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A HOTĂRÎ! VIITORUL, 
POPORUL ÎL URMEAZĂ I

NICOLAE CEAUȘESCU

voința poporului

Realegîndu-I pe tovarășul

Făuritor de oameni ești — Omfăurar I

și colaborare în in-

întru totul chemării 
partidului atmosfera 

pro-

secretar general 
al Partidului Comunist

Român, Congresul al Xll-lea 
a validat voința partidului

Congresul al Xll-lea al partidului 
este simbolul certitudinii comuniste 
a României. S-a constituit astfel 
încă din prima zi cînd, de la înalta 

lui tribună, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat 
Raportul Comitetului Central cu privire la ac
tivitatea Partidului Comunist Român in pe
rioada dintre Congresul al Xl-lea și Congre
sul al Xll-lea și sarcinile de viitor ale parti
dului, document excepțional, fecund in idei, 
cu maximă deschidere spre istorie, în core 
țara își regăsește — nelipsindu-i nici o tră
sătură ce ii este proprie - chipul de azi și 
pe cel de miine, in care noi înșine ne oglin
dim, în permanenta noastră devenire, avind 
drept blazon de noblețe uneltele muncii 
conștiente, entuziaste, creatoare.

Demonstrind cu putere ceea ce însăși viața 
demonstrează cu tărie prin inconfundabilele 
sale realități politice, economice și sociale, 
forumul comuniștilor români a fost întruchi
parea indestructibile! unități a poporului 
român în jurul partidului, în jurul tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Imaginea impre
sionantă — vibrînd d^ adevărul pe care îl 
redă cu o pilduitoare forță — acestei unități 
de granit ou configurat-o unanimitatea fier
binte cu care toți participanții au susținut 
propunerea realegerii in înalta funcție de se
cretar general al partidului a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. modul term în care, in- 
sușindu-și pe deplin comandamentele cele 
mai înalte ale epocii contemporane, Congre
sul al Xll-lea a investit din nou cu înaltele 
răspunderi ale funcției supreme de condu
cere a Partidului Comunist Român pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, simbolul României 
de azi - prospere, independente, suverane.

Am trăit cu emoție, cu infinită bucurie, 
momentul solemn al înaltei Realegeri.

A fost un moment în care am simțit 
din plin că România sîntem Noi, că isto
ria ei sîntem Noi, că voința ei este însăși 
voința noastră.

Avem - purtînd mareo pecete de responsa
bilitate a Congresului al Xll-lea - un vast 
program de acțiune revoluționară ale cărui 
direcții fundamentale se află in Raportul pre
zentat Congresului de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în importantele documente pro
gramatice aprobate de partid, de întregul po
por. Avem, în continuare, de străbătut un 
drum al nostru — gîndit, jaionat de no în 
consens cu aspirațiile națiunii noastre soc:a- 
liste. Este un drum ol unei moi înalte res
ponsabilități, al unei mai dinamice dezva.to
ol unei mai puternice implicări in istorie.

Congresul al Xll-lea al Partid.-.'- Co
munist Român înseamnă acest nou și fen.l 
început de drum care este inaugurat de « 
cota înaltă a acumulărilor contitat >e ce 
au avut loc de-a lungul a peste tre 
decenii de dezvoltare socialisto. Este dnamd 
afirmârii noii calități in toate domeniile 
de activitate. Să facem astfel incit toc rări te 
și hotâririle Congresului al Xll-lea — a = 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — să constituie 
o puternică manifestare a forței și unității po
litice, ideologice și organizatorice a Partidului 
Comunist Român, a unității întregului popor 
în jurul partidului, în lupta pentru triumful 
socialismului și comunismului în România, 
pentru întărirea continuă a independentei si 
suveranității patriei noastre, pentru o politică 
de pace, progres social
Ireaga lume.

Congresul a răspuns 
secretarului general al 
în care s-a desfășurat fiind atmosfera 
prie importantelor noastre dezbateri politice, 
a asumării integrale a responsabilității re
voluționare și patriotice față de tot ce înseam
nă România la ea acasă si în lume.

El a pus în lumină morile resurse ae flneî- 
gie creatoare, de vitalitate ale națiunii noas
tre. încrederea tuturor membrilor societății — 
fără deosebire de naționalitate — in destinul 
comunist al patriei.

Mai uniți ca oricind.
Mai puternici ca oricind.
Mai fermi ca niciodată in iupta pentru rea

lizarea în practică a obiectivelor partidului.
Națiuneo socialistă — un singur om, o sin

gură voință.
Istoria prezentă și viitoare a României - 

o incită, de nezdruncinat opțiune comunistă.
Astfel ne-cm definit și prin acest Congres, 

in contextul politic, economic și social al lu
mii de azi. Prezenta numeroaselor delegații 
de prieteni de peste hotare participante la 
Congres a demonstrat largul ecou internațio
nal al forumului comuniștilor români. Con
gresul a însemnat o adindre a relațiilor de 
prietenie ș* colaborare cu toate popoarele 
lumii in spiritul principiilor politici noastre 
externe.

Interesul po Doare lor lumii pentru Con
gresul al Xll-lea al partidului a fost reflec
tat, bogat, și de presa internaționala. Un ecou 
deosebit a avut și are Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Congresul al Xll-lea - nouă treapta spre 
viitorul luminos al patriei.

Congresul al Xll-lea — poarta de aur prin 
care am intrat intr-a nouă etapă a istoriei.

Am intrat pe această poartă construind 
spre a construi in continuare — mai bine, 
mai mult, mai trainic.

Este acesta angajamentul nostru ferm, vo
cea conștiinței noastre.

Luceafărul

Omfăurar
De cită grea istorie ai dus in spate, 
izbind in maluri doar cu singele din tine, 
se rănrătiră, iată, pe nemăsurate 
scăpărătoarele ți caldele rubine, 
înalt invrednicindu-le de rod ți bar :

Făuritor de oameni ești — Omfăurar I

Ai iniâtat, dar cu ce preț.

Frumos mai stă, in duritatea lui 
de gheată, 

oțelul suplu, nemițcat sau pe rotite, 
am picurat, grăbiți trecind, un strop

de viață 
și ia prnrețte-l cum incepe să palpite, 
nu, fără oameni totul este in zadar :

Făuritor de oameni ețti — Omfăurar I 
De-a dreptul mergi la «ețnic aspra 

undă sie,

Poem de Grigore Hagiu

Noi pentru toți ne încordăm mai tare 
arcul, 

și-al brațului ți-al frunții, cu săgeți, 
cu gindul

U steag ■mi rup» brațul. Scrie.
Nu-s cuvinte 

Partidul România. Ele unt chiar focul 
ce 1 înaltă, viu, semnalizând fierbinte 
să-ți afle comunismul timpul, vatra, locul, 
li cint destinu-ntre destine exemplar

Făuritor de oameni,
Ceaușescu, 

El,
Omfăurar I

Țara 
de miine

tara de miine se scrie cu munții, cu 
apele și toată cimpia in visele noastre 
de azi.

Un zimbru s-a jucat rotund și ne-a 
făcut hotarele din dulceața plinii. Țara de miine 
o desenăm cu maci roșii.
Țara de miine e o grădină plină de răsărit- 
în două mii de ani n-am trăit niciodată in a doua 
zi și ne-am deschis in bobocul fiecărei clipe cu 
gindul însorit de fete și de copii. cu arcada min- 
giiatâ de fulger, cu palmele adunind speranțe, 
cu inima jertfind iubire, cu pasărea Ibis lingă 
umeri, cu lacrimi imbrâțișind bucuria.
Țara de miine ne pirguiește in spicele trecutului 
colindat de voievozi și dă în frunză verde și 
curată pe ramul zilei de azi.
Șlim din toate timpurile ca miine va.fi mai fru
mos. Dar pentru prima oară in istoria noastră 
întunecată, piezișă, clonțoasă, plină de singele 
izbinzii si neindurării ni se dăruiește puterea să 
sărutăm pe obraji ființa zilei de miine.
Țara de azi e zimbrul care se duce, intr-o 
descălecare de aur, in fapta zilei de miine.

Fănuș Neagii

Cuvint
pentru om

entru România, pină nu prea demult, P globul pămintesc era foarte mare și
putini reușeau să ne localizeze țara pe 
unul din continente, țară care totuși 

avea o istorie îndelungată, vărsase atîtea la
crimi si mult singe, dind numai in acest secol 
mii de jertfe omenești in două războaie mon
diale. De cind este la cirma acestei țări tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. globul și-a căpătat dimen
siunile lui reale și omenești. Este globul pămin-

Marin Sorescu
Continuare in pag. a 3-a

A gindi 
politic

ongresul al Xll-lea al Partîdului Co- 
Cmunist Român — tulburător act de is

torie contemporană — validează in mod 
-:raJucit maturizarea deplină a revolu

ției noastre socialiste.
Ascultwid magistralul raport, prezentat Forumu

lui cnanmi-tilcr români de către tovarășul Xirnlae 
am avut, cu o limpezime de cristal 

U. m ardași timp, cu a copleșitoare răspundere 
personală sentimentul că in ftța mea*se află is
toria aisâși. că noi toți, cei din marea stelă a 
Congresului. prin aceeași unică bătaie de inimă, 
prin aeeteși unic gind. prin aceeași unică voință 
fli «tregul poțv semnăm și garantăm viitorul 
comunist al patriei. •

Sun. ferm, nul din mifioanele tie* locui fiori ai 
arrsnii pdmiat romanesc ieșit in lumina vieții o- 
<fată en taitu de foc a revoluției socialiste și

Dinu Săram

Continuare ta pag. a-3-a

Graiul comun
al muncii

Comitetului CeniraL prezentat 
rae- tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel 

de-al XII-tea Congres, configurind 
realitatea României de miine și fixmd 

eâtie șa onjloacrie înfăptuirii ei prin munca 
mtreguha popor, examinează cu un cumpăt în
țelept — are agrară fiecare detaliu in ansamblul 
tabAmihai tKular al ridicării societății noastre * pe 
o nouă treaptă a dezvoltării istorice — toate 
aspectele acestui uriaș proces de construcție. în 
acest cacku se integrează și ideile exprimate in 
legătură cn .rezolvarea problemei naționale in 
țara noastră, lichidarea oricărei inegalități și 
discriminări de ordin național și asigurarea de
plinei egalități in drepturi intre toți cetățenii

Francisc Păcurariu
Continuare in pag. a 4-a



SOMNOROSUL
Personajele FACHIRUL
TÎNĂRUL GARDIANUL
BATRINUL MAMA
PROFESORUL . TATAL
SPECULANTUL FATA

Acțiunea piesei 
vise și mai reale.

se petrece intr-o închisoare — reală pină la amănunt — și in două

TABLOUL 1

PROFESORUL : Domnilor, eu, pur și simplu, 
sînt vinovat. Dumneavoastră vi s-au dat 
pedepsele pentru vini imaginare. La mine 
e invers.

TÎNARUL : Nu vă înțeleg, domnule profesor 
PROFESORUL : Ce nu face timpul fac tim

purile.
TÎNĂRUL : Nici acum nu-nțeleg.
PROFESORUL : Și niciodată. Știi, cumva, ce-n- 

seamnă să predai ore de germană unor copii 
care nu vor să-nvețe limba asta ? Ei, bine, 
nu știi ! Cînd am văzut că nu le intră in 
cap nimic am trecut la alte materii. Netre
cute in programă, inventate de mine. Inven
tate. Do la inventate la intentate e deose
bire d<s o singură literă cu mai multe li
tere : condamnarea.

TÎNARUL : Tot nu vă înțeleg.
PROFESORUL : Nici nu trebuie. Mai ai timp. 
SPECULANTUL : Eu am fost adus aici pentru 

speculă.
PROFESORUL : Asta e cuvintul 1 Speculă ! 

Și eu !
SPECULANTUL : Ce-ați vîndut la negru ? 
PROFESORUL : Alb. Am vindut alb la negru.

Să mă explic, domnilor. Eu nu sînt deți
nut politic sau de alt fel ci deținut intelec
tual.

SPECULANTUL : Păi, sînt aici intelectuali cu 
duiumul! Eu ce mai stric media.

PROFESORUL : Eu sînt profesor !
SPECULANTUL : Ehe, profesori și mai mulți 

decît intelectuali.
PROFESORUL : Domnule, te rog să fi politicos. 

Pușcărie — nepușcărie, politețea e politețe. 
TÎNĂRUL : Mă iertați, domnule profesor dar, 

aprppo de politețe, aici e obiceiul ca fiecare 
nou venit să aibă amabilitatea să ne spună 
de ce-a făcut atîta amar de drum.

PROFESORUL : Zău ? Voiam s-o fac și singur. 
Dar dumneata cine ești, tinere ?

TlNARUL : Așteptăm să ne spuneți întii dum
neavoastră.

PROFESORUL : Am spus : profesor, intelectual. 
TÎNĂRUL : Domnule profesor — intelectual, 

dar aici, într-un singur an și un analfabet 
devine intelectual. Aici e o școală. Cu 
gratii, e drept.

SPECULANTUL : Oameni ne-a făcut ! Păi, ger
mana ne prinde bine, nu știu cită vreme, 
că eu la orele de politică cam absentez... 

BĂTRINUL : Deci profesor de germană.
PROFESORUL : Și ceva mai mult : traducător 

din Goethe, Heine și Lessing. Dacă la In
trare — ca să nu spun altfel — nu mi s-ar fi 
reținut cartea de vizită, ați fi văzut studiile 
și titlurile modestului dumneavoastră co
locatar.

SOMNOROSUL : Cine dracu’ vorbește aici ca-n 
parlament ?

PROFESORUL : Eu, domnule.
SOMNOROSUL : Și cine ești dumneata ?
PROFESORUL : Asta explicam cînd dumneata 

sforăiaî.
SPECULANTUL : Ba n-ați cam explicat nimic. 
PROFESORUL : Atunci tac.
BÂTRÎNUL : între noi nu se prea tace. Ca să 

șt|m să tăcem cînd ieșim de-aici.
PROFESORUL : Dumneata, bătrîne, mai speri 

să ieși ?
BĂTRÎNUL : Altfel nici n-aș fi intrat. 
SOMNOROSUL : Spune, bătrîne, a cita oară 1 
BĂTRINUL : întii să spună el.
TIN ARUL : Lăsați-1. Se vede că e novice. 
PROFESORUL : Domnule, nu-ți permit ! Mi-ai 

putea fi elev...
TlNARUL : Asta și doresc ! 
PROFESORUL : Ba chiar fiu !
TÎNĂRUL : Asta încă nu știu dacă să o doresc 

sau nu. în orice caz. vă mulțumesc...
PROFESORUL (derutat) Pentru ce ? 
TlNARUL : Pentru intențiile de înfiere.

VIS CU PĂRINȚI

TlNARUL : Mamă, ce mai face tata ?
MAMA : Bine Cu-ale lui.
TÎNĂRUL : Mai bea țuică de-aia slabă ? 
MAMA : Mai. Zice că de dorul și de grija ta.
TlNARUL : Mamă, dă-mi un sfat... 
MAMA : Ți-am dat, odorul maichii.
TlNARUL : Nu de-alea, mamă...
MAMA : Da’ de care, odorul maichii ?
TÎNARUL : De-astea. Sînt închis aici cu oameni 

din care nu-1 cunosc decît pe Bătrîn. Poreclă 
pe care și-o merită. Au trimis peste noi un 
speculant și pe unul cu nume lung căruia 
noi îi zicem Somnorosul. Ne-am gîndit noi 
— Bătrinul și cu mine — și ne-am Înțeles, 
fără vorbe, din ginduri : pe care dintre noi 
îl spionează ?

MAMA : Nu știu, odorul maichii, o să mă gin- 
desc și-o să-ți spun cu mintea mea care 
a crescut atîția f,opii.

TÎNARUL : Nu asta. mamă. Acum o săptămină 
au băgat între noi și un profesor de ger
mană. „După ce se termină supremația na
ziștilor, vă învăț germana. E o limbă minu
nată", zice el 1 Noi nu scoatem nici o vorbă. 
Toți. Tu ce crezi ?

MAMA : De, maică... De ce nu-1 întrebi pe tal ■ 
că-tu, că el le știe pe toate ?

TlNARUL : Tată, m-ai auzit?
TATĂL : Păi ! Dacă te legănam cum să nu 

te-aud ?

TABLOUL II

GARDIANUL : Sculați putorilor că aveți oas-
*

BATRINUL : Dar nu mai sînt paturi !
GARDIANUL : Vrei să zici sicrie. Lasă că-n- 

căpeti și doi într-unul !
BĂTRINUL: Regulamenful zice...
GARDIANUL : îmi spui tu mie ce zice regu

lamentul ?
BATRINUL : Am umblat toate temnițele Româ

niei. celulă cu celulă...
GARDIANUL : Ar cam fi timpul să te oprești. 

Și gura mică 1 Ne cunoaștem de-o viață. 
Ai fost piaza mea rea. Unde mă mutam de 
cine dădeam ? De Bătrîn 1 Și, Bătrîne, la

VISUL 
DINAINTEA 

ZORILOR
O evocare de Valentin Munteanu

început ne-aveai nici treizeci de ani. Ia, fă 
tu, acum, frumos, onorurile casei 1 Domnul 
o să se prezinte singur. După cit de pocit 
e în bătaie nu mai trebuie să vi-1 recomand. 
E comunist.

VIS CU FATA IUBITA

TlNARUL : Ești aici, în visul meu ?
FATA : Pe-aproape...
TlNARUL : Mai bine ! în temniță nu slnt ad

mise nici visele.
FATA : Ce faci acum ?
TlNARUL : Visez un vis cu fata iubită...
FATA : Nu tu erai cel care spuneai că dra

gostea moleșește ?...
TlNARUL : Eu. Dar ce se intimplă acum nu e 

dragoste ci vis.
FATA : Ce mi-e una, ce mi-e alta !
TlNARUL (după o pauză) : Parcă ai dreptate 

dar parcă n-ai. Ba tot ai. Ba tot n-ai.
FATA : Ce-S vorbele astea ?
TlNARUL : Vorbe de vis. Nu ți s-a intimplat 

niciodată, în somn, ca un tren să se apropie 
amenințător de tine și tu să nu te poți mișca 
din fața lui? Așa e și cu dragostea.

FATA : Dragostea-tren ?
TÎNĂRUL : Dragostea-dragcste. Nu știu dacă 

mă Înțelegi — in vis toate lucrurile se-nțeleg 
greu. De asta și există tălmăcitori de vise. 
Iar mie mi se cere să trădez o dragoste.

FATA : A noastră ?
TlNARUL : A mea (pauză sau nu). Comunis

mul. In ea intră oameni pe care l-am cu
noscut și nu i-am cunoscut dar pe care-i 
știu. Și mal intri (i tu.

FATA .- La ’
TÎNĂRUL: Ordinea te interesează ?
FATA : Nu. Iartă-mă...
TÎNĂRUL : Iartă-mă șl tu._ Dacă-i interesează 

conducătorii tineretului comunist In 
hal înseamnă că se tem de ei. Numai urșii 
se împușcă de frică.

FATA : Vreau să-U spun ceva...
TÎNĂRUL : Nu. acum eu iți spun. Peste o oră 

se sună deșteptarea șl trebuie ai mai fi 
dorm.

FATA: Dar acum ce faci ?
TlNARUL : Visez.
FATA : Mă, tot copil ai rămas, mă.
TÎNĂRUL : Știi ce visează copiii ? Mincare. 

Asta aici am Invățat-o, la școala asta cu

OȚEL DE BĂRĂGAN
Itimele zile ale săptăminll trecute 
m-am aflat in județul Ialomița. Am 
fost martorul a tot ce s-a intimplat in 
comunele și satele județului, ca nimic 

din roadele acestei toamne sfi nu se piardă, 
astfel ca „Porumbarul țării" să fie cit mai plin. 
Cifrele sint de domeniul fantasticului. Simbătă 
s-a terminat recoltatul porumbului de pe j su
prafață de aproape 200 000 de hectare. Rezulta
tul : aproape un milion „aur galben".

Tot simbătă — un alt eveniment ialomițean 
a făcut o schimbare de mentalități și de preju
decăți in viața celor de aici. Duminică, la pri
mele ore ale dimineții, cind cocoșii se pregă
teau să vestească zorii zilei, la Călărași, pe ma
lul Borcei, a avut loc una din cele mai specta
culoase premiere românești din ultimul timp ; 
nașterea oțelului ialomlțean și totodată botezul 
oțelăriei electrice. Oțelul ! Atit de mult visat 
de generații de țărani, atit de mult dorit de 
agricultură — a devenit un copil a! Bărăga
nului. Zorile zilei de 18 noiembrie au unit, fă- 
cind un tot unitar, pămintul șl metalul, aici, In 
Bărăgan ; niciunde dorința țăranului de a avea 
metal nu a fost mai puternică. Cu citeva cea
suri înaintea marelui forum al comuniștilor. 
Congresul al XII-lea al partidului — Ialomița 
produce și oțel Prima șarjă de oțel eate un 
dar, se spune in telegrama comitetului județean 
de partid adresată C.C. al P.C.R., oferit de toți 
oamenii din județ Congresului al XII-lea al 
partidului, tovarășului Nicolae Ceauțescu — 
ctitor al acestui măreț obiectiv și 
realizări.

al acestei

★
„Aici se va construi Combinatul siderurgic 

Călărași** — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
privind o machetă a orașului — in vizita de 
lucru din 4 iulie 1974. După doi ani de zile, mai 
precis in ziua de 16 septembrie 1976. in prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a avut loc inau
gurarea oficială a lucrărilor de construcție a 
combinatului, obiectiv de o deosebită importan
tă economică, socială și politică pentru dezvol
tarea în ritm susținut a patriei noastre socia
liste. Aceste cuvinte au rămas săpate in placa 
de marmură aflată la poarta combinatului.

Astăzi, 18 noiembrie 1979, totul s a materiali
zat : idei lansate la Congresul al XI-lea au fost 
traduse in viață in preajma celui de-al XII-lea 
Congres.

Deasupra cuptorului, care va produce oțel, 
lingă vatra de foc, se află un angajament, scris 
cu litere mărunte. Lingă aceste cuvinte un spic 
de griu completează imaginea. Cine l-a pus, 
desigur s-a gindlt la faptul că la data de Ifl 
septembrie, odată cu inaugurarea lucrărilor de 
la combinatul de la Călărași, județului ialomi
ța I s-a decernat de către secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, titlul de 
Erou al Muncii Socialiste pentru rezultatele ob
ținute |n agricultură.

Acolo, lingă vatra de Oțel, in ziua pregătirii 
șarjei, am intilnit foarte mulți tineri. De faot, 
prima șarjă de oțel va fi șarja tineretului. Cei 
care au scos prima picătură de oțel din burta 
cuptorului se numesc : Vasile Vătășescu, Marian 
Milu, Aurel Ivan. Sint de loc din Ialomița. Nici 
unul din el nu au depășit virsta de 20 de ani.

Această piesă încheie 
trilogia „Un om pentru 
contemporaneitate" închi
nată vieții și luptei unui 
tinăr revoluționar.

Revista „LUCEAFĂ
RUL" le-a publicat și pe 
celelalte două : „Drumul" 
și „Arminden".

V. M.

gratii. Strașnică școală. Și cîte n-ani mai 
învățat !

FATA : Dar de ce m-ai trezit din somn ?
TlNARUL : Ca să-ți spun ceva despre viitor 

Hai, mai stai puțin în visul meu... ilegal.
FATA : Sint obosită. Douăsprezece ore de 

muncă nu-s glumă 1
TlNARUL : Mă faci să rid ! Cînd vom veni Îs 

putere vom munci optsprezece și chiar 
douăzeci. Și nu vom fi obosiți.

FATA : Adică noi, puștii ăștia urmăriți ?
TlNARUL : Dacă ne urmăresc înseamnă că nu 

mai sintem puști. Trebuie să-ți spun, în vis 
dar solemn, că a fi revoluționar e o meserie 
ca oricare alta. Pentru celelalte plătești 
impozit In bani, pentru asta plătești închi
soare peșin. Celelalte meserii îți asigură o 
pensioară. Cea revoluționară iți asigură vi
itorul.

FATA : Dar prezentul ?
TlNARUL : Lasă-mă cu prezentul ! Ce, Emi

ne seu a avut prezent ? Profesorul ne-a ținut 
o lecție despre prezentul scriitorilor. A zis 
că ignoră prezentul lui Goethe și se închină 
la viitorul Iul Beethoven și Emlnescu. Școala 
noastră cu gratii. Sau Mihai Viteazul 1 Ce 
mare prer/nt a avut ? O moarte prin tră
dare. Dar a rămas... Sau...

FATA : Dragul meu, eu trebuie să mă scol la 
cinci—

TÎNĂRUL : Eu trebuie efl mă scol exact acum. 
N-am trădat nimic.

FATA . Nid iubirea noastră ?
TlNARUL : iubirea noastră.

■Mm
• TABLOUL III

FACHIRUL : Domnilor, vă rog ii mă priviți ! 
Arăt bine, nu-i ața 1

SOMNOROSUL : Lăsați-mă să dorm !— 
PROFESORUL: Dormi dracului, Somnoroaule! 
SOMNOROSUL? Mia -a nu-ml spui Somno

ros
BATRINUL: Tact c-așa-U apune® toți. Si 

dormi liniștit. Că r.u te z.<îîțiie nici un 
cuvtnt de-al dumnealiiL (Căir^ Fachirj Cum 
te cheamă?

FACHIRUL: Numele im ât-te nu ^ntează. Doar 
cel artistic: FACHIRUL. Deci.
bine! Am stat c_:.. am Inghipl JUcSri
— autentice — și săbii. — recunosc, tnM>>
— s-au zdrobit pe mine pietre de m< iră

Au Învățat din secretele meseriei la Reșița sau 
la Hunedoara. S-au intors pe locurile natale, 
unde li s-a încredințat una din cele mai impor
tante misiuni : elaborarea primei șarje de oțel. 
Dar. nu numai ei au fost cei care s-au intors 
acasă. Mirela loniță, în vîrstă de 20 de ani, năs
cută și crescută la Călărași este operatoare la 
cuptorul electric. A învățat meserie la Hune
doara. în această noapte li revine sarcina de a 
lucra și de a avea aceeași răspundere ca șl oțe- 
laHL Ea va răspunde de toată partea electrică.

Dar să urmărim filmul elaborării primei șar
je de oțel câlarășan. djn momentul începerii 
numărătorii Inverse. Este ora 20. ^Macaraua aste 
acționată de la mare înălțime de Ivoneta Radu 
și dirijată la sol de Ilie Iulian. Se aduce dea
supra cuptorului bena de fier vechi. Transfer- 
carul autopropulsat este dirijat de Nicolae Stre- 
za și intră treptat în funcțiune. Sub bolta des
chisă, în burta cuptorului este lăsat fierul vechi, 
strîns de peste tot. Se verifică toate instalațiile. 
Inginerul lulică Vameșu, șeful Iotului de insta
lații. în ciuda faptului că nu a mal dormit de 
citeva nopți, are încă putere să verifice încă

dar nici una din aceste încercări n-a 
reușit să mă aducă în halul în care m-a 
adus (pauză teatrala) Siguranța Generală a 
Statului! (Brusc). Somnorosule! Ia deschide 
obloanele să vezi cum arată niște coaste 
frînte, ochi învinețiți, degete stilcite și alte 
acareturi! Și pe urmă pune liniștit bila pe 
cinci!

SPECULANTUL: Te-au prins cu aur! 
FACHIRUL.- M-au prins cu Maria Tereza... 

(Pauză) Dacă mă prindeau cu aur il îm
părțeam cu ei!... M-au prins cu un neamț...

SOMNOROSUL: Chiar așa, in pat?... 
TlNARUL: încetează, Somnorosule! Nu pricepi 

că domnul pu e de-ai tăi?
SOMNOROSUL: Toți e de-ai mei! După un an 

de pușcărie toți e de-ai mei !...
FACHIRUL? Eu am numai citeva zile. Sint 

condamnat la moarte. Deci n-o iă te latis- 
fac... (Gest larg) Poate domnii...

BATRINUL: Aici sînt domni clar și tovarăși. Eu 
■4pt tovarăș. Domnul de colo e profesor. 
Domnul de colo e speculant. Iar tînărul 
de-aici e tînâr și-atît. Cum a fost cu 
neamțul?

FACHIRUL: (cade, deodată. In genunchi) N-ani 
vrut sâ-1 omor!

PROFESORUL: Ai omorît un neamț? Ești uriaș! 
Eu aș fi vrut dar n-am reușit, ti urăsc! îi 
urăsc!

FACHIRUL (ridicindu-se, moale): Eu nu-i urăsc. 
TÎNARUL: Oamenii, Intr-adevăr, nu trebuie 

urîți.
PROFESORUL: Poate i-a siluit Iubita. 
BATRINUL: Nici atunci.
FACHIRUL: N-a siluit pe nimeni... 
SPECULANTUL: Te-a furat...
FACHIRUL: Nu știu care pe care. Eu pe el de 

viață sau el pe mine... tot de viață...
PROFESORUL: Dar, totuși, s-a-ntimplat ceva! 

Dacă nu era nu te condamna.
FACHIRUL: (alt ton, specific circului) Doamne

lor și domnilor, cine dintre dumneavoastră 
are curajul de a păși in arenă e binevenit. 
Maestrul FAKIRO garantează integritatea 
persoanei dar nu și pe cea a curajului său! 
Cincisprezece cuțite se vor impllnta în ju
rul prezumptivel victime. Iată ! Și le-am im- 
plîntat pe toate cincisprezece in jurul mi
nunii de fată care e soția mea fără aă-i 
strivesc nici măcar o cută de la rochia ei 
lungă și albă si frumoasă (Reia tonul de 
circ) Cine încearcă, vă rog, această școală 
a curajului, a războiului, camarazi, pe care 
o fată de 18 ani a trecut-o cu succes?!

TÎNARUL: Șl-a venit neamțul... 
FACHIRUL: Nu era greu dt ghicit. 
PROFESORUL? Stai!!
FACHIRUL: De ce să stau? 
PROFESORUL: Ca să-ți spun eu mai departe.

L-ai ucis cu primul cuțit !
FACHIRUL: De unde știți? Erați acolo? Sinteți 

marțor... (cade)
PROFESORUL: Nu. Și eu J-aș fi nimerit din 

primul cuțit deși nu știu sfi tai nici măcar 
un pui de găină.

BATRINUL: Și ce-a mai fost?
FACHIRUL: Nimic. Asta... arată rănile

cu oarecare indecență) Dar n-am vrut. Vă 
jur că n-am vrut...

PROFESORUL: (după ce a privit în jur. spre 
ceilalți, impresionați de starea Fachirului) 
Iartă-mâ, domnule, dar eu sint singurul — 
desigur, singurul — care cred că ai vrut 
să-1 ucizi!

TOTI’ (pe rind) E nevinovat...
PROFESORUL: Eu nu am spus cu e vinovat. 

Dar a ucis.
TlNARUL: Nu dumneavoastră ați fost judecă

torul lui. Și, sper, nicj acuzatorul.
PROFESORUL: Nu. Eu silit martorul apărării. 
TlNARUL: Ce martor e acela care osîndeșto? 
PROFESORUL: Eu nu osîndesc, eu explic.
FACHIRUL: Ce vreți dumneavoastră să-mi ex

plicați mie?
PROFESORUL: Dacă se poate, totul... 
SOMNOROSUL: Șmecherul de profesor...
SPECULANTUL: Taci dracului, javră! Aici e 

vorba de viață și de moarte. Eu, de-o pildă, 
am făcut specula cu opinci, cu gaz lampant, 
cu uniforme, cu nu mai știu ce, dar nimeni 
nu m-a condamnat la moarte! Două palme 
și, hîsti, la lagăr... Tînărul ăsta, că-mi poate 
fi copil, a făcut manifeste, pe bani! lui și 
le-a impărtit la lume- Bătrinul... Uite că 
de Bătrîn nu știu nimic... Sau, dom’ pro
fesor care nu vrea să-1 învețe pe copii 
Kasba geetnanL.. ffckte) N-' —rea s5-l fn- 

pe nopliu fit inVațl P« n*«i. acilea^ la 
lagăr.- A^a că au mai pricep nimic. 
Adică, dom* profesor, dumneavoastră ziceți 
că dom’ Fachir e chiar așa de vinovat?!

SOMNOROSUL: Este.
SPECULANTUL: Ascultă, mă. Cutare, eu l-am 

întrebat pe dom’ profesor. Este ?
PROFESORUL: E?te- Eu sint profesor de 

germa r>ă.
BĂTRINUL: LAaați Mia. știm-
PROFESORUL Este! (Hotârit) E vinovat 1 
FACHIRUL: Nu sz poate!
PROFESORUL: Dace s-a putut ir^Mgmni că se

... Nu-mi sp.;r i locul și data nașterii 
Ci

o dată îcat3 gama instalațiilor. Ne spune că in 
această noapte a . ea loc examenul de matu
ritate al Întregului lot. Instalația de răcire, de 
recirculare. inșuiatU mecanică $i hidraulică re
prezintă punctele vitale șl totodată cheia reu- 
șitef. La 21 se introdu, electrozii. La ora 21 
și citeva minute se produce arcul voltaic. Se 
ating temperaturi pină la I 535 de grade. Este 
momentul de sinteză Și - simbol. Al impreșla 
unirii ți chemirlt generațiilor. Clipele capătă 
alte dimensiuni. Oțelul clocotește in gigantul de 
100 de tone. In primele clipe după miezul nopții 
se iau primele orobe de otel. Se mal fac corec
tări, fiindcă oțelul ialomitean de la prima șarjă 
trebuie șa concureze din punct de vedere al ca
lității cu oțelul produs de alte centre siderur
gice ale țării. La ora 3 ți jumătate colosul de 
o sută de tone se rotește și lasă să curgă oțel. 
Hala este luminată feeric, iar fiecare șcinteie 
pare o lacrimă de bucurie a celor care au mun
cit aici.

Sorin Postolache

FACHIRUL: N-am părinți, n-am naștere, n-am 
nimic. De asta am ajuns la circ.

PROFESORUL: La ce circ?
FACHIRUL: La un circ austriac. 
PROFESORUL : Ce făceai acolo ?
FACHIRUL: Nimic. Mincam bătaie, căram 

seînduri, dădeam mincare la cai, Iar mai 
mincam bătaie și învățam să atau pe cule. 

SOMNOROSUL: Ia uite. Cristosul! 
SPECULANTUL: Gura mică, Somnorosule! 
PROFESORUL: Și?
FACHIRUL: Și... Asta a fost tot. 
PROFESORUL: Am înțeles.
BÂTRÎNUL: Eu n-am înțeles nimic, 
PROFESORUL: L-a ucis pe acel soldat neamț 

fără să vrea dar vuind. Bietul de el, 
neamțul, n-avea nimic cu circul austriac in 
care Fachirul a mincat bătaie dur avea 
Fachirul cu nemții. Și, fără să-șl dea sea
ma, cuțitul a lovit trupul fragil al unui om 
efectiv nevinovat...

TlNARUL: Nevinovat?
PROFESORUL: Da, nevinovat, pentru ee 1 s-a 

intimplat Fachirului în copilărie.
SPECULANTUL: Mă, Fachirule, nu puteai să 

dai cu cuțitul Intr-un cîrnat să n|-l aduci 
nouă decît într-un neamț?

FACHIRUL: Acum sînt sigin ca nu.

VIS CU PROFESOR

PROFESORUL: (în genunchi) Domnilor, vă 
implor! E a doua zi de cînd nu schimbați 
o vorbă cu mine. Limbajul e făcut ca oa
menii să comunice intre ei. Tinere, te țin 
pe spesele mele la universitate dar spune-mi 
ceva! Domnule Somnoros — daca asta ți-e 
porecla — îți ofer pe viață patul meu me
dieval cu baldachin. Domnule Speculant, 
poftim ceasul meu scăpat la percheziția de 
intrare aici... Dar spune-mi ceva! (Pauza) 
Cum, și dumneata taci? Ai putea să-I va
lorifici, asta ți-e meseria, să mănînci mai 
bine, să fumezi țigări bune... Domnilor.^ sînt 
total numai o uimire! Ce rău v-am făcut? 
Așa nu se poate trăi! Am intrat aici robust 
sufletește și, iată-mă, după două zile, 
epuizat de această tăcere... Am făcut plim
barea împreună, corvezile... M-ați avertizat 
să nu vorbesc despre mincare. soții șl copii. 
Am acceptat consemnul. Sint închis aici ca 
voi dar și cu voi. Credeam ca exi3tă o so
lidaritate a suferinței, domnilor! De ce 
vreți să-mi zdruncinați puțina încredere în 
om pe care o mai aveam!... Doamne, dă-mi 
puterea să suport acest calvar al tăcerii oa
menilor pe care nu mi l-am dorit și nu-1 
doresc nimănui! (Se ridică ca după o ru
găciune).

TABLOUL IV

BĂTRINUL: Fac ei ce fac și ne mai sar de la 
cîte o plimbare. în săptămîna asta — a 
treia.

TlNARUL : Nu-i nimic, abia ca mai putem 
vorbi.

BATRINUL : Pentru tine nu-1, dar pentru oa
sele mele pină și o rază de soare face cit o 
doctorie sau o masă pe săturate. Sau un 
soare întreg... Ce mai e pe-acasă ?

TÎNARUL : Bine, ce să fie ? Binele de-acum. 
BATRINUL : Si ne dincolo, pe la inimă ? 
TlNARUL : Tot bine.
BĂTRINUL : Pe unde Știi? Ti-au scris? 
TÎNĂRUL : Cum altfel ?! Doar că aici nu se 

primesc scrisorile.
BATRINUL : (rtde). Prost obicei, nu-i așa ? 

(grav) Eu. dacă mă crezi, as, da sase, ba nu. 
numai cinci scrisori pe o zi de stat Ta soare. 
Cînd eram pe-afară. prostul de mine, mă 
feream de soare ca de Siguranță. Acum Imi 
pare rău și nu-i prima oară că-mî Dare. Me
reu spun : cum văd soarele nu-mi mai 
ochii de Ia el. Promisiunea nu ține nici o oră 
bună-., (atent) Se-ntorc ?

TÎNĂRUL ; Nu. Unde-am rămas ?
BĂTRINUL : Ieri abia i-au scos că i-au Si adus. 
TÎNĂRUL : Nu. Unde-am rămas ?
HĂTR1NUL : Eu a# sta si-n ploaie numai să am 

ceva cer deasupra- Nu mult, nici cu cerul 
nu-s pretențios.

TlNARUL : Hai. bătrîne. că tlmDul trece...
BÂTRÎNUL : (reluind). Așa... Unde-am răma’? 

La preluarea puterii de către clasa munci
toare.. Adică Ia întrebarea : toate preluă
rile se fac la fel. duDă un plan unic bine 
pus la punct — revoluția mondiali — sau 
fiecare partid face cum II taie capul ? C*e 
incălzette). Fratele meu mai mic. dne răs
punde la întrebarea asta, da’ concret nu 
ană-n piuă, ia premiul Nobel !

TlNARUL : Nu-i greu de răspuns... Bătrîne, 
a^cultă-mă....

BATRINUL : Parcă era vorba tu să mă asculți 
pe mine, că la materia asta eu ti-s Dro- 
fesor... (fără pauză) Drept să-ți spun eu ca 
profesor cu studii Înalte Drin toate univer
sitățile astea cu gratii nu știu ce să mai 
cred.

TÎNĂRUL : Ce vezi. Nimeni nu-si cunoaște țara 
mai bine decît cel care trăiește in ca.

BĂTRINUL : (rizind) Păi. eu trăiesc în tară ?! 
Eu trăiesc sub ea. Dacă de deDarte se vede 
niai bine ? Muntele, de-o pildă. nu-I vezi 
cînd ești pe el la fel de bine <-a de departe. 
Și-apoi să-ți mai spun ceva si asta nu mai 
e pildă. Am cunoscut cițîva tovarăși care 
aveau Dă^ărica asta cu văzutul de-anroaoe 
si cind au aluns acolo, departe, au fost pri
poniți tot ca aici. Cei care si-au pus cenușă 
in cap au scăDat cu o critica si o ain=intă 
de viață.ceilalți nici măcar cu n]ea... N’mlc 
nu-i mai rău decît să fii considerat trădă
tor al unei cauze cum e a noastră. că
lecția asta nici n-o considera lecție. Vorbe 
de om bătrîn si orost, atita...

TÎNĂRUL: Treaba cu trădarea e adevărată. 
Dacă bine am înțeles, nimic nu e mai rău 
decît =ă fii acuzat de trădare și tu să nu 
fii trădător.

BĂTRINUL : N-al Înțeles bine. Gata, sun clo
poțelul. pauză !

TÎNĂRUL : Dar trădarea...
BĂTRINUL : (violent) Să nu mnl aud cuvintul 

ă«ta Eu nu sint trădător 1 Nu sint
TÎNĂRUL : (nedumerit de iefirea Bătrinului) 

Dar de asta ești aici. Pentru că nu ești tră
dător.

BATRINUL : (Pauză) Ba pentru că sînt... Si nu 
mă mai întreba nimic. Sint sătul de între-' 
bări de tot felul si puse in tof felul.

TlNARUL : Bine. Bătrîne... (Pauză).
BĂTRINUL : (ars) Ba, pupe-ml ! Pupe-mi mps- 

negutule ! Dacă ti-a miilt mintea înainte de 
a-ti miii mustața crezi că... (aproape se s«- 
focd).. Crezi că ?... Asta e ultima zi... Ori a 
ta. ori a mea... Dac-ai înțeles ceva, a cui ai 
prefera să fie ? A mea. nu-i așa ?

TÎNĂRUL : Nu eu hotărăsc asta.
BĂTRINUL : Dar ai înțeles ?
TÎNARUL : Da.
BĂTRINUL : B|ne, moșneguțule... Dc aceea sin- 

tem lăsați aici singuri. Ca să-ți ciștlg încre
derea.

T1NĂRUL : (simplu) Mi-ai cîstigat-o.
BÂTRÎNUL : Si aooi. adică acum, să-mi decons- 

piri numele membrilor conducerii uteciste.
TlNARUL : Dacă-mi ceri asa ceva înseamnă că 

n-am reușit să-țl clstîg Încrederea.
BĂTRINUL : (strigă) Dar nu ti-am cerut !f (în

cet) Mîine mă vor lua de aici. (Rîcte) Sint 
așa cum am intrat N-am aflat nimic. Ce 
bine ! (zgomot la intrare ; ceilalți intră, îm
bujorați. veseli ca niște eonii întorși din 
recreație) Fi, cum a fost, ledor ?

SPECTULANTUL : Ca la soare...
SOMNOROSUL : (știrbit) A vrut să-i vindă gar

dianului un pont cu o domnișoară de încre
dere cu patul curat...

SPECULANTUL : Clnatit. fără speculă. Două 
pachete R.M.S. și o juma de kîl de salam. 
Salamul Î1 îmnărteam cu colegii de clasă.

GARDIANUL : (intră) Gura 1 Ce-i aici ? (se face 
liniște) Vezi că mîine vg tai plimbarea 1 
(Spre bătrîn)- Dumneata, la domnul director ! 
(Bătrinul se îndreaptă spre ușă). Nu așa ! 
Ia-ți tot ce ai !

BATRINUL : Păi. nu prea am... (Și-și ia bocce
luța) Am cam agonisit ceva în viață ! Cu 
bine, fraților !

SOMNOROSUL : (cu invidie) îi dau drumul... 
PROFESOREL : Foarte bine... Felicitări...
FACHIRUL : Felicitări ! (stringeri de mină) 
GARDIANUL : Mișcă odată !
BÂTRÎNUL : Să nu mă uitați (Ținutului) Și să 

nu uitați. .
SFIRȘIT



ACTIVITATEA IDEOLOGICĂ ȘI POUTICO-EDUCATIVĂ PENTRU FORMAREA OMULUI NOU, 
CU O ÎNALTĂ CONȘTIINȚĂ SOCIALISTĂ, PENTRU EDUCAREA PATRIOTICĂ 
ȘI REVOLUȚIONARĂ A MASELOR LARGI, PENTRU AFIRMAREA PLENARĂ 

ÎN SOCIETATEA NOASTRĂ A PRINCIPIILOR ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE

Din RAPORTUL Comitetului Central 
cu privire la activitatea Partidului 
Comunist Român în perioada dintre 
Congresul al XI-lea și Congresul 
al Xll-lea și sarcinile de viitor ale 
partidului, prezentat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovorc.

M *Cwd!Sr fartvpta «• 

intensă oetivdate tooeimya 9 a 
tivâ pentru formaraa mmm- «ra as 
știință sooairsto, pmmv rt^w 
viață a principJer etică ■ artrtB 
Astfel! s-a lărgit si s-a mgmsmrt a 
țâmintul de partid. peaciM ■ ■ ■■■ 
de masă, la care m» parte poate • 
bri de partid! ai orga-aae v i«a 
ret și femei, alte caAegea eu 
A fost amplificată, de asuma*** ai 
blemelor ideologice si petec*, amm 
cial-politice. O activitate auatomute 
ral presa și radicteJevrn.Ma. emm 
de informare in masă. S-a uommtic 
liticâ desfășurată de orgaeaa • ai 
partid, de organiiatnta de m*va «

O importanță deosebita ■ Ml C 
rației politice și al cultura sortata 
doptat un amplu program ae mn 
pulsionarea activității de ■ducatu I 
selor. Merită, de asemenea, ta artm 
portant pe care il are Fisteate ■ 
tarea României" in impatamaaaap ■ 
cative, in făurirea ailton **. ia a 
spirituală a societății. Festeete ■ 1 
în evidență geniul create a mm 
care întotdeauna a fost adMtetea 
celor mai inalte nâxumte iicm 
creatorul culturii inaustote. tamte 
materiale și spirituale m Imoru pu
ternice). Este ilustrativ lapte că ta titiaua «■ 
a festivalului au participat porta UIM de 1 
mâții cultural-artiștice și m**ta* tiaao tetes 
și jumătate de artiști și eaa^te* — dovada d 
ventă a condițiilor croate te MOtete mo* 
pentru manifestarea targa o moarta» m arata 1 
rituală a țării.

Putem deci afirm* ea * a titetf >»—v » 
vem o serie de fetite* i 
flectă in primul nte ia -te 
nilor muncii. m fefai ■ cm

spiritul de abnagetie ca 
români, moghran, parate 
lăți — inlâptaiasc petec* 
partidului si sfiita* Pata 
in România scciateta se tac» mo am ■ 
profund devotat idea—«ter aooteoamam ■ 
murismului, înarmat ca nete cuc*** eta came 
terii, cu ideologia revotutionara r ■ pa
țiului nostru I (Aplauze puternic*.

Subliniind realizările obținute. m putem * 
cu vederea lipsurile și defio antale casteote 
propaganda de partid, m enmrn tonoto^că. 1 
liticâ și culturală. încă m ie taoati aâe 
această activitate este legata de ■tagtaeM 
practică a planurilor de dvrveteri acanart 
socială, de realitățile concreta te bacara tac 
ta te și unitate socialista, bwâtaramte de un 
nu asigură in suficienta măsura mnsmoaoo 
muniștilor, a cadrelor ca priactetae de toted 
ideologiei științifice a psrtiteta anetia. te e ap 
in mod cores puma for, să optica ocarte pune 
in activitatea concreta din demonta m cma 
creazâ. In munca de propagandă se mm 1 
nifestâ destule tendințe de ferarati* a mrai 
cialitate care diminuează rotai și etioaatie m 
leia in mobilizarea și educatia 
menea, presa, radi otel evtziunaa 
toată amploarea ei realitate) cancraM e 
economice, sociale, politice si aritaaofa d 
ci etatea noastră, marile tiamfarmân 
nare ce se petrec in România- Ljpsrti 1 
manifestă, de asemenea, ta domonm 
sociale, in aprofundarea gmdira soc 
originale □ partidului nostru, la

• te

puter-<ej

a
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O cerate obiectivă e mo eterii spre co maoism 
«sta aprakradareo teoretică a problem aloc dex-

Prapaganda 
mai multa 
ponegrire a 

lactate naști) surată de cercurile 
1 ne oesie SMtare. Trebuie să se dea 

a -oaste batarda catar ce neagă victoriile is
torice ototioate de poporal nostru, progresul 
tataam - retodăti sudorile pentru toată lu
mea - cetor ce pun sub semnul intrebârii in- 
sâși eseota socialismului. in general trebuie 
tembătate mai susținui încercările forțelor reac
tionary de a pune ia îndoială capacitatea orin- 
dairii socialiste - dovedită in practică - de a 
soluționa marile probleme ale dezvoltării sociale 
m epoca noastră, îndemnul 
epoci și orinduiri perimate, 
torie.

Se impune, de asemenea, 
oalivilateo propagandei, a 
politico-educative împotriva mentalităților și con
cepțiilor înapoiate ce se mai manifestă in so
cietatea noastră, a tendințelor de parazitism so
cial și căpătuială, a oricăror influențe ideologi
ce si morale străine, pentru așezarea fermă a 
mbegii vieți sociale pe principiile eticii și echitâ- 
|S socialiste, pentru dezvoltarea relațiilor u- 
■am act, de respect, stimă si întrajutorare intre 
oameni, caracteristice societații socialiste și co
munista- (Aptauze putem ce).

O sare mă de primă importantă o constituie 
tarmarea concepției științifice despre mo lene, ■- 
ten p societate a comuniștilor, a maselor larg, 
de e om ani oi temeii. Persistenta tanor concepea 
mistica, retrograde ta gin di rec tarar oameni fri- 
oaază gfirmaiea lor plenară ta viața societoti 
Este ra anacronism ca m epoca marilor cuceriri 
sta revotatiei tehnic o-științifice, a cunoașteri 
cmd poporal se afirmă ca un creator conștient ai 

arieiior materiale și spintoiata să existe 
avar membri de partid, care mai cred m 

waeateraie. Activitatea politic o-educ olivă 
să dacă la formarea omdui nou, ca oa 
tal de cunoaștere a legrtetilor dezvolla- 
a cuceririlor culturii și științei modeme, 

activ pen tiu tremtormarea revoluționară 
pentru (dealurile notata ale comunts-

ci

la întoarcerea spre 
condamnate de is-

U* ta important revine in acest sens Consiliu- 
*■ Coltani si Educației Socialiste, care trebuie să 
adopte no stil de muncă mai militant, revoluțio
nar, as'gurind ca minunatele condiții create de 
societatea noastră activității cultural-educative să 
fie puse in întregime in valoare pentru dezvolta- 
ea conștiinței socialiste a poporului.

Stimați tovarăși,

Partidul nostru dă o înaltă prețuire realizărilor 
obținute in formarea culturii noi, socialiste. Sub
liniez cu satisfacție că in această perioadă au 
apărut numeroase lucrări literare și de artă de 
certă valoare educativă și artistica, ce îmbogă
țesc patrimoniul cultural al țării noastre.

Cu toate realizările, avem incă mult de făcu! 
pentru a da strălucirea cuvenită literaturii și ar
telor, pentru a crea opere demne de marea epo
pee constructivă pe care o înfăptuiește poporul 
nostru. In acești ani au apărut și destule lucrări 
literare și artistice nesemnificative, ce nu se ri
dică la înălțimea posibilităților creatorilor și o 
cerințelor societății. Oamenii muncii așteaptă o 
creație artistică bogată, de o mare diversitate de 
genuri și stiluri, cu adevărat revoluționară, pă
trunsă de spiritul înnoitor al socialismului, care 
să militeze cu pasiune pentru perfecționarea so
cietății și omului, lată de ce este necesar ca 
membrii de partid, toți cei ce lucrează pe acesl 
important front al construirii socialismului să-și 
pună întreaga forță creatoare, tot talentul in 
slujba ridicării literaturii și artei pe o treaptă 
nouă, superioară. O importanță hotâritoare are 
m această privință prezența permanentă a scri- 
■torior și artiștilor ta clocotul vieții și muncii 
constructive, a cota unde se făuresc marile valori 
9ta progresului uman. Munca este uriașul la ba ra
te» ■ care se D'ămădesc persanahtatile cu ade- 
•“rat proeminente, se afirmă talentele autentice, 
se nasc gemăt, se făuresc capodoperei - atit 
M ptamd createi materiale, cit și ta culturii 
mso nada-se <toe impresaoaantel tablou pe care 
3 Merâ mtvoa ctitone socmliste a poporului ti 
partaopmd ei tateși ta Maca eroică pentru adi

tiv al poporului, să constituie un imbold in lupta 
pentru cauza socialismului. Așteptăm tot mai 
multe lucrări plastice de toate genurile, care să 
redea frumusețile patriei, frumusețea chipului ei 
nou, ca și figura luminoasa a omului de azi. 
Așteptăm, de asemenea, lucrări mai multe și 
tot mai valoroase pe tărimul teatrului și cinema
tografiei, care să îmbogățească continuu viața 
spirituală a societății noastre.

De la tribuna Congresului adresez oamenilor 
de litere, compozitorilor și plasticienilar, creato
rilor din teatru și cinematografie, tuturor oameni
lor de artă chemarea de a da țării tot mai multe 
lucrări pătrunse de umanismul revoluționar al so
cietății noastre, care prin mesajul și valoarea lor 
artistica sâ contribuie la înnobilarea ființei uma
ne, să cultive spiritul patriotic, devotamentul față 
de patrie, de cauza socialismului, a fericirii în
tregului nostru popor. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Este necesar ca organizațiile de partid din 
instituțiile de artă și cultură, uniunile de creație, 
Consiliul Culturii și Educației Socialiste să exer
cite un rol mai activ în orientarea și îndrumarea 
creației artistice, in promovarea fermă in sfera 
culturii a concepției filozofice materialist-dialec- 
tice și istorice despre lume și viață.

Sarcini și răspunderi tot mai mari revin in pe
rioada următoare presei și radioteleviziunii, che
mate sâ pună in centrul preocupărilor lor pro
blemele de bază ale dezvoltării societății noas
tre, obiectivele esențiale ale Programului parti
dului, ale hotăririlor Congresului al Xll-lea. Presa 
și radioteleviziunea trebuie să manifeste cea mai 
mare fermitate în promovarea noului in toate do
meniile de activitate, a experienței inaintate a 
constructorilor socialismului, a concepției noastre 
despre lume și viață. Dovedind in toate împreju
rările o înaltă principialitate comunistă, presa 
trebuie să se situeze pe poziții ferme față de stă
rile de lucruri și fenomenele negative, față de 
concepțiile perimate, retrograde, față de lot ce 
rimează mersul inainte al societății noastre. Or
ganele de presă, radioteleviziunea trebuie să-și 
sporească ralul in educația socialistă a mase
lor, ta dezvoltarea spiritului patriotic și a elanu- 
taî revoluționar al celor ce muncesc, in formarea 
gindirii noi, in aplicarea in viață a principiilor e- 
ticti și echității socialiste. Ele trebuie să devină tot 
■tai ■mjM o puternică tribună a democrației noas
tre socialiste, a participăm maselor la dezba
terea politicii partidului, la conducerea societății.

Doresc sâ-ai exprim convingerea că membrii 
pnrtirtidta nostru, toți cei ce activează in dome- 
nâd prapogandei. ai educației politice, al vieții 
a^terta-artistice vor face totul pentru a fi la inâl- 
fcmaa sarcinilor trasate de Congresul ol Xll-lea, 
ad*c«ad a contribuție sporită la transformarea 
revototionoră a ommjIuî și societații. la făurirea $0- 
ciaiisrautai și coraunismutai in România. (Aplauze 
>,^■0». prelungite).

Cuvint 
pentru om 
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tesc pur și simplu, glob de harm. 0 BocnA^a 
și-a ciștigat dreptul de a i se fă cn precizie, 
în orice moment, locul $i poziția pe harta lumii, 
configurația sa spirituală, rolul ei intre națiuni 
egale. O țară demnă, liberă și independentă, care 
iși construiește o viață mai bună, o țară condusă 
de un mare bărbat politic, iubit acasă ți stimat 
pe toate meridianele. Acest ilustru om de stat, 
care cu a ti ta dirzenie și neostenită energie a 
militat pentru identitatea noastră sub bolta 
înstelată, este chemat astăzi să râmină. în con
tinuare, la cîrma partidului și a țării. Este 
voința întregului popor. Este voința Congresu
lui al Xll-lea. Mă alătur și eu, din toată inima, 
acestei mindre voințe, acestei certitudini de noi 
succese, acestei mari nădejdi in viitor. Totodată, 
îmi exprim deplina adeziune la documentele 
supuse dezbaterii Congresului al Xll-lea al 
Partidului Comunist Român. Este vorba de un 
autentic program de lucru pentru fiecare comu
nist, pentru fiecare om al muncii. „Socialismul 
— se spune in raportul prezentat de secretarul 
general — se construiește cu poporul și pentru 
popor*4. Acest „pentru popor*4, rostit răspicat de 
la înalta tribună înseamnă foarte mult.

Ca scriitor am vibrat cu toată ființa auzind 
rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu versuri 
din Mihai Eminescu. Este poetul meu preferat. 
Șl cred că nu exagerez afirmînd că opera aces
tui tînâr — cine și-1 poate închipui pe Eminescu 
bătrîn ? — va însoți urmașii noștri în toate 
etapele construirii unei societăți mai drepte și 
mai bune pe aceste meleaguri, le va fl carte 
de capătîi cît timp va exista limba română și

mkr murm de a £»ce . -^r — ftirttete raratr- 
arart. a țari. MgMaCA <ta acree to tear «ă 
ajungă la nivehil de ssferte de aAtir..
din răraftaren unor erotex afca
spre progres p errfligatje. Să tradmem *ceaxe 
statistici ti procente Se sL~ t*j*i T*Tilrn~iar ~r 
lor ți Al șriințte, limhaj oareoun inaeraanoa*!. 
in Limba rpmânâ. pentru suflecai bcxriwritor de 
bunuri materiale. Vreau să spun eă noi aaiito- 
rii, trebuie să redeseoperizn omul cte tfincoio tfe 
grafice, să scriem despre ei ti pencra eL Sufle
tul constructorilor socialism ului are nevoat de 
frumusețe artistică, proaspătă «i eoramelă 
izvorîtă din însăși măreția abstractă a statisti
celor și procentelor care marchează urcușul nos
tru. Dacă artiștii nu-și pun Întreaga lor sensi
bilitate în slujba prezentului, evocind figuri de 
eroi, caractere tari, modelind conștiințe, a ti ta 
frumusețe se pierde în vam. Și, vorba lui Emi
nescu : „Nu e păcat / Ca să se lepede / Clipa 
cea repede / Ce ni s-a dat ?“

Este o sarcină frumoasă dar foarte grea munca 
din sectorul „creșterii limbii românești și-a pa
triei cinstire44. Căci, repet : in spatele celui mai 
mic procent de producție, sînt zeci, mii, sute 
de mii de oameni, la gura noilor cuptoare sint 
oameni, la huilă sînt oameni, pe noua platformă 
de petrol din Marea Neagră sînt oameni, la 
canal — oameni — oameni liberi, — la metrou 
— oameni. Ei înnobilează totul, cele mai nohile 
metale sînt bulgări de țărină fără miinile lor 
aspre. Pentru ei, am înțeles din documentele 
Congresului și din Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să scriem. Vom scrie.

a t>rt Ss taU Mrailuf Carpaților. Ni- 
aa-. decî doar cineva de-al

tartan Ml d eu. Să trimitem
“*<1.-. ***■*-•- jrsafHte nt mai departe
11 zsta de Înseși forțele

«3 de jWI'j: a nataL Este un
tua penîz-u viugta operelor adevărate.

A gindi 
politic
Urmare din pag. 1

am avut marea șansă, prin profesia mea de jurna
list. de a fi mereu în miezul evenimentelor și al 
istoriei noi a României incit, ascultind acest ex
cepțional document programatic care este Bapor- 
1*1 Congresului al Xll-lea al Partidului nostru 
comunist, am retrăit toate clipele noii noastre is
torii. marele salt făcut de țara noastră dintr-o 
istorie de atîtea ori potrivnică șL din punct de 
vedere al civilizației, dintr-o preistorie atit de 
lungă.

Sentimentul a fost, și este, grav încărcat de e- 
motia că privim viitorul de pe un înalt promon
toriu. siguri de noi, stăpini pe noi, mindri de 
numele și de renumele patriei noastre, in frunte 
cu un strălucit conducător, înflăcărat catalizator 
al energiilor întregii națiuni, ginditor inspirat și 
cutezător, identificat în conștiința poporului nos
tru cu șansa unică a propășirii noastre naționale : 
Nicolae Ceaușescu.

Votind realegerea sa in înalta funcție de se
cretar general al Partidului Comunist Român noi

Pornind de aici mi se pare că nu s-ar greși 
prea mult dacă s-ar pune in practică o propu
nere lzvorită de fapt din tradiția presei noastre 
și din experiența actuală a presei culturale bune 
din toată lumea. Anume cred că spațiul presei

EMiMtre tolerare «1 roJzxirate ar fi mult mai inspi- 
ra< -tara m cadrai ton s-ar acorda o spo
nci. e pondere protbarției literare pro-
prui-zite. ea span apL reraitatulm muncii con
crete a mtauriinr — poeziei, prozei, dramatur
gia — aacM «Mâț exegeza teoretică să se justi
fice tacr-adevăr ti să nu practăcăm o critică $t 
ta general, m ensnentarta mai bogat in număr 
dr pagini neat opera ta cfiscuție.

Pantofari Cnmomsz a oferii creatorului rom An 
TWerttera de a face politică, de a se implica in 
prrfir-ră de a gmdi pnbxie. insă, cum am mai 
an* prilejsri să una este libertatea oferită
22a d? giLGcroi partid creatorilor și alta 
capnmatea ti mta competența noas
tră de a exploata (africii in favoarea cul- 
tzrii anteutiEe libertate. Căci, cum bine
«e frie. • gi&dire mică se va mulțumi intotdea- 
aau. dsatr-a mare libertate sociali și politică, cu 
o bneriate m»râ Este limpuL a venit timpul să 
demonurăm practic, prtn opem noastră, că sin- 
tem dmamia șa cutezători in gîndire — ni se 
cere s^est hxru cu atita fervoare de către terva- 
răsui Nicolae Ceantesen — p «te limpede că nu 
maz avem dreptul să răminem datori. Aceasta 
presupune tzxsă. cran atit de superb spunea to- 
varăstL Nieotae Ceaosese*. .prezența permanentă 
ta ci a rotai vieții ti maorii constructive-. Această 
ti nanii această .pmeată permanentă" ne va 
da marea Libertate de gîndire și forța de anga
jare politica ce se a«Xcapta cu atiLa indreotățire 
(fin partea noastră. Cu firească indreotățire se 
așteaptă (fin partea noastră să descriem cinstit și 
drept viața adevărată, trăită de noi toți in Româ
nia azi. viața adevărată așa ram am izbutit noi 
s-o facem pi na acum ti si ne ridicăm, in ooerele 
noastre, la înălțimea curajului civic, politic ti pa
triotic. la forța ’de generalizare filozofică la care 
se ridică documentele programatice ale Partidu
lui nostru comunist.

Pentru cultura română este azi, in România, un 
moment cu adevărat fericit. Numai de noi de
pinde pentru a rămine in fața istoriei, prin ope
rele noastre, cu fruntea sus.



DIN CUVÎNTĂRILE PARTICIFANȚILOR LA CONGRES
GEORGE MACOVESCV: „A la

transformarea revoluționară a conștiinței umane"
Ne-am întrunit din nou în forumul suprem 

al partidului — Congresul — pentru a chibzui 
cu grijă, cu răspundere, cu înțelepciune și cu 
îndrăzneală asupra destinelor acestei țări a 
noastre, ale poporului român, ale clasei munci
toare. Cu luni în urmă au fost publicate proiec
tele de documente, încă un fapt grăitor al de
mocratizării vieții noastre de partid. Apariția 
lor în presă ne-a dat posibilitatea și răgazul să 
reflectăm cu temeinicie Ia cele ce avem de 
făcut. Raportul prezentat de către secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în ziua deschiderii Congresului, a apreciat vor
bitorul, a adus noi lumini, noi analize, noi apre
cieri, noi Idei, noi propuneri, care, ca de obicei, 
ne obligă și ne cheamă să gîndim și, în con
secință, să acționăm. Cu acea pătrundere si
gură și profundă în esența lucrurilor și a eve
nimentelor care îl caracterizează pe secretarul 
general al partidului, cu aoea îndrăzneală a unt i 
excepționale personalități comuniste, cu acea 
pasiune si dragoste pentru tot ce este al po
porului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a 
înfățișat analitic desfășurarea evenimentelor de 
la Congresul al unsprezecelea și pinâ acum, dar, 
mai ales, a aruncat o puternică lumină asupra 
viitorului. Pornind de ia stadiul atins în dez
voltarea economiei românești și de la necesi
tatea ca tara noastră să .se transforme. Intr-un 
timp relativ scurt, într-un stat dezvoltat din 
toate punctele de vedere, expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si proiectele supuse discuției 
noastre prefigurează imaginea patriei de mîine, 
cu o pregnantă forță revelatoare si mobiliza; 
toare, o imagine plină de speranțe a viitorului 
nostru ca popor și stat, un viitor garantat prin 
biruințele de pînâ acum, prin capacitatea de 
muncă șl creație a poporului român.

După acest congres intrăm într-o perioadă și 
mai febrilă de construire în România a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate. Facem a; 
ceasta — a spus vorbitorul — în condițiile unei 
situații internaționale care se schimbă rapid și 
ale unei extraordinare revoluții în tehnică și în 
știință. Urcușul nostru se accentuează. Energiile 
vor fi puse la mari încercări. Eforturile se vor. 
dubla. Voințele se vor încorda. Acesta este mo
mentul hot ăr it or ai istoriei noastre contempo
rane și trebuie să trecem prin el cu izbîndă de
plină. Conștiința ne este clară că altă 
există.

Cum vom fi prezenți noi, scriitorii, 
moment de mare tensiune creatoare, 
vom consemna în operele noastre ?

Participant! cu inima și mintea la tot ce se 
înfăptuiește azi in România, scriitorii, indiferent 
de limba în care se exprimă, își află în proiec
tul de Directive. în Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu propriul lor program 
de muncă. Așa cum s-a spus într-o recentă șe
dință a Consiliului Uniunii Scriitorilor, in care 
s-au discutat proiectele de documente, literatu
rii îi revine nobila misiune de a da glas aspi
rațiilor de dreptate, libertate și progres ale în
tregului popor, dc a făuri imaginea artistica 
nepieritoare a acestei mari epoci, de a evoca 
trecutul glorios de luptă, de a îmbogăți spiritual 
omul prin realizarea frumosului, de a contribui 
La transformarea revoluționară a conștiinței 
umane. Literatura contemporană trebuie sa 
participe substanțial la dezvoltarea culturii 
noastre, factor esențial in construirea societății 
socialiste, in evoluția spirituală a omului nou, 
în afirmarea pe plan internațional a valorilor

cale nu

în acest 
cum 11

de necontestat ale orinduirii sociale din Româ
nia modernă.

Sarcinile pe care Congresul le pune In fata 
scriitorilor sint incărcate de răspunderea si 
noblețea chemărilor de vasta perspectivă. Sin- 
tem siguri că Ja viitorul congres, privindu-și 
critic $i autocritic activitatea frontul creatori
lor de literatură, ca parte Integrantă a fron
tului constructorilor socialismului din România, 
va fi prezent cu noi opere de o incontestabilă 
valoare.

Nu cu multă vreme în urmă, la Conferința 
organizației municipale de partid din București, 
mulțumind participanților pentru adeziunea la 
propunerea de a ti reales secretar general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu spunea 
că își îndeplinește în înaltul post pe care 11 ocu
pă îndatorirea de soldat al partidului, de comu
nist de omenie.

Cît singe și cite lacrimi au curs pentru ca la 
cîrina tării să ajungă omenia 1 Fiindcă pentru 
aceasta ne-am ridicat noi, comuniștii, și am asal
tat cerul pentru ca In această tară șă domneas
că dreptatea socială și omenia, pentru ca omul, 
această minune a naturii, să fie om in tara noas
tră. sa fie slujit, iubit și respectat, pentru ca el. 
omul, prin munca lui. șă fie mai Înțelept, țnaî 
bun, mai generos, mai frumos sufletește.

Noi, scriitorii din România, împreună cu mi
lioane de locuitori ai acestui pămint al nostru, 
vrem ca la cirma partidului să rămină mereu 
comunistul de omenie Nicolae Ceausescu. Din 
umilul ș;>t al Scor ni cești lor de altădată și pînă 
la acest înalt loc. el a parcurs un drum greu, do 
luptă. Nu i-a cruțat pe dușmanii ponorului, ai 
cla®eî muncitoare, ai umanismului, dar pe om, 
pc adevăratul om l-a iubit, l-a ro'-Dect^t si l-a 
ajutat Întotdeauna. De aceea, putem afirma cu 
puternic temei că secretarul nostru general este 
un comunist de omenie.

în încheiere. vorbitorul a spus : Voțmd pen
tru ca tovarășul NjcoJae Ceausescu să fie rentes 
secretar general al partidului, votăm pentru vii
torul nostru, pentru demnitatea si libertatea 
noastră, pentru om. votăm pentru comunism.

RADU BEIIGAN: „Prezența tovarășului
Nicolae Ceausescu in fruntea partidului

si a tării9 9 o necesitate istorică"9

general al PartiduluiRaportul secretarului .
Comunist Român a înfățișat — cu echilibrul și 
rigoarea unei opere clasice — imaginea zilelor, 
muncilor și împlinirilor României socialiste. A 
semnalat carențele activității noastre. A ară
tat cum putem clădi punți drepte între aspi
rații și realitate. A conturat îndatoririle și pers
pectivele țării, în contextul problemelor care se 
pun în acest ceas tuturor membrilor marii familii 
a umanității. A numit ideile, forțele și tendințele 
care-și dispută viitorul, indicînd un drum cert 
și deschizînd o perspectivă amplă. A afirmat și 
exprimat un spirit de veghe și de fidelitate față 
de idealurile revoluționare. A lansat un vibrant 
apel la dezarmare și pace. Ascultînd cuvintele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, am avut simță- 
mîntul că raportul se constituie într-unul din 
cei mai luminoși și mai cuprinzători factori de 
judecată și de înțelegere ai lumii contemporane. 
Ingăduiți-mî să-mi exprim întreaga adeziune ia 
Raportul prezentat de secretarul nostru general, 

fn continuare, vorbitorul a afirmat : Printre 
cele mai însemnate cuceriri ale României socia
liste se află șî aceea că s-a impus și s-a conso
lidat o nouă concepție asupra culturii. Cultura 
nu mai e socotită ca prisosul și podoaba stearpa 
a existenței, ci un element de cunoaștere și de- 
săvirșire a omului. Un act prin care ținem 
socoteală și dăm evidență de noi înșine. In 
cultură, socialismul vede una din forțele ziditoa
re ale personalității sj una din trăsăturile iden
tității unu! popor. Cultura reprezintă în viziunea 
noastră o cristalizare in durată a năzuințelor, 
realizărilor si puterilor specifice națiunii. C -:i- 
inta, memoria și harta spiritului el. Ca®i m o 
distinge și o definește. de ce pr- ^1 1-
ririi culturii și al ră^pindirii ei — mire gi 
și dincolo de ele — se in testează în efe-rv- rile 
generale ale țării.

In perioada care a trecut de la c-*I te-ai XI-h-.- 
la al XII-lea Congres, nume - -z p?rv 
tat și îmbogățit In aria l’țete . 
nificația și valoarea cor.-:: ■;* :ic. c<-« .

tuim. Dar pentru mine unul, cîștigul cel mai 
Însemnat dobindit în acest domeniu e că tot mai 
mult cultura, ca rezultat al adîncirii democrației 
socialiste, a devenit un fapt de comuniune și de 
solidaritate. Cărțile, tablourile, filmele, spectaco
lele sînt prilejuri de a dezbate cu ușile deschise 
tot ceea ce se gîndește și se realizează. Proble
mele acute și esențiale ale prezentului nostru 
sînt examinate cu răspundere într-un cadru 
foarte larg și foarte accesibil. Evident, în acest 
chip, cultura nu mai e un teritoriu mărginaș și 
izolat, Iar puterile ei de înțelegere au sporit 
considerabil. De asemenea, și orizonturile ei 
s-au extins. Pe de altă parte, s-a intensificat 
participarea maselor la viața intelectuală. Nu 
am intenția să produc aici cifre statistice, dar 
oricine observă cît de repede se epuizează cărți 
tipărite in tiraje uriașe sau cît e de mare frec
vența publicului la diverse spectacole care țin 
afișul nenumărate stagiuni. Și nu pot să nu 
corelez această mutație revoluționară interve
nită în raporturile dintre creator și public de 
ridicarea la viață, la cultură, la conducerea țării 
a milioane de oameni. Să ne amintim, în aceas
tă ordine de idei, câ unul din geniile literaturii 
noastre, reflecting in urmă cu decenii la desti
nul operei sale, socotea că nici paginile lui. nici 
ale altora nu vor trece vreodată dincolo de in
teresul citorva. ..Geaba — spunea I.L. Caragjuie 
— sînt eu scriitor mare, cînd optzeci Ia sută dm 
ăi pentru uare am ?cris nu știu să dleij-că. Păi 
glorie-! :<ta Ton-iurik tristeții lui Oisgtete 
s-au pr ------p' — . â

h - i te • -i.'i --iț 3
tkr 0 arta Upt-1 et c0 KBlțk
nwiHI. 0moB cv att uraat tejA» «

<in:. 4ba>tt9Tl
CiflBt-

< u-ii U«u
li *er»t SrunrM vn ie cuoosr* cu
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primul rind ca o emulație a inteligenței, frumo
sului și expresivului. Un teren unde se antre
nează și se exercită facultățile intelectuale ale 
maselor, într-un efort de aprofundare și de 
perfecționare gîndirii în toate domeniile. $i 
nu numai, sau in primul rind în artă. Atît știința 
cît și arta au tras foloase și mai cu seamă pot 
beneficia, dacă procedează, cu rost și înțelepciu
ne, de acest cimp de stimulare și de manifestare 
a energiilor creatoare și care dezvoltă capacita
tea de recepție, de însușire a ideii. Să pu facem 
deci o sărbătoare cu premii din ceea ce a fost 
conceput a fi o activizare a personalității, o 
școală a aulotonducerii și o trăsătură c|e unire 
printr-o edu< =;ie reciprocă și pluralâ. Problema 
pe care am semnalat-o e, desigur, neînsemnată 
față de altele. Dur ea constituie — s-a apreciat 
in cuvînt — un fragment dintr-o totalitate. Face 
parte din ansamblul de măsuri menit să anime 
activitatea spirituală a întregului popor și să 
întărească armonia și conlucrarea între creator 
și mase din perspectiva a două dintre țelurile și 
atributele cele mai de preț ale socialismului : 
cultura democrației și democratizarea culturii.

l orbiloral a mbliniat : Aceste obiective, aceste 
trăsături distinctive ale noii noastre societăți se 
află în ueiiUul preocupărilor tovarășului Nicolae 

Prin toată activitatea sa, secretarul 
general al P.C.R. ne oferă exemplul impresio
nant al Ajndae îtorului într-un deplin acord cu 
năzuințele poporului său. Întreaga sa operă, 
(ălâuzită de setea idealului, de Imaginația crea
toare, de luciditatea fără greș, de simțul posibi
lului. constituie un neîntrerupt proces de fuziu
ne cu inima hrii. Rareori o personalitate a dus 
pe culmi mai înalte ceea ce înseamnă știința 
necc_-!i.i;ii r. meritului și perspectiva Istoriei. 
Pentru roi ; -J'șul Nicolae Ceaușescu intru- 
pe,.zÂ -’:i ta răspunderii, pasiunea revoluțio
nară. paL* -î , iîrlotlc și sentimentul umanității 
rețrnilț L. I'henate. in dreptate, in armonie.

Prez. . < in fruntea partidului și a țării 
este o - l . *.e istorică. El vine pe firul de 

Hor cirmad ai acestui popor. 
S fr-î ‘ i totală cu MiflcJul maselor, ru -u- 
f d •- -’-ui ■ dat funcțiilor pe ?arr te ; ne
ur. j'.-f -./Jnut afectiv, o vibrație și

Pf l-j noi Nic-*4ae Ceaușescu Întruchipea
ză »•* *•- ’ri-'tul Ăr omenie, idealul fîr.^l
și . iî_-’ ii v ziua ii n^stre despre lume, ți.nta 
ir.L. u efort moraL

« și ne c-iducă ani mulți îl
h . ’1 n pm <i sub fvtui de
kjHitoâ t: awr.imiimiii» ’

SUTA SA GÂDEA: „Dovezi edificatoare pentru
profundul democratism al orinduirii noastre"
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Vă rog să-mi permiteți expt . - > -1-.
înalt for al comuniștilor. -Apoxtr-j i _s le
ziunea entuziastă a tuturor ev, ^r v >.. z_ ; 
domeniul culturii și ariei. »*. 
de valori literar-artistic 2. fail - • R-cn- r 
zentat de tovarășul Ni<r>He Cesn? -
analiză a vieții politice Interne te : 
Ne asociem, cu deosebită stin?â.
a partidului și poporului ca h.- s .j
Ceaușescu, revoluționar și p»i. uf 
simbol al înfloririi României 
de frunte a! aspirațiilor de p£.*> «i 
borare între națiuni, să fie reaie> in • 2»
secretar general al partidului.

Aducem, de asemenea, un om-ziu te
apreciere și dragosle tovarășei B^ru. Qhmm OL 
eminentă personalitate polîUcv. rni- 3 . .
de știință, care, fără a-și pr^rureri b 
dăruiește cu abnegație act?.’?’-:;: 4- :
spre binele și fericirea iniregwlui 
mulînd cu energie ti lmoresui-r.
creatoare știința și Învățăm in iul ra—te în
florirea artei și culturii in patria

Dînd expresie năzuințelor -uprcsng k'-~ na
țiunii, aplicind In mod creator prir iu;?. 
lismului științific la condițiile c«s?rc-tei5^r;<e 
românești, raportul Comitetului Cesit^l ?! •?„-j- 
dului, prezentat de tovarășul Nicohe Ck -vj. 
documentele Congresului al XII-lea -■ -.bte» -c 
calea înfăptuirii in continuare a r»revt%derilor 
Programului partidului, deschid noi îj Iurte 
perspective lfiuririi societăți! socialiste m'ihite- 
teral dezvoltate și înaintării României spre co
munism.

In continuare, vorbitoarea a arătat : Așa cum 
fl-a subliniat, în această perioada s-au abținut 
realizări însemnate și In domeniul culturii si 
artei. Au apărut opere valoroase. în care tre
cutul eroic al poporului și prezentul socialist al 
patriei și-au găsit o vie reflectare. Sintem con
temporanii unei emulații culturale cu caracter 
de masă, cum nu a mai cunoscut niciodată t^ra 
noastră. Relevăm cu profundă satisfacție - A oa
menii de artă și cultură din țara no-stră, mi
mați de ideile nobile ale socialismului, de senti
mentele celui mai fierbinte patriotism, s-au 
dovedit a fi, așa cum l-a numit tovarășul Nicuhe 
Ceaușescu, ajutoare de nădejde ale partidului.

Stimați tovarăși, după cum se știe. în ultimii 
ani, din inițiativa secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost insti
tuite forme democratice în care se dezbat, cu 
participarea largă a creatorilor, a oamenilor 
muncii, problemele fundamentale din sfera cul
turii. Un asemenea for, a subliniat vorbitoarea 
l-a constituit Congresul educației Dolitice si al 
culturii socialiste. în contextul perfecționării și 
democratizării formelor de conducere și îndru
mare pe tărîmul culturii se înscriu și măsurile 
de o însemnătate șl semnificație deosebită cu 
privire la creșterea rolului și răspunderii orga
nizațiilor de partid și de stat, de masă și obștești, 
a uniunilor de creație, a conducerilor colective 
ale redacțiilor, editurilor, caselor de filme, insti
tuțiilor de spectacole, în munca de informare și 
educare a oamenilor muncii, în activitatea cul- 
tural-educativă și literar-artistică. Toate acestea 
sînt dovezi edificatoare pentru profundul demo
cratism al orinduirii noastre, pentru atmosfera 
tonică de emulație și libertate creatoare.

Referindu-se la Festivalul național „Cintarea 
României", vorbitoarea a spus : t Constituind un 
elogiu adus muncii, creației materiale și spiri
tuale, festivalul a Înlesnit și a determinat o con
lucrare strînsâ între artiștii profesioniști și ama
tori, o apreciere continuă între fenomenul cul
tural-artistic și masele largi de oameni ai mun
cii, sub semnul dezvoltării conștiinței socialiste

• catav ca ii . .r_ui d* m oiitai*
DOUĂ. CU ă CAQOEflUt hlCtîlî lU |U<AC li
iUță. aniatal ââ idcatluffle XKlaliAflUilui li 
tCTjn-jissralul.
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ir pr<dKj>Laț țte tv'.'e.'JîUs jvcreLa:
Fteraî N:c-s’-.>-. Cimușc Corrsiliul Cuhur 
Educației Sociali>t>? >< j s.firrr.c:
bitearea. să-și frnbunâtims^-ă 
lmprim'ndu-i un mal suterr.:?
revoluționar. Vom j.cțicc.a mâ! firm și m.A: ?on- 
sct-,-ț.nt pentru ridicare? ex.s'-r’m ideologia $1 
artistic* față de actul dv p2.-r.iru t de
termina realizarea de noi _-j temarhî
majoră, intr-o ampli des-r- : k-.-o ;te ger.u-ri 
jî modalități, biciuind «iâri Sj \ir r.egct;- 
și conceDții Înapoiate, <5 ref’ecte .or. ."Irsr 
dinamismul societății, uni-Wfc 5* artk;.-** 3 ’ 
turor cetățenilor, fără 
In proresul de edificare a 
comuniste.

Vom aiișura. de ra
dicală a activității de propager. Si externi, kn- 
preunâ cu Ministerul Afa-renior Ek;<--3£ ji '* 
ceilalți factori care au respon=âbtli:ăp in 
direcție, sporind aportul k afirmarea 
spirituale românești peste hotare.
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integrant?, ergaruex. a lDtr-gd politici 
-'■-'.ifthstS și comunistă".

Mlr'nrr--'C s». fiind nnecut intr-un colț al țării 
•l-.4v okvnvwțuiru unor meni de na- 

» . difvnte a constituit uite dintre prl-
n.’ .e . .c umane majore ale vieții, con
vin — W — câ una dintre problemele
ecttlraw ale activității mele pină

a r.’tmar.r) trebuie îă fie corelarea
și irh-.-.ifo/rs rrr/iitâților. a^cetc-or și evoluției 
tĂ • oAWlesairU OBlne din Tran-

0 B WBffftaMcr MftiM* TfBdțîonare care 
șr; bkamtal tartAsiri B srtifi-
<xd» •••araAi.'Vj ?: 0BT:fhr?.e profund

h ....... . :a-m-.. ,'ztit prin
rtmerv'» rtf prin isto

rici a .rHJiăr se ieri .ie i’tț '.--.in»««câtor 
a rracĂrnii cuv, i»ni nuâ’at cu cel mai
j '.>rur. 1 ...’.r - ideile exp-.îm. 'ie in Râpa t cu 
p.-p.-iît !. i ‘: problemă și se dxn 
•>" f -.uiple prime r«>^de ale meditației

. hc.
Nu există nici o îndoială ci temelia 

a rtiigurârii deplinei egalități intre 
ur.ei târî o constituie înfăptuirea amplasării echi
tabile. juste, a fortelo" de producție pe teritoriu, 
dezvoltarea si modernizarea tuturor județelor și 
ridicarea gradului general de civilizație a fiecă
ruia.

Pe acest fundal iși dobindesc semnificația reală 
și profundă constatările Raportului privitoare la 
participarea activă a naționalităților conlocui
toare la viața politică, la conducerea societății, 
In organele de conducere de partid și de stat, 
in Marca Adunare Națională, In toate organis
mele active ale societății noastre, ca și datele 
relative la școlile, teatrele, publicațiile in limbile 
naționalităților conlocuitoare.

Mărturisesc insă că ceea ce m-a impresionat 
cel mai profund din modul cum Raportul abor
dează această importantă problemă au fost cu
vintele In care el a sintetizat In modul cel mai 
fe**lcit concepția partidului nostru, a Întregii 
noastre loci etăți, despre esența problemei na
ționale, despre implantarea el vie In opera de 
construcție pașnică de proporții nemahntilnite 
pe aceste păminturi pe care o înfăptuiește po-

si infă- 
pe mar-

practică 
cetățenii

DUMITRU RADU POPESCU: „Istoria unui popor 
este legată de poezia și cultura acelui popor"
Lumea imaginilor cuprinsă în cuvinte și în 

spațiul dintre cuvintele tinărite. lumea aceasta 
care face în inima și rațiunea cititorilor să dis
pară granițele dintre a fi și a părea, dintre 
prezgnt și trecut, lumea aceasta în care sistem 
puși să vibrăm la marile probleme ale omenirii 
și la măruntele și fundamentalele probleme ale 
anonimilor, lumea aceasta în care un ponor iși 
IntHnește trecutul său și își vede prezentul și 
își întrezărește luminile zilei de mline, lumea 
aceasta denumită artă a cuvlntului, a lmous 
oamenilor noi dimensiuni ale existentei, afir- 
mind omul, destinul și istoria sa, treutele de
venirii lui superioare. Să vorbești despre faptele 
oamenilor, despre faptele de conștiință ale oame
nilor, să pledezi pentru progresul Istoriei, pen
tru necesitatea bucuriei de a trăi — iată clteva 
obiective de ieri șl de azi ale condeierilor noștri 
implicați în destinul României socialiste. Poate 
mai mult ca oricind, tn acest an. al 35-lea de la 
Eliberare, și in această toamnă fierbinte, scriito
rii au meditat mal profund asupra reali’âțllor 
din țara n-^itră. au ' mărturie dc*pre =jc- 
CSîele înregistrate d-ș Partidul Comunict Rnmlțn 
în opera sa de edificare a socialism ului !?. Româ
nia. Contactul nemijlocit cu oamenii muncii din 
industrie și de la sate, zecile ie șezători litc 
patronarea unor cenacluri au dever.;; fapte -j- 
rente ale membrilor A- .hzriei zii*orilor ‘lu-

români =' ai«șr,f.iri. F’irdrs îmnrcură. 
acum «i aici, -c:”- te ruvir.tul
evocator Razortulut tor r:ț.:’^i
Ceauș^CM. i4?îjj.urțte
rî a viîîaii t »v.l ?ii r U h p--h.î;c ji h
Știință. "*i b-z;* . uIjî u.t .La- v.or o. Liri, djr «1 
ai îite-orul.ii 2. fr.îrr-

Dezba-e-; JE-j « ri?-»-: • .vvurr ’ițelor
Corgr-' j?. - *’ XII-’.- — ■ rrt'-at r<r*rîtenj! —
» esidenJat « te!-? lor *^j ,7-,--<jn-
tert a dt;arniU>r de oropsire
Rorwir.î^: te rhîrw.

îr« ----o? poter.te materiala
-;\unij -7 ’.-e. te f

-terpr jt ?r... • partidului ?î statu
ia;. -e^rcuruî fesiera’ al wnijuhfr r.i-uru arc o 
jcr.îrlbuție r »r:i, față
-v -ire C-—- :: și-a arătat

țt:>i si — =3r;>te». --*-‘5 -u
Liîreyjl popor. u h frjr.rțu 2» se
cretar gcTieraJ ai parus-ului. co-’AZftși fiind că 
fi d<î vii»or interesele vitele a’t pop<r ului român, 
zauza s^Salismului și a sicii vo- a*si In îum- 
nia >a un apărător neobosit, dinamic.

De r.- •. -■ r U al p»ni-
^u*ul 3 rjb’inlât ■m'.u! I moo-tan t i! literaturii 
5; rtei î.i ■’flrmo.tej v.??orflor și idealurilor de 
vt’Kâ r--jținr.arV ..IX-t-ir-r — teverJ-

N.-.' .atf Ct-aux ?*ru — croțîl îTP’./.c;;
£W 2-:_- șr. suprjf m: ei ars <î :aiir?,ți 7; -* f. ;‘-, 
ț-*.uAs j. j:‘.i -i izbte.fi și 3-
fr'z£-r-.. h?be>:e. s«. zb-’ii.ună >. o;h«

î cK^ezv. A-h* ^r-hj’ul pa.ț£ fr =n
s ? rte efimiec In !up*i «octete:îi no .tere îmz-;- 
tr;-.s ceh ; ce se su-r.-o? te Ia obhhvhHIc
• a me.-.itec'.âruu. Jc C-J.teîiilâîZ. ft

jte. -te a abuÂjteh.r. pentru

afirmarea nrincipiilor echității socialiste în pa
tria noastră".

Adevăratele succese beletristice, a subliniat in 
continuare vorbitorul, au confirmat și confirma 
sarcinile care cep literaturii noastre oppre în 
care prezentarea vieții să nu fie făcută ,.în 
culori trandafirii", dar nici în tablouri ..denigra
toare". Avem astăzi numeroase volume de ver
suri cu o puternică rezonanță afectivă și Intelec
tuală, după cum există numeroase romane și 
piese de teatru de mare succes. Toate acestea 
demonstrează că s-a statornicit la noi o pu
ternică unitate intre îndrumarea de nartid și 
aspirațiile creatorilor din toate domeniile artei 
scrisului. Am mai putea vorbi de un fapt sen
zațional petrecut in cultura noastră : abolirea 
cenzurii, fapt fără precedent, ce evidențiază 
puternica încredere acordată oamenilor de li
tere de către partid, de secretarul general al 
partidului.

Și e bine că este așa. în pulsul atitor condeie 
valoroase vom intilni ma| viu pulsul zilei de azi, 
prețuirea cuvlntului. răspunderea față de cuvînt, 
de cuvintul care exprimă adevărul, vreau «ă 
spun, fiindcă nu există cărți mari cu adevăruri 
mincinoase, cu false cuvinte.

Fărindu-se ecoul misiunii nobile a creatorilor, 
o spus vorbitorul, sriitorii de azi din România 
flnt implicați în treburile publice și militează 
pentru ele. Scriitorul este un om public și In 
acest secol, ii nu numai în acest secol, avem 
strălucite excmole de condeieri forjați, ca să 
zic așa. in virtejul vieții publice, deveniți făuri
tori de limbă națională, ori de conștiința națio
nală. Căci istoria unul popor este legată de 
poezia și cultura acelui ponor. Noi pledăm In 
a cest noiembrie, mai mult ca oricînd, pentru o 
.•«nștiinți vie. pentru formarea unei conștiințe 
in care libertatea, democrația, adevărul să lu
mineze viața vie a timpului nostru, viața vie si 
«-forturile pline de succese ale oamenilor muncii 
r-nre cl£.te-2 o lume nouă pe străvechiul pftmînt 
al României.

Cine iubește cuvintul. versul, versurile poetl- 
lo»- neamului său. cine iubește geniul cuvîntului 
poporului său — a subliniat vorbitorul — iși 
iubește poporul său, țara sa. Tovarășul 
Ceaușescu, tlnăr. recita la serbările muncitorilor 
versurile poeților patriei sale. Si dragostei salo 
față de poezie și luntei sale pentru drentate 
și libertate i s-a răspuns cu închisorile de la 
Brașov. Caransebeș, Doftwna, Tg. Jiu. Ascultin- 
du-1 pe secretarul general al partidului mi-am 
amintit că, acum cițlva ani, tovarășul Ceausescu 
a desființat închisori - in clădirile părora Intîl- 
nim -te cantine pentru muncitori, cooneratlvc 
meșteșugărești, scoli, cărți, flori. Pe harta țării. 
Ca: ^nsebesul este â2i un oraș cu o industrie 
infIorlhN*re. și Tg. Jiu. Așadar, cine iubește 
cuvintul. adevărul. dreptatea, poezia, stă în 
inima nccstră. a condeierilor, în inima oameni
lor muncii, in inima tării sale. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. iubind cuvintele poooruluj 
de cuvinte care este România, iubește și apără 
temelia șl cerul României, Iubește și apără inde
pendența și suveranitatea României eterne.

I

raiul comun al
porul României socialiste, fără dt-••-•Ure .?:>• na
ționalitate, unit prin ..graiul comun al m.uae..* -■ 
care l-a invocat odatâ secretarul -.1
partidului. „In conformitate cu taaițcte ete.-.- 
idealuri umaniste, partidul va combate cu 
propaganda naționalist-șovinâ a cercurik-r re - 
ționare din afară, denaLurarea re* îi-.«ii '«-< dto 
țara noastră, încercările de dezorientare £ ru
menilor muncii de alte naționalități. Internele 
supreme ale celor ce muncesc, aspirațiile Iar de 
progres, bunăstare și fericire se pat împlini 
numai prinlr-un efori unit pentru înălțarea pa
triei pe noi culmi de progres șl civilizație**.

Meditind asup”a înțelesului profund al aresțnr 
idei, mi se pare că se poate afirma cu toată 
tăria că parțidul nostru a dezvăluit adevăr* 
cale a rezolvării definitive a problemei naționale 
atunci cînd, lrt anii luptei împotriva opresiunii 
burghezo-moșiorești, pentru doborirea dictaturii 
militaro-fașeiste și Înfăptuirea revoluției de eli
berare națională și socială, în anii războiului 
antifascist, al trecerii la construirea socialismului 

ai făuririi societății socialiste multilateral dez
voltate pe acest pămint de la Carpați și Dunăre, 
a militat cu consecvență și fermitate pentru în
frățirea poporului român și a naționalităților 
conlocuitoare în luptă unită, comună, pentru 
libertate, democrație și progresul patriei.

Referindu-mă la regiunea In care m-am născut 
și ml ș-a modelat modul de a ghidi și de b vedea 
lumea și relațiile dintre oameni, să mi se îngă
duie să afirm că aceste cuvinte ale secretarului 
general al partidului sintetizează cu‘toată clari
tatea cu adevăr demonstrat de întreaga noastră 
istorie.

Există In cronica lui Anonymus, notarul 
regelui Bcla al II-lea, un pasaj emoționant. El 
afirmă că după lupta de lingă Căpușul de astăzi 
dintre oamenii Iul Gelu, pe care II numește 
,.duce“, și cei al lui Tuhutum. atrași de veștile 
ajunse la ei despre „bonilaiem Ierte Lltrasilva- 
nae-*. și-au întins mina In semn de pace și de 
legămint că intre ei nu vor mal decide niciodată 
armele, ci spiritul Înțelegerii reciproce. De a- 
tunci, acest legămint a rămas înscris in inimile

uncii
I au.:’ ru bi păspo: ztwr.i•; și maghiar

e jjâmirjîu i dar prea
ri&ț de râzboaie.
Ire* domina*:? și ce uneltirile
- -ij . ui le mv:ăjbind

_j p Vnotndu-le c?:fd capacitatea de a
u :-r‘ -.vi. Ateii ’■«câmîr.: a izbutit ia forța

a rÂsTua-Echir țăranilor iomani și ma- 
ca cec k-/ fr Bonâl.na. din 14.T7. in maaiva 

jM-ru-ipare a .h,. > : !>_< <^_ui la războaiele lui
Utr.ăi Vodâ Vp.eszuL in răzvrătirea comună a 
-->:c*,tâoe anpaîei ;!cna’e a Irr.uiilului
nabkâturțpc, pe^;.ru zdrobirea acestei temnițe a 
popoareior n pentru pace. Acest lețimmt a do 
bîn^_t forme superioare, sub conducerea iomu- 
îihțiiv. ia ji î»-ar.:-.-.r români,
uu zhînri. germani da a.

i^.-re « fwrghez
dicîăîurti ci-fâscier?
R a hu:
nordk, p*T:iru e’Tbi-: și
lui un rhîi 
a fost transfora 
In goliți-•> î: 
inalts ah- c-•

Este îmM b 
legămint J.e frî 
tip ioc a
ascensiune p-2 
multllateia.’â și ih afirmare 3 poivuțialusUi crea
tor al tuLuror oam; niîo.. .vrut ir. trecut du«tii«ni 
înverșunați, a căror moștenire de ură și dorință 
de vrajbă și de și-a găsit, din n« fericire,
și in zilele noastre pur;»-•?ri. Aproape trei decenii 
de activitate in diplop^ția țării noa>tre și ex
periențe dobindite in cursul unor călătorii din 
ultimii ani pe_-te hotare mi au îngăduit să văd 
multiple si Înjositoare forme ale activității pline 
de ura neputincioasă a celor definitiv condam
nați de evoluția Istorică implacabilă dar incapa
bili șă Înțeleagă graiul realismului și al lucidi
tății. Această activitate anacronică și de dinainte 
condamnată la eșec poate insă avea ecouri nefe-

ji .
ute nationjUî^-i impo- 
j.nii. k p</-i:;cîî itțio-

t din Ror.ii'Si .iuntîîă 
die. Ar^e-alul 

e- h i d -n t ă ori z< *a; u - 
r m.ij Și k
a: ds= Comur.».-; Rusnln
rif-lirtire a riAîuinsvior irl.=r t ii 
iK P'.i-.-.-ci-L, romani ji ehe

-icite în unele conștiințe. în epoca noastră. în 
mijloacele de difuzare a ideilor și jnfor- 

maiiilor au atins o dezvoltare inimaginabilă in 
trecut, spre folosul circulației valorilor construc
tive, a informațiilor corecte, a opiniilor desti
nate să construiască între popoare și oameni 
punți de ințelege-e, de cunoaștere reciprocă a 
realităților, și de respect mutual, dar puse uneori 
și în slujba tendințelor nocive de ațîțare și în
vrăjbire. a creerii de adversități prin plăsmuiri, 
denaturări și calomnii.

Pe aceste temeiuri, Imi exprim profunda satis
facție pent~u fermitatea cu care Raportul Comi
tetului Central, prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a declarat clar și răspicat, fără echi
voc. câ „partidul va combate cu tărie propa
ganda naționalist-șovină a cercurilor reacționare 
din afară, denaturarea realitățilo" din țara noas
tră. încercările de dezorientare a oarpenilor 
muncii de alte naționalități". Realizările dobîn- 
dite de poporul nostru prin eforturi pline de 
abnegație, rezultatele obținute în rezolvarea de
fini. ivă a unei p-obleme atît de sensibile și de 
complicate cum a fost problema națională din 
România — după secole de eforturi depuse de 
clamele dominante pentru a crea contradicții, 
animozități și adversități artificiale între oa
menii muncii de diferite naționalități și. mai 
ales, după anii de explozie a șovinismului, na
ționalismului și revapșismului din pragul celui 
de al doilea război mondial și în anii groaznicu
lui său coșmar — sînt prea scumpe întregului 
nostru popor, tuturor oamenilor cinstiți din a- 
ceastă țară, pentru a le lăsa falsificate, dena
turate sau umbrite de campaniile nerușinate ale 
unor grupuri de aventurieri năimiți de forțe 
social-politjce definitiv condamnate de istorie.

Cuvintele prin care secretarul general al 
Partidului Comunist Român a sintetizat într-o 
forrpa de nobilă rezonanță și de profund adevăr 
esența unității și egalității depline dintre co
poiul român și naționalitățile conlocuitoare în 
efortul înfrățit de făurire a viitorului comunist 
exprimă, astfel, atît rodul esențial al unei înde
lungate și pline de semnificație experiențe isto 
rice, cît și răspunsul plin de demnitate și de 
umanism al poporului României socialiste la în
cercările neputincioase și ridicole de a dăuna 
unității sale de monolit.

izbte.fi


DIN CUVÎNTĂRILE FARTICIPANȚILOR LA CONGRES
DUMITRU POPESCU: „Vom ti revoluționari prin 
torța și frumusețea mesajului urne nisi al ideilor, 

operelor și acțiunilor noastre"
Pentru a defini esența bilanțului rj care F-.— : 

dul Comunist Român se prezinți la ace»; Con
gres — după 35 de ani de guvernare ar ii. cred, 
suficient de edificator să spunem că el a fac„: 
din România una din cele mai dinamice »ocfe:â:j 
contemporane și. in același timp, o țară total 
liberă și suverană. Mi se pare de prisoa a de
monstra ce înseamnă aceasta pentru o napjr.e 
care a cunoscut secole de înapoiere. >1 care « 
trebuit să duca pe umeri, vreme indeiur.a.t:-. 
cite un dureros și umilitor jug străin.

Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pachetul celorlalte documente ale C • 
al XII-lea constituie o reală dezvoltare creat • 
a Prog-amului partidului adoptat de Congresul 
al XI-lea. Este prima oară cind partidul nostru 
dispune de o asemenea laborioasă programa 
a soluțiilor pentru cea mai stringentă problema
tică previzibilă a deceniului viitor. In condifilie 
cind modernizarea socialistă a României va tre
bui să înfrunte influențele p-oceselor contradic
torii periculoase, adesea chiar dramatice, ale eco
nomiei și politicii mondiale. In aceasta se întru
chipează un Înalt spirit de răspundere național, 
a concepție realistă, cutezătoare, revoluționa a. 
intr-un cuvînt, însuși socialismul științific, pro
movat cu seriozitate și competență de partidul 
nostru. Iată o lucrare socială, cu adevărat monu
mentală prin complexitatea și vizionarismul ei 
lucid, matematic dar și romantic, in care putem 
desluși liniile de forță ale gîndirii inițiatorului 
și principalului ci autor — tovarășul NicoLi 
Ceaușescu, ce trăiește destinul acestui neam nu 
numai la cea mai înaltă tensiune comunistă pa
triotică, pasională, aș spune, dar și în epic* ntr.fi 
marilor seisme ale lumii, în care se află mereu, 
prin cunoscuta-i vocație politică planetara.

In toate acestea nu poți să nu remarci, totoda
tă, ca un numitor comun, forța și amploarea gân
dirii și muncii poporului român. Nu dowr ur. *er.- 
timent firesc, ci autoritatea imparțială a fapte
lor și datelor, judecate la rece mă îndrepta r _• 
să afirm că, trăind într-o tară mică, sintem fin 
unui popor mare.

Poporul român, conștient de comandamente’ 
Istoric al epocii, s-a angajat, fără emfază. d*r 
decis și tenace, să iasă odată neniru tot ceaun . 
la lumină, să intre în rîndul napunilor prospere 
ale lumii. Este o înaltă onoare să aparținem a- 
cestui popor matur, luminat și curajo1: — și rj 
există sacrificiu pe care el să nu-1 merite d’n 
partea noastră, a tuturor.

Mobilul declarat ai tuturor proiectelor pe care 
le vom adopta — a spus in continuare rort»;-,r_; 
— nu este acumularea in sine de bunuri m_: 
riale și de forță, nu este a orgolioasă cvruti.-t-r.tâ 
cu aberanta societate de consum, a realilor 
unei noi calități a vieții oamenilor. Desigur. n 
propunem ca poporul nostru să dispună de i . 
ce are nevoie, să nu fie co^trin- la r.i< i o pri- - 
țiune. Dar calitatea vieții nu înseamnă nnm. 
satisfacție fiziologică, ci și bucuria demni tl:. 
morale, a plenitudinii intelectuale, pli/erea cu
noașterii și a manifestării sensibilității cu care 
nc-a înzestrat natura.

în cristalizarea unei noi calități a vieții, alături 
de producătorii bunurilor materiale — mode-t.i 
demiurgi ai bazelor civilizației socialiste — Ga- 
menii de cultură, artiștii, ideologii, propagan
diștii. găsesc un larg teren de exercitare a func
ției lor sociale, de afirmare a necesității și utili
tății lor, a rolului pe care mai mult ca oricând 
li-1 conferă acum istoria. Omul liber, ajuns pe 
calea revoluției la noua treaptă a condiției socia
le, oferite de socialism, trebuie să se bucure de 
viață intr-un mod mult mai elevat decit indivi
dul înlănțuit în mecanismul necruțător al capita
lismului. El are dreptul să poată gusta frumu
sețea ideilor mari, profunde, ca și adinclmea 
tuturor frumuseților plăsmuite de omenire, 
trăiască intr-o ambianță armonioasă, să simtă

HAJDU GY020: „Comoara pe care o avem: 
unitatea de granit a partidului și a poporului"
Am urcat profund emoționat la înalta tribună 

a Congresului, pentru că sufletul meu de publi
cist și redactor maghiar din România, la fel cu 
sufletul miilor de tovarăși delegați din această 
sală, s-a umplut de nespusă bucurie și re
cunoștință ascultînd genialul Raport al tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Dați-mi voie să rapor
tez Congresului cu vorbe simple, neîmpodobite: 
„Noi, scriitorii și artiștii din Tîrgu-Mureș, fără 
deosebire de naționalitate, sîntem cuprinși de 
mîndrie șl de fericire la gindul că am reușit să 
întemeiem adevărate ateliere de creație ale fră
ției. Suflul înnoitor instaurat in țară, mai ales 
după Congresul al IX-lea. a extirpat din rădă
cini numeroase concepții învechite, simpliste și 
dogmatice ale trecutului, spiritul hain și uci
gător al suspiciunii, tot ceea ce era împotriva 
rațiunii și a realismului, tot ceea ce nu era 
omenesc. Acum, in perspectiva unui deceniu și 
jumătate, ne dăm seama de revoluția uriașă, 
hotăritoare care s-a înfăptuit de atunci In în
treaga noastră societate și gindire. revoluție a! 
cărei inspirator, inițiator și eroic luptător este 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Noi, scriitorii maghiari din România, care 
trăim și creăm în perfectă armonie cu confrații 
noștri români — a spus vorbitorul — nu am 
avut niciodată un susținător atit de generos, un 
prieten atit de hun, atit de inimos și de înțele
gător ca tovarășul Nicolae Ceaușescu. In de
cursul istoriei, maghiarii din România nu au 
avut niciodată o viață spirituală atit de înflori
toare. o literatură, o artă șl o știință atit d» 
bogată, ei nu au dispus niciodată de atitea in
stituții de învățămint, cultură, artă și literatura 
ca în prezent.

Permlteți-mi ca — in calitate de redactor șef 
al revistei scriitorilor maghiari din Romani 
„Igaz Szo“, de președinte al Consiliului cam
for muncii de naționalitate maghiară din jude
țul Mureș, ca unul ce cunosc sentimentele 
gîndurile populației maghiare de pe meleagurile 
mureșene — să dau glas dorinței noa^trr una
nime și fierbinți ca tovarășul Nicolae Ceauși» 
In a cărui persoană cinstim și noi pe 
rul României moderne și chezășia viitnrutuî

Fierbinte
apărută sub egida Editurii „Cari- .1 

Românească*', culegerea in două vo
lume intitulată Perspective comuniste 
reprezintă un semn de vibrant omagiu 

pe care scriitorii români de azi il aduc Parti
dului Comunist Român cu prilejul celui de-al 
XII-lea Congres. în cuvlntul său de deschidere. 
George Macovescu, președintele Uniunii Scriito
rilor, definește prin următoarele cuvinte crezul 
de care sint animați semnatarii poemelor, ta 
bietelor și eseurilor incluse in sumarul celor 
două tomuri : „Am Înscris aici respectul, dra
gostea și legămintul nostru față de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
omul nou al vremurilor noi. căruia ii datorăm 
chipul de azi al patriei noastre. Ne-am Înflorit 
cartea cu ginduri ale lui, sint gindu l'.e între
gului neam, sint gîndurile noastre, ale scrilta- 
rilor“.

Ceea ce se impune numaidecit atenției citito
rilor rezidă în faptul că la alcătuirea culegerii 
Perspective comuniste iși dau concursul scriitori 
din toate generațiile, începind cu cei mai vârst
nici și încheind cu cej mai tineri, sincer ani
mați cu toții de dorința adine patriotică de a-»i 
manifesta și cu acest prilej de gravă și solemni 
sărbătoare întreaga lor adeziune la evenimen
tele politice de anvergură istorică ce marchează 
viața poporului nostru în momentul de fată 
într-o remarcabilă diversitate de forme de ex
presie și vădind o deosebit de bogată gamă în 
ordinea sensibilității și a tonalității artistice, 
textele ce alcătuiesc sumarul celor două vo
lume depun mărturie elocventă în ceea ce pri
vește asumarea organică a timbrului uman pro-

respectul person-htâ;ii Mie. respectul 
valurilor -xaer.iKT pentru « puica respecta la 
xindu-, per^on^LUreA și valoarea cetorîaî-.i. pen
tru î se pu'.ea dărui generos semenricr săi. co- 
lecUKităux. A.tiiU e*1t cred. semr.ifi:â;ia ti.T.s- 
ru.<jxxuliu revoIuțMKiar pe ore tovarășul NiCO’g» 

re ctre să-» pur.erz la îem-îij j.tferii 
suprasirnK'.Jri. ca de attlel p

Pu’.esa afirma cu toată cor. .iz^erea că vu 
noastră —-a a>U*x. L'n.-c .-.urj
precedent e îzutunnd profund men-
Uutatca wzs fi-c. »oc avux .'•< ex:
ten,a i k. Dar. ca m.icxoe-ura j
nedesaun^u aa k»±tat« p eui&fi axsuuîr.x. 
tovarășul X>cc»ae Couixpexu -se-a a xeroxai 51 
«cest Contrei pencoLu-j iruaaur.umr
DexLgur. rezuaro luxeazA auxa^btul dexvofiA.- 
*oaeîă;fi. fțarrtul de păriiduka eva::_

măgura x .«re.
ne ream;rî*=fxe Nfi.^c .
reușesc m tu ~ * traraf
nlcr revoiiotrure Ăxp:rss£ rer«. pe bura crtr 
U’.e. realizarea use. na ; p tz «re»: a
meniu.

Desigur, finucz-x zoc-Xt. i—- '
dc partid do^eăeșta coc^tazî c acre-ziare 
soaali£ă. are la bixi pe'^area: Carta rxx*jt . 
teoretică revoootark Aa Zoaie
țere la coe^traufiii r-x. re.iisrv *a pregăt.rea 
xnsr.ife^Uirea ± —L-. Nr r*.?*™
•rubaprerta crre ft--xrreretr re-Xât.e r» pe- 
in aee«t dooKuac u.rew re az^e^uța: -.
în rwmeri»ș« 'r-rir-. cx —■ ~ 
repetarea i *■-«
râie, sarăr-z 1“ - 4 - -r_ni

rrz^ut u_.n •- Ui.r. »-.•
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S'ffir.Lâ s-ar cțfri. Oz.«ceac. ia =«ur^l. a-r
re.'ur.-X’_:-.u^ preferirrd .r-z^*e —-ecr-u reee 
<e au —fi-.-a: T.-etxue <a rie a^e- 
rr.er.ea. ca pr?c^*nia n;u<ra atr tre*xu fcă f. ? 
n»ulr maî p»u*.«»?i racord-tr La =2^orea ir.ie-- 
nau.^LX • :z^..x li 6s'Zbaîe<le an
in .Brui :eer.r*fe*r •.n:a£e aie a«e p-.-n-
• pe.t..e.:r .. v. ccn*s»â. ca fa La ceie
'X ; cutTflrrr; ii* V- eix.t- Fi.zj cf.: »-«-•-
k’^îL ecoc-.c<sS^ri - r^-ajar.iifCu în ^er^era^ i*. 
fM BbBA«S Mwtee» *MBE*â eS r~â*-
pvni» M M0< MVBMt (W<T1<>|T |i Mm** 
r aL iMraMnh* MMMM M MM a
or<p.*e ?•:»€. i^pne kxnui j-ic f. xru.rrs. âe^zre

îvefeMnM — wsr frwMwpM M >•»>- -
țb-znareu -e-. i -a..-n-r.4?ur fc :al -
Uiea lor ae fnn.e i -»-*i -
sene și <e tcrbețte cke<ul ir. prt-L ri
Radkteleviziune. ir. rart; ru -
lor manjfestâr. p ;n:ir_-eiuna: %> Pem_—
investigațiilor e-.:e ir.sâ do’.ul 5c rfc^rUn?. 
tele și faptele dezbătute sînt iw o tu r.esem- 
nificative. in general, problema nu este ăborianâ 
la anvergura staturii morale a ooțxxn/ui r.oslru. 
la nivelul marilor tchimbăn din ctsnpiî ța pu
blică. Va trebui să atacăm in mod fruaui pro
blemele morale arzătoare, evidenyjîe ce via-< 
in-ăși. spulbermd bagajul penmat «i nociv *1 
mentalităților, obiceiurilor și tom port Arilor pe 
care le mai tirim după noi din lumea veche in-

nostru de aur. să fie real?' in funcția de 
secretar general. Noi. scriitorii maghiari di" 
România, toii oamenii muncii de r.a b- 
tate maghiară din țară. Vutia n f-’ 
tovarășului Nicolae Ceauț-e^-u :>c grrvrâ’^1 
conducător de partid și de : si ciru’. -.rime 
constituie pentru noi un 
simbol al frăției și deplin»; ei .:uă:: 
drepturi; votăm pe conduc.?, rul șrump 
pătruns de cele mai Înalte revol-i-
ționare. ține la națion2,.jiii;l^ din Ro:fi r.. 
iubind naționalitatea mea maghiari. Ls fd cx 
pe propria lui națiune, iubind x
maghiară așa cum ii iubețte p-c
trăiesc și muncesc in patria no««tră —
Republica Socialistă Romania.

Sinteljzind drumul glonot pcrcwri de perrj 
noastră in anii construc'iei locialii m roiât- 
torul a spus : „în municipiul nostru — 
tirg de provincie înainte de eliberire. or<3.5 
mai mare și tot mai înfloritor a-iAri — «3:- 
tatea frățească dintre români «i maghivn 
găsește expresia in creații artistice cu r*_'irt*r 
ae simbol : au fost înălțate itatjj 
pe Emines cu. cei doi Bol ?rai. Bâîce-vu X 
Csoma Șan dor. Papiu Darian. A'.T-m Ia.--— El" 
exprimă un mare adevăr : faptul s-l. djgacrti 
politicii natioaale revoIuriOTsre a partiauku- 
trăiesc tradițiile cele noxie. ilri aLt po-
porului român, cit ale naii-ruui:lâ:ț>w COTL
locuitoare : ele do'.-e^ese ri =~» s
lumea umant-mulu: ;i â dervxx'Ăptt se ce:1 “ 1
neintreci?.â cMitîte. iar p.iîri.3 rră - a:.
înfloritoare a frâtiiei si egadxtâxtk
Sintem 0 țară <i us5 popor, fcb boi*a
senin omul crește mare și re^rirâ ?iber. is
reni dacă aceleia care i-« di: ^-3
mama. any-Lm gay rsuîî*T= r -e Li
call izbîndft a partidul 13 — a r.->’ -
rul — aducem multumin R r-
îută credință rehn rn&i F-* w fir'r*.
zmdirîi ai Xlî-*-i l*v—..
re e cupruvă ie sesruiopț-a; I
ir-.ur.a orre :< -fes*
g*- ^-î-
pr.:-* . v.;--a î~x.;r»

omagiu
prm Luxului ne;u tocai-pcxitux 
zre-îer azil z.~«C*y li frpte Ot * fi .
s.Tise in ‘-4
Intre C®Eg"ese-îe i. Xs-ie* |» SUs-let 
partidului sostru.

Struriur*Lâ pc a- sțrzcii uitriice. xrz*i-
logia se reeoriujjdă '.ii.unls e; 1 --
tinete fizzd reveMUazx ». dar. 4cea^'-« 
tivă. SitririiLim prm irt»cr4e> ». 
nle ior ccaiCiixă fapieîe de 
de spini iie epocii sos ire ricnm.-.f--»* 
adzica kr fiice de jutxDric ri.ie exzslL > sfixr- 
tivi tiză de mirta a operă c*>r.«iruria a po
porului rorr^ix de Partidul Cofz.u-.1-: Borna . 
față de sîu general. Iz -î N'C&l-e
Ceaușeii, ll

AntoloiAi Pen perii v« ewniinlila. expresie re
velatoare a iZ4ri:uitn creaxor »:ructural sakrtat 
de arta uma-.-mului rt.oiar:on?r rornân«c de 
azi. dă glaț de 1-. 1^-53 emoție umană, crezului 
civic-patriotic formulat în cuvinte memorabile 
de im uși secretarul general al partidului : ..Vă 
asigur c* nu ex«șîă nimic mai presus pentru 
mine decit cauza aocialhmului și comunismului 
in patria noarirL cauza bunăstării și măreției 
națiunii noastre socialiste, a independenței și 
suveranității sale- pentru care voi face totul și 
îmi voi închina întreaga mea activitate și viată 
Sub emblema unor asemenea înălțătoare cuvinte, 
scriitorii României da azi intimpină Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist Român.

Cronicar

tărind și dezvolfînd curentul de opinie înaintat, 
situat pe pozițiile umanismului revoluționar, 
făcind din fiecare cetățean un militant social 
conștient, un om demn, responsabil, rațional.

în cultură ne bucurăm de o mișcare artistică 
viguroasă și elevată, de talente autentice și 
foarte variate — lucru firesc la un popo- atit de 
înzestrat, creator al unei inestimabile zestre spi
rituale milenare. In anumite genuri putem spune 
cu mindrie că nu ne simțim cu nimic mai prejos 
decit țările cu mare faimă artistică. Apare, de 
aceea, cu atit mai nejustificată o anumită ten
dință provincială de a mima străinătatea tocmai 
in ceea ce are ea particular. Desigur, trebuie să 
ne împărtășim din tot ce e prețios și nou In ex
periența artistică a lumii, dar nu pentru a ne 
estompa individualitatea, ci, dimpotrivă, pen
tru a contura și mai bine originalitatea creației 
naționale. De ce să ne prefacem, intr-o operă 
sau alta, câ gindim și simțim ca alții din punct 
de vedere estetic, atunci cînd avem de exprimat 
• sensibilitate proprie, românească, extrem de 
interesantă și inedită, capabilă ea însăși să im- 
bogățeascâ și să diversifice cultura universali.. 
Doar și pini acum ne-am putut distinge numai 
prin mari o-.ginab ca Eminescu și Caragiale. 
Pir.ait Tstrati. Brăncuși sau George Enescu. Cea 
mai mare grețalâ pe care am putea-o face in 
artă ar fi aceea de a refuza să fim noi înșine, 
•xncnr.d experiența istorică și chiar existențială, 
cu . arat emorionantâ a poporului român, 
persor-Âlitstea sa demni de cel mai mare inte
re- r.j r.xkina’ aici, acasă, ci și pe plan universaL 
.re::va?l . Ci.nLarea României*, pe lingă cele- 
1a?.c ai.ribire 51 îndatoriri, o are și pe aceea de 
& f<-* :_li._ ta deplină dintre creația noastră 

.-'..i cc-uă h înțelepciunea, sensibilitatea, 
parxirularitâți spirituale ale po-
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- P’.—.y. r c :-V mai largă șl solidă pregă- 
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ADRIAN PAUNESCU: „lorii mileniului trei 
trebuie sâ găsească România 

așa cum o visează partidul nostru"
Adine impresionat de Cartea de istorie și 

de Cartea viselor lucide ale tării, care este 
Raportul secretarului nostru general, permite- 
ți-mi să mă adresez de-a dreptul autorului a- 
cestei opere politice, sociale, economice și mo
rale. Sîntem mîndri, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de viața, de lupta și de opera dumneavoastră. 
Sintem mîndri de inspirația șl clarviziunea cu 
care ați acționat și acționați pentru binele po
porului nostru, care nu uită, nu trebuie să uite, 
cumplita situație de remorcă, la care îl desti
naseră atîția.

Dar cu deplină sinceritate — a subliniat vorbi
torul — trebuie să spunem că România noastră 
de azi nu poate să ajungă la înaltul nivel de 
dezvoltare pe care-1 preconizează șeful statului 
și partidului nostru, pentru care luptă acest 
neobosit Erou, decît dacă noi toți vom înțelege 
că nu aprobind doar formal, din cap sau ridicînd 
miinile, să votăm progresul nostru, vom și rea
liza acest progres. A fl revoluționar nu mai 
poate Însemna azi doar a fi de acord cu revo
luția. ci înseamnă a participa activ ia revolu
ție. Unii și-au însușit obiceiul de a crede că 
participarea la un proces revoluționar înseamnă 
prezenta lor, cu cămăși bine scrobițe, la masa 
festivă de la sflrșltul acelui proces revoluționar.

Bătălia noului, dragi contemporani, a fost, în 
mod Incomparabil, preconizată, încă acum un 
deceniu. Tovarășul Ceaușescu a spus atunci că 
vor veni vremurile îrj care cel mai prețios 
zăcămint, cea mai bine cotată valută de pe 
piața mondială va fi gîndirea originală, mintea 
omenească, inteligența. Acele vremuri au sosit, 
tovarăși. Oare nu au existat cu adevărat minți 
care să gindească soluții tehnice nai? Eu cred 
că n-au existat destule conștiințe politice și 
morale care să întrerupă omenirea din praznicul 
la care se considera invitată pe veci. Cu o mare 
mindrie, cu o neasemuită mindrie, spun aici: 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost, și din acest 
punct de vedere, un vizionar realist și o con
știință îndrăzneață. Dar tovarășul Ceaușescu 
ne-a spus acestea și nouă, compatrioților săi. 
L-am aplaudat, ne-am entuziasmat, i-am trimis 
telegrame de aprobare și entuziasm, cei mai 
vajnici dintre noi au acționat în practică, dar 
unii, cind să punem in practică lupta pentru 
nou, ne-am izbit de greutăți, ne-am cam domo
lit, ne-am cam oprit la aplauze. Aplauzele sint 
la noi un semn de angajament, prima formă 
și cea mai la indemînă a unei adeziuni. Miinile 
noastre sint făcute să muncească și, cu autori
tatea ciștigată prin muncă, să aplaude. Vreau 
să declar, aici, că puterea noastră stă în capa; 
citatea de a da întruchipare concretă adeziunii 
de principiu. Marelui nostru om de omenie îi 
sintem încă datori cu fapte care să concretizeze 
aplauzele noastre de adeziune.

Referindu-se, in spirit critic șt autocritic, la 
rosturile presei, vorbitorul a arătat că aceasta 
ar trebui sd sa constituie mai mult, mai curajos 
și mai neînduplecat intr-a instanță puternică de 
cercetare a relațiilor, a concordantei dintre 
fapte fi vorbe. N-am făcut destul, nici noi la 
..Flacăra", nici alte gazete șl ziare, pentru urmă
rirea la fața locului a telului in care sint duse 
la îndeplinire sarcinile, indicațiile secretarului 
general al partidului. N-am făcut destul nici 
pentru punerea In evidență a faptului că unele 
prevederi legale se cuvin îmbunătățite, iar 
unele legi să fie aplicate, nu obstrucționate de 
instrucțiuni și circulare. N-am făcut destul pen
tru a informa conducerea partidului că încă 
nu s-a creat destul In realitate necesarul climat 
de emulație și efervescență a valorilor. încă, 
la noi, inventatorii umblă ei, după un loc unde 
jă-și plaseze invențiile și noutățile, in loc ca 
ministerele de resort să se transforme în adevă
rate focare ale spiritului revoluționar și luptei 
pentru nou. Problemele cointeresării materiale 
nu sint încă rezolvate plnă la capăt. Să co
interesăm mai elastic pe oamenii muncii, atît 
in rezolvarea sarcinilor curente, cit și în des
coperirea noului, in elaborarea de către ei a 
unor idei originale, pe măsura nevoilor țării și 
ale vremii, concretizind luminoasa concepție 
despre spiritul revoluționar și dezvoltare a to
varășului Ceaușescu, concepție pusă din nou în 
relief de Raportul față de Congres. Risipirea 
g.ndlrii originale românești este, cel puțin, tot 
r.:r. de gravă ca risipirea materiilor prime și 
l mbustibilului.

NIKOLAIS BERWANGER: „România noastră,
mai presus de toate, este și va fi mamă bună
pentru toți cei drepți
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Unitatea li “Țtafc*--.ia frațeasrA. resm poteri ta de 
seamă a unității morale șl «ocia 1-poftiiae a po
porului, este o realitate Uloricâ, in trudi Roma
nia noastră, mai presus de toate, «sta p va fi 
mamâ buni pentru toți cei drepți in euget ți 
faptă. Această unitate |i prieteni* frățească a 
Izvorlt din aspirațiile comune pențru făurirea 
unei vieți mai bune, pentru urmarea neebătutâ 
a căii spre progres pace, spre comunism ■ 
patriei. Idee a unității |i frăției oamenilor, fără 
deosebire de naționalitate, s-a numărat întot
deauna printre marile valori perena alg ideolo
giei P.C.R., care s-a orientat in mod itrâlucit 
după democratismul consecvent in rezolvarea 
tuturor problemelor și situațiilor ivite pe par
cursul revoluționarului proces de transformare 
fundamentală a României. Ridicată de către 
partid pe o treaptă pouâ, superioară, îmbogățită 
prin excepționalele contribuții ale secretarului 
general, avind la temelie egalitatea deplină in 
drepturi a tuturor cetățenilor, ea s-a îmbogățit 
mereu cu sensuri noi : unitatea deplină in

Mai avem multe de făcut, a continuat vorbi
torul. Dacă ar fi să mă refer în continuare la 
domeniul meu de activitate, aș spune că presa 
noastră are de înfrint monotonia și stereotipia, 
precum și comoditatea cazurilor deja rezolvate. 
Prea des ne așezăm noi la stirșitul evenimen
telor, sîntem prea constatativf, prea puțin dis
puși să riscăm o luptă, sîntem prea nărăviți 
la lipsa de culoare și de pasiune. E tot atît de 
adevărat că problemele materiale ale apariției 
și administrării presei nu sint pe deplin re
zolvate. Așteptăm și noi din partea ministere
lor de resort, utilaje tipografice moderne șl 
hîrtie mai bună și mai îndestulătoare pentru tați 
cititorii noștri. Așa cum așteptăm — și trebuie 
să trecem mai hotărît de la așteptare la acțiune 
— ca presa noastră comunistă să fie mai bine 
imformată și să informeze mai bine, să fie 
variată și combativă, să nu se teamă de nimic 
decît de neadevăr și de nefolos.

Congresul al XII-lea trebuie să însemne și 
pentru presă și pentru cultură un mare impuls. 
De la presa făcută prea adesea de grefieri 
plictisiți ai realității, de la cultura cu gust de 
vegetație de seră citeodată, trebuie să trecem 
total — iată ce ne arată acest Congres — la 
o presă revoluționară, la o cultură revoluționară 
nu doar în sensul că sînt de acord cu revolu
ția, ci mai ales în sensul că luptă, cu mijloacele 
lor specifice, pentru înfăptuirea revoluției, ca 
să reliefeze convingător, noua condiție umană. 
Stimați tovarăși, mai avem 20 de ani pînă la 
încheierea nu numai a patru cincinale, nu nu
mai a unui veac, ci și a mileniului doi. Zorii 
mileniului trei trebuie să găsească România 
așa cum o visează partidul nostru, așa cum o 
anunță acest important Congres, așa cum o 
vede, și în Raportul prezentat Congresului, cu 
puternica sa capacitate de a Înțelege prezentul 
și de a prospecta și determina viitorul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu: o țară puternic dezvoltată, 
cu o industrie strălucită, cu o agricultură sănă
toasă, cu o cultură demnă, cu o știință te
merară, o țară a oamenilor — oameni, neatir- 
nată de conjuncturi, liniștită și creatoare de 
liniște, pe pămîntul strămoșilor noștri, o tară 
în care comunismul nu va însemna somn și 
consum, ci va fi portretul suprem al omeniei 
și omului.

Vremea noastră poate fi intitulată pe drept 
cuvînt Epoca Renașterii socialiste a Româpiej. 
Toți cetățenii țării, că sint români, că sint 
maghiari, că sînt germani, că sînt sîrbi, ucrai
neni, evrei, înfăptuiesc, sub conducerea parti
dului, această renaștere și se bucură de roadele 
ei. Greutățile care există, necazurile, privațiu
nile sint ale tuturor, cum ale tuturor sint fi 
bucuriile și nădejdile.

Acest popor șl-a găsit, prin partidul comuniș
tilor, garanția de durată și prospețime, omul 
prin care se exprimă și unitatea națională, și 
hărnicia, și îndrăzneala, și înțelepciunea, și pu
terea de a înțelege șl de a purta misia noastră 
în lume. Acest om este tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu. Realegerea sa In fruntea partidului 
face parte din viața noastră, cum fac parte 
Munții Carpați din geografia României. 
Permiteți-mi, tovarăși

să vă mai spun ceva, 
Simțirea dumnevoaslră,

însă cu vorba mea,
In ora de sorginte milenară 
A unei noi renașteri românești, 
în ora cînd, pentru această țară, 
Ca un abrupt accent de

primăvară 
Răsare soarele la București.

Trăiască-n sănătate
cîrmaciul țării noastre,

Conducător de tară, 
condwător de oaste,

Trăiască omul țărl|, eroul ei viteaz 
Că-n grija Iui se află

poporul nostru azi,
El omului de mline li este

temelia,
Trăiască Libertatea J

Trăiască România
Trăiască Ceaușescu,

Partidul și Poporul!
Trăiască România!

Țrăiască Tricolorul!

in cuget și in fapta'*
lupta comună pentru edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, pentru înflori
rea patriei comune — România socialista. /» 
aceeași ordine de idei, vorbitorul a subliniat că 
patria înseamnă nu numai țara in care trăiești, 
pămîntul strămoșesc. Noțiunea este mult mai 
complexă, incluzind și toate valorile materiile 
și spirituale create in comun pe acest pâmînt 
de-a lungul veacurilor, înseamnă și lupta co
muna pentru idealuri înălțătoare, Înseamnă I* 
bucuriile și satisfacțiile comune pentru realiză
rile socialismului. Subliniez că și conaționalii 
mea înțeleg astfel conceptul de patrie și de
monstrează prin faptele muncii că această pa
trie comună ocupi locul de cinste In Inima și 
gindul kw. „Avem cu toți sarcina și obligația 
față de popwl român, de viitorul patriei sq- 
saLisie. să irJ.&rim și să dezvoltăm această co- 
Lsocrare*. oe-a Indicat wcr«tarul general, to- 

Nicolae Ceautairu. Acest imperativ 
l-am înțeles cu toții și l-am transpus in reali- 
U-e. nuutmd șî in continuare pentru înfăptuirea 
lui. Ne simeni cu adevărat membri egali al go- 
r ■ ,-.t ji ne facem datoria față de
patrie. Aceste acărvăruri rtmin legămint și an
gajament ferw.. așa cum ne-a învățat partidul 
și cea mal Cinsti pentru noi e^ta convin
gerea că patria și partidul nu se îndoiesc de 
euvintul nostru dat.

Fericit va fi acel popor care se adună sub 
stejarul strâoin pentru a discuta în comun 
problemele publice — a spus acum mai bine 
gc două veacuri na mira cărturar al Europei. 
Arerisfij metaforă a devenit la noi o realitate 

Fbrmul nostru, al comuniștilor Rojnâ- 
me. s-a întrunit pentru luarea deciziilor in 
cocnun. du^ consultarea mai dor. caracteristică 
eses^aiă a democrației noastre socialiste și a 
■ rUriîă:d P.CJL In frunte cu secretarul gene
ral to arâșul Nicolae Ceaușescu. Sint convins 
că rezultatele lucrărilor Congresului al XII-lea 
vor alcătui nul pagini de iur In istoria patriei 
noAîUt in viața poporului nostru, care, sub 
conducerea partidului și a personalității de 
prun rang ■ secretarului general a pășit ferm, 
neabătut și Încrezător pe drumul înfloririi 
României, care șl-a dștigat cea mai mare pre
țuire internaporială in milenara sa istorie.

Referusdtt-se ta fapftd că germanii care tră
iesc ia România socialistă văd la secretâ
nd pexerttf al ^arttdalui, tovarășul Nicolae 
Ceameacv, ui nsibol «1 legăturilor de priete
nia djaîrt rpnăai și germani, legături istori
cește făurue ia coadijule unor mari tensiuni, 
delegatul de la Timiș a tublintai că cetățenii de 
naționalitate germană vor acționa și in conti
nuare in spiritul acestor legături tradiționale, 
in spiritul gindirfi partidului noitru. contribuind 
prin tot ce au mai nobil la înflorirea patriei 
române. Aceati ne este crezul, căci : „Plaiul 
natal nu iste un tren i din care poți cobori 
oricând / plaiul natal face parte din sufletul 
nostru / iar sufletul nostru nu poate fl șters / 
niciodată și de nimeni / ca o tablă de școală / 
un singur plai natal avem noi / locul unde ne-a 
vegheat mama in leagăn / unde-am îngînal 
primul cuvint / locul unde ne-a străfulgerat i 
intiia iubire / unde dorm oseminte prin amin
tiri / cine simte aceasta j nu va serje nici
odată / de undeva de pe Rin / sau din Pădurea 
Neagră / scrisori lungi de disperare / fiindcă 
suferă de o boală ] fără de leac / dorul după 
plaiul natal".

8M.ru


Să înălțăm columnă, să punem temelii
MIHAI BENIUC
Din sala congreselor
Toți au venit în inimă cu vise, 
Cu alte inimi de popor trimise,
Poporul care-a stat la sfat ți s-a-nțeles 
Ce gînd și simț trimite la Congres.

Privesc vr-un delegat și zic in sine-mi : 
Acesta oare are cite inemi ?
C-otita lume bună și mai dreaptă 
?e seama celor ce muncesc așteaptă.

Sint inimile-n piept ca un ciorchine 
Ce din vr-un colț de țară-a<cea vine 
Și stau cu ele ca niște ulcioare
In jurul unui munte de :rvoare-

Și călăuza de izvoare-n munte 
Stă, fiul de popor, ales in frunte 
Și-mparte-nțelepaune pe dreptate 
S-ajungă pe meleaguri depărtate.

Aceasta-i sala de Congres : oi munte 
Cu Nicolae Ceaușescu-n frunte.

TRAIAN IANCU
Stegarul României
Ce monument a făurit popon 
Congresul comuniștilor ne spune.
0 lume nouă-n care vi torul.
E realitate I Și e și minune I

E zborul nalt, pe care l-ou vsat 
Străbunii toți, ce-au devenit eroi : 
N-a fost, de mii de oni. pinâ la noi. 
Un vis mai mindru, mai odevorat !

Ce bucurie poate să răsară,
Mai mare ca oeeastâ Bucure î 
Pe care, prin partid, o primăvară, 
A devenit iubita Românie . ..

De-aceea jurămintul minunat 
lnflaare-n suflet, graw mărturisit.
Omul devine cel mai brav sa oat, 
Sâ apere tot ce s-a eonstrurt...

Stegarul României l-am ales.
Al vieții noastre drepte, far și ghid. 
Cu Ceausescu, pnn ocest Congres, 
Se-nalță fruntea țării prin Partid I

VICTOR NISTEA
Cuvint
din cuvintul mulțimii
O singură voce nu ajunge să te eînt : • 
ar trebui sa vina corul albinelor, 
ar trebui să vină cintecul apelor, 
ar trebui să asude trimbița eroului 
ajuns in piscul albastru — pomit înaintea mea 
cu o flacără purpurie, 
ar trebui să te cinte fecioarele ce torc 
pînza noului steag de Victorii, 
ar trebui să te cinte prin glasul unui întreg 
popor : Eminescu I

Eu pot doar să spun că alerg pe șesul 
înfloritei aurore și că repet o muncă 
ce-o face albina de our : 
ea-mi cunoaște fagurele inimii.
ea-mi ridică fața în sărbătoarea soarelui, 
ea-mi întrece mii ni le prelungite-n corola 
crescută pe trupul tău.
Eu port o pînză-nfășurotă pe umărul liber 
și zorii așează în trandafirul grădinilor 
strălucire !

O singură voce nu ajunge să te cînt, 
dar iată mulțimile 
nimic nu le poate opri : 
voi fi cuvînt din cuvîntul
Lor !

I0AN ȘERB
Făt Frumos in țara omeniei
Te-ntrupi, o undă.-n cosmosul visării, 
Ce-și caută perechea să iubească...
Un sunet lin în doina omenească.
Ce-ar vrea durerea-n lume s-asfințească.
Un fulger treci pe cerul nepăsării,
Ce sfîșie oceanu-ntunecării.
Ești bucium sfînt din care cîntă veacul] 
Vestești dreptatea ce-o rîvni săracul.

Tu ești un gînd răzleț, gîndit de-o lume, 
Ce dăruit e Evului ce vine ;
O mladă pe-a trecutului ruine, 
Ce-adie azi miresme tari de Bine.
Ești inima ce bate-n lume-anume 
in lupta vieții-n veci eroi sâ-ndrume.
Cînți bucuria celor ce pe drept înving 
Și plîngi tristețea oamenilor ce mai plîng.

Pe gura cea de rai renaști din veac în veac. 
Tu, Prometeu ol vechiului meu neam de șerbi. 
Păstrezi speranță-n suflet, prospețimi de ierbi 
Și scrisă-n ochi blîndețea puilor de cerbi. 
Mi-nluminezi din veac neamul romano-dac... 
Comori de-ovint și cînt în duhu-etem îți zac. 
Cu pioșie-n gînd iubirea ți-o trimit..
Spre-al Mioriței baci, spre meșterul din mit 
Prin vis ne-arăți a dragostei cetate,
Profetic dor spre poarta d te mină: 
„Aici e Omul domn, pe viață, soartă!
Pe țărmii Bucuriei jalea-i moartă. 
Noroc infloare-n ramuri de dreptate._ 
De ai credința-n Bine nu te-abate 
Pîn'cer coboară pe pămint.. și tu-n mormint!" 
Pe poartă ce-ai citit, destăinui lumii-n cînt

Ești visul prigonit de fericire... 
Din lira-ți soare orfic va rămine.
Desprins din țărmii basmelor bâtrine, 
Rivnești s-aduci o rază azi din mîine.
Ești mag în templul necuprins, in Fire, 
Răsfrîngi în imn ce poate să te mire, 
Căci ai venit în lumea albă să te miri, 
Sâ lupți pentru ai tăi, legenda sâ le-n firi.

Ești dorul-dor mistuitor de viitor.» 
Oșteanul-gînd cu totu-a vremii mele.
Tragi perspectiva omului spre stele 
Din tinda vieții lumii fără jele.
Tu vei trăi de-a pururi, de vis-dor, -izvor, 
In panteonu-nchipuirii-unui popor.
Ești aripa-Omenirii ce-o să vină, 
Țării-Omeniei în lumină lină!

Știința despre om — 
cunoaștere și acțiune

xistâ mai multe moduri de a reacționa 
m fa(a unei cărți noi- recent apărută 
te librării ți. firește, de îndată „achi- 
z.țioaaLă~ per.tru biblioteca personala. 

De exempiu. ttaree de lucidă resemnare, in ceea 
ce-1 pnreție mai ales pe (să-i spunem astfel) 
autorul profesionist, la gindul că. vrind nevi ind, 
va trebui sâ amine «iar die lectura efectivă a 
i oii—uhd sau * volume Lor m cauză, nu se poa
te Loturi constitui ți in gest reflex de totală înă
bușire a ciaTneitAții intelectuale imediate. Și 
atunci cestul reflex care iți afirmă prerogati
vele- uratuzintfa-ne realmente, căci numai râs- 
ptmxmd nitotxânkor tui riniem rapahilj a ne 
mai coneeocn asupra a ceea ce avem de in- 
depm* in acei moment, este aceia al ^răsfoi- 
nf conaeanpiam e a opului- Operația apare cu 
1LI mal presantă țL la urma urmei. Intr-ade
văr Îmi*] K nare in ordine afectiv-intelectuală, in 
aipsaptie dud este vorba de un anumit tip de 
rărți. Mfecâ de acele cărți ivind un expres ca
racter taMXrvdiv fi informational ți care, pe 
deas<ira_ ou retdamă o lectură integrali. im- 
pfici. ordonată: ram ae spune, o lectură de la 
a La l Fără că privilegiul unui aseme
nea gest reflex cu semnificație de sondaj strict 
r-imimcrru in aria reacțiiior pasional-afective 
revine in prunul rind tomurilor cu profil acu
zat enddopedic.

TntimpL fare ca zilele acestea să fi ..achi
ziționat*" lucrarea intitulată Dicționar de etnolo
gie a hli Romulus Vulcănescu, eminent specia
list contemporan in materie, apărută in exce
lenta ți definitiv consacrata colecție Dicționa
rele ^Albatros". Dat fiind, pe de o parte, pro
filul tematic al dicționarului, iar pe de altă par
te. avind in vedere postura de lector amator a 
subsemnatului, este lesne de înțeles că cel din
ții gînd a țintit la parcurgerea articolelor ce se 
referă la noțiunile și conceptele de bază pro
prii etnologiei; această știință care, cum exact 
arăta și profesorul Romulus Vulcănescu în pre
fața lucrării sale, „în contextul istoric al cer
cetărilor actuale (...) s-a impus ca o știință fun
damentală, complexă, polivalentă și aplicativă, 
pusă in serviciul progresului contemporan4*.

Așadar, minați de un atare instinct, evident, 
articolul consacrat noțiunii om și-a cerut pri
mul dreptul la atenție. Remarcabil prin ținuta 
sa succint monografică, prin bogăția datelor și 
prin acuitatea definițiilor, trebuie totuși să măr
turisim că textul inserat în dreptul conceptului 
HOMO ne-a reținut in chip special interesul 
datorită celor conținute în a doua sa parte. Anu
me, ne referim la disocierile și definițiile pe 
rarp cercetătorul savant le propune atenției în
cep in d cu momentul cînd „punctează'4 asupra 
pluralității de sensuri derivate din sintagma- 
zoncept homo-sapiens, cum bine știm cu toții, 
magistral definită in structura ei esențială de 
Fr. Engels in Rolul muncii... („munca este pri
ma condiție de bază a vieții omenești in ge-

Cartea istoriei 
deschisă spre mîine

• ncandescența zilelor de activitate efer- 
Ivescentă. amplificată de reverberația 

multi dimensionată din inimile noastre, 
a celor care am participat indirect la 

lucrările Congresului și care am trimis votul 
unanim de adeziune prin aleșii noștri — cei mai 
buni dintre cei mai buni — comuniștii — au ex
primat prin votul lor votul nostru, acordul to
tal. îngemănare de voințe unite, la marele fo
rum comunist ce a deschis o nouă filă din epo
peea muncii, nemaiintilnită pină azi, în cartea 
purpurie a istoriei noastre fierbinți.

Congresul al XII-lea al Partidului Comunist 
Român a fost tribuna deschisă a întregului po
por și va purta pecetea muncii noastre viitoare 
prin schițarea noii fizionomii a Patriei noastre 
socialiste.

„Obiectivul fundamental al viitorului plan cin
cinal — arăta secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in strălucita expu- 
nere-raport, sinteză de o clarviziune excep
țională — îl constituie continuarea, pe o treaplă 
superioară, a îndeplinirii Programului partidului, 
creșterea in ritm susținut a economiei naționale, 
afirmarea cu putere a revoluției tehnico-științi- 
fice în toate domeniile, trecerea la o nouă ca
litate a întregii activități economico-sociale. Pe 
această bază se asigură consolidarea și mai pu
ternică a modului de producție socialist, ridica
rea gradului de civilizație a întregului popor, 
întărirea forței materiale și spirituale a țării, 
a independenței și suveranității României so
cialiste".

înălțătoare gînduri au răsunat din toate piep
turile deschise spre lumină, împrăștiind mireas
ma dulce a trudei prin și pentru popor, ridicîn- 
du-ne cu fiecare faptă și gînd spre culmile ce
tății comuniste. Comuniștii-delegați au adus 
cu ei fapte înălțătoare, un raport plin de semnifi
cații, dovedind că noi toți sîntem hotărîți să 
înfăptuim toate prevederile înaltului forum co
munist, configurînd istorie veșnic nouă pentru 
Țară.

Istoria se creează prin voință, prin noi și 
pentru noi înșine. Era nouă — istoria noastră 
nouă. Cartea istoriei stă cu pagini încă nescrise: 
pentru viitor, ca apoi noi, prin dăruirea totală, 
să înscriem pe aceste pagini, rămase încă albe, 
cu litere de aur puterea întregii noastre făp
turi, in stare să alerge spre împliniri, mode- 
lînd pe harta României viața îndestulată pentru 
toți cei care trăiesc pe acest pămint rodnic și 
sfint.

Istoria se face prin oameni, prin milioanele 
ce dăltuiesc existența de azi și de mîine. Oa
meni și fapte. Oameni care făuresc istorie.

Și ochii ageri ai Conducătorului reales ve
ghează asupra faptelor și conștiințelor noastre 
de făurari, indrumindu-ne cu voința-1 fermă 
și clarvăzătoare spre zorile zilelor ce vor veni.

Pecetea muncii este dăltuită in directive, ce 
ne schițează orizonturile noilor date de muncă. 
Și incandescența zilelor trecute respiră sigur spre 
viitor. Avem siguranța piinii calde de azi și a 
celei de mîine. Avem un drum ales, al nostru 
propriu, spre destinul nostru comunist. Capaci
tatea noastră rezidă în forța unită, călăuzită de 
mina ci gură a forului conducător. Omul reales 
să ne conducă pașii pentru culegerea roadelor 
bogate de piine și civilizație, omul de omenie, 
bravul ostaș al Tării, este alături de noi în fie
care clipă și iși are. perpetuu, locul de muncă 
pe vastele șantiere ale muncii, și, cot la cot cu 
noi. făurește istorie.

Iar dacă Țara este îndestulată cu oțel, piine 
și vetre luminoase și dacă România este acum 
un factor activ pentru dezideratele omenirii de 
a trăi in pace, intr-o ordine nouă și de cola
borare dintre state, luptă continuă ce îșl așteaptă 
noi împliniri întru demnitatea fiecărui om de pe 
globul nostru pămintesc, este pentru că marele 
Om al Tării nu-și cruță nici o clipă forțele pen
tru realizarea, împreună cu toată lumea, a unei 
lumi noi, mai drepte.

Și dacă in sufletele noastre sînt dăltuite ca
ratele multicolore ale culturii și civilizației, ce 
se înscriu in circuitul mondial de valori, izvo- 
rind din sufletele noastre supraîncălzite în bă
tălia pentru rodul frumosului, atunci cultura, 
este pe veci așezată straturi peste straturi, pe 
trepte de trăinicie și penetrează, zi cu zi, ceas 
cu ceas, în inimile noastre, dăruindu-ne lumina 
atit de mult rîvnită altădată. 

nere. șl anume in asemenea măsură, incit, in- 
Ir-un anumit sens, trebuie spus că ea l-a creat 
chiar pe om însuși")- Aflăm astfel câ accepția 
originar antropologică a conceptului a stimulat 
o impresionantă gamă de prelaări și adaptări 
înscrise in sf«*a diferitelor știiaț* despre : 
lingvistica operează cu conceptul have laqaeE^. 
psihanaliza cu conceptul haaa eratiras. pedago
gia cu conceptul teama lu de as, filozofia cult-, 
cu conceptul teama sițwifieaas. istoria religiilor 
cu conceptul teama religiassas. politica și eco
nomia cu conceptul hama laber etc. După ex
plicațiile de rigoare menite a indica sensul imuia 
sau altuia din aceste concepte, autorul încheie 
articolul despre HOMO cu următoarele fraze: 
„Etnologia este insă preocupată de nevoia con
stantă a omului de a se autocunoaște și autode
fini in raport cu activitățile lui hi o-fiziologice. 
d3 îho-sociale, istorico-culturale eto-, prin care 
iși justifică astfel existența. De aceea concep
tele rezultate din interpretarea multiplă a lui 
H(OMO) trebuie luate ra părți constitutive ale 
„dialecticii biologicului cu socialul-.**

Sublinierea din urmă ne aparține. intrucit, 
dacă ni se îngăduie, prin aceasta dorim să rele
văm ceea ce am numi partea de „lecție prac
tică- pe care ne-o însușim odată cu lectura ar
ticolului in discuție inserat în lucrarea profeso
rului Romulus Vulcănescu. Și, la urma urmei, 
de ce nu ne-am putea îngădui o asemenea lec
tură, de vreme ce șansa „lecției practice** despre 
care vorbeam mai înainte de a se converti in 
lecție de viață organic implintată in solul exis
tenței omului din România contemporana nu 
mai comportă nici un fel de dubiu?

„Este necesar — citim în marele Raport-Cartă 
la cel de-al XII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — să pornipi permanent de la faptul 
că întreaga dezvoltare a lumii este rezultatul 
evoluției dialectice neîntrerupte a naturii și uni
versului, precum și rezultatul muncii omului, al 
lărgirii orizontului său de cunoaștere. Prin mun
că și gindire. omul s-a format pe sine și s-a au
to perfecționat mereu, transformînd, totodată, 
natura și societatea. Conform acestei viziuni re
voluționare, realității însăși, nu există fenomene 
ce nu pot fi cunoscute, ci numai care nu au 
fost încă cunoscute, dar pot și vor fi cunoscute 
prin munca și gîndirea omului, aceasta asigu- 
rind, totodată, transformarea înnoitoare a na
turii și societății, progresul și civilizația umană11.

Hermeneutica implicită a Raportului, așadar, o 
confirmă în chip tulburător pe aceea degajată de 
lectura dedicată exegezelor ce au în centrul a- 
tenției marile concepte chemate a acționa în 
cimpul științei despre om. Ceea ce, din unghi 
profund uman, constituie însăși esența axiolo
gică a problemei.

Nicolae Ciobanu

„Munca este uriașul laborator în care se plă
mădesc personalitățile cu adevărat proeminente, 
— se arată în raportul prezentat la Congres de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — se afirmă talente 
autentice, se nasc geniile, se făuresc capodope
rele — atît pe planul creației materiale, cit și 
al culturii. Inspirîndu-se din impresionantul ta
blou pe care îl oferă marea ctitorie socialistă a 
poporului și participind ei înșiși la munca eroică 
pentru zidirea noii orinduiri. scriitorii și artiștii 
vor putea dura opere nemuritoare, mărturii 
emoționante ale eelei mai grandioase epoci din 
istoria României".

Bătălia va începe chiar de azi, fără nici o 
amînare, ca să așezăm la temelia de granit a 
Țării, cu fiecare clipă de rodnicie, noi deveniri 
în noile condiții de viață.

Și viața noastră pulsează ca o singură inimă 
fierbinte ale cărei măreții ne ridică treptat spre 
zorile comunismului de mîine.

Horvath Dezideriu

Ascultînd foșnetul 
cîmpiilor

A ntr-un fel sau altul, toți oamenii aces-

Itor locuri avem legătură cu agricul
tura, fie că ne-am născut și trăim la 
sat, fie că sîntem citadini prin obirșie 
sau prin adopțiune. Pentru că pc masa noastră, 

a tuturor, se află zilnic pîinea cea rumenă și 
curată, zămislită de acest pămint binecuvintat ; 
pentru că toți consumăm zilnic produse agricole 
— și lapte, și carne, și ouă. și fructe, și cite-or 
mai fi ; șl toți ne îmbrăcăm și ne încălțăm — 
după sezon și nu în ultimul rind după modă ! 
—. iar materiile prime pentru Îmbrăcăminte și 
încălțăminte sînt, în bună măsură, de prove
niență agricolă.

Ca fiu al satului, care cu toate că trăiesc de 
ani de zile în mediul urban, o bună parte din 
ființa mea a rămas intr-un cătun de pe Mureș, 
am citit cu o bătaie de inimă în plus capitolul 
rezervat agriculturii din istoricul Raport al 
Comitetului Central, prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul partidului. Iată 
o cifră de-a dreptul impresionantă : in cincina
lul următor se vor aloca pentru agricultură in
vestiții în valoare de circa 155 miliarde lei. cu 
22 miliarde lei peste prevederile din Directive. 
Și iată o altă cifră : în anul 1985 producția de 
cereale — principalul sector al agriculturii noas
tre — va ajunge la 27—28 milioane tone. Deci, 
peste o tonă de cereale, anual, de fiecare locui
tor al țării 1 Pentru aceasta, sublinia secretarul 
general al partidului în istoricul document, „un 
obiectiv esențial al cincinalului viitor este în
făptuirea unei profunde revoluții agrare cuprin- 
zînd atît baza tehnico-materială cit și organi
zarea producției. Așadar, este vorba de o adevă
rată revoluție economică, care va lansa satul ro
mânesc, orașele agro-industriale nou-inființate pe 
harta patriei și însăși patria în ansamblul ei, 
pe-o nouă orbită și mai înaltă, cu consecințe 
dintre cele mai favorabile pentru oameni. în
deosebi pentru cei care poartă cu mindrie 
înnobilată de veacuri blazonul de țărani.

In capitolul la care mă refer este vorba de 
„mecanizare complexă", de „fond funciar", de 
i.asolamente", de „chimizare a producției" — 
termeni în aparență pur tehnici. Acești termeni, 
însă, primesc brusc virtuți lirice ; analizindu-i 
cît de cît, dincolo de „tehnicismul" lor. vei 
observa recoltele superioare obținute pe cimnuri 
și in livezi, în cincinalul care vine, vei simți și 
mai aromitor mirosul piinii suind din vatra 
străbună.

Mecanizare complexă, asolamente, chimizare 
a producției s-au folosit și pînâ acum, cu ose
bire în ultimii ani, pe ogoarele române unde se 
practică și în prezent o agricultură modernă 
Dovadă : miile de kilograme de cereale obți
nute la hectar acolo unde înainte vreme abia

Curajul 
marilor adevăruri

șa cum ne-am așteptat in lunga și la
borioasa etapă de pregătire, Congresul 
al XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân a venit ca un puternic și luminos 

diriguitor spre viitorul socialist și comunist al 
țării. A venit și s-a desfășurat nu numai in 
sălile fremătinde de entuziasm din Capitală, ci 
și in conștiința întregului popor. Radio-televi- 
ziunea, presa au simultaneizat dezbaterile și fie
care am avut impresia, dacă nu chiar certitu
dinea, că am participat direct și că fiecare 
ne-am spus cuvîntul de la tribuna acestui mare 
forum, care ne reprezintă, ne întruchipează, 
gindește, glăsuiește și exprimă precum noi în
șine am gîndi, am glăsui și exprima. Țara în
treagă a simțit câ-i bate inima în ritmul ini
mii celor trimiși de noi să ne reprezinte la 
Congres. Niciodată participarea democratică n-a 
fost mai integrală, n-a cuprins intr-adevăr, ală
turi de comuniști, întregul popor, ca acest al 
XII-lea Congres. Și niciodată, parcă, un Raport 
al Comitetului Central cu privire la activitatea 
Partidului Comunist Român n-a avut amplitudi
nea, bogăția de idei, curajul marilor adevăruri, 
și puterea infuziei de optimism în conștiința 
noastră ca Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în fața acestui înalt forum, in 
fața întregii țări și chiar în fața întregii lumi.

Sint în textul acestui Raport, care conturează 
dezvoltarea luminoasă a României, sute de idei 
de o însemnătate fără precedent în viața și is
toria noastră. Și, implicit, în istoria generală a 
lumii contemporane. Evoc un singur aspect : 
acela legat direct de profesiunea și activitatea 
mea — dezvoltarea învățămintului de toate gra
dele. Constat cu înclntare că nu poate fi o bu
curie și o mindrie mai mare pentru cineva care 
profesează, de o viață, instrucția și educația ti
neretului. decit să constate că dezvoltarea, in 
continuare, a învățâmîntului se înscrie ca un 
obiectiv esențial al cincinalului viitor. Că 
această dezvoltare se face pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii. Că opera de 
politehnizare a școlii, vitală pentru progresul, 
pentru soarta tineretului care trebuie să facă 
față multiplelor și repede schimbătoarelor for
me ale vieții moderne, se va urma, cu aceeași 
grijă și o tenacitate sporită. Că procesul inte
grării strinse cu producția și cercetarea va 
continua să facă din muncă un stimul educa
tiv și rodnic, o dovadă de netăgăduit că fiecare 
ins, de orice virstă, în societatea socialistă este 
util, este rotița intrinsecă a mersului înainte, 
este celula' perfect integrată în întregul orga
nism care, nicîcînd, nu-și va putea îngădui s-o 
neglijeze ori s-o elimine din componența sa, 
așa cum se întîmplă în alte societăți concepute 
pe baza lui „homo homini lupus", pe baza lui 
„stoarce-1 ca pc lămîie și aruncă-1 la gunoi".

Dar, totodată, Raportul pune un accent ma
jor pe organizarea temeinică a forței de muncă, 
pe generalizarea procesului de reciclare a ca
drelor, pe ceea ce se numește, în marele iureș 
al dezvoltării științei moderne, perfecționarea 

se realizau 200—300 de kg ; dovadă : cea mai 
ridicată recoltă de griu din istoria țării înre
gistrată anul trecut și cea mai mare recoltă de 
porumb din toate timpurile înregistrată Ia noi 
in anul actualului Congres al partidului. Su
perlativele ar putea, desigur, continua : ele 
există și la alte culturi agricole. Dar cea mai 
elocventă adeverire că prin cooperativizarea 
agriculturii și. in general, prin politica dusă de 
partid in domeniul agrar satul românesc a făcut 
un impresionant salt spre progres și civilizație 
este însăși fața localităților noastre rurale, este 
însăși traiul oamenilor de aici.

Citesc cifra uriașelor investiții, de 155 de mi
liarde lei, care se vor face în agricultura în 
dnânalul 1981—1985. Și văd cu ochii minții 
acest salt, această devenire a satului românesc 
contemporan, de neimaginat abia cu cițiva ani 
in urmă, in copilăria mea, de pildă. Prin anti
teză. iată, revăd gestul simbolic, plin de 
profunde semnificații, al tatălui meu, resfirînd 
cu mina sămința de griu in cele patru vinturi ; 
un om bătind ogorul de la un capăt la altul, 
cu tacul pe umăr, printre brazde de-o palmă, 
nâd&jduind intr-o recoltă cit de cît rezonabilă 
pentru familia lui numeroasă.

Citesc cifrele istoricului Raport la Congres, și 
în memorie imi vine satul natal — Călugăreni 
— din cimpia de lingă Mureș a Banatului, sat 
ieșit de cițiva ani. biruitor, la lumină. Inima 
mea întreagă bate acolo : se bucură de nașterea 
fiecărui copil și triumfă la fiecare izbindâ a 
satului. Știu : mica localitate este pe mîini 
bune — are in fruntea ei un destoinic bărbat, 
unul dintre gospodarii fruntași ai județului 
Arad, pe tinărul inginer agronom Mihai Halat, 
președintele cooperativei agricole de producție, 
cooperativă al cărei perimetru se Întinde pe 
hotarele a trei localități învecinate. Atunci, in 
1971. cind oamenii l-au investit cu această inaltă 
funcție, era cel mai tinăr președinte de C.A.P. 
din țară. Grea povară, grea răspundere ! Tinărul 
Mihai -Halaț. insă, nu s-a speriat de greutăți ; a 
găsit drumul cel mai scurt dintre două puncte 
spre sufletul oamenilor, oamenii l-au urmat cu 
încredere, iar cele trei sate pe care le gospodă
rește cu chibzuință au înflorit an de an.

Citesc cifrele din Rancrtul Drezentat la Con
gresul luminii de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și mă nătrund de iradiația lor caldă si aud 
foșnetul lanurilor limpezi din satul Călugăreni 
și de pe întreg cuprinsul patriei — al lanurilor 
de azi și mai cu seamă de mîine. al lanurilor 
crescute în lumina cifrelor din istoricul document 
al Congresului. Oare există un poem mai 
sublim ?

Dim. Rachici 

permanentă a pregătirii profesionale a tuturor 
oamenilor muncii. A tuturor : de la savant la 
manipulatorul 4* butoane într-o secție automa
tizată. Societatea socialistă, in eroicul ei efort 
de a crea pentru om și a umaniza orice crea
ție nu-și poate permite să piardă pasul nobilei 
și înaltei perfecționări a fiecărui om, a fiecă
rui grup social, a absolut întregului popor.

Spune tovarășul Ceaușescu în istoricul Ra
port prezentat la acest Congres : „Concomitent 
cu dezvoltarea învățămintului, se va extinde ac
țiunea de reciclare profesională a oamenilor 
muncii, inclusiv a țărănimii. Se prevede cuprin
derea in programele de reciclare profesională a 
peste 2 milioane de persoane anual, astfel ca 
în cursul unui cincinal fiecare om al muncii să 
participe cel puțin o dată la o formă organizată 
de perfecționare a pregătirii profesionale și 
tehnice". Măsură judicioasă și absolut necesară 
ca progresul să fie asigurat, să fie mereu pre
zent și mereu activ în noi și în casa noastră. 
Asta înseamnă mai multă știință și mai te
meinică- pricepere în mînuirea, în utilizarea da
telor științei și tehnicii, întru stăpînirea uriașei 
forțe izvodite de creerul uman. Iar un om mai 
bine, mereu mai bine pregătit științific, me
reu perfecționat in exercițiul profesiunii sale, 
înseamnă că devine mai apt pentru viața inte
lectuală, câ are răgaz pentru înalta desfătare a 
gîndirii și artei. De aceea, cînd mă aplec asu
pra lucrărilor mele de știință sau literatură 
simt lumina binefăcătoare a ideilor exprimate 
la Congres, acest al XII-lea izvor de istorice 
hotărîri cu care partidul nostru ne va călăuzi, 
pe toți, în anii care vin. Și simt că inima imi 
bate mai alert, iar condeiul aleargă mai har
nic, să prind noianul de idei și de sentimente 
izvodite in mintea, în cugetul meu, spre progre
sul științei și literaturii cărora m-am dedicat. 
Și m-am dedicat cu toată ființa mea pentru că-i 
vorba de tineret, de conștiința viitorului, e vor
ba de țară și popor, de partid și de iscusitul 
lui conducător, cu entuziasm reales, de progres 
și de pace în lume, într-o lume mai bună și 
mai dreaptă, așa cum dorește și visează orice 
om vrednic de acest nume.

Dumitru Almaș

Talentul 
de-a trăi

• deea centrală a însemnărilor de față 
1mi-a apărut în minte pe cind redac

tam un articol de critică literară. 
Scriam, in acest articol, că, în actua

litate, talentul literar nu poate fi despărțit de 
ceea ce am putea numi intuiție sociologică și 
politică. Cu alte cuvinte, pentru a scrie literatură 
de valoare, este necesar gă ai o înțelegere rapi
dă și profundă a împrejurărilor în care trăiești. > 
Dar, mi-am zis, nu cumva această intuiție este 
necesară și în viața de toate zilele? Nu cumva 
se poate vorbi despre un talent de a trăi ?

Realitatea ne determină să răspundem afirma
tiv la aceste întrebări. Argumentele noastre nu 
sint de fel sofisticate ; ele nu apelează la noțiuni 
complicate din domeniile sociologiei și psiho
logiei.

Astfel, apare cu claritate, pentru observatorul 
de bună credință al realităților noastre contem
porane, faptul că între contextul social și individ 
nu există antagonisme de esență, că, dimpotrivă, 
realizarea de sine a fiecăruia are cei mai mari 
sorți de reușită doar în condițiile unei adaptări 
superioare la dezideratele grupului social. Este 
desigur vorba despre o adaptare care nu ignoră 
preceptele moralei și nicidecum despre căpătu
ială și fofilare oportunistă printre datoriile către 
societate. Talentul de-a trăi nu este talentul de-a 
te strecura.

în jurul nostru există nenumărat! oameni 
care, fără să fie filozofi de profesie, pun în 
practică marele adevăr rostit de Hegel : „Liber
tatea este necesitatea înțeleasă". Solid ancorați 
în propriile existențe, avînd vieți clare, din care 
lipsesc ezitările aducătoare de nefericire, acești 
oameni muncesc bine, își cresc copiii cu demni
tate, nu suspină după himere, nu tînjesc după 
cine știe ce variante exotice de viață. Pe ei se 
sprijină colectivitatea și nu pe îndoielnica mino
ritate a celor care, atinși de ceea ce am putea 
numi pe bună dreptate miopie sociologică și 
politică, își consumă in van zilele și anii, ezi- 
tînd să se integreze pe deplin în eforturile celor 
mulți, păstrind in conștiințele lor o oarecare 
blazare, un anume scepticism de rău augur, care 
dăunează nu numai societății, dar și, în cele 
din urmă, pe căile sinuoase ale nemulțumirii de 
sine, lor înșile.

Apropierea pe care am propus-o intre talen
tul de-a trăi și cel de a scrie literatură ar putea 
să pară o pură speculație. Lectura Raportului 
prezentat de către secretarul general al parti
dului la Congres îmi dă însă dreptate, clarifi- 
cindu-mi cîteva importante idei. Prima : poziția 
autorului de literatură față de colectivitate este, 
în principiu, aceeași cu a oricărui alt membru 
al societății. A doua : există (dincolo de aspec
tele tehnice, strict profesionale, a căror impor
tanță este incontestabilă) un criteriu unificator, 
care poate scoate discuțiile despre literatură din 
perimetrul speculațiilor despre talentul literar în 
sine și despre realizarea artistică în sine. Acest 
criteriu ia în considerare mai întîi expresiile 
a ceea ce am numit intuiție sociologică și poli
tică, urmărind apoi, prin prisma lor, diverse alte 
implicații ale operelor. Interesantă (și chiar 
tulburătoare) este constatarea că același criteriu 
poate fi aplicat (bineînțeles, neuitînd» că litera
tura este expresie specifică) in estimarea unor 
existențe umane reale. Talentul literar, vom 
conchide, coincide, pină la un punct, cu talentul 
de-a trăi.

Această ultimă afirmație nu este un scandal 
metafizic, ci o consecință logică a unui mod 
antisacralizant de a înțelege literatura.

Voicu Bugariu



Partid și țară-i una spre anul două mii
Adevărul și frumusețea morală 

a omului comunist
Chezășie a 
viitorului

d întotdeauna omul, ca erou civilizator, 
a transformat geografia lumii în gră
dini și șantiere de construcție, a izvo
dit orajjfe și fabrici, monumente de 

artă și transformat grădinile pâmintului iu 
grădini ale spiritului. Pe cerul existenței sale 
s-au aprins mereu noi și noi lumini ale cunoaș
terii și ale speranței. S-a întimplat insă ca în 
nedreptele și spoliatoarele orânduiri sociale din 
trecut ..minunile" culturii, tot ceea ce au izvo
dit infinite și inteligenta oamenilor spre a 
schimba fața lumii după o măsură specific ome
nească. nu au adus oamenilor muncii, celor care 
trudesc fără ostenire pe ogorul culturii un spor 
de fericire. Este marea operă a revoluției și con
strucției socialiste, in concepția partidului nos
tru și a tovarășului Nicolae Ceaușescu — de a 
regindi radical și de a restabili adevăruri etice, 
fundamentale ale omului.

Tot ce a fost in această țară, voință și con
știință patriotică, a acționat și in trecut. în ciuda 
vitregiei vremurilor, cu arma, cu plugul, sau cu 
pana pentru apărarea și înflorirea patriei, dar 
nimic nu poate fi comparat cu ceea ce au 
înfăptuit comuniștii, întregul popor, în cei 35 de 
ani de la revoluția de eliberare socială șt națio
nală și mai ales în cei 15 ani de cînd în fruntea 
statului și partidului se află omul ce s-a iden
tificat intr-atit cu idealul comunist și patriotic 
incit a știut să realizeze o exemplară sinteză de 
gindire revoluționară șl să elaboreze modele de 
acțiune în concordanță cu cele mai noi date ale 
științei, dar șl cu cele mal autentice exigențe 
umaniste.

O societate a omeniei comuniste — proiecție 
a unui suprem Ideal de dreptate socială dar 
avind totodată un profund temei științific — este 
opera întregului popor care devine sculptor șl 
arhitect, savant și artist un Faust renăscut și 
un Făi-Frumos cobori ți din legendă și investiți 
cu conștiința științifică, qritlcă-revoluționară 
dar și cu o viziune romantică a vieții ; este 
opera unor oameni cutezători, ^argonauți pe 
mările Învolburate ale cunoașteri 1.'•’’cuceritori și 
asanatori de noi teritorii ale adevărului și fru
museții. piăsmuitori de „miracole" in lumea 
obiectivă a civilizației materiale dar și in cea 
subiectivă fascinantă a conștiinței, depozitari ai 
unor adevărate comori de înțelepciune și crea
tivitate. ridicate la cotele cele mai înalte ale 
științei moderne.

E drept că sub raportul dezvoltării economice 
și tehnice România mai are de. parcurs citeva 
cincinale pentru a atinge nivelul țărilor celur 
mai dezvoltate, dar ce țară capitalistă se poate 
compara cu țara noastră in ceea ce privește 
stimularea și valorizarea potențialului de crea
tivitate a maselor largi populare, ce altă socie
tate iși poate propune, cu sorți de izbindă. să 
facă din fiecare cetățean valid un erou civiliza
tor și să realizeze exercitarea energiilor pro
ductive in folosul întregii societăți, într-un 
spirit umanist de dreptate și echitate. Vorbind 
despre rolul Festivalului Național „Cintarea 
României** in impulsionarea activității educa
tive și a intregii vieți spirituale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spunea de la tribuna Con
gresului al XII-lea : ..Festivalul a pus cu putere 
in evidență geniul creator al poporului român 
care întotdeauna a fost adevăratul purtător al 
celor mai înalte năzuințe sociale și spirituale, 
creatorul culturii înaintate, făuritorul civiliza
ției materiale și spirituale in România". O ima
gine condensată de mare relevanță științifică și 
morală a acestei societăți o găsim in Programul 
partidului adoptat la Congres — „Carta noastră 
fundamentală, ideologică, teoretica și politică, 
expresia marxism leninismului creator în Româ
nia" după cum e caracterizat in Raportul C.C. 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Congresul al XII-lea. Și iată că acum, la acest 
Congres se afirmă, din nou. cu o vigoare spo
rită. unitatea și convergența liniilor de forță ale 
națiunii socialiste, dinamizarea resurselor de 
creativitate ale întregului popor. Chipul maies
tuos al României de miine, al societății socialiste 
multilateral dezvoltate (concept teoretic de 
mare însemnătate pentru dezvoltarea contem
porană a socialismului științific) prinde contu
ruri noi, devine tot mai mult o chestiune a 
practicii nemijlocite in care acțiunea cea mai 
complexă și mai adine transformatoare, cu 
efecte de durată, este cea privitoare la mode
larea conștiinței umane, a vieții spirituale. Este 
vorba de a armoniza — pe temeiul ideologiei 
marxiste — adevărurile etice ale conștiinței și 
comportamentului uman cu adevărurile știin
țifice ce călăuzesc asaltul necunoscutului, ela
borarea și aplicarea unor metode șl forme de 
organizare, de acțiune socială in vederea trans
formării și perfecționării structurilor obiective 
ale existentei. Ruptura dintre umanism și 
știință in trecut se manifesta intre altele prin 
contradicția (incompatibilitatea) dintre cunoaș
terea științifică, supusă unor rigori metodologice 
realiste de adecvare Intre construcțiile mentale

Ziua de mîine 
a țării

Prin votul celor 2 656 de delegați, po
porul a decis. Este o decizie fermă, in 
deplină și profunda cunoștință 'e 
cauză. Este o decizie limpede și acti

vă. Ea cere și operează schimbări calitative 
fundamentale în munca, in gindirea. In existen
ța noastră. Saltul calitativ in dezvoltarea Uto- 
rico-socială și politico-economică angajazâ în
treaga societate socialistă a României de azi. 
de la instituțiile supreme pină k cele mai in
time resorturi ; angaiazâ întregul orlzer.i de 
muncă și cteație al națiunii. Odată cu fericirea 
de a fi părtași ai unei opere de nea»eouu‘.â 
înălțare patriotică, fiecare din noi și toți ■•lal- 
tă ne-am luat pe umeri o răspundea s • în
deplinirea angajamentului național cuu41r.j in 
documentele Congresului al XII-lea a’ P.C.R. 
cheamă la o superioară și liberă dezvolți’"?. o 
valorificare optimă șl intr-o perspectivă de lar
gă cuprindere creativitatea științifică. și
artistică a întregului popor.

Fiecare din noi sintem un colț de patrie. Fie
care avem menirea și răspunderea nojut-v r.e- 
transmisibilă. Feluriți dar unită fii ai acestui 
pâmînt generos, avem de apărat șî de sporit o 
zestre pe care nimeni nu ne-a fâcui-o plocon. 
Ea este rodul legitim al strădaniei și harului 
nostru și nimeni din afară nu este dator și nu 
este poftit să se îngrijească de ea.

Modelînd o Industrie dinamică. In măsură să 
valorifice la modul cei mai folositor tezaurul 
de bogății naturale și de energie omenească al 
patriei, să răsplătească investiția de geniu și 
de trudă a celor care o edifică, accelerind pro
cesul de modernizare a agriculturii, perfectio- 
nind permanent structurile sociale și cadrul 
afirmării personalității umane — iată drumul 
trasat cu viguroasă forță prospectivă de Con
gres. Ziua de miine a țării se definește prin 
exigențele noi la care este chemată să se Înalțe 
munca muncitorilor, a inginerilor, arhitecților, 
agricultorilor, savanților șl — cu nimic mai pu
țin — a celor datori să-i cunoască, să-i înțelea
gă, să-1 exprime.

Ziua de miine a țării nu este un simplu cata
log de cifre si proiecte, o dorință, un vis. Ea 
este o realitate în devenire, un fapt in procesul 
desfășurării s&le. Ziua de miine a înceout. Ră
dăcinile ei le aflăm în făptuirile înțelept pre
mergătoare cu care partidul a anticipat, incă de 
ieri, exigențele la care astăzi sintem chemați a 
ne ridica. Ziua de miine a țării se află sub 
schelele șantierelor, in măruntaiele de foc ale 

și structurile, legile devenirea realului a lumii 
materiale, și conștiința morală supusă unor fluc
tuații ideologice contrastante, aflată in bnoâ 
măsură sub influența religiei și misticismului. 
Civilizația comunistă — expresia supremă a Idea
lului socialist. model exemplar de 
in concordanță cu cerințele revoluției științifico- 
tehnice — este prima in istorie care presupune, 
care reclamă armonizarea valorilor științifice și 
filozofice cu cele morale și artistice. Nu put lua 
cerurile cu asalt cei ce se află cu fruntea în 
țarina umilinței, cei marcați de neputință, 
orientați spre trecutul obscurantist, cei o nu 
sîrit in stare să privească In față lumina solară 
a adevărurilor.

..O sarcină de primă importanță — se armă 
in Raportul Ia Congres —o constituie formarea 
concepției științifice despre materie. univeA ?î 
societate a comuniștilor, a maselor largi de 
oameni ai muncii. Persistența unor concepții 
mistice, retrograde în gindirea unor oameni fri- 
nează afirmarea lor plenară in viata societății. 
Este un anacronism ca în enoca marilor cuceriri 
ale revoluției tehnico-științifice. a cunoașterii, 
cind poporul se afirmă ca un creator conștient 
al tuturor valorilor materiale și spirituale, să 
existe oameni, chiar membri de partid, caie mal 
cred în forțe supranaturale*-. Este o chestiune 
de emancipare totală a conștiinței, de rodnică 
și eficientă conlucrare a puterilor rațiunii știin
țifice cu cele artistice și morale ale conștiinței 
fără de cave ascensiunea noastră spre piscurile 
comunismului ar fi stânjenită. Căci omul f>e 
poate proiecta pe sine în perspectiva unui viitor 
nimbat de luminile comunismului, se poate 
cunoaște și valoriza pe sine in plinătatea re
surselor sale intelectuale și afective, de omenie 
și creativitate culturală, numai dacă se rapor
tează științific la lume, numai daca face din 
propria sa condiție obiectivă și subiectivă, ma
terială și spirituală, centrul focalizator a oricărei 
acțiuni de transformare revoluționară multilate
rală a realității naturale șl sociale, temei șl scop 
suprem, principiul însuși al muncii și creației.

•
Al. Tunase

O definiție 
a României de astăzi

ărturisesc : deseori regret că, prin for- 
jf M a împrejurărilor, nu pot călAtari prin 

reariă țară atit pe cit am visat »-o 
pot face. Mai de mult, aveam in me

morie o listă a orașelor pe care le văzusem, 
destul de bogată. și una a așezărilor pe care 
trebuia să le văd. uriașă. Intre timp, le-am 
abandonat pe amindouâ, ca preocupare sistema
tică. Motivul ? Se nasc orașe intr-un ritm mai 
rapid decit acela al călătoriilor noastre. Handi
capul devine pe zi ce trece tot mai mare, pentru 
călătorul ocazional care sint. Astfel că mare 
parte din nostalgii le hrănesc, ca tot omul, cu 
ceea ce îmi oferă ziarele, radioul, televizorul, 
unele cărți de reportaj. Acest spontan seminar 
de cunoaștere a țării va continua, zi de zi. pină 
cind... altcineva iml va lua locul. încă de pe 
acum materia acestui seminar este din ce in 
ce mai copleșitoare. Așezări noi au intrat în 
conștiința publică cu acea autoritate pe care 
industrializarea le-o conferă. Una din posibi
lele definiții ale României de astăzi derivă, 
astfel, din această realitate dinamică, edifica
toare. numită șantier.

O intîmplare fericită a făcut ca, In această 
vară, să oot lucra împreună cu prof, emerit 
ing. Panalt Mazilu. în calitate de consultant 
științific, și cu regizorul Pompillu Gilmeanu. la 
realizarea unui documentar-artlstîc despre con
structori. Chiar așa se și numește filmul : Con
structorii. Mărturisesc că cea mal grea operație 
a fost aceea a alegerii locurilor de filmare : 
trebuia optat, efectiv, între citeva sute de mii 
de locuri. Ceea ce vă spun nu este o cifră pro
pagandistică : este o realitate pe care o sim
țim cu toții. A trebuit să alegem citeva zeci de 
locuri, cu grijă pentru elementul semnifl?'tlv, 
pentru cel reprezentativ, ca și pentru încă o 
sumedenie de detalii aparent neimportante. S-a 
filmat într-o viteză nebună, filmindu-se ziua și 
călătorindu-se noaptea, în așa fel ca sâ se aco
pere, prin reprezentare simbolică toate zonele 
țării într-o anumită unitate de timp. Vftzind 
materia filmată, la sflișlt, am avut, cred, un 
unic prilej de a mai hrăni nostalgiile mele de 
călător. Căci, din fericire, impresia finală a

furnalelor. în pasta fluidă a reactoarelor din 
marile combinate chimice. Ea se află, mal alr». 
in amfiteatrele muncii și ale învățăturii. Ziua 
de miine a început. Congresul însuși — tinted 
fierbinte, creuzet al gindirii și voinței colective 
— a întrunit o admirabilă fuziune intre trecut, 
prezent și •.'fi’.or. ’ pe hftrta s* cu atitu
riarltate a dfcieai‘-o. dîps Cî-..ului ș'. 
XII-lea poartă ir. ea «i imi
tații*

Daniel Dragan

reușit să înglobeze c.-mtwlul : că peste tot în 
această țară, dar L>b<olut ; ste tot in această 
țari. se construiește. De .-j'-eea spuneam că una 
din posibilele definiții &Șț= României de astăzi 
este șantierul. Și. mai pr de el, activitatea 
de a construi, cu intr€n<;« sumă de sensuri pe 
care acest ■ ■ uprî" Asa cum socialis
mul le-a implicat in activitatea noastră coti
diană : a corist: m. eLicA a edifica. a înălța...

Vă ofer acum. aici, o lista de argumente, așa 
cum memoria lc-a selectat din succesiunea ima
ginilor. Ea este convingătoare deoootrivă prin 
calitatea și performanțele construcțiilor, prin 
gradul lor de dificultate ca și prin acea dimen
siune care apropie un pod. sâ zicem de noțiu
nea de lucrare de artă. Deci : combinate de uti
laj greu (București. Iași. CJuj-Napoca. Timișoara. 
Craiova. Oradea), combinate siderurgice (Galați, 
Tkgoviște, Călărași), noi fabrici de mașini 
(București, Constanța. Birlad. Brașov. Baia 
Mare. Bistrița. Botoșani ș.a.). mari șantiere de 
construcții navele (Constanța, Galați. Oltenița, 
Drobeta-Turnu Severin), poduri (cele două de la 
Dunăre, ca să ne oprim la construcțiile monu
mentale), hidrocentrale (de la Bicaz la Argeș, de 
la Porțile de Fier la salba de pe Olt numărul 
trece de cincizeci), linii ferate electrificate, ca
nale. șosele, centre civice noi și monumentale In 
peste 90 de orașe. Și. mai ales, acele zeci și 
sute de mii de apartamente, de blocuri albe, 
ale căror imagini revin mereu, ca o fantastică 
înălțare a orașelor. îmi dau seama acum că. 
de fapt, o listă reală a ceea ce am construit in 
anii socialismului, mai ales in răstimpul de la 
Congresul al XI-lea și pină acum. impo
sibil de dat în acest număr de revistă. Că -ar 
depăși cu mult chiar paginile revistei de as
tăzi. Cît privește semnificația ei. am numit-o. 
Romania de astăzi se definește prin aceste ?ua- 
strucții, prin această activitate in csre intern 
cuprinși cu toții. Căci, trebuie să recunoaștem 
o evidență : sintem o generație de coruiruciuri.

Raportul pe care tovarășul Nicolae C.wșe-icu 
l-a prezentat la Congresul al XII-lea e>te. in 
partea care se referă Ie Înfăptuire? rincinalu- 
lui 1976—1980. o definite a Românit? d- astăzi. 
Căci el vorbește tocmai despre activitatea noas
tră de a construi. De a ridica țar* si de a ne 
ridica pe noi înșine. De a construi case șl de 
a construi ccr.științe. De a edifica monumente 
ale prezentului pentru a ne edifica propriul 
prezent.

Raportul este Insă. în același timp, o viziona
ră și științifică propunere dc definiție a Româ
niei de miine. La acest al XII-L □ Congres al 
partidului nostru s-au trasat planurile după care 
vom construi șl ne vom construi România de 
miine. Ceea ce urmează sa facem sprijină 
astfel, temeinic, pe ceea ce am făcut pir. 4 acum. 
E. astfel, un sens unic in toate, precum un sens 
unie «re întreaga noastră existență pu-ă in sluj
ba ridicării României socialiste.

între fotogramele filmului de care vorbeam, 
citeva surprind o scurtă secvența din viata unui 
foarte linăr om & muncii : este un șofer din 
munții CălimarJ. are numai 1" im. și imaginile 
il surprind •.'oterind din uriașul sumion de 35 
tone. Pare neatent la fmul e filmat : coboa
ră din cabină și se up“ sie in dreptul unei roți 
a uriașului săî: cam? ---. Ei l-Ât-fd. * mai scund 
•k-.t* r-sata șl. deodată, il ?Jem z-mbind. poate 
c":ar de di-c ■ *.r 2. țîe. Ei bine, acest
mnt. acest îziâru,r ?. fapt «i are decurg din

-:‘2 L 9 ntrtâ aâ vorbească
de*pre ce 5*^ și tei* : est om tînâr.

-s® 17 r <u “iw «r. urmă s-ar
fi ?r.gr-3i- •= ca trebuie s.“. Btftpinească o
• forță. trebuie « răspundă pentru
• Aceata este un ".tv* 5* Român: " de azi. unul
oâîțnuit din rele citeva îTiii«u«ne de oameni 
ohă|nuiți. cArcrț. aceet timp le-a Încredințat
«.-nni altădată rujobișnuito- El n-a schimbat 
numai condiția de țăran ;?u acees de muncitor 
d și rcr.dițuie de „existență** și de acțiune ale 
conștiinței lui. El e^te un om nou. cu o viață 
nouă $1 răspurrie-j noi. el ®»te implicat in alte 
proporții in viața noastră și ea. viața noastră, 
se implică altfel acum in viața lui.

Am vorbit despre acest om tinăr, ca posibil 
erou al unei posibile cărți, pentru că nu vroiam 
sâ inchei înainte de a aminti acea generoasă 
chemare a secretarului general al partidului 
care, de Ia înalta tribună a Congresului al 
XII-lea, ne-a cerut lucrări pe măsura grandioa
selor prefaceri ale țării. Si vroiam să soun câ 
acest om simplu și harnic, și tinăr, și mulțumit 
de revoluția din viața sa face parte, cu tot cu 
mașina lui, cu muntele pe care-1 transportă la 
vale, cu zimbetul și cu trecutul tul de țăran, 
jti încrederea lui in acest partid care i-a dat 
un destin nou, cum spuneam, acest om simplu 
și hatnjc face parte și el din definiția de azi 
și de miine a Rornaniei'socialiste. Pentru a Intra 
in literatură el nu are nevoie decit Je un 
scriitor. Pe care-I așteaptă, convins că va vpn|.

Mihai Tatulici

am ascultat in aceste iile cu mare •- 
tent ie și eu mare mindrie lucrările 
Congresului al XII-lea al Partidului 
nostru. Toată țara s-a transformat in 

aceste zile intr-o imensă sală a Congresului, toți 
ne-am <imtit direct implicați, deoarece Con
gresul al XII-lea a apreciat munca noastră in 
aerst cincinal, care a fost realizat cu succes, si 

prezentat directivele de dezvoltare a pa
triei noastre in următorii ani. Am ascultat cu 
mindrie. ca fie. are om din această țară, ceezi 
ce Congresul a r.otă’rit în legătură cu viitorul 
nostru. Viitorul luminos al patriei noastre 3 
devenii o certitudine deoarece dezvoltarea &o- 
rietâții socialiste a fost sJndită in mod știin
țific.

Tot ceea ce —a realizat in patria noastră in 
stești ani. acest chip nou al României, pornită 
definitiv pe linia progresului, civilizației, bu
năstării. tot ce sintem noi acum, și ceea ce 
vom deveni, ae daLoreazâ politicii clarvăzătoare 
a Partidului. ..Socialismul se construiește cu 
poporul și pentru popor", a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in sula Congresului. Iată 
cum se dovedește incă o data că ip centrul 
politicii Partidului se află grija față de om, 
fată de bunăstarea și fericirea sm.

Toată țara particiuâ la Congres, fiecare om 
ascultind lucrările Congresului se simte dator 
«ă particiue prin munca sa la realizarea aces
tui grandios program de dezvoltare a patriei.

Literatura română, ajunsă la stadiul matu
rității. este alături de popor și închinată lui. 
Noua calitate care se cere în procesul uriaș de 
creare a bunurilor materiale cere o nouă ca
litate și bunurilor spirituale.

Noi scriitorii, oameni ai patriei socialiste, 
participăm prin scrisul nostru alături de popor 
la construirea viitorului, a acelei societăți a 
egalității, dreptății și fericirii.

tn cărți de mare valoare literară trebuie să 
înfățișăm viața de fiecare zi a poporului nos
tru, transformările profunde produse In struc
tura socială a țării, trebuie să scriem despre 
greutățile momentane pe care Ie învinge Po
porul. dar și despre nenumăratele sale victorii.

Și, deoarece scriem despre oameni trebuie să 
mergem acolo unde muncesc ei : in marile com
binate. in mine, pe șantiere, pe ogoare, în la
boratoarele de cercetări — pentru a înfățișa ade
văratele lor probleme, frămintari, năzuințe.

Prin cărțile noastre trebuie să infiumusețăm 
viața oamenilor, trebuie să înfățișăm ceaa ce 
este nobil, demn, luminos, cărțile noastre tre
buie să fie optimiste și cinstite ca și viața po
porului român.

Sint emoționată și fericită că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost reales secretar general al 
partidului. Acest om unic, de o Inteligență stră
lucită, iși închină zilele și nopțile patriei, fe
ricirii oamenilor Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este o chezășie a viitorului nostru de aur.

Mara Nicoară

Ceasul
anotimpurilor

ai sint încă țărani și vor mai fl tot
W K B veacul pină la capăt... Țărani care lu

crează pămintul, care ară. seamănă, 
culeg și din nou ară... Țărani lega’i de 

ceasul anotimpurilor, de orarul zilei lumină... 
Muncile agricole mai sint încă prioritățile lor 
absolute și vor mai fi (un savant spune i^t.r-o 
împrejurare : acea tară care in anul 2 000 va 
avea o agricultură puternică va fi printre pri
mele fericite în concertul națiunilor). Ceea c« 
va fi cu totul altfel decit ieri (și este incă de pe 
acum in mare parte !) sint uneltele cu care se 
vor face aceste munci, iar in strinsă relație cu 
aceasta, chioul interior al țăranului însuși, sta
tutul său de fapt.

Am văzut de curind. pe ecranul televizorului, 
astfel de unelte comnlexe. de mare cana citate 
Si polivalente. Erau folosite, experimental, ln- 
tr-un Ian de porumb. Fiind vorba de o pre
mieră de mare valoare pentru tehnologia con
strucției de macini rcrr.sne»ti. la acest experi
ment a fn$t de față in»u«i secretarul ■!
al partidului, neobosit promotor al noului. Cu 
această ocazie, aflam că |i minunatele mașini 
pe care le vedeam pentru pri-ma CmFî fjșesera 
realizate la indicația direct®. * tovarâfuîui 
Nicolae Ceau$e^cu. Iar avun. văzmuu-le func- 
ționind, s-a declarat satisfăcut, cu o cor.diție 
Insă : ca respectivele utilaje să intre infttdiw î»; 
producția de serie, astfel ca in toamna irului 
1980, o mare parte din recoltarea cerealei■ 
se realizeze cu ajutorul lor. Dar aceaîts 
expresia unui singur aspect din znulîiolele oe 
care le conține grija șl interesul nemijlocit J 
secretarului general centru destinul agriculturii 
românești, al țăranului român de ariăzi și 
miine. Căci recentul RaDort rostit la înalta tri
bună a Congresului al XII-lea conține un întreg 
caDitol destinat agriculturii, menit să entuzias
meze nu numai pe lucrătorii de la sate, ci în
treaga noastră națiune. Sint conținute aici cifre 
și orientări care dau o Imagine grăitoare a ceea 
ce va fi țăranul anului 1985 in România : un 
muncitor agricol cu vaste cunoștințe tehnice, 
stăuln deplin peste pămînturi, coordonator al 
fertilității solului, diriguitor al apelor pe timo 
de secetă, capabil să execute muncile timpului 
In timpul hărăzit adesea cu zgircenie de natură. 
Tn cuvintele secretarului general al partidului, 
vastul obiectiv supus spre aprobare Congresu
lui este numit, in mod sintetic și deosebit de 
elocvent, „o profundă revoluție agrară", Cu alte 
cuvinte, țăranul român, obișnuit de veacuri cu 
mersul de melc al științei și. mai ales, al teh
nologiei de lucru agricole, dar devenit In anii 
noștri mult mai receotiv la nou și cu un nivel 
cultural superior, este situat, prin îndeletnici 
rea sa milenară, vitală pentru oameni, in plin 
centrul unei politici de dezvoltare dintre ''pI? 
mai dinamice din lume. După calcule temeinice 
și luarea în considerație cu discernămint a tu
turor argumentelor de specialitate, precum și in 
pavăza acceler&rlî fără precedent a producției 
de mașini agricole, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază că insâmințările de primăvară vor ou- 
tea fi realizate in 15 zile, faut de asemenea fără 
precedent în istoria agriculturii românești. Tot 
fără precedent și perfect realizabilă, avindu-ș? 
in vedere nivelul dotării tehnice la care se va 
ajunge, este indicația secretarului general, cu
prinsă in Raport, ca recoltarea griului sf. fie 
realizată in B zile, iar a porumbului in 25—3(1 
de zile. Desigur, pentru ca țăranii si toți lucră
torii din agricultură să poată realiza aceasta, 
sjnt necesare noi investiții. Astfel, a spus tova
rășul Nicolae Ceaușescu în fața Congresului si 
r intregii națiuni, „pentru realizarea obiectivelor 
din agricultură se vor aloca investiții in valoare 
de circa 155 miliarde lei, eu 32 miliarde lei peste 
prevederile din Directive". Nu-mi oot da seama, 
pe moment, cît înseamnă exact pentru țăranii 
de mîine această sumă... Știu numai, ca fiu de 
țăran, cit de mult prețuiește pentru ei o sută 
de lei... Și atunci. de cîte ori prețul acestor 
miliarde conține bucuria unei singure sute ?... 
Iată, și Jin această perspectivă, cum prefigurea
ză Congresul al XII-lea, personal tovarășul 
Nicolae Ceauțe^cu, chipul de fiecare zi. bogăția 
propriu-zisâ. materială și morală a țăranului 
român de mîine...

Ion Longin Popescu

FLORIN COSTINESCU
Partid și țară-i una

Iubesc mai mult dintre mai mulți, um om, 
iubesc dintre mai mulți, mai mult, un om 
dar nu ver sta nicicind în cumpânire 
cei ce egali se trag dintr-o iubire.

Partidul, patria sint nume în unire-adîneâ 
sint parcă miez de soare și brațe-n timp, de 

stincă, 
istoria le spune de mii de ori egal 
și pentru ele-nalțâ, zvelt, arcul triumfal

Unirea in unire iși dă măsura-ntreago ; 
a fost, pe noi, această vibrare să ne-aleagă 
Să înălțăm Columnă, să punem temelii : 
partid și țară-i una spre anul două mii.

Mai falnic decit munții
Fii cu sfialo-n fața țării, fii 
oricind plecatul ptn-la vama frunții, 
stind înainte-i veșnic in genunchi 
mai falnic ești, mai tare decît munții.

Din doi - să știi — doar unu-i efemer 
chiar dacă-mpert, deasupră-le, un cer 
fiind acela tu, inalță-ți clipa 
și n-o-nvăța cu vrajba și risipa,

Trăi-vei, deci, lungi veacuri de argint 
chiar muritor prin nqștere fiind 
dar nu oricum, bolnav de nepăsare, 
ci patria iubind-a cu ardoare.

ION NICOLESCU
Imn duios
Cu forță și speranță începe viitorul 
prima sămințâ-a firii mai dreaptă se-nfiripă 
cei ce-au iubit cu trupul și sufletul poporul 
nu-și vor ascunde clipa frumoasă sub aripă

de înălțat ni-e fruntea de semețit duios 
cînd adevărul este și drept ne infiaară 
primim cu bucurie al dragostei prinos 
și legea cea mai lege iubirea pentru țară

te respirăm lumină și adevăr deplin 
și fericim lumina ce l-a ales în frunte 
ca pe-al luminii înseși emoționant destin 
spre luminarea țării aducerii aminte

pe.ceL prin care urmași de șoimi devin
și încălziți la focul de liniște al pîinii 
purta-vor mai departe un strop de vis și vin 
pentru-mplinirea țârii în care cred românii.

ION LILA
Congresul XII
Congresul Partidului este soarele roditor 
Care ne luminează viitorul.
Curg clipele din inima patriei 
Și oamenii ie transformă în istorie. 
Foșnesc holdele de griu pe cîmpie, 
Marea plină de petrol iși oferă bogățiile 
Acestor țărmuri fericite.
Fabricile, combinatele, școlile,
Grădinițele, blocurile albe,
Sint un semn al victoriilor noastre.
Tot poporul, cu dragoste La ales
Pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Soarele care luminează
Viitorul nostru de aur.

CRIȘAN CONSTANTINESCU
Inima noastră
Ir ma noostra-i vremii chintesență 
Din care năzuințe vii răsar, 
Se-.nalțo-n timp, in dor și in cadență 
Cu-al tării si-cl partidului stegar.

Ir.ma noastră-i împlinirii vatra, 
încrezători ți de speranțe plini 
Elaborăm dir vise și din piatră 
M-racole sub zodii de lumini.

Ir;mo noostră-i flamură de pace. 
Cu tat ce-am făurit si-am înțeles 
In zboru-i ^abil aripi nai desface 
Cj cel de-al doisprezecelea Congres.

GHEORGHE DARAGIU
Tineri
zbunnd spre vaste orizonturi 
ziug bună cu griu o-ntimpinâm 
cit suntem incă tineri
cu fruntea încărcată de păsări cintătoare 
ni-s anii ca un soare
cintind nețărmurit
cit suntem lumii datori cu rouă dimineții 
să fim acestui cimp frumoșii truditori 
spre zarea ca o floare 
să ne iubim deci firea 
cit suntem încă tineri
cu frLntea luminată de păsări cintătoare

cit vremea aur in noi a risipit 1

ION POPA ARGEȘANU
înaltul For
Laudă ție, Patrie de lumină, 
Nestinsă biruință strămoșească 
Infloritoarea limbă îți închină 
Visarea norocoasă, românească.

Iubit Partid, columnă de popor 
Arc de triumf prin virstâ neînfrînt 
Congresul comunist a înălțat in For 
Spre viitor Iubirea de cuvînt.

Muncind cu spor, o viață mai bogată 
Azi construim, un crez fierbinte
Și-o Eră a libertății preacurată. 
Spre comunism, noi trecem, înainte I
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DEMNITATE Șl PRESTIGIU
Mesajul Congresului,
mesaj al solidarității

militante
era socialistă din viața poporului nostru 

cunoaște momente importante, cînd se 
fac bilanțuri rodnice, se socotesc îm
plinirile și se formulează planuri de 

muncă și de noi înfăptuiri. Ne-am aflat în aceste 
zile, într-o asemenea clipă de încordare a tuturor 
energiilor în cel de-al XII-lea forum național al 
comuniștilor, muncitorilor, țăranilor și intelec
tualilor — Congresul partidului.

Prin geniul politic al secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Congre
sele partidului au devenit congrese ale întregii 
națiuni, ale marii familii românești, care aplică 
deplin democrația directa a strămoșilor noștri, 
analizează cu înaltă responsabilitate politică re
zultatele muncii de pînă acum și jalonează în 
spirit patriotic direcțiile și prioritățile pentru 
eforturi viitoare. De asemenea, putem afirma că 
forumul comuniștilor români a devenit, în ace
lași timp, a adevărată reuniune internațională, 
prin ampla participare a delegațiilor prietenești, 
reprezentind partidele comuniste, revoluționare, 
mișcări de eliberare națională, toate forțele 
progresiste din lume.

Este adine semnificativ, în asemenea ceasuri, 
să analizăm din nou dimensiunea externă a 
eforturilor românești, menite a promova intere
sele poporului nostru, în convergență cu ale tu
turor națiunilor iubitoare de pace, de pe toată 
planeta. Putem spune, în acest context, că națiu
nea noastră este astăzi una dintre cele mai ac
tive pe arena mondială. Agenda de lucru a con
ducătorului partidului și statului român depă
șește azi programul oricărui alt șef de stat din 
lume.

Prin glasul celui mai autorizat fiu al său, 
România a contribuit la reducerea stărilor de 
conflict și la crearea unor condiții de pace în 
cele mai fierbinți zone ale globului, fiind pre
zentă cu inițiative, planuri, programe și soluții 
originale în mari forumuri și dezbateri interna
ționale, referitoare la dezarmare, la lichidarea 
subdezvoltării și Instaurarea unei noi ordini in
ternaționale, democratizarea relațiilor internațio
nale, conferințe asupra dreptului mării, pentru 
securitate și cooperare europeană, etc.

In organizațiile Internaționale și în conferințe 
mondiale și regionale, România a desfășurat ac
tivități variate și bogate In conținut, alături de 
țări cu vast potențial material și uman, cu veche 
și îndelungată prezență istorică pe arena inter
națională, făcîndu-și glasul auzit și respectat, 
impunlnd prin ținută morală și prin realism po
litic, afirmînd o politică principială, respectată 
azi de toată lumea.

România s-a aflat în permanență Intre țările 
care luptă pentru triumful dreptului asupra for
ței, pentru victoria echității și moralei interna
ționale, pentru înlăturarea focarelor de război și 
soluționarea pe cale pașnică a oricăror diferende, 
pentru lichidarea inegalității și a dominației de 
orice fel și sub orice formă s-ar manifesta, în
tr-un cuvînt, pentru triumful binelui asupra 
răului. Caracteristica fundamentală a politicii 
externe românești este aceea că ea izvorăște din 
nevoile neamului nostru străvechi și slujește In
teresele acestui popor, avînd, în același timp, o 
amplă dimensiune Internaționallstfi, fiind dedi
cată promovării cauzei nobile a popoarelor asu
prite, dezavantajate de inechitățile unei istorii 
injuste, pe care dorim cu toții să o schimbăm, 
aducind cu un ceas mai devreme libertatea și 
respectul pentru demnitatea tuturor. Este evident 
faptul că vocația internațională a României are

determinări obiective istorice, ca și motivații 
profunde, legate de personalitatea politică genia
lă a conducătorului său actual, președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Popor stabil, legat de același pămînt al său 
din vremuri imemoriale, românii au fost nevoiți 
în decursul lungilor istorii să-și apere adeseori 
dreptul la exigență, la libertate, să se jertfească 
pentru glia strămoșească și pentru limha ce-o 
vorbim. După marea revoluție de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiimperiallstă, 
după edificarea bazelor socialismului, românii 
găsesc azi liniște și răgaz, voința de a întinde o 
mină prietenească și a oferi ajutor politic, di
plomatic și material națiunilor care mai luptă 
pentru eliberarea lor, așa cum am luptat noi în
șine, timp de veacuri, pentru eliberarea socială 
și națională.

Așa cum a dovedit istoria, în momentele de 
maximă încordare și semnificație din viața po
poarelor, energiile se concentrează în mari per
sonalități, care preiau cu înțelepciune, curaj și 
pasiune conducerea destinelor naționale, așa cum 
s-a întîmplat atunci cînd poporul, partidul nos
tru au situat în fruntea lor pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care-i poartă azi numele prin 
lume cu atîta curaj și demnitate. Personalitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, caracterul său de 
luptător comunist, își pun amprenta asupra în
tregii noastre politici externe, aprofundînd ca
racterul său științific, dîndu-i o formulare stră
lucită : „Doresc să afirm încă o dată, cu putere, 
de la înalta tribună a Congresului al XII-lea, că 
Partidul Comunist Român va acționa și în viitor 
cu toată fermitatea, pentru dezvoltarea relațiilor 
cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu 
toate forțele revoluționare, democratice și pro
gresiste, că își va îndeplini cu hotârîre rolul de 
detașament revoluționar în lupta pentru o politică 
nouă, de progres, pace și destindere, de securitate 
și dezarmare, de lichidare a subdezvoltării și 
înfăptuirea a noii ordini economice internațio
nale, de largă colaborare Intre toate națiunile 
lumii-.

Solidaritatea Internațională a României cu 
toate mișcările progresiste, cu Interesele popoa
relor și a forțelor revoluționare înaintate este 
așadar motivată obiectiv și istoric, este determi
nată de o concepție politică românească, conso
lidată șl Întărită prin dimensiunea ideologică 
marxistă, realizată de către un conducător de po
por șl țară care a fost recunoscut de lumea în
treagă în chip de prieten fidel al națiunilor asu
prite, lider aî luptei pentru pacea și securitatea 
popoarelor, pentru făurirea unei noi ordini In
ternaționale. Celui ce se află în fruntea partidu
lui și a țârii, omului politic de azi, născut din 
părinți țărani, o clasă nobilă și durabilă, format 
și călit la școala clasei muncitoare, pe umerii 
căreia se ridică întregul edificiu al Industriei și 
revoluției științifice și tehnice, devenit intelec
tual și om de știință, prin voință și putere pro
prie, ajuns lider național și otd politic de anver
gură mondială, întreaga națiune socialistă i-a 
adus omagiul său, alegindu-1 din nou in fruntea 
partidului ți-a țării, avind garanția continuei 
propășiri a celor ce trăiesc și muncesc in Româ
nia, a colaborării cu toate forțele înaintate ale 
lumiL Putem spune că in inima întregului nostru 
popor se găsește azi un nou erou.

Pavel Suian

AMPLU ECOU INTERNAȚIONAL
arele forum al comuniștilor. Congresul 
al XII-lea, a polarizat atenția lumii în- 

A & * tregl, găsind un amplu ecou în tele
gramele agențiilor de presă, în articole 

speciale consacrate de mari ziare șl publicații 
politice Raportului prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și dezbaterilor care au urmat. A fost 
subliniat caracterul larg democratic al discuțiilor, 
trăsăturile de eveniment reprezentativ In viața 
politică a României contemporane pe care l-a 
avut Congresul, rolul său important de factor de 
decizie suprem asupra direcțiilor de dezvoltare 
social-economlcă și de evaluare a strategiilor în 
politica Industrială și agrară, în acțiunile inter
naționale ale partidului și statului nostru. De 
asemenea, în mari capitale ale lumii au avut loc 
manifestări speciale consacrate Congresului comu
niștilor români. Toate acestea demonstrează, încă 
o dată, puternica rezonanță pe care o are în străi
nătate politica partidului nostru, personalitatea 
strălucită a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.
• LA MUZEUL REVOLUȚIEI DIN MOSCOVA

a fost organizata o expoziție documentară de fo
tografii „România la cel de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român". Tn cadrul expo
natelor, la loc de cinste s-au aflat fotografii care 
au prezentat momentele cele mal importante din 
istoria partidului, a mișcării muncitorești și re
voluționare. Au fost, de asemenea, prezentate 
marile succese obținute de oamenii muncii din 
România socialistă ln dezvoltarea social-economlcă 
a țării, pentru dezvoltarea viitoare a societății 
românești. La deschiderea expoziției au participat 
personalități ale vieții politice și culturale din 
U.R.S.S., reprezentanți ai conducerii centrale a 
Asociației de prietenie sovleto-române. Cu acest 
prilej, a avut loc o manifestare *” ------
a tost 
Xn-lea 
român.
• LA__________ ________

BEIJING a fost deschisă expoziția de fotografii 
„România la cel de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român". Cu acest prilej, a avut 
loc o manifestare la care au fost trecute in re
vistă strălucitele realizări ale poporului român, 
sub conducerea Partidului său comunist, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în revoluția șl con
strucția socialistă. La această manifestare au parti
cipat cadre din aparatul superior de partid și de 
stat, din armată, al organizațiilor de tineret, stu- 
dențl și ziariști. Expoziția se referă la tradițiile 
de luptă revoluționară, politică și socială ale 
partidului șl poporului nostru, mareînd momeîîtole 
cele mai de sărai din evoluția conștiinței poli
tice revoluționare și a procesului istoric ce a 
condus societatea românească pe drumul socia- 
lismuldi și a marilor victorii de azi. In acest fel, 
Congresul al XII-lea este evidențiat ca un mo
ment de seamă din viața poporului nostru, menit

subliniată însemnătatea 
în viața partidului și a

MUZEUL REVOLUȚIEI

în cadrul căreia 
Congresului al 

întregului popor

CHINEZE DIN

Imperativul
ongresul partidului a constituit un pri- 

Clej de analiză a situației internaționale, 
a profundelor mutații ce au avut Joc 
pe scena mondială în ultimii ani, luînd 

hotărîri importante în ceea ce privește poziția 
României socialiste în probleme fundamentale, 
estimînd forțele politice șl tendințele ce se con
turează în lumea de astăzi. Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu a definit două 
tendințe ce se confruntă actualmente pe întrea
ga planetă. Pe de o parte există forțele ce tind 
spre menținerea sferelor de influență și domina
ție și urmăresc o reîmpărțire a acestora, iar pe 
de altă parte se afirmă tot mai mult orientarea 
progresistă de a aboli vechea împărțire a lumii 
și voința de dominație a altor popoare, pentru 
independență, destindere, cooperare și pace. Sa 
poate spune, în acest context, că România a a- 
firmat, încă o dată, în forul politic cel mai re
prezentativ al țării, voința ei nobilă de a construi 
o lume bazată pe relații noi, supusă idealurilor 
de prietenie cu toate popoarele lumii, de a trăi 
în pace, și de a conlucra împreună cu cele mai 
generoase tendințe care pot fi descifrate în is
toria contemporană, pentru o schimbare depli
nă a codului moral ce a guvernat pînă acum re
lațiile Intre state și popoare. Fiecare epocă în
chide în imanența ei Istorică un anumit ideal al 
binelui și răului politic. Trăia în trecut convin
gerea că suprema instanță morală în viața ma
rilor comunități naționale este constituită de 
factorii ce contribuie la afirmarea glorioasă a 
unor energii obscure, în afara prosperității ma
teriale a popoarelor și a ideii de justiție. Era 
drept numai ceea ce se impunea ca fapt istoric 
sprijinit pe forță, era bine numai ceea ce spo
rea faima națiunilor, prin expansiune geografică 
sau culturală. Nici o instanță nu putea să se 
situeze deasupra voinței adeseori josnice a pre
eminenței asupra celorlalți. Ceea ce a rezultat in 
urma jocului liber al unor asemenea concepții 
si tendințe este prea bine cunoscut O lume 
haotică, pradă unor convulsii atroce, războaie 
mondiale, conflicte perpetui, omul devenit duș
man al omului și justificat in această ipostază 
prin cele mai subtile speculații juridice. Un su
veran despre care s-a spus că a contribuit Ia eclo
ziunea lumii moderne, prieten al artelor și degus
tător al paradoxelor intelectuale, Își făcea un 
titlu de glorie din propoziția pe care a adresat-o 
unul ministru ce ezita să declare un război, sub 
motiv că nu găsește un pretext plauzibil pen
tru conflict : „Totul este să ciștigăm, iar apoi 
juriștii din Academia germană vor găsi, desigur, 
cel mai convingător pretext pentru inițierea 
conflictului". Este limpede, astăzi, că popoarele 
nu mai acceptă să trăiască in cadrul unor relații 
de manifestare drapată a instinctelor ucigașe. 
Avem astăzi nevoie de o lume guvernată prin 
drept, care să asigure securitatea tuturor, in 
structuri internaționale menite să conducă la 
împlinirea trăsăturilor native ale unor comu
nități determinate Istoricește. O asemenea pozi-

tie afirmă România, prin glasul președintelui 
său. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a desfășurat, 
în ultimul deceniu, o uriașă activitate interna
țională, contribuind la solutionarea unor con
flicte care se permanentizau, stabilind eu parte
nerii de negocieri, în varii probleme, adevărați 
parametri de gîndire politică și de relații între 
state și popoare, semnînd documente exemplare 
pentru definirea raporturilor corecte între na
țiuni. Nu este întîmplător faptul că azi Bucu- 
reștiul a devenit unul dintre centrele politicii 
mondiale, că poziția șefului statului român este 
indicativă pentru o gîndire realistă și construc
tivă, ale cărei soluții trebuiesc întotdeauna luate 
în considerare cu cea mai mare atenție. Atră
gător, în primul rînd, în această concepție poli
tică este marele ei optimism, credința că stă în 
posibilitățile popoarelor să asigure condițiile 
pentru desfășurarea unei vieți internaționale să
nătoase, din care să fie excluse, pentru totdeau
na, racilele care păreau să apese istoria univer
sală în chip de adevărată fatalitate. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu afirma de la înalta tribună a 
Congresului : „Deși situația politică internaționa
lă este destul de complexă și se caracterizează 
prin contradicții puternice, se poate afirma cu 
deplină răspundere că există forțe care — acțio- 
nînd unite — pot împiedica războiul, pot asigu
ra o politică de independență și destindere, o 
pace trainică în lume". România oferă, de altfel, 
exemplul unei țări în deplină coeziune politică 
și morală, cu economie dinamică, cu o viață so
cială internă foarte echilibrată, a cărei autori
tate pe plan extern decurge din convergența 
perfectă a dimensiunii interne și externe a mo
mentului istoric de azi. Optimismul afirmat în 
politica internațională vine din încrederea adîn- 
că tn capacitatea popoarelor de a se guverna pe 
baza unor aspirații de justiție socială și echili
bru politic, oferind cetățenilor șanse egale de 
a-$i pune energia in slujba propășirii întregii 
societăți și a binelui umanității In generaL De 
aceea, este desigur justă aprecierea din Raportul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu că toate țările 
lumii, indiferent de mărime, și de potențial 
economic, pot să contribuie la soluționarea mari
lor probleme, împiedeci nd agravarea crizei 
mondiale și amurgirea istoriei contemporane prin 
alunecarea Intr-o epocă de confuzie și haos in 
relațiile dintre națiuni. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vorbea de o perspectivă luminoasă ce 
se poate deschide viitorului omenirii. Pentru 
aceasta este Insă necesar să fie mobilizate toate 
energiile popoarelor, să fie respectate normele 
de drept internațional unanim recunoscute, să 
se procedeze cu reținere în soluționarea diver
gențelor și a problemelor litigioase, să se împie
dice orice fel de acțiuni care conduc la înrău
tățirea vieții internaționale.

Desigur, este evident că lumea de azi cunoaște 
dezechilibre care-și pun amprenta asupra rapor
turilor internaționale. Există bogați și săraci, 
popoare afluente care-și pun problema stagnării

dezvoltării economice și popoare sărace care 
luptă din greu pentru depășirea subdezvoltării, 
într-o carte importantă a unui politolog ameri
can ce îndeplinește azi o funcție proeminentă în 
organismele de decizie, se spunea, la începutul 
acestui deceniu, că aceste tendințe extreme se 
vor accentua spre sfîrșitul secolului, că lumea 
va polariza în mod tragic, ascuțind un conflict 
ce părea insolubil. Aprecierea documentelor 
Congresului al XII-lea este că această stare în
treține tensiunea și atmosfera de conflict în în
treaga lume, că trebuie făcut totul pentru a 
construi o nouă ordine economică, care să bazeze 
relațiile dintre state pe principii de egalitate, 
deschizînd accesul țărilor slab dezvoltate și în 
curs de dezvoltare la tehnologia modernă, pen
tru o evoluție firească a capacității lor economi
ce și asigurarea unui nivel de viață corespun
zător. Tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea în 
acest context : „Omenirea, popoarele, nu vor mai 
putea suporta adîncirea în continuare a decala
jelor, concentrarea la un pol al lumii a bogă
ției și la celălalt a mizeriei și sărăciei. Pacea 
și colaborarea nu se pot realiza fără lichidarea 
subdezvoltării, fără instaurarea noii ordini eco
nomice internaționale.

Partidul și guvernul român iau în considerare 
o viață internațională construită prin participarea 
celor mai largi forțe naționale și populare, ale 
căror interese și orientări istorice adinei să con
tribuie la crearea viitorului istoric, depășind 
vechea diplomație de cabinet și construcția arti
ficială a unor situații internaționale fragile.

O asemenea lume a viitorului este de necon
ceput fără dezarmare. Schimbarea accentului de 
pe o politică de tensiune, în care negocierile și 
eforturile pentru rezolvarea problemelor cu care 
se confruntă omenirea să fie întreprinse, cum 
se spune, „cu arma la picior" — pe o politică a 
destinderii și măsurilor hotărîte de reducere a 
armamentelor și armatelor va contribui in mod 
hotărîtor la afirmarea voinței popoarelor de a 
trăi într-o lume a prieteniei, păcii și colaborării. 
Inversind termenii unui dicton cunoscut, putem 
afirma că atunci cînd muzele își țes lucrarea, 
armele trebuie desigur să tacă. Nu întîmplător 
în Raportul secretarului general al partidului se 
acordă o atenție specială locului important pe 
care trebuie să-1 joace promovarea mai hotări- 
tă a schimburilor culturale : „Se cer, de aseme
nea, extinse acțiunile pentru lărgirea relațiilor in 
domeniul învățămintului și științei, pentru inten
sificarea schimburilor cultural-artistice, pe planul 
literaturii, teatrului, muzicii, artelor plastice, in
clusiv al mișcării artistice de amatori — care pot 
contribui la mai buna cunoaștere între națiuni, 
la apropierea popoarelor de pe continent, la 
instaurarea unui climat de stimă și prețuire 
reciprocă".

Și prin artă putem contribui la construirea 
lumii de mîine în care vocea distinctă a fiecărui 
popor să fie recognoscibîlă și să sporească in 
același timp patrimoniul comun. Creația artis
tică devine astăzi un imperativ al păcii, iar afir
marea ei este o problemă politica <-e transcende 
limitările egoiste. Scriitorul înzestrat cu legitimi
tate națională și cu monumentalitate în inspira
ția sa este recunoscut ca prim cetățean al lumii, 
capabil să sprijine cele mai generoase tendințe 
din istoria contemporană, răspunzînd unui 
cald mesaj de umanitate, acela spre pace, stimă 
reciprocă și cooperare deplină la construirea 
lumii viitorului.

Aurel-Dragoș Munteanu

să deschidă perspective ale dezvoltării în conti
nuare a țării noastre.
• LA belgrad, Expoziția de fotografii „Româ

nia la cel de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român" a prilejuit o manifestare 
inaugurală în cadrul căreia au fost înfățișate 
realizările importante obținute de poporul nostru 
în construirea unei puternice economii socialiste 
și a edificării unei societăți înaintate, scoțîndu-se 
în evidență importanța Congresului al XII-lea, 
eveniment important Ln viața poporului și parti
dului nostru, menit să analizeze succesele de pînă 
acum șl să deschidă perspectivele unor izbinzi 
viitoare.
• LA BERLIN, capitala R.D. Germane, în ca

drul Muzeului de Istorie germană, s-a deschis 
expoziția „România la cel de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român". Celor participant 
la ceremonia de deschidere Ie-a fost prezentat 
un bilanț al strălucitelor realizări obținute de co
muniștii și întregul nostru popor pe drumul con
struirii societății socialiste, infățișîndu-li-se pre
vederile celor mai importante documente supuse 
Congresului, programul de dezvoltare socio-eeo- 
nomle.ă a României în viitor.
• ZIARUL „PRAVDA", organul C.C. al P.C.U.S., 

a consacrat, într-un număr al său. un spațiu 
amplu lucrărilor Congresului al XII-lea, în cadrul 
căruia a publicat o fotografie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general a! partidului, 
la tribuna Congresului, precum și o relatare în
soțită de un amplu rezumat al Raportului. De 
asemenea, agenția sovietică TASS a transmis un 
amplu material dedicat Congresului, în care se 
spunea : „Delegații la Congres dezbat documente 
avind o importanță de prim ordin pentru edifi
carea societății socialiste multilateral dezvoltate în 
România, examinează probleme Importante ale 
activității Partidului Comunist Român, stabilesc 
noile sarcini ale partidului în domeniul construc
ției socialiste și căile soluționării lor". Tntr-un 
amplu articol, ziarul Izvestia evidențiază faptul 
că „după indicatorii principali, prevederile Direc
tivelor Congresului al XI-lea se realizează cu 
însemnate depășiri. România dispune azi de o 
industrie modernă înzestrată eu cele mai noi 
mijloace de producție. Succese însemnate s-au 
obitinut si în agricultură."
• AGENȚIA „CHINA NOUA" ȘI „ZIARUL PO

PORULUI", organul C.C. al P.C. Chinez, au in
format, pe larg, asupra succeselor cu care poporul 
nostru a întîmpinat cel de-al XII-lea Congres, iar 
posturile de radio din R.P. Chineză au subliniat 
realizările ' ” _
popor au 
sulul. De 
exprimată 
Ceaușescu _ _ ____
dului Comunist Român și a Republicii Socialiste 
România, care își vor îndeplini întotdeauna „în
datorirea de detașament revoluționar în lupta 
împotriva Imperialismului și colonialismului, pen
tru HBertate, pentru independență, destindere șî 
pace".
• ZIARUL IUGOSLAV „BORBA“ a reflectat pe 

spHtii ample desfășurarea Congresului. în arti
colul „Sprijinirea pe forțe proprii" se serie : 
„Cuvîntarea secretarului general — adesea în
treruptă de expresii de prețuire față de perso
nalitatea lui Nicolae Ceaușescu — conține o ana
liză cuprinzătoare șl detaliată a actualului mo
ment românesc, caracterizat de două elemente în 
legătură reciprocă. Tn primul rlnd, în documen
tele Congresului este confirmată aprecierea că 
realizările de pînă acum s1 directivele dezvoltării 
în viitor oferă o multitudine de motive de sa
tisfacție. iar. apoi, este evidentă Indicația că. toc
mai prin elaborarea unei politici interne speci
fice și Indeoendente se consolidează situația 
României în lume".
• ZIARUL UNGAR „NEPSZ ABADS AG“, organ 

central al C.C. al P.M.U.S., a publicat corespon
dențe din București, închinate Congresului al 
XII-lea, în care se scrie : „In săptămînlle pre
cedente, aceste programe au fost dezbătute de 
către toți membrii de partid", referitor Ia docu
mentele supuse dezbaterii, evidențiindu-se astfel 
largul democratism al discuțiilor. De asemenea, 
au publicat materiale privind lucrările Congre
sului cotidienele Nepszaba, Magyar Hirlap șl 
Magyar Nemzct iar posturile de radio ungare au 
difuzat știri și au prezentat raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.
• ZIARUL POLONEZ „TRYBUNA LUDU", or

gan al C.C. al P.M.U.P.. a relatat amplu despre 
lucrările Congresului al XII-lea al partidului, pre- 
zentînd un rezumat al raportului tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. subliniind principalele succese 
ale dezvoltării social economice a României și 
prevederile următorului plan cincinal. Ziarul 
Zycie Warszawy a publicat de asemenea un re
zumat al raportului și relatări despre documentele 
șl dezbaterile Congresului, iar radiodifuziunea po
loneză șl postul de televiziune au informat asu
pra lucrărilor Congresului.
• 1N ZIARUL „RUDE PRAVO", organ al C.C. 

al P.C. din Cehoslovacia, au fost publicate ample 
corespondențe de la Congresul al XII-lea al Parti
dului Comunist Român în care se arată : „Ra
portul evidențiază rezultatele deosebite obținute 
In îndeplinirea planului de dezvoltare economică 
șl socială a țării. In perioada 1976—1980, prima 
etapâ a programului de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în România (...) 
precizează că sarcina fundamentală a Congresu
lui al xn-lea este de a stabili, pe baza proiectelor 
de documente, prezentate, direcțiile de dezvoltare 
economică și socială a țării pe perioada lflfii—19S5, 
obiectivele cercetării științifice și progresului tehnic, 
asigurării resurselor energetice necesare dezvoltării 
economico-sociale șl creșterii nivelului de trai al 
Întregului popor-.
• ZIARUL „NEUES DEUTSCHLAND", organ al 

C.C. a) P.S.U.G., scrie : „Oaspeți din BA de țări 
nu fost salutați In mod călduros", scoțînd astfel 
în evidență ampla prezență a oaspeților străini la 
lucrările Congresului. Au fost prezentate pe larg 
Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu șl dezba
terile Congresului, punlndu-se In lumină direc
ții:.* principale de dezvoltare socio-economică a 
Borr/.r.: ■•!.
• ZIARUL „RABOTNICESKO DELO", organ al 

C.C. al P.C. Bulgar, a consacrat articole ample 
importantului eveniment din Viața partidului șl 
pc porului român, subliniind entuziasmul cu care 
Întregul nostru popor a întîmpinat acest eveni
ng -ț de mare Însemnătate pentru dezvoltarea 
patriei, hc-ărirea de a Îndeplini prevederile Con
gresului. si a informat asupra principalelor direc
ții pe care le deschid documentele adoptate ’ 
Conqres.

Agențiile de presă ale lumii, ziare de 
toate continentele, au analizat ideile cuprinse 
Raportul tov»«-*«ului Nicolae Ceaușescu șl conți
nutul documente ale Congresului.
Milioane de cititori de pretutindeni au luat cu
noștință de mi=»aju] de pace și prietenie al Con
gresului partiduiuj nostru, au putut să contemple 
realizările de pînă acum trecute In revistă la 
Congres și să Ințelea^f programele noastre de 
viitor, efortul pe care-1 depune poporul român 
pentru crearea unei țări care să poată să-și ri
dice cu mindrie fruntea Intre toate națiunile lumii.

cu care comuniștii șl întregul nostru 
întîmpinat marea sărbătoare a Congre- 
asemenea, a fost subliniată hotărtrea 
în Congres de către tovarășul Nicolae 
de a continua linia politică a Partl-

de

pe 
în

SOLIA
RAȚIUNII

rotund semnificativ și deosebit de

P emoționant mi s-a părut faptul că, 
ultimul cuvînt din magistralul Raport 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în fața delegaților la Congresul al 

XII-lea al Partidului Comunist Român, și a 
numeroșilor oaspeți de peste hotare care au 
onorat cu prezența lor acest mare eveniment 
din istoria României, a fost cuvintul „Pace". 
Auzeam din cabinele de translație simultană 
care trimiteau în căștile oaspeților veniți de pe 
întregul glob pămintesc traducerea acestui 
cuvint in limbile de circulație internațională: 
Paix, Mir, Peace, Frieden, Paz... Și copleșitorul 
ropot de aplauze după ultima frază a acestui 
discurs-document — deopotrivă bilanț al anilor 
trecuți și platformă-program a anilor de mîine 
din viata țârii noastre — s-a dezlănțuit frenetic.

Parcurgind apoi in paginile ziarelor amplul 
Raport, mi-am dat seama că suflul acestui 
cuvînt străbatea fiecare pagină, fiecare frază 
rostită de șeful statului nostru, deoarece, des
pre pace se vorbea atunci cînd se aminteau 
succint, în cifre și imagini sintetice, realizările 
înfăptuite de poporul român de cînd și-a luat 
soarta în propriile-i miini, despre pace se 
vorbea atunci cînd erau evocate sarcinile pre
zentului și ale viitorului, și doar pacea era 
avută in vedere cînd se pomeneau ambițiile și 
visele noastre pentru ziua de mîine. Totul pus 
în relație directă cu pacea, deoarece doar sub 
semnul acestui cuvînt sperăm, cutezăm, nutrim 
ambiții, și cu el pe buze ne adresăm popoarelor 
lumii întinzîndu-le frățește mina pentru a ne 
rosti astfel nețărmurita încredere că rațiunea 
omenirii va rămîne trează, neînvâluită de som
nul zămislitor de monștrii.

Dar pacea, în antiteza cu războiul, n-a fost 
o simplă evocare metaforică a lumii mai drepte 
și mai bune la făurirea căreia punem înțelep
ciunea noastră bazată pe o experiență de două 
ori milenară, sudoarea frunților noastre și ar
doarea viselor ce le nutrim, ci groaznica, incre
dibila imagine a ceea efe ar însemna pentru 
omenire un război nuclear atoatenimicitor g-a 
desprins din avertismentul grav asupra perico
lului pe care il reprezintă pentru omenire de
șănțata cursă a înarmărilor — sacul ei fără 
fund, devorator de inestimabile energii și va
lori umane și materiale — al căror volum de
pășește 425 de miliarde de dolari pe an! „Se 
apreciază că in lume s-a acumulat un arsenal 
de arme și armamente — îndeosebi atomic — 
capabil să distrugă de citeva ori omenirea — 
spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, coutinuind: 
Intr-adevăr, se poate pune întrebarea : „Ce va 
mai rămîne, în aceste condiții, din civilizația 
umană, după un război nuclear?"

Abia sintem ceva mai mulți de 4 miliarde 
de suflete pe această navă cosmică ce străbate 
spațiul sub numele de Terra, și omenirea își 
permite să cheltuiască peste o sută de dolari 
pa an și pe locuitor, pentru propria anihilare 
a casei noastre comune! Sperăm în neadormirea 
rațiunii, și veghem s-o menținem trează, căci 
numai sub incidența patologică poate fi pusă 
acumularea nestăvilită de arme de distrugere 
în masă cu care sînt îndopate silozurile nucle
are transformînd Terra într-un arsenal supra
saturat. Iremediabilul optimist, George Căli- 
nescu, spunea: „Nu există neînțelegere oricît 
de grea între popoare pe care oamenii, ca 
ființe raționale, să n-o poată deslega pe cale 
pașnică. Omul este prin definiție o ființă rezo
nabilă, care știe să descopere legile universu
lui și să le aplice în folosul său. Dar știința 
cu progresele ei, căzută pe miini nebune, poate 
să producă dezastre." Tudor Arghezi vedea în 
cursa inarmărilor „o spurcată și odioasă cala
mitate care, în loc să descrească, a sporit de 
cînd cu născocirile științifice puse în slujba 
războiului", iar Mihail Sadoveanu 11 completa: 
„Nebunia singură mai poate Inegura viitorul, 
dar și în această împrejurare soarele va birui 
negura..."

N-am încetat o clipă să credem în biruința 
asupra negurei. Dar n-am pe pămînt atîtea 
Hiroshime cîte pot distruge cele peste 30 de 
milioane de kilotone — cît explozibil nuclear 
s-a acumulat pînă acum in arsenalele atomice. 
Puterea explozivă „disponibilă" întrece de peste 
1 400 000 de ori puterea bombei care, la R au
gust 1945. a ucis aproape instantaneu. în orașul 
de lingă insula Perlelor, Miajîma, 80 000 de su
flete. alte 200 000 murind ulterior; pentru ca 
numai trei zile mai tîrziu, orașul Doamnei But
terfly, Nagasaki, să împartă soarta Hiroshi- 
mei! Un milion patru sute de mii de Hiroshime 
posibile! Oare cum vine asta? Nu este prea 
mult pentru un biet Pămînt? De bună seamă, 
din moment ce, după calculele Institutului in
ternațional pentru cercetări în domeniul păcii 
de la Stockholm (S.I.P.R.I) — care arată că, în 
ultimii 30 de ani. arsenalele nucleare au luat 
dimensiuni cu totul disproporționate ln raport 
cu orice necesitate politică sau militară ima
ginabilă — numai depozitele de armamente din 

• Europa sînt capabile să extermine fiecare lo
cuitor al continentului nostru de nu mai puțin 
de... 250 000 de ori! Ca și cînd o singură moarte 
nu ne-ar ajunge!

Iată de ce. cuvîntul acesta simplu, care în 
mai toate limbile pămîntului nu are nevoie mai 
mult de o silabă sau două pentru a putea fi 
pronunțat, devine cuvîfitul-cheie, singurul cu 
care omenirea contemporană poate să deschidă 
poarta spre propriul ei viitor. Iată de ce, cînd 
pe apa sîmbetei a războiului s-a dus munca 
întregului glob pămintesc pe doi ani din ulti
mii 30. cînd cursa înarmărilor înghite suma 
totală a țărilor lumii pentru educație și sănă
tate, cînd un bombardier atomic costă cît 
250 000 de farmacii, un tanc cît un bloc pentru 
200 de familii, un distrugător cît electrificarea 
de orașe pentru 9 milioane de locuitori, iar o 
rampă de lansare a rachetelor cît o puternică 
hidrocentrală, înțelegem mai bine, de ce, pe 
pămînt se mai moare . încă de foame, pe pă
mînt mai există încă atit de compact întunericul 
neștiinței de carte, pe pămînt n-avem numai 
bombe, ci și cancer, n-avem doar rachete, ci 
și coșmare...

Dar avem și speranță. Și rațiune. Și veghe. 
Și luptă. „în fața acestei realități și perspec
tive — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
Raportul său Ia Congres — este evident că nici 
un popor nu poate sta deoparte, nu poate ră- 
mine in afara luptei pentru dezarmare și 
pace."

„Pace“. în căștile traducerii simultane se 
auzea: „Paix, Mir, Peace, Frieden, Paz...“

loan Grigorescu
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