual

neavoastră o soluție de a 
putea îndrepta dezonoarea 
acestor familii.

Așteptăm răspunsul pe 
simbâta viitoare".

VUAP CÎIMET. corn. 
Independența, jud. Con
stanța : „Vi expediez a-

de Ion Băieșu

ceastă scrisoare ptr. cd 
prin intermediul ei să vi 
adresez caldele mele mul
țumiri. Vă mulțumesc 
tov. Băieșu. vă mulțu
mesc foarte mult. Ați fost 

r singurul care m-ați ajutat 
\ să aduc un coleg spre 
’ drumul cel bun. Vă spun 

fără nici o exagerare, dacă 
dv. nu-mi publicați scri
soarea la ziar, cred că, 
rolegul meu continua să-și 
facă de cap la școală. 
Dar acum sint tare ferici
tă fiindcă am reușit (dar 
cu mari sacrificii) să re
aduc un coleg printre noi. 
adică printre adevărați 
elevi. printre adevărați 
uteciști. Am să vă spun 
foarte mult despre acest 
coleg al meu. Ah. dacă 
ați ști cit de mult s-a 
schimbat ! Citeodată ră- 
min uimită cind îl văd 
cum răspunde la ore. in 
recreație sau in timpul 
liber, cum se comportă el 
cu colegii. Numai este a- 
cel băiat care a fost cind- 
va, nu mai este... Imediat 
după publicarea scrisorii 
mele (27-XI-1976). am pri
mit foarte multe scrisori 
de la băieți și fete de 
virsta mea. Foarte mulți 
din ei, imi scriau să-l 
critic in ședințele U.T.C.

'sau să cer să i se scadă 
nota la purtare. însă eu 
nu l-am criticat în ședin
țele. U.T.C. și nici nu am 

cerut să i se scadă nota 
la purtare. Nu am făcut 
aceste lucruri, ptr. că nu 
am uitat că el îmi este 
coleg de clasă, că am în
vățat timp de șapte ani 
împreună, că am avut a- 
celeași bucurii și tristeți. 
E adevărat, că din cauza 
lui am avut de suferit, 
dar toate acestea le-am 
uitat, adică încerc să le 
uit. Eu vă mulțumesc încă 
odată și vă urez multă, 
multă sănătate, și cit mai 
puține sacrificii in mese
ria dumneavoastră".

V. P.. în numele unui 
grup de locatari de pe 
Bul. Ion Șulea : „Tov 
Băieșu vă informez că în 
cadrul blocului nostru 
unde eu sint președinte 
de comitet de locatari lo
cuiește o tinără cu numele 
de Monica Zdobeischi, 
care posedă singură un 
apartament de două ca
mere cu dependințe pro
prietate personală. Com
portarea acestei tinere 
a dat de gindit blo
cului nostru și mai 
ales vecinilor de etaj. 
Am intrebat-o unde lu
crează ca să scriu in car
tea de imobil și mi-a spus 
că probabil la Abator ca 
contabilă, dar nu e sigu
ră pentru că nu s-a decis 
și de atunci de cite ori 
o întrebam îmi răspun
dea : „ai răbdare, că nu 
m-am decis, ce te ții de 
capul meu, pensionar 
damblagiu ce ești". Deși 
puteam să anunț organul 
de miliție recte sectoris
tul pentru că am fost in
sultat in timp ce îndepli
neam o funcție, am pus 
totuși problema in cadrul 
comitetului de locatari, 
unde mai mulți membri 
s-au întrebat cu ce se 
ocupă această tov. Mo
nica și cu ce și-a făcut 
apartamentul personal. O 
vecină de palier ne-a dat 
informația că l-ar fi pri
mit cadou de la o per
soană în virsta care ar fi 
tatăl ei, dar din datele ce 
Ie avem la cartea de imo
bil nu rezultă că ar avea 
decit mamă. în acest sens, 
cu aprobarea comitetului 
de locatari, am procedat 
la urmărirea ei, zi și sea

ră. la venire și la plecare, 
punind in gardă și pe tov. 
sectorist. în ziua de 2 
dec., la orele 23,15, a so
sit in fața blocului cu un 
taxi Dacia nr. 8657 con
dus de către o tinără și 
a coborit ea împreună cu 
doi tineri destul de înalți 
purtind mai multe pungi 
cu alimente și sticle. Ur- 
cind la dinsa la etaj 1 
imediat s-a auzit muzică, 
cuvinte și risete de tot 
felul, la care m-am pre
zentat imediat, am bătut 
la ușă și am atras atenția 
că este o oră la care nu 
este permis să se facă 
zgomote în bloc. La care 
cei doi tineri care se do
vedeau foarte veseli mă 
apucă de braț, mă atrage 
inăuntrul apartamentului, 
mă sărută și începe să 
danseze cu mine, rizind 
foarte mult intre ei, in
clusiv proprietara, care 
m-a servit imediat cu un 
pahar de vin roșu și un 
fursec. Eu am încercat să 
mă opun, dar ei m-au 
reținut cu forța, spunîn- 
du-mi următoarele : dra
gă, dumneata ești persoa
nă singură, dinsa e per
soană singură, dacă nu 
dorești să te căsătorești 
cu dinsa și să întemeiați 
un cămin trainic. Eu cre
deam că glumește, dar ei 
vorbeau foarte serios, iar 
dinsa de asemeni nu rî- 
dea nici o clipă, m-a min- 
giiat chiar pe frunte și pe 
cap. reținîndu-mă cu for
ța pină la orele unu și 20 
cind m-am retras in stare 
de ebrietate. A doua zi, 
fiind in fața blocului de 
vorbă cu cițiva locatari, 
trece această Monica 
și-mi zice de față cu toți 
ceilalți : scumpul meu, 
cind mai treci pe la mine 
că mi-e dor de tine, ceea 
ce a produs o stare ne
maipomenită, aflind tot 
blocul despre aceasta. Vă 
intreb ce e de făcut in a- 
zeastă situație, unde să 
mă adresez pentru faptul 
că am fost compromis și 
dacă este bine să fac ceea 
ze mi-a propus cumnatul 
meu, adică să fac schimb 
de locuință. Aștept răs
puns".

Județul Arad 
planul

La 29* decembrie, colectivele 
de oameni ai muncii din județul 
Arad au îndeplinit planul la 
producția globală industrială pe 
întreg anul 1976.

în telegrama adresată de Co
mitetul județean Arad al P.C.R., 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se 
arată, printre altele : Folosim 
acest prilej pentru a ne reînnoi 
puternicele sentimente de dra
goste și recunoștință față de 
conducerea partidului, de dum
neavoastră personal, pentru aju
torul permanent, grija manifes
tată și îp cursul acestui an în 
dezvoltarea economică și socială 
a județului nostru. Prin toate 
acestea comuniștii, toți oamenii 
muncii de pe meleagurile ară- 
dene, fără deosebire de națio
nalitate, v-au simțit permanent 
alături, mult stimate tovarășe 
Nicolae CeaușeScu, și au acțio
nat cu fermitate pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce le-au re-

venit în lumina indicațiilor date 
de dumneavoastră.

Vă asigurăm că vom acționa 
cu toată responsabilitatea, cu 
dăruire și pasiune comunistă 
pentru a transpune neabătut în 
viață sarcinile și indicațiile date 
de dumneavoastră în Plenart 
C.C. al P.C.R. din luna noiem
brie a.c., la recenta consfătuire, 
pentru punerea în valoare la un 
înalt nivel de eficiență a între
gului potențial tehnico-material 
și uman de care dispune eco
nomia județului.

Vă rugăm să ne permiteți, se 
arată în încheierea telegramei, 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă adresăm cele 
mâi calde și sincere urări de 
sănătate și fericire, viață înde
lungată și putere de muncă pen
tru a ne conduce cu aceeași 
clarviziune și hotărîre pe dru
mul edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate, a 
comunismului în patria noastră.

„Scinteia tineretului4*
urează tuturor cititorilor și colaboratorilor săi 
noi și jmportante succese in activitatea zilnică, 

odată cu tradiționalul 
„LA MBLH ANI!“

31 DECEMBRIE 1978

DUMINICA I IANUARIE 1977

PROGRAMUL I

21,00 Telejurnal. 21,15 Cîntece și 
jocuri populare.

între orele 21,30 și 5,30 : PRO
GRAM SPECIAL DE REVELION.

SIMBATA 1 IANUARIE 1977

PROGRAMUL I

10,00 „Da mulți ani", copii ! 
Emisiune muzical-distractivă. 10,45 
Desene animate pentru copii. 11.10 
Astăzi anul se-nnoiește. Melodii 
populare românești și ale națio
nalităților conlocuitoare, obiceiuri 
de iarnă, pagini de virtuozitate, 
refrene de ieri și de azi. 12.10 Gin- 
duri pentru noul an. 12.20 Premie
ră ’77. Concert de muzică ușoară 
românească în primă audiție. 13,00 
Album distractiv. 15,15 Anul spor
tiv 1976 (V). 16,15 De ce nu cade 
soarele ? 16,30 Cuba azi. 17,00 Dacă 
doriți să revedeți... Selecțiuni din 
programul de Revelion. 18,00 Co
legi de generație. 18,20 Meridiane
le operetei. 18,50 Republica în anal 
XXX. însemnări de scriitor. 19,05 
Eroi îndrăgiți de copil : „Heidi". 
19,30 Telejurnal. 19,50 Gînduri de 
Anul Nou. 20,10 Film seria : „Co
lumbo". 21,35 Dacă doriți să re
vedeți... Selecțiuni din programul 
de Revelion. 23,00 Telejurnal. 23,10 
Șlagăre dansate. 23,35 Cîntece de 
petrecere.

10,00 Ce frumoasă-i țara mea 1 
Program de cîntece oferit de co
rul de copii al Radiotelevizlunii. 
10,15 Film serial pentru copii s 
„Blîndul Ben". 10,40 Viața satului.
11.30 Concertul de Anul Nou sus
ținut de Filarmonica din Viena.
12.30 De strajă patriei. 13,00 Album 
duminical. 15,25 Anul sportiv 1976 
(VI). 16,25 Frumuseți montane. 
16,50 Dacă doriți să revedeți... Se
lecțiuni din programul de Reve
lion. 17,40 Temelii de țară nouă t 
Medgidia. 18,00 Moș Gerilă — ci
nefil. Emisiune muzical-distracti- 
vă. 19,00 Micul ecran pentru cei 
mici. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 19,50 Semne bune, anul 
are. Reportaj TV. 20,20 Film ar
tistic : „Filiera italiană". Produc
ție a studiourilor italiene. Premie
ră TV. 21,50 Dacă doriți să reve
deți... Selecțiuni din programul da 
Revelion. 22,40 Telejurnal. 22,50 Ve
dete internaționale.

PROGRAMUL II

20,00 Seară de operetă : „Vînză- 
torul de păsări" de Zeller. 21.50 
Bucureștiul în imagini de iarnă 
22,05 Film serial : „Columbo".

Următorul număr al 
ziarului nostru va 

apare luni 3 ianuarie 
1977

* * * CA SA FIM TOT ANUL VSSELL* * *

Jurnalul unui tinăr care, 
deși student în științele 

s-a îndrăgostit 
moment dat

exacte, 
la

10.IV

Sint un tinăr foarte serios. 
Ador fizica și spre cinstea mea 
nu știu să dansez nici măcar 
tango. La fete nu mă uit fiindcă 
n-am de gind să mă căsătoresc 
deciț după ce-mi iau doctoratul. 
Orice glumă o privesc cu se
riozitate, să văd dacă are vre-un 
tilc. Dacă are un tilc, rid, dacă 
nu, merg mai departe. Sint un 
tinăr foarte serios. Atit de 
serios incit familiei i se face 
frică de mine. Mai lasă și tu 
matematica, du-te la un bal. 
Matematicile sint veșnice, tine
rețea vine și se duce.

12.IV

Azi a venit la mine Liliana, e 
de aceeași virsta cu mine, e și 
ea studentă la fizica nucleară și 
mi se adresează întotdeauna cu 
o modestie care-i face cinste. 
Îmi place de ea fiindcă nu ride 
niciodată. Se îmbracă fără gust, 
ceea ce dovedește, fără îndoială, 
multă tărie de caracter.

14.IV

Observ o schimbare scanda
loasă in comportarea Lilianei. A 
venit îmbrăcată foarte elegant 
de parcă nu era studentă la fi~ 
zică nucleară ci o actriță și încă 
una care joacă roluri episodice^ 
in comedii bulevardiere. Ca să 
nu mai lungesc vorba am recu
noscut că se parfumase. Dis
cret, evident. Dar dacă mă gîn- 
desc serios, un parfum cu cit e 
mai discret cu atit demască mai 
evident o intenție mai frivolă. 
Nu s-a mulțumit să se parfume
ze, și-a permis și riscul 6!e a 
trece la generalizări. Mi-a im- 
puiat capul cu exemple concre
te de mari savanți, inclusiv 
Einstein, care s-au îndrăgostit și 
ei la timpul lor, In condițiile

de Teodor Mazilu

istorice date. Am refuzat aceas
tă ipoteză și mi-am văzut de-ale 
mele.

22.IV.

De o săptămină Liliana nu 
mai trece pe la mine. La între
barea mea foarte explicită, foar
te responsabilă „de ce n-ai ve
nit" ea mi-a răspuns foarte 
neștiințific ..De-aia". M-am în
tristat aproximativ o jumătate 
de oră dar pe urmă m-am con
solat cu ideea fascinantă „a spa
țiului curb". Deci spațiul nu e 
infinit...

29.IV.

A trecut încă o săptămină și 
Liliana tot n-a trecut pe la 
mine. Nici nu mai răspunde la 
telefon, ceea ce — științific vor
bind — nu-i corect. Părinții 
mi-au spus că e plecată nu la 
o bibliotecă ci la un bal... Ba
luri, tangouri. valsuri... cind 
sint atitea enigme ale științei 
neelucidate ! Ca un om realist 
ce sînt m-am întristat și de data 
aceasta și m-am consolat cu teza 
originală, deschizătoare de atitea 
perspective, a vitezei constante a 
luminii.

2.V.

Ei, fir-ar a dracului să fie... 
Liliana continuă sistematic să 
nu mai treacă pe la mine. Nici 
nu mai răspunde la telefon, lasă 
această sarcină de onoare pe 
seama ambilor părinți. Ieri, in 
mod excepțional, mi-a răspuns 
ea. Dar nu mai avea vocea aia 
bărbătească care mă făcea s-o 
apreciez atit de mult ci alta, 
ademenitoare, schimbată, real
mente dulce. Nimic de razele 
infraroșii. Mi-a spus că-i obo
sită nu fiindcă a studiat ci 
fiindcă a țopăit toată noaptea.

De ce 7 am întrebat eu |i la în
trebarea asta logică ea mi-a în
chis telefonul ..in nas" cum spu
ne poporul in simplitatea lui. De 
data aceasta mi-a ținut de urit 
teoria relativității. A revoluțio
nat fizica dar era bine dacă Li
liana țrecea pe la mine, sau mă
car imi dădea un telefon cu
prinsă de remușcâri.

3.V.

Am epuizat toate ipotezele Și 
probabilitățile fizicei moderne. 
Să mă îndrept spre alte științe 
numai ca să mă consolez pentru 
faptul că Liliana nu-mi tele
fonează ar fi o jignire la adresa 
chimiei și chiar a biologiei. Am 
hotârit să fac un gest nebunesc 
pe care eventual in alte condiții 
am să-l privesc cu ochi critici. 
Am hotărit să mă îmbrac foar
te elegant. Părinții mi-au dat tot 
ajutorul, mama mi-a spus că pe 
mine mă prinde bine un costum 
albastru iar taică-miu mi-a făcut 
nodul de la cravată. Din banii 
de bursă am luat un buchet de 
flori. Tot din banii de bursă am 
luat și un taxi. Cu sentimentul 
celei mai înalte răspunderi am 
sunat la ușa Lilianei.

Elegantă, Liliana părea că 
m-așteaptă. Să fie o privire lu
cida, matematică sau o simplă 
intuiție 7

— Te iubesc, am strigat eu 
convins pe deplin de justețea 
teoriei mele.

— Nu țipa la mine, se apără 
Liliana, și eu te iubesc...

Mi-a arătat apoi rizind cu la
crimi jurnalul ei intim. In viață 
ca șt în știință coincidențele sint 
inevitabile. Mulți savanți au fă
cut simultan descoperiri impor
tante. Jurnalul ei intim semăna 
cd două picături de apă cu 
jurnalul meu intim. încerca și ea 
să se consoleze tot cu marile 
cuceriri ale științei.

Cum să n-o iubesc pe Liliana..,

O seară friguroasă de la sfîr- 
șitul anului 1996. Un tânăr oare
cum buimac și bîntuit de grave 
incertitudini intră ezitant în ho
lul Centrului de Analiza Senti
mentelor de pe bulevardul cen
tral al orașului. Roboții stau 
aliniați in fața peretelui, proas
păt lustruiți cu Tix. Tînărul se 
oprește în fața unuia și citește 
concentrat instrucțiunile de fo
losire ale acestui nou gen de 
pre stări-servicii : ..Introduceți- 
vă fișa personală, așteptați 
aprinderea becului roșu și pu
neți întrebările dorite".

După ce tînărul nostru ur
mează indicațiile, o voce relativ 
'metalică se face auzită dintr-o 
regiune indepistabilă, a mașină
riei :

— Robot omniscient Placid 4 
așteaptă întrebările !

Tînărul dă să fugă, se răzgîn- 
dește, șoptește :

— Aș vrea să știu dacă mă 
iubește...

— Numele subiectului ?
— Vreți să spuneți cine e Ea ?
— Cine e subiectul ?
— E... e Ea. Irina...
— Caracteristici principale ?
— Cum arată ? Mă rog... 170 

centimetri, 60 kilograme...

Desene de ANDO

— Destul. Semne particulare ?
— E frumoasă...
— Am spus semne particu

lare .’ Gropițe — cosițe — alu
nițe — etc.

— Are părul ca spicele coap
te...

— Spice de grîu — secară —

— Marea Neagră — Medite- 
rană — Albă — Marmara ?

— Cred că... Mediterana...
— Subiectul e mohorît — iras

cibil — apatic — plînge — ride ?
— Ride ! Cînd ride, se aud 

parcă zeci de clopoței...
— Clopoței — metal sau clo

poței — plantă ?orz — ovăz ?

Subiect pentru 1996
Fantezie de ANUL NOU

de Florin Andrei lonescu

— Ca spicele de grîu...
— Alte caracteristici.
— Am spus. E frumoasă...
— Mai exact. Ochi — urechi 

— gură — bărbie — nas — 
frunte !

— Gura ei e ca o fragă...
— Crudă — coaptă ?
— Ca o fragă pîrguită...
— Treceți la ochi !
— Ochii ei sînt albaștri ca 

marea...

— Clopoței de argint...
— Recapitulare ! anunță mo

noton vocea metalică. Frumoasă 
— ochi albaștri ca marea — păr 
ca spicele de grîu — gura ca o 
fragă pîrguită — frumoasă — în 
glas are clopoței de argint — 
neasemuit de frumoasă...

în misteriosul interior al ro
botului încep să se audă în 
acest moment o serie de zgo
mote ciudate, asemănătoare ce-

Tunsoare numai conf. „tarif"

lor ce ar putea proveni dintr-un 
stetoscop cu amplificator. Tînă
rul ascultă puțin, privește uluit 
in jur, apoi întreabă :

— Robotule. mă i-ubește sau 
nu mă iubește ? Răspunde 
odată !

Un fel de melodie răzbate din 
măruntaiele mașinii. Tînărul se 
simte frustrat și se repede cu 
pumnii în metal, dar din difu
zor se aude o voce cu tremolo, 
vag asemănătoare cu vocea ro
botului, o voce care rostește 
diafan :

— Iubire — fericire — Irina 
— divina — albaștri — aștri — 
fraga — draga...

...Și în vreme ce tînărul își 
zdrobește pumnii în burta ma
șinii, robotul supraveghetor, 
ceva mai perfecționat, din ge
nerația a iV-a desigur, îl cu
prinde părintește cu o pîrghie pe 
după umeri și-1 sfătuiește 
calm :

— N-are rost să-l demolezi, 
amice. încearcă din nou la ro
botul de alături. Nu vezi că 
robotul Placid 4 s-a îndrăgos
tit ? Face versuri I

De icî de colo
• C-așa mi-a fost scris 

mie, fără să știu să ci
tesc.

• Iși face cultura cum 
mănincă păsările. Ciu
gulește pe ici pe colo.

• VIVAT — CRESCAT — 
FLOREAT ! Urări de 
viață intr-o limbă 
moartă.

• De la locul unde se
pare că cerul se unește 
cu pămintul, se poate 
vedea perfect locul
unde se pare că cerul 
se unește cu pămintul.

• I-a fost atit de rău 
incit și-a pierdut con
știința.

• Unii șerpi poartă oche
lari. Nu știu însă cu ce 
dioptrii.

• Mă intreb ? dacă e 
prea multă liniște, nu 
se poluează zgomotul ?

• Soția mea e ori diabe
tică, ori diabolică... nu 
știu exact, dar în tot 
cazul e foarte bolnavă.

• Eu ? la înmormintarea 
lui ? ! Să vină el mai ‘ 
întîi la mine.

• Se poartă urit cu mine 
de parcă aș fi bătrî- 
nul lui tată.

• E oportunist ca o co
rabie cu pînze. Merge 
după vînt.

» I s-a împlinit visul. De 
atunci, are coșmaruri.

• Secretară, cunoscînd 
scriere rondă, caut 
serviciu pentru a face 
circulari.

• Pentru ca omul potrivit 
să fie la locul potrivit 
unii consideră că tre
buie mutat locul.

H. LEREA
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FRANCEZE „CITROEN“
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a primit, joi după- 
amiază, delegația Societății 
franceze ,,Citroen", condusă de 
George Taylor, președintele di
rectoratului societății.

La întrevedere au participat 
tovarășii Manea Mănescu. prim- 
minist.ru al guvernului. Gheor- 
ghe Oprea, viceprim-ministru al 
guvernului. Ion Pătan, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului, exterior și;

cooperării economice interna
ționale, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini.

A fost de față Raoul Delaye, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești.

Tovarășul Nicolae Ceauș eseu 
s-a întreținut cu membrii dele
gației asupra unor probleme 
privind cooperarea dintre indus
tria constructoare de mașini din 
tara noastră și Societatea 
„Citroen". In timpul convorbirii

a fost exprimată satisfacția față 
de constituirea societății mixte 
„Oltcit" pentru producerea și 
comercializarea de autoturisme 
de mic litraj și s-a apreciat că 
aceasta este de natură să con
tribuie Ia extinderea cooperării 
economice rodnice, reciproc a- 
vantajoase. dintre România și 
Franța.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Tovarășul Santiago Carrillo, ceilalți militanți 
comuniști spanioli au fost puși in libertate

ORIENTUL APROPIAT
• Măsuri pentru depunerea armamentului greu în 
Liban * Interviu acordat de președintele Egiptului 

cotidianului „Washington Post"

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu

lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
primit din partea dr. AGOSTTNHO NETO, președintele M.P.L.A., 
președintele Republicii Populare Angola, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a proclamării Republicii 
Socialiste România, in numele .poporului . angolez, al Comitetului 
Central al M.PiL.A., al guvernului Republicii Populare Angola și 
al meu personal, vă adresăm cele mai sincere felicitări.

Ne asociem la bucuria poporului român care, sub. orientarea 
dv. clarvăzătoare și unit în jurul Partidului Comunist Român, 
edifică socialismul și astfel întărește frontul forțelor anti- 
imperialiste și iubitoare de pace.

Formulăm urări fierbinți de sănătate și viață lungă pentru 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de prosperitate și fericire pentru în
tregul popor român.

Cu cea mai înaltă și frățească consiâerație

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
a primit din partea secretarului general al Partidului Avangarda 
Populară din Costa Rica, MANUEL MORA VALVERDE, următoarea 
telegramă :

In numele Partidului Avangarda Populară, primiți salutul nostru 
irățesc cu ocazia sărbătoririi celei de-a 29-a aniversări a glorioasei 
proclamări a Republicii Socialiste România.

Cooperare economică 
româno-franceză

Joi după-amiază a fost sem
nat, la București, contractul de 
constituire a- societății mixte 
româno-franceze ,.Oltcit“ pen
tru producerea și comercializa
rea de autoturisme de mic li
traj.

Societatea are ca parteneri 
Centrala industrială de autoca
mioane și turisme. întreprinde
rea de comerț exterior ..Auto- 
dacia" și societatea franceză 
„Citroen".

La semnare au participat Ma
nea Mănescu. primul ministru 
al Guvernului Republicii Socia
liste România. Gheorghe Oprea 
și Ion Pățan. viceprim-miniștri 
ai guvernului. loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini. Nicoiae Ionescu. mi
nistru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Interna
ționale.

A fost prezent Raoul Delaye. 
ambasadorul Franței ia Bucu
rești.

Documentul a fost semnat de 
Viorel Husea. director general 
al Centralei industriale de auto
camioane și turisme. Nicolae 
Suciu. director general al în
treprinderii de Comerț Exterior 
„Autodacia". și de George Tay
lor, președintele directoratului 
societății „Citroen44.

vie 
de

Ieri. s-a anunțat la Madrid 
eliberarea pe cauțiune a secreta
rului general al Partidului Co
munist din Spania, Santiago 
Carrillo. în aceeași zi au fost 
puși in libertate și ceilalți șap
te conducători ai partidului, a- 
restați in cursul săptâminii tre
cute.

Eliberarea tovarășului Santia
go Carrillo, a celorlalți condu
cători ?.i Partidului Comunist 
din Spania, este primită cu 
satisfacție in țara noastră, 
poporul și tineretul român.

Aceasta este 'o măsură rațio
nală, firească, in condițiile in 
care în Spania se depun eforturi 
pentru realizarea unui curs nou. 
pozitiv, spre democratizarea vie
ții publice. Ea corespunde inte
reselor și aspirațiilor întregului 
popor spaniol, un popor care 
vrea să fie îndepărtate toate ur
mele vechiului regim franchist, 
pentru ca pe pămintul Spaniei 
să se instaureze un regim nou, 
democratic, favorabil înfăptuirii 
idealurilor de bunăstare, cola
borare și pace. Este, în același 
timp, o măsură in consens cu 
dorința exprimată și in cursul 
referendumului asupra reforme
lor constituționale, ce s-a des
fășurat recent, cind a reieșit cu 
claritate că toate forțele demo
cratice, progresiste spaniole sint 
gata să participe la eforturile de 
înnoire a societății. De bună- 
seamă, se poate aprecia că pu
nerea in libertate a tovarășului 
Santiago Carrillo este în con
cordanță cu cerințele celor mai 
largi forțe social-politice, ale 
celor mai diferite partide și gru
pări democratice, ale tuturor 
forțelor progresiste, angajate în 
prezent in căutarea și găsirea 
căilor și modalităților de acce-

a

unei mase largi a populației, co
muniștii spanioli sint hotăriți să 
participe activ la construirea 
unei Spânii noi. democratice. în 
acest contexti eliberarea tovară
șului Santiago Carrillo, secretar 
general al Partidului Comunist 
din Spania, și a celorlalți condu
cători ai partidului servește nou
lui curs de democratizare a vie
ții politice in această țară, în
dreptățind speranța că acest pro
ces pozitiv din viața politică 
spaniolă se va accentua, că se 
vor crea toate condițiile necesare 
de participare activă, în deplină 
legalitate a comuniștilor, a tu
turor forțelor progresiste la 
instaurarea unei democrații re
ale in interesul poporului spa
niol. al destinderii, colaborării și 
păcii, în 
adoptate 
europeană

spiritul documentelor 
la Conferința general 
de la Helsinki.

★

lerare și adincire continuă a 
procesului de democratizare.

In întreaga sa existență. 
Partidul Comunist din spania 
s-a făcut exponentul fidel al 
intereselor și năzuințelor mase
lor largi populare și s-a afirmat 
continuu ca un factor construc
tiv. esențial in procesul de în
noire a societății spaniole, in 
lupta pentru drepturi și libertăți 
democratice, pentru prosperita
tea și progresul țării. în evolu
ția istorică a poporului spaniol, 
comuniștii din Spania, conducă
torii lor s-au dovedit luptători 
neobosiți pentru independența 
și suveranitatea Spaniei, mi- 
litanți activi pentru instaurarea 
in Europa a unor relații noi, de 
încredere, securitate și coopera
re pașnică intre state.

Partidul Comunist din Spania 
exprimat și exprimă voința

★

Intr-o declarație făcută telefonic. îndată după eliberarea sa 
pe cauțiune. Comitetului francez de informație și solidaritate 
cu Spania. Santiago Carrillo, secretarul general al Partidului 
Comunist din Spania, a subliniat că va continua lupta pentru 
decretarea unei amnistii generale în țară — informează agen
ția France Presse.

Această amnistie — a precizat Santiago Carrillo — repre
zintă „o condiție esențială pentru instaurarea păcii civile și a 
democrației in Spania".

în încheiere. Santiago Carillo a mulțumit tuturor celor care, 
în Spania și in întreaga lume, s-au mobilizat pentru obți
nerea eliberării sale și a celorlalți șapte lideri ai Partidului 
Comunist din Spania.

Tribunalul ordinii publice — creat în perioada franchistă — 
a fost dizolvat joi seara, printr-o decizie a guvernului spa
niol — informează agenția France Presse, care citează surse 
oficiale din Madrid.

Francisco Garcia Salve, membru al Comitetului Executiv 
al Partidului Comunist din Spania, conducător al Comisiilor 
Muncitorești, a fost arestat miercuri seară de poliția spaniolă 
în timpul unei manifestații, organizată la Madrid în favoarea 
amnistiei politice și pentru eliberarea imediată a secretarului 
general al Partidului Comunist din Spania, Santiago Carrillo.

După cum transmite agenția 
France Presse, partidele musul
mane libaneze au remis lista 
privind armamentul greu pe care 
îl posedă forțelor arabe de descu
rajare, în care denumesc două 
locuri pentru adunarea acestuia.

Reprezentanții acestor partide 
care au avut, miercuri seara, o 
întîlnire cu Nabil Koraytem. ad
junct al comandantului forțelor 
arabe de descurajare, au desem
nat ca locuri pentru predarea 
armamentului greu Palatul Man
sour din Beiteddine și sediul 
jandarmeriei din Aramoun. în 
aceste regiuni există două im
portante puncte de control ale 
forțelor arabe de descurajare.

Pe de altă parte, potrivit coti
dianului „Al Bayrak" rezistența 
palestiniană a hotărît, la rîndul 
său, să strîngă echipamentul 
greu pe care îl posedă într-un 
cartier mărginaș al orașului 
Saida, din sudul Libanului.

în ce privește cealaltă gru
pare, printre care și Falangele 
libaneze, ea afirmă că ar fi pre
dat deja comandantului-șef al 
armatei libaneze, generalul Han-

na Said, toate vehiculele mili
tare și armamentul greu.

Intr-un interviu acordat coti
dianului „Washington Post", 
președintele Egiptului, Anwar 
El Sadat se declară favorabil 
creării unei legături instituțio
nale între 
palestinian, 
malul de 
zona Gaza, 
gâturi, a 
Egiptului, ar putea fi o confe
derație sau orice formulă cu 
care ar fi de acord cele două 
pălrți.

Șeful statului egiptean a 
cerut, totodată, retragerea ime
diată a Israelului din teritoriile 
ocupate în 1967.

Președintele Anwar El Sadat 
propune, pe de altă parte, par- 
ticiiparea Libanului la Conferința 
de pace de la Geneva.

Iordania și un stat 
care să cuprindă 

vest al Iordanului și 
Natura acestei le- 

indicat președintele

Cu prilejul aniversării

Cu prilejul celei de-a XXIX-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii, ambasada României în 
Republica Guineea a organizat 
o gală de filme. Au participat 
membri ai conducerii de partid 
și ai guvernului guineez. alte 
persoane oficiale, șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
Conakry, un numeros public.

C
artierul gării din
Havana : febri
litatea minute
lor ce nu pot fi 
irosite. Forfota 
se oprește brusc, 

chiar in pragul unei străduțe 
destul de strimte, decupată 
parcă din „Havana vieja". O 
clădire în stilul secolului al 
XIX-lea, mai scundă decît 
cele aflate în vecinătate, cu 
o intrare îngustă, cu scări 
de lemn interioare, pe care 
se urcă cu dificultate, a de
venit muzeu. Intr-o * cameră 
de Ia etaj, la jumătatea se
colului trecut s-a născut 
Jose Marti, eroul luptei pen
tru libertate al cărui nume 
avea să se înscrie cu majus
cule in istoria Cubei. Obiec
te de familie, manuscrise ale 
caietelor sale de însemnări, 
fotografii evoci pe irtflăcăra- 
tul militant. Revăd intr-o 
imagine ștearsă „El Abra", 
locul din Insula Pinilor în 
care a trebuit să se refugieze 
două luni și cinci zile după 
ce a părăsit închisoarea din 
Havana. Acolo unde clădiri
le din Nueva Gerona se ră
resc, printre arbori semeți cu 
ambiția de a sfida înaltul, 
poposisem în reședința de 
odinioară a generosului cata
lan care i-a oferit găzduire 
lui Jose Marti : un pat sim
plu din fier și un dulap de 
lemn, citeva lucruri perso
nale și documente ale epocii. 
Dar figura eroului am regă- 
sit-o, tot în Insula Pinilor, 
intr-un alt muzeu — cel al 
unei închisori „model". Un 
salt in timp, o trăsătură de 
unire între secole și istorie 
ne dezvăluie incă o pagină 
a neîntreruptei bătălii pentru 
libertate purtate pe acest pă- 
mînt din Caraibe — în tem
nița in care ferocitatea era 
atotstăpinitoare fuseseră az- 
virliți eroii Moncadei. cei ce 
asaltaseră fortăreața din San
tiago de Cuba. Actul lor în
semna dispreț față de moar-

Cuba—imagini in timp

tc, un curaj pe care-,, doar 
conștiința răspunderii față 
de popor îl poate genera. La 
muzeul revoluției din Ha
vana poate fi văzută o foto
grafie. Aparent, un peisaj 
obișnuit : o mlaștină, vege
tație tropicală — un colț din 
Oriente. Este punctul în care, 
în decembrie 1956, a acostat 
vasul „Granma". De aici 82 
de patrioți au început lupta 
ce avea să se încheie cu bi
ruința din prima zi de ia
nuarie a anului 1959, zi ce 
avea să devină apoi sărbă
toarea națională a poporului 
cubanez.

Am intilnit în Cuba nenu
mărate mărturii ale unui tre
cut care a însemnat sacrifi
ciu și speranță, necurmată 
luptă și nestinsă încredere în 
ziua de miine. Unele simple 
— citeva cuvinte dăltuite pe 
o placă de marmură prinsă 
de zidurile unei căsuțe mo
deste, altele adunau cu mi
gală în săli de muzeu, din 
palate somptuoase, prețioase 
documente. Istoria este, aici, 
concentrată în puține fraze.

O istorie scrisă cu singe. 
Dar abia după ce ai cunos
cut-o poți evalua mai exact 
realitatea Cubei socialiste. 
Mărturiile prezentului sint 
nenumărate, le-am surprins 
de-a lungul a sute și sute 
de kilometri parcurși, dar 
dintre ele sint tentat să a- 
mintesc, fără a fi nevoie de 
impulsul obișnuințelor repor
tericești, șantierele care te 
întîmpină frecvent, dobindind 
— prin numărul lor — o va
loare simbolică. Zidurile 
proaspete ale Alamarului și 
nu numai ale Alamarului, 
uzinele — apariții insolite, 
care modifica peisajul creat 
de natură și ritmurile exis
tenței umane, școlile răsărite 
lingă plantațiile de citrice, 
primul tronson al căii fera
te Havana — Santiago de 
Cuba sau cel mai tinăr cen
tru universitar al țării. cel 
din Holguin, schițează fi
zionomia unui prezent dina
mic ce nu poate fi disociat 
de jertfele trecutului și de 
certitudinea viitorului.

M. RAMURA

Moscova, zăpezile dinții

D
e necrezut. Oc
tombrie bate cu 
crengi de-n- 
ceput în fereas
tra lui septem
brie, și cînd co

bor pe peronul gării centrale 
din marele oraș, cea dinții 
veste pe care o aflu este că 
la Moscova a nins. Nedez
mințita iarnă rusească își tri
misese deja înlîia... rînduni- 
că. Și dacă pentru alte locuri 
și obiceiuri doar cu o rîndu- 
nică nu se clădește un ano
timp — pe pămîntul dintre 
Oka și Volga acest bulgăre 
însuflețit, desprins de la 
streașină Nordului, este semn 
cert că iarna nu întîrzie să 
se așeze.

Metaforic — și nu numai 
metaforic — marmura zăpe
zilor adinei se constituie aici 
in trăsătură specifică, com
ponentă esențială și firească

a locului. Mă gindesc, de pil
dă, la faimoasa iarnă a cam
paniei napoleoniene, care a 
decimat floarea militară a 
Europei acelei vremi — și 
mă mai gindesc la candoa
rea zăpezilor limpezite în 
gestul copiilor pe care-i în- 
tilnesc punind zilnic flori 
proaspete pe monumentele 
eroicului oraș. La iernile as
pre, solidare cu voința oa
menilor, din timpul Marelui 
Război pentru Apărarea Pa
triei — și Ia rochia de mi
reasă, înfiorată de vînt, ca 
un simbol de dragoste și 
pace, deasupra colinei Le
nin. popas statornic, tradițio
nal al fiecărei perechi de ti
neri căsătoriți.

Cutreier orașul la margi
nea dintre noapte și zi, și-n 
luminile învoite ce izbucnesc 
peste cetate se țes pe pinza 
zării imagini de neșters. Apuc

pe-o stradă, Kropotkin par
că. Undeva, la nr. 11 se află 
„Continentul Tolstoi". Aci a 
lucrat 20 de ani patriarhul li
teraturii universale; aci a ră
sunat vocea lui Șaliapin, au 
fremătat notele pianului 
fermecat de mîinile nervoa
se ale lui Rimski-Korsakov, 
Rubinstein, Rahmaninov; aci 
au încălzit vorbe și idei 
Ostrovski. Cehov, Korolen
ko, Stanislavski, Gorki. Ală
turi, casa lui Denis Davidov, 
alias Vaska Denisov din „Răz
boi și Pace" și locul unde a 
fost odinioară clubul engle
zilor descris in aceeași car
te. Pentru că aici și-a scris 
principalele opere Tolstoi: 
„Război și Pace" — 5 000 de 
pagini de manuscris; „Ana 
Karenina" — 2 500; „învie
rea" — 7 000; și mă gindesc 
cite zăpezi suave s-au petre
cut — pentru ca să nu se 
mai șteargă niciodată — in 
miile de pagini gînditoare.

Dar iată-i trecind pe sub 
arcul de triumf al primei ză
pezi pe muncitorii schimbu
lui de noapte, ale căror fap
te, limpezite de conștiință, iși 
așteaptă cîntâreții pe mă
sură.

Intr-un alt loc, acolo unde 
tramvaiul cotește de pe stra
da Ermolaevski pe Boronnaia. 
zăpada păstrează incă urme
le uleiului de floarea soare
lui vărsat de Annușka — 
și-mi revin în memorie toa
te imaginile acelei cărți ne
maipomenite a lui Bulga
kov. plastic pictor în vorbe 
al Moscovei.

...Am cutreierat, astfel, . 
Moscova pe jos, pînă la 
ziuă. O cutreier incă în 
amintire; cu gindul la clipa 
de peste citeva ore, alba cli
pă dintre cei doi ani. cind 
din Turnul Spasski se vor 
cerne zăpezile curate ale 
Timpului.

ION ANDREIȚA
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ALBANIA: Adunarea Populară a adoptat
noua Constituție a țării

în R P. Chineză
Recolta de cereale obținută de 

R.P. Chineză anul acesta repre
zintă un nivel record ; ea mar
chează, în același timp, al 15-lea 
an consecutiv de recolte bune 
înregistrate de agricultura țării, 
informează agenția China Nouă. 
Producția de zahăr, cînepă și iu
tă, tutun și gogoși de mătase a 
depășit nivelul de anul trecut. 
De asemenea, au fost consem
nate succese însemnate în do
meniile forestier, al creșterii a- 
nimalelor, pescuitului și în sec
toarele de prelucrare aparținînd 
acestor ramuri ale economiei na
ționale.

Majoritatea provinciilor, muni
cipalităților și regiunilor auto
nome au depășit recolta de ce
reale de anul trecut. în provin
ciile Shantung și Anwhei, de 
pildă, nivelul recoltei de cereale 
de anul acesta a fost cu 10 la 
sută superior celui din 1975.

rivind Brahma
putra cum 
deapănă 
vărsare 
adunate 
marele

himalayan, firele gindului le 
duc departe la vechile poe
me sanscrite Mahabharata și 
Ramayana. Marele fluviu cu 
nume de zeu a contribuit, in 
milenara-i scurgere, la crea
rea unor vechi vetre de ci
vilizație. Aici meditezi fără 
să vrei la istorie, ca într-un 
fascinant panoramic al tim
purilor. Imaginile de legen
dă cu Krișna Rama și Vișnu 
iau forme ciudate in lumi
nile și culorile bogate, in 
vegetația mitologică, in me
lodiile cind vioaie, cînd mol-

ha. ..templul celor nouă pla
nete", veți descoperi studii 
antice privind mișcarea as- 
trelor, iar la Umananda, ve
che construcție așezată pe 
Insula Păunilor, care, după 
cum vedeți, desparte Brah
maputra în două, 
sista la festivaluri 
din file de demult 

prezent. Ceva

puteți a- 
purtind 
mesaje 

pentru prezent. Ceva mai 
departe, pe malul drept, din
colo de 
se disting construcțiile 
finăriei de la Noonmati, pri
ma instalație de acest 
aparținînd sectorului public, 
înălțată in colaborare cu 
România...

Știam că aici, cu mulți ani 
în urmă, specialiști români 
ridicaseră, împreună cu co-

motelul Belle Vue, 
ra-

încheiat lu- 
V-a sesiuni 
legislaturi a 
a Republicii 
Organul le- 

o_____ ____adoptat în
unanimitate noua Constituție a 
țării, cel de-al șaselea plan cin
cinal de dezvoltare a economiei 
și culturii pe perioada 1976— 
1980. planul și bugetul de stat 
pe anul 1977.

Legea fundamentală prevede 
schimbarea denumirii țării în

La Tirana s-au 
crările celei de-a 
a celei de-a VIII-a 
Adunării Populare 
Populare Albania, 
gislativ suprem a

Republica Populară Socialistă 
Albania.

Noua Constituție, a subliniat, 
în cuvîntarea sa, în cadrul Adu
nării Populare, Enver Hodja, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Albania, re
flectă în formă sintetică realita
tea socialistă a țării și tendin
ța evoluției sale. Ea este expre
sia fidelă a liniei pe care a ur- 
mat-o partidul în dezvoltarea 
revoluției socialiste neîntrerup
te și în edificarea socialismului.

fișier
Sudan

gen • pe scurt • pe scurt • pe scurt •

come, sau in umbrele 
plelor ale căror turle cu for
me stranii săgetează cerul 
peste coamele arborilor 
uriași.

La vremea crepusculului, 
cind razele dulci ale iernii 
indiene prelungesc clipa de 
rămas bun a zilei, secvențe 
petrecute la bordul ambar
cațiunii plutind in amonte și 
aval de capitala statului As
sam. Gauhati. dau timpului 
puterea de cuprindere în ră
gazul unei scurte îmbarcări, 
vremuri de legendă impre- 
ună cu clipe de trăire con
temporană... Valurile tremu
rau ușor, aruncind reflexe 
metalice, de bronz, pe îm
prejurimi, accentuind parcă 
starea se semi-legendă. Ae- 
vea imbrăcasem haine de 
santal, amintindu-ne in fiece 
moment că plutim pe apele 
Brahmaputrei. Trecusem de 
Sarai Ghat, puntea de beton 
care leagă peste fluviu cele 
două părți ale orașului, cind 
tinăra Rekka, bibliotecara 
care ne însoțea, oficiind ser
viciul de gazdă, ne spuse :

— Orașul Gauhati, cunos
cut în vechime ca Progjyo- 
tishpura — „Centrul astro
logie al estului" — poartă in 
perimetrul său o parte din 
cronica mai veche și mai 
nouă a Indiei. La Navagra-

legi indieni, una din prime
le unități de prelucrare a ți
țeiului din India. Insă acum, 
cind prin fața ochilor se pe
rindau tablouri de epopee, 
aducerea în realitate vorbin- 
du-ți la mii de 
țară, de țara ta 
meni contribuie 
unor temple ce 
a fi enumerate 
temple mărețe 
culturi milenare, simțeai un 
plus 
Aici, 
New 
tori 
frămintate de trecerea mile
niilor, vorbeau de România, 
de români, cu aceleași senti
mente 
le-am 1 
rid i ane

Zilele 
întîlnesc 
ai Tineretului ______ ___
Indian. Fiecare găsea un cu- 
vint din inimă, de prețuire 
și respect pentru o țară nu
mită simplu România, pen
tru președintele Nicolae 
Ceaușescu. Și. ceea ce avea 
să rămînă pentru totdeauna 
pe pelicula memoriei erau 
cunoștințele lor bogate des
pre țara noastră.

MOAMER EL-GEDDAFI, pre
ședintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Repu
blica Arabă Libiană, a propus 
ca de la 1 ianuarie pînă 
sfirșitul lunii decembrie 
să fie supus dezbaterii 
gului popor proiectul 
instaurarea regimului 
populare în Republica Arabă Li
biană.

NOUL PREȘEDINTE 
AL REPUBLICII 

TRINIDAD-TOBAGO
Ellis Clarke a preluat miercuri 

funcția de președinte al Repu
blicii Trinidad-Tobago pentru 
un mandat de cinci ani. Desem
narea lui Ellis Clarke pentru 
acest mandat a fost propusă Co
legiului electoral, format din 
deputați și senatori, de către 
premierul Eric Williams, liderul 
Mișcării Naționale a Poporului, 
partid de guvernămînt.

• CARTIERUL GENERAL al 
unităților Armatei Populare 
Chineze de Eliberare de pe 
frontul Fukien a anunțat că, în 
semn de bunăvoință, pentru a 
oferi compatrioților chiinezi, 
precum și ofițerilor și soldați- 
lor forțelor Gomindanului de pe 
insulele Quemoy, Tatan, Erha- 
tan și altele posibilitatea de a 
se bucura de sărbătorile Anului 
Nou împreună cu poporul în
tregii țări, a primit ordinul de a 
suspenda tirurile de artilerie în 
zilele de 31 decembrie 1976 și 1 
ianuarie 1977.

DECLARAȚIA 
PREMIERULUI TURC

Intr-o declarație făcută în fața 
membrilor grupului parlamentar 
al Partidului Dreptății, primul 
ministru Suleyman Dcmirel, a 
precizat că guvernul de coaliție 
pe care îl conduce nu are inte
resul să înăbușe scandalul pro
vocat în Turcia de plățile ile
gale efectuate de compania a- 
mericană constructoare de avi
oane „Lockheed". El a precizat

la 
1977 

între- 
pr ivind 
puterii

că două anchete se desfășoară 
paralel și independent una de 
cealaltă, pentru determinarea 
implicațiilor scandalului „Lock
heed" în Turcia.

• INTR-UN ARTICOL publi
cat de ziarul costarican „Excel
sior" se subliniază necesitatea 
intensificării comerțului cu ță
rile socialiste. Țările socialiste 
— se spune în articol — repre
zintă o piață potențială pentru 
produsele costaricane. „Excel
sior" relevă, totodată, importan
ța pentru economia costaricană 
a semnării unor acorduri cu ță
rile socialiste privind constitui
rea de întreprinderi industriale 
mixte.
• PREȘEDINTELE RAMALHO 

EANES l-a numit șef al Statului 
Major al forțelor aeriene pe 
generalul Jose Lemos Ferreira, 
fost adjunct al generalului 
Morais E Silva, care și-a pre
zentat miercuri demisia din a- 
ceastă funcție.

PETROL LA 40 KM. DE ȚĂRMUL 
BRAZILIEI

în largul coastelor statului 
Ceara, din nord-estul Braziliei, 
la aproximativ 40 km distanță 
de țărm, au fost descoperite ză
căminte petrolifere. Compania 
națională de petrol (Petrobras) 
a precizat că, în cursul opera
țiunilor preliminare, zăcămîn- 
tul respectiv a avut o produc
ție zilnică de 1 250 de barili. 
Zăcăminte de petrol au mai 
fost descoperite anterior în lar
gul țărmurilor statelor Sergipe, 
Rio Grande do Norte și Rio de 
Janeiro.

• DELEGAȚII la Congresul 
extraordinar al Partidului So
cialist Senegalez l-au desemnat, 
în cadrul ședinței de încheiere a 
lucrărilor, pe președintele Leo
pold Scdar Senghor can
didat în alegerile prezidențiale 
programate pentru luna februa
rie 1978 — transmite agenția 
M.A.P.

Poporul sudanez sărbăto
rește la 1 ianuarie proclama
rea independenței țării, re
zultat al unor lupte dîrze și 
îndelungate împotriva domi
nației coloniale. Această im
portantă victorie a poporu
lui sudanez a deschis largi 
perspective Sudanului pen
tru dezvoltarea unei indus
trii naționale, valorificarea 
cît mai deplină în interes 
național a propriului poten
țial uman și material. Ști
rile provenite din Khartum, 
la acest sfîrșit de an, relevă 
hărnicia și preocupările in
tense ale acestui popor pen
tru ridicarea pe o treaptă su
perioară a țării în cadrul 
națiunilor lumii. Planul de 
dezvoltare a economiei su
daneze pe șase ani (1977— 
1982) prevede un buget de 
2,6 miliarde lire. Din aceas
tă sumă 30 de milioane re
vin dezvoltării agriculturii, 
20 de milioane industriei, 25 
milioane pentru transporturi 
și 20 milioane pentru servi
ciile publice. De asemenea, 
a lost elaborat un program 
pe 25 de ani de dezvoltare a 
agriculturii, sector în care-și 
desfășoară activitatea apro
ximativ 80 la sută din popu
lația țării. Recent, a fost 
dată in exploatare fabrica de 
zahăr de la Sennar, care 
urmează să atingă în mar
tie anul viitor capacitatea 
de 70 000 tone zahăr, de
venind astfel din țară im
portatoare, țară exportatoa
re de zahăr. Oficialitățile de 
la Khartum estimează că, 
în intervalul 1981—1982, pro
ducția națională de zahăr se 
va cifra la 1,36 milioane to
ne, ca urmare a construirii a 
patru noi 
Mongalla, 
Setait.

Poporul 
urmăresc cu viu interes efor
turile susținute ale poporu
lui și tineretului sudanez 
pentru dezvoltarea țării sale 
și se bucură de succesele ce 
le dobindește pe acest drum.

fabrici de zahăr la 
Renk, Ghalhak și

și tineretul român

S. GEORGE

kilometri de 
ai căror oa
la înălțarea 
se cuveneau 
alături de 
consemnind

de mindrie firească, 
la 2160 kilometri de 
Delhi, oamenii primi- 
ai acestor meleaguri,

prietenești. pe care 
trăit pe alte me- 
ale Terrei.
următoare aveam să 

? numeroși membri 
Congresului

IOAN TIMOFTE

„Superintelectul" Angliei... șomer
Walter Dobson, proclamat de curind „super

intelectul* Angliei, a recunoscut că există o 
întrebare la care el incă nu poate răspunde 
— cum să-și găsească o slujbă 7 „Sint fără 
lucru de doi ani*, a declarat profesorul Dob
son. in virstă de 53 de ani. „Ultima slujbă la 
care am candidat a mai atras alți 75 de so- 
licitanți*, a precizat el.

Walter Dobson a întrecut cu ușurință, în 
cadrul celui mai popular concurs al televiziu
nii britanice, pe alți trei rivali intru inteli
gență. care, la rindul lor, își infrinseseră toți 
oponentii intr-o serie de emisiuni anterioare.

O femeie a traversat strîmtoarea 
Magellan înot I

Strîmtoarea Magellan, din extremitatea su
dică a America Latine, vestită prin furtunile 
care bintuie aici in permanență și curenții ei 
primejdioși. cu ape reci ca gheața chiar acum, 
cind in emisfera australă e vară, a fost tra
versată înot pentru prima oară de o femeie 1 
Autoarea performanței este tinăra Lynne Cox, 
din insorita Californie, care a parcurs distanța
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de circa șase kilometri intr-o oră, înfruntând 
valurile mari stirnite de un vint ce bătea cu 
circa 50 de kilometri pe ora. Secundată in 
traversare de citeva ambarcațiuni, fără a fi 
insă ajutată, tinăra americancă, in virstă de 
19 ani, a încheiat dificila cursă zimbind re
porterilor ce o așteptau la țărm.

Descoperire de senzație 
la Palestrina

Arheologii au descoperit, cu prilejul 
săpături efectuate in regiunea orașului 
trina, citeva mii de statuete de bronz 
din sec. VII-VI i.e.n. După opiniile specialiș
tilor, in această zonă exista in antichitate un 
mare centru cultural.

unoi 
Pales- 
datînd

De Anul Nou — a 108-a aniversare 
a nașterii...

Gisella Bartha, cea mai în virstă locuitoare 
a Ungariei, iși va sărbători, la 1 ianuarie, cea 
de-a 108-a aniversare a nașterii. Ea trăiește 
în prezent împreună cu o nepoată in virstă 
de... 55 ani.

minist.ru

