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Comuniștii, întregul popor 
urează succes deplin 

Conferinței Naționale a partidului

G
îndurile comuniștilor, ca șl ale tuturor cetățenilor patriei noas
tre se îndreaptă azi spre marea sală a Palatului Republicii, 
unde își începe lucrările Conferința Națională a Partidului Co
munist Român, eveniment de o deosebită însemnătate, așteptat 
și întîmpinat cu atît de profund interes, însuflețire și elan in 
muncă de întregul partid, de întregul nostru popor.

în viața politică a țării noastre s-a încetățenit, ca o practică de
venită sistematică in anii din urmă, ca în intervalul dintre Congresele 
de partid să aibă loc conferințe naționale. își găsește expresie și in 
aceasta democratismul profund al formelor de conducere a activității 
de partid — problemele importante ale politicii partidului și statului fiind 
supuse, și în perioada dintre congrese, dezbaterii unui for atit de larg, 
în care sînt reprezentate toate organizațiile de partid, toți comuniștii.

însemnătatea deosebită a Conferinței care își începe astăzi lucră
rile este determinată de faptul că ea vă analjza stadiul înfăptuirii mă
rețului program de înflorire a patriei’ adoptat' îh urmă cu trei ani’de 
Congresul al Xl-lea al partidului, va stabili măsurile necesare pentru 
înfăptuirea Integrală și depășirea prevederilor actualului cincinal, va 
trasa orientările generale pentru întocmirea următorului plan cincinal 
de dezvoltare economico-socială. în dezbaterea conferinței se vor afla 
o gamă largă de probleme, practic toate aspectele esențiale ale activi
tății pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.

Locul central în lucrările conferinței îl va ocupa dezbaterea și 
aprobarea Programului suplimentar de dezvoltare a economiei naționale 
în cincinalul 1976—1980. După cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„Conferința Națională a partidului va reprezenta un nou moment im
portant in viața partidului, a patriei noastre. Ea va stabili măsurile 
pentru înfăptuirea neabătută a programului de dezvoltare economico- 
socială mai rapidă a patriei, de apropiere și egalizare, intr-un timp mal 
scurt, a nivelului de dezvoltare a României față de țările avansate din 
punct de vedere economic. Pe această bază se vor crea condițiile pen
tru ridicarea gradului general de civilizație al patriei, pentru creșterea 
bunăstării materiale și spirituale a națiunii noastre socialiste". 
La sfîrșitul aceluiași an, în care unii comentatori din Occident apre
ciau, după cutremurul catastrofal din primăvară, că actualul plan 
cincinal este „compromis", se conturează perspectiva certă nu numai 
a îndeplinirii, dar și a depășirii prevederilor cincinalului. își găsesc in 
aceasta o vie expresie forța șl vigoarea economiei noastre naționale, 
justețea politicii partidului, rodnicia muncii poporului nostru, însuflețit 
de o înaltă conștiință, de fierbinte patriotism.

Incontestabil, se poate aprecia, pe baza faptelor înseși, ai căror 
martori am fost cu toții, că perioada care a trecut de la Congresul al 
Xl-lea a fost marcată de o activitate deosebit de bogată șl de rodnică 
pe toate planurile construcției socialiste. Ritmul înalt de creștere a pro- 
(Continuare în pag. a IV-a)

SLĂVIM PARTIDUL
Prefigurat în cîte-or fi să vină 
ești galaxia marii-nțelepciuni, 
din mii de mii de gînduri sorbi lumină 
din mii de ani tăria ți-o aduni.

Nu te-au întors furtunile din cale, 
nu te-ai clintit în viscolul vrăjmaș ; 
drept slujitor ai fost menirii tale, 
cîrmaci, rapsod și ctitor și ostaș.

Ne-ai dat cuvîntul care mută munții, 
și fapta ne-o întîmpini, ne-o petreci; 
cu libertatea inimii și-a frunții 
ne-ai pus în brațe patria din veci.

Să-i fim stăpîni, să-i fim cutezătorul 
ce urcă-n piscuri numele ei sfînt,
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spre comunism să-i ducem tricolorul 
sus, pe catarg, în soare fluturînd.

Te vom urma, istoria ne cheamă, 
pămîntu-i plin de visuri și eroi; 
în slava ta, o, Românie-mamă, 
slăvim partidu-ngemănat cu noi.

Eugen FRUNZĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți 6 decembrie, delegația guvernamentală economică din R.S. Vietnam, condusă de tovarășul Do Muoi, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Vietnam, viceprim- ministru al guvernului, președintele părții vietnameze în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică și tehnico-științifică dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Vietnam, care a participat la lucrările celei de-a V-a sesiuni a comisiei, desfășurate la București.La întrevedere a luat parte tovarășul Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în comisie.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co- murflst Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți dimineața, pe ambasadorul Republicii Cuba' la București, Humberto Castello, la cererea acestuia.Cu acest prilej, ambasadorul cubanez a înmînat tovarășului Nicolae

NICOLAE CEAUȘESi 
„România pe drumul com 

societății socialiste 
multilateral dezvoltat

VOLUMUL 14
Eveniment marcant al vieții politico-ideologice a țării, aport substanțial 
la dezvoltarea creatoare a teoriei și practicii revoluționare, la îmbo
gățirea tezaurului de idei ai socialismului științific, îndreptar prețios 

pentru activitatea fiecărui comunist, a fiecărui om al munciiîn atmosfera de vie efervescentă politică, de puternic elan in muncă in care întregul popor intîmpină evenimentul de deosebită importanță in viața partidului și a țării — Conferința Națională a P.C.R. — a apărut volumul 14 din seria de Opere ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate".Asemenea volumelor apărute anterior, volumul 14 — incluzînd în a- proape 800 de pagini expuneri, cuvîn- tări, interviuri, articole din perioada ianuarie-septembrie 1977 — ilustrează grăitor prodigioasa activitate teoretică și practică desfășurată de secretarul general al partidului in conducerea operei de edificare a noii orinduiri sociale, rolul său hotărîtor în elaborarea multilaterală a strategiei și tacticii revoluționare a partidului, ca forță politică conducătoare a societății noastre.Din marea diversitate tematică a problematicii abordate, volumul reliefează pregnant ca trăsătură unitară — definitorie pentru modul de gîndire și de acțiune al tovarășului Nicolae Ceaușescu — strînsa și nemijlocita legătură cu viața, permanența dialogului cu poporul, principialitatea revoluționară, profunzimea analizei științifice și cutezanța spiritului inovator bazat pe un trainic realism, pe confruntarea permanentă a teoriei cu practica.

A fost prezent Trari Thuan, ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam în țara noastră.Conducătorul delegației a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului nostru un cordial mesaj de prietenie și urări de sănătate din partea tovarășului Le Duan, secretar general al C.C. al P.C. din Vietnam.Oaspetele a exprimat vil mulțumiri șefului statului român, poporului român, pentru sprijinul acordat permanent luptei poporului vietnamez pentru independenta și suveranitatea patriei sale, precum și în reconstrucția pașnică a întregii țări.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită tovarășului Le Duan, celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului vietnamez un cald salut și cele mai bune urări de sănătate.
Ambasadorul RepubliciiCeaușescu un mesaj de prietenie din partea tovarășului Fidel Castro Ruz, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, președintele Consiliului de Stat, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Cuba, și a transmis șefului statului român un salut cordial și cele mai calde urări de succese în activitatea sa, a comuniș-

Numitorul comun al zecilor de lucrări incluse in volum il constituie preocuparea stăruitoare, fermitatea și energia manifestate în asigurarea înfăptuirii integrale, în toate domeniile de activitate, a hotărîrilor Congresului al Xl-lea, a sarcinilor planului cincinal, a prevederilor Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Deosebit de semnificativă apare in acest sens expunerea prezentată la ședința comună a C.C. al P.C.R., Marii Adunări Naționale, Consiliului Suprem al Dezvoltării E- conomice și Sociale, a activului central de partid și de stat din 28 martie 1977. Fermitatea cu care a fost exprimată de către secretarul general al partidului voința de a se asigura înfăptuirea integrală a planurilor de dezvoltare economico-socială a țării, în pofida imenselor greutăți cauzate de cutremur — indicațiile practice date în acea perioadă zi de zi. ceas de ceas. împletindu-se cu exemplul personal al bărbăției comuniste, curajului și neistovitei sale energii — au constituit pentru întregul popor un puternic factor de îmbărbătare și îndrumare în marea bătălie a refacerii.Pornind de la orientările Congresului al Xl-lea. lucrările cuprinse în volum aduc, totodată, numeroase pre

In cursul întrevederii s-a apreciat cu satisfacție faptul că relațiile dintre țările noastre cunosc o dezvoltare continuă, potrivit înțelegerilor stabilite cu prilejul dialogului la nivel înalt româno-vietnamez, și a fost exprimată dorința comună de a extinde și aprofunda raporturile de prietenie și conlucrare dintre partidele și statele noastre, în interesul construcției socialiste în România și Vietnam, al cauzei generale a socialismului și păcii în lume. în acest cadru s-a subliniat rolul ce revine Comisiei interguvernamentale în dezvoltarea colaborării economice, teh- nico-științifice și în domeniul schimburilor comerciale dintre cele două țări, în concretizarea de noi căi și posibilități de lărgire a cooperării bilaterale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.
Cubatilor români, precum și Conferinței Naționale a P.C.R.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a t—>—"•<, tovarășului Fidel Castro R împreună cu succes in act fășoară.întrevedere* atmosferă pri 

cizări și teze teoretice noi. indicații practice, care dezvoltă și imbogățesc aceste orientări, corespunzător noilor aspecte apărute în procesul dezvoltării economjco-sociale. în mod plenar se dezvăluie astfel acea trăsătură e- sențială a politicii partidului nostru, atît de puternic evidențiată în cursul ultimului deceniu, și care se află de fapt la baza marilor succese obținute în acest răstimp, și anume caracterul ei creator, dinamic, ca o politică în acțiune, receptivă în cel mai înalt grad față de nou. capabilă să răspundă prompt cerințelor vieții.în ansamblul lucrărilor, ocupă o pondere importantă problemele-cheie. fundamentale de care depind dezvoltarea bazei tehnico-materiale a societății, creșterea în ritm rapid a forțelor de producție. în mod pregnant este exprimată și în acest volum preocuparea pentru o repartizare judicioasă a venitului național, pentru stabilirea unui raport corespunzător între fondul de dezvoltare și fondul de consum, ca singura cale pentru dezvoltarea puternică a economiei, pentru înlăturarea decalajului care ne mai desparte de țările avansate economic, pentru clădirea unei temelii trainice ridicării nivelului general de trai. își gă-
______________ Tudor OLARU 
(Continuare în pag. a IV-a)

Sîntem moștenitorii a două mari culturi : cea dacică și cea romană. încrucișarea lor a constituit începutul culturii poporului român care, vreme de două milenii, și-a făurit și continuă să-și făurească propria sa cultură, dîndu-și sieși și lumii întregi mari valori, necontestate de nimeni.Dar așa cum un lanț de munți nu se măsoară numai prin piscurile lui, tot astfel nici cultura unui popor nu se măsoară numai prin vîrfurile ei. Cultura este un fenomen mult mai larg, care cuprinde un popor întreg, și nu se rezumă la grupuri sociale restrînse. Noi, românii, sîntem un neam cult, creator și păstrător al unor valori spirituale care își manifestă prezența în întreaga noastră istorie, in întreaga noastră viață socială, politică, morală. A fi cult nu înseamnă a înmagazina mecanic o sumedenie de cunoștin

țe din toate domeniile, ci a demonstra că ai asimilat tot ce ai acumulat și că știi să te comporți în relațiile cu semenii tăi și cu mediul înconjurător în conformitate cu spiritul
nat, încă de la fondarea lui, pentru dezvoltarea culturii românești. Cine studiază istoria partidului nostru, cine cercetează documentele congreselor, presa de partid sau cea

Făuritor și beneficiar
al valorilor culturii

----------------  George MACOVESCU ------------marilor valori adunate de omenire de-a lungul istoriei ei. Atitudinea poporului român față de problemele esențiale ale vieții a fost întotdeauna aceea a unui popor pentru care cultura este un fenomen făcînd parte din structura lui spirituală.Pe acest fond, Partidul Comunist Român a acțio-

influențată de el constată că, în politica sa, cultura a reprezentat un sector de preocupări permanente. Partidul Comunist Român a apărat întotdeauna cultura acestui popor, mai ales atunci cînd a fost pîngărită de fascism. Partidul Comunist Român a lansat idei în cultura română, le-a promovat și

a luptat pentru ca ele să devină realități, să se instaleze in tezaurul culturii românești.Cultura unui popor corespunde stadiului său de dezvoltare economică și politică. Desigur, nu există un raport mecanic între aceste realități, dar nici nu se poate nega a- cest adevăr. în perioada construirii societății socialiste multilateral dezvoltate în tara noastră, Partidul Comunist Român a dus și duce o politică precisă și constantă față de cultură. în toate domeniile culturii se caută elemente și forme noi care să ducă la crearea culturii pentru toți, făurită și asimilată de toți, în educație, în învăță- mînt, în artă, pretutindeni Partidul Comunist Român inovează, cu grija permanentă de a dezlăn-
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Conferința Națională a partidului are loc intr-o perioadă de puternic avînt creator, într-un moment în care coeziunea dintre partid, forța conducătoare a țării, și popor e mai evidentă ca oricînd, și cînd, intr-o unitate care capătă limpezimea unui imens cristal, oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, își aduc din plin contribuția la înfăptuirea grandioaselor sarcini cuprinse în hotăririle Congresului al Xl-lea, in Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre Comunism, documente istorice care reprezintă un triumf al gîn- dirii creatoare a partidului nostru. Partidul nostru, conducerea superioară și secretarul general sînt în permanență preocupați de elaborarea a noi modalități și planuri de muncă, vaste și concrete, oferind viitorului

nu vise utopice, ci elementele unei viziuni reale, bazată pe o solidă și exactă osatură. Planuri capabile să mobilizeze într-un unic șuvoi energia creatoare a maselor.
sînt puse plenar în slujba înfloririi patriei, a vieții tuturor oamenilor.A doua ediție a Festivalului național „Cîn- tarea României", marea mișcare sportivă „Dacia-

In spiritul umanismului 
revoluționar 

---------------- Virgil TEODORESCU ----------------oferind largi posibilități de a face din fiecare om un autentic creator, de a stimula inițiativa și participarea efectivă la întreaga viață a societății, Ia făurirea bunurilor materiale și spirituale.Forțele progresului neîntrerupt, pe care structura orînduirii noastre le descoperă și le valorifică.

da" vor cuprinde mase tot mai largi de oameni ai muncii de la orașe și sate, afirmîndu-se astfel, tot mai plenar, înaltele calități ale personalității umane, capacitatea creatoare a oamenilor, putința de a-și manifesta, într-un cadru amplu, sentimentele de dragoste și

atașamentul față de patrie, partid și popor.Așa stînd lucrurile, putem trage concluzia că suprastructura nu urmează, cu oarecare intîrziere, baza, ci, dimpotrivă, poate s-o impulsioneze și s-o suscite, precipitîndu-i ritmul.Nu e greșit a spune că un creator de artă, atunci cînd e capabil să înțeleagă și să parcurgă, de la un cap la altul, trăind-o pină în adîncul ființei sale, viața societății, poate chiar să devanseze un anumit moment al evoluției acesteia, plecind, desigur, întotdeauna și fără rezerve de la datele realității.Intre el și epocă există un raport fundamental, care nu se mărginește numai la principiul vaselor comunicante, întrucît
(Continuare 
în pag. a V-a)

Astăzi, în Jurul 
orei 9, posturile 
noastre de radio 
și televiziune vor 
transmite direct, din 
Sala Palatului Re
publicii, ședința de 
deschidere a Con
ferinței Naționale a 
Partidului Comunist 
Român.
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COMUNIȘTII
așa cum îi recomandă faptele

r

CONFERINȚA 
NAȚIONALĂ A 

PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN 

1977

A fi membru al Partidului Comunist Român înseamnă a avea o înaltă 
conștiință revoluționară, a te angaja să acționezi permanent pentru înfăptuirea 
Programului partidului, a liniei sale politice interne și externe.

NICOLAE CEAUȘESCU

Comunistul este un om între oameni, 
recunoscut prin „legitimația" permanentă a 
faptelor sale, a modului său înaintat de a 
gîndi și a acționa.

Secvențele din pagina de față, referindu-se 
la delegați la Conferința Națională a parti
dului, își propun să prezinte unele trăsături 
definitorii pentru personalitatea comunistului.

Exigenți, combătind
automulțumireaTurnătoria întreprinderii de mașini grele din București. Locul unde șuvoaiele de oțel, ademenite în capcanele miezurilor de nisip, dau naștere giganților cu precizie de microni. De cîteva zile, in groapa de turnare din fața ușii de la intrarea în secție, sub învelișul de amestecuri ce i-au servit drept tipar, așteaptă să fie scos la suprafață un colos de 280 tone. Este un pinten de cirmă, similar cu cel turnat acum un an pentru nava „Independența", comandat de constructorii navali de la Constanța pentru cel de-al doilea vas de 150 000 tdw. Ce reprezenta turnarea lui, din perspectiva premierei de acum un an ? în ciuda dificultăților tehnice, o operație care nu mai avea nici o necunoscută. Dacă nu chiar — în virtutea gar~nției pe care aici a dat-o '"alina capul de „serie" fără probleme.,tal greșit și extrem de or acest punct de ne-a replicat Nico- 18, șeful echipei de la ire. Munca noastră ex- pur și simplu, aseme- jcule ce pot ascunde în jrimțiMia aj4|$iniștirii. Adere» ce ne revine, ui . -utilul aețțyltățH- uzinei și dincolo de porțile «'.*'he'‘im- pune ca tot ceea ce facem să întrunească mereu nu calificativul bine, ci foarte bine.Nu este vorba, prin urmare, de o calitate bună a muncii, față de care unii să se declare mulțumiți. Aici este vorba de o calitate a muncii — a con - cepției, a organizării, a ordinii — dusă pînă la perfecțiune, care nu se poate obține fără exigentă în acțiune, ce refu

Exploratori ai nouluiVestea că acțiunea „Desecări" va continua de-a iungul Ialomiței pină la vărsarea în Dunăre (alte mii de hectare din lunca Ialomiței devenind astfel apte pentru producții- record în zona Giurgeni) le reamintește multor ialomițeni despre începutul bătăliei pentru cîștigarea pămîntului din amonte. Se știe, cel mai ho- tărît dintre cei mai hotărîți să transforme sărăturile din lunca Ialomiței în grădină a fost președintele cooperativei agricole Muntenii Buzău — Gheorghe Ghiță. „Dacă nu aducem pe rod acest pămînt, răminem mai departe, in urma tractoarelor și semănătorilor, niște vechi plugari". Asemenea lucrări nu se mai făcuseră. Unii se îndoiau de reușită : „Așa sint locurile astea de cînd le știm, cum să le înnoim ?“. Alții spuneau : Ce, vrei tu să schimbi soarta pămîntului ?“. „Vorbe de clacă" — le-a răspuns Gheorghe Ghiță și nu s-a dat. bătut. Pentru interesele cooperativei s-a luptat cu mentalitățile vechi, a fost apoi, pentru a i se da concursul, și la județ, s-a dus și la ministru.Despre cît și cum s-a muncit, despre miile de cooperatori și mecanizatori, buldoze- riști și ingineri care nu au cunoscut odihna pînă cînd ultima palmă din cernoziomul ciocolatiu — albit de sare — nu a devenit fertilă se vorbește acum cu admirație. Și cu deplin temei, pentru că tenacitatea in promovarea noului, adversitatea față oe rutină, co
In fruntea progresului 
tehnic— Se spune că sînteți un pasionat al progresului tehnic. In ce ipostază putem surprinde acest progres acum, aici, la întreprinderea de sîrmă din Buzău ?Interlocutorul nostru, maistrul și secretarul comitetului de partid, Stan Cazan, nu este dispus să vorbească despre sine. Răspunde prompt : intr-o izbindă de ultimă oră — punerea în funcțiune a laminorului de sîrmă. Și se grăbește să precizeze : „Nu e o reușită «a mea», ci «a noastră», a colectivului".— Aveți totuși și reușite ale dumneavoastră...— Să vă vorbesc despre laminor. Dar mai bine să-l 

ză mulțumirea de sine, infatuarea, chiar și acele laude care au acoperirea faptelor.Și de data aceasta, oamenii de pe întregul flux al turnării pintenului de cîrmă au luat din nou totul de la început, ca intr-o veritabilă premieră, astfel ca fiecare detaliu, fiecare amănunt, toate pregătirile, toate măsurătorile să fie extrem de precise, să se asigure reușita impecabilă a operației, ba chiar să întreacă performanța anterioară, calculele optime de pe hîrtie.Colectivul turnătoriei are... 10 ani. De la cea dinții izbin- dă de răsunet a lui — turnarea butucului rotor nr. 1 pentru Hidrocentrala de la Porțile de Fier, cea mai mare piesă turnată pînă atunci în țară— Nicolae Iana a participat, împreună cu colegii săi, Ion Dascălu, Neagu Briscan, Ion Chira, Gheorghe Costea sau Constantin Mușat, la numeroase alte fapte cu aură deosebită : realizarea inelelor pentru morile de ciment de 3 000 tone pe zi, a carcaselor pentru turbinele de 330, 150 și 50 MW și a atîtor altor componente ale diverselor utilaje unice în felul lor.'■■'“Uri lanț întreg de recdrdufi. Asemenea rezultate, asemenea performanțe nu stau la inde- mina oricui. Și nu o dată ele pot ameți oamenii, pot duce la autosatisfacții, chiar la infu- murare. Nicolae Iana ține insă să precizeze : „Recorduri obișnuite ale. unor oameni obiș- nuiți, care vor să-și găsească adevărata măsură nu în ceea ce au făcut, ci să se desăvir- șească prin ceea ce urmează să facă". Dumitru TÎRCOB
moditate, față de mentalitatea „fie cum o fi" au dat rezultate palpabile : în ultimii trei ani, producția medie de griu a fost de 4 370 kg la hectar, la porumb, 7 800 kg, la sfeclă — 37 tone, la floarea-soarelui — 2 620 kg la hectar, la neirigat. Și de unde ? De pe pămîn- turile care ani în șir n-au dat decît papură și stuf. E mult, e puțin ? Azi, tovarășul Ghiță nu e mulțumit eu ceea ce în urmă cu numai cîtiva ani părea vis. „Se poate mai mult", susține președintele, susțin și cooperatorii.Am fost la Muntenii Buzău în toamna aceasta, la arături. Nu era zi să nu se ruDă cuțitele plugurilor în pămîntul ca piatra. Dar nu s-au lăsat pînă cînd nu au făcut „pat bun" pentru sămînță. După ploi, cînd grîul a răsărit frumos, l-am întilnit din nou pe tovarășul Ghiță. Număra firele de grîu.— E bun. Are densitate. Știți doar că noi am lansat chemarea „Cel puțin 500 grame de griu de pe fiecare metru pătrat de teren".Bărbatul voinic, bine legat, pe care l-am cunoscut pe vremea acțiunii „Desecări", a mai încărunțit puțin. Se simte totuși tînăr. E student. In anul III. Și are colegi „de talie" din județ, tot președinți, cu care se întrece la examene, ca și la nroducții. Pentru Gheorghe Ghiță explorarea noului continuă — în cooperativă, la facultate.Lucian CIUBOTARU

Este cu adevărat o bijuterie a tehnicii noi. Uriașa instalație încorporează numeroase utilaje și părți de utilaje de mare complexitate, realizate în atelierul de autouti- lare condus de maistrul Stan Cazan. Alături de acesta desfășoară aici o muncă plină de căutări și reușite un grup de oameni care se deosebesc de ceilalți prin tenacitatea refuzului lor deliberat de a spune „nu se poate". „Cînd vrei, și gîndești, și nu te dai bătut, chiar dacă într-o zi n-ai izbutit — spune tovarășul Cazan — nu se poate să nu reușești".— 11 cheamă într-o zi directorul — ne relatează inginerul- șef Valentin Dihoru — și-i zice : „Un beneficiar străin ne 

solicită o mare cantitate de sirmă în condiții de livrare deosebite — colaci de peste 500 kg fiecare. înțelegi că ne sînt necesare utilaje speciale. Vă dăm două săptămîni pentru gîndire, proiectare și execuție". S-a dus în atelier și s-a sfătuit cu tovarășii săi, un ceas, două, zece, cît a fost nevoie — și s-a născut ideea realizării cu mijloace proprii a unei prese hidraulice cu dispozitive de manipulare și ambalare a colacilor ceruți. Au proiectat-o și au realizat-o. Cele două săptămîni n-au fost depășite 1L-am întrebat pe Stan Cazan ce ar avea de spus și în calitatea lui de proaspăt președinte al consiliului oamenilor muncii dacă ar lua cuvin- tul la Conferința Națională.

Desen de Traian VAS AI

Prezenți acolo unde 
este mai greuMinerul șef de brigadă loan Sălăgean trăiește și acum puternica emoție pe care a încercat-o — cu aproape o lună de zile în urmă — cînd a primit în abataj, în adîncurile minei Lupeni, vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu. Atunci l-a avut aproape de umărul său pe cel mai iubit fiu al poporului nostru, minerul de onoare al Văii Jiului. „Ne-a văzut la lucru minuind complexul mecanizat, de înaltă tehnicitate, cu care este dotată brigada — ne spune șeful formației de muncă. Acolo, în subteran, ne-a spus cuvinte de îndemn, iar apoi, la marea adunare populară din Petroșani, ne-a cerut să devenim mineri-tehnicieni, capabili să stăpînim tehnica modernă cu care sîntem dotați. Nu uit această indicație, cum nu-mi uit ziua de naștere sau cea a primirii în partid".Munca de abataj este grea, cere intr-adevăr un efort fizic deosebit. Dar greul nu înseamnă neapărat numai efort fizic ; greul înseamnă a soluționa o sarcină foarte complexă, a experimenta o metodă nouă, mai complicată, a asigura o trecere de la inferior la superior. Așadar, minerul trebuie să fie tehnician, să cunoască toate tainele sub- pămîntene, dar să și conducă ca un bun mecanic, lăcătuș, electrician utilajele complexe, de mare randament care-i sint încredințate. O asemenea situație s-a ivit la locul de muncă al brigăzii conduse de loan Sălăgean....Tînărul de 19 ani care a pornit de la începutul lui 1958 de pe meleaguri năsăudene
Frați mai mari 

ai tinerilorDoi comuniști, din două localități : Cluj-Napoca și Vlăhi- ța — județul Harghita. Nu se cunosc, dar au o vocație comună....De mai bine de trei decenii veghează funcționarea furnalelor. Veghează ca oțelul din Vlăhița să întrunească toate atributele calității ireproșabile.— îl știu de peste 25 de ani — ne spune Ferencz Domokos, secretarul comitetului de partid din întreprindere. Comunistul Csiki Jânos este un om cu vaste cunoștințe profesionale, model de dăruire,

— Aș raporta că au fost duse la capăt sarcinile ce ne reveneau din indicațiile trasate de tovarășul NicolaeCeaușescu atunci cînd ne-a vizitat întreprinderea, că primalinie de plase sudate a fostpusă în funcțiune și alte 8sînt în execuție în atelierul de autoutilare....Una din pasiunile maistrului Cazan sînt... electrozii. In- tr-un atelier de dimensiuni modeste, admirăm invenția recent brevetată : instalația pentru fabricarea electrozilor cu flux interior. Impresionează mai ales eficiența economică — creșterea de aproape zece ori a productivității muncii.Treabă de inginer — s-ar putea spune. Da. Sau treabă de comunist.Marla BABOIAN 

spre Valea Jiului în Intîmpi- narea viitorului nu ar fi a- juns cel de azi, în stare să organizeze și să conducă pe cei 80 de ortaci ai brigăzii, să mînuiască atît de sigur — cum o face acum — pretențiosul complex de mecanizare dacă ar fi ezitat șâ înfrunte greutățile și s-ar fi resemnat în fața lor. Din 1972 conduce brigada în cartț lucrează și azi, într-unul din cele mai grele și mai mari sectoare ale minei Lupeni.Cu complexul mecanizat a început să lucreze din august. Treptat, a atins chiar un randament de 9,7 tone pe post, față de 8 tone planificate. O- biectivul imediat următor : să asigure perfecționarea pregătirii profesionale a oamenilor și, pe această bază, să ridice, la începutul anului viitor, randamentele la 13—14 tone cărbune. Acesta este, de fapt, angajamentul brigăzii lui Sălăgean, luat in cinstea Conferinței Naționale a partidului....Brigada condusă de Ioan Sălăgean — ni s-a spus la conducerea minei — are și alte merite. A devenit o școală de formare a cadrelor, tn răstimp de un an, de pildă, din acest colectiv au fost promovați ca mineri șefi de brigadă Vasile Cocreanu și Flo- rea Grigore. Și, oricînd va fi nevoie, și alții pot îndeplini o asemenea misiune.în locurile cele mai grele de muncă se formează caracterele tari, acolo își desăvîr- șesc oamenii virtuțile muncitorești. Sabin IONESCU

cinste și corectitudine în muncă și în viață. Marea lui pasiune... tinerii. Știe să le vorbească din priviri. Pe cei care ne dau „probleme" nu-i respinge — ii atrage. Și îi critică prin... fapte, prin exemplul său.— Tovarășul Csiki este pentru noi — ne spune tînărul furnalist Ferencz Șăndor — mult mai mult decît înseamnă, de obicei, un șef de e- chipă. El vrea șarje de cea mai bună calitate și ne spune mereu că ele pot fi elaborate numai de oameni de cea mai bună calitate. Am învățat de 

la el nu numai meseria, ci șl cinstea muncitorească, locul și rostul nostru in colectivitate, în marea familie a clasei muncitoare din România socialistă. în echipa condusă de tovarășul Csiki lucrăm 22 de muncitori români și maghiari — cei mai mulți tineri. El ne învață mereu cum să nu a- vem rebuturi în producție. Și nu avem. Ne învață cum să prevenim rebutarea unor... oameni. Și n-am avut cazuri. Ne învață să vorbim limba unică a frăției și muncii, între oameni, indiferent de naționalitate.Titlul de Erou al Muncii Socialiste recomandă personalitatea tovarășului Csiki. Cînd i-am spus că este socotit „frate mai mare al tinerilor" fața i s-a luminat. „Dacă ei mă socotesc așa, datoriile mele 

cresc. Să nu vorbim și de ale tinerilor față de un frate mai mare"......Este pensionar — neobosit comunist — la cei 72 de ani. Se intilnește des cu studenți, elevi și școlari. Vine deseori la combinatul de piele și încălțăminte „Clujeana", unde comitetul de partid, directorul combinatului il invită, ori de cite ori simt nevoia de a se sfătui cu loan Micu și cu alți veterani ai întreprinderii. Vine cu toată plăcerea mai ales cînd trebuie să se intîlnească cu tinerii.
Promotori ai unei 
morale superioare...în ziua aceea, tînărul sculer Mircea Pavel avusese de executat un șablon. O sculă ca și multe altele foarte importantă, care nu avea voie să prezinte abateri nici măcar de o sutime de milimetru. Ter- minînd șablonul, tînărul l-a predat șefului grupei C.T.C. de la secția sculărie a întreprinderii de vagoane din Arad, comunistul Eugen Moț.— Mai stal, băiete, să-l - vedem împreună. ,Controlînd cu atenție șablonul, așa cum întotdeauna a procedat și procedează, lui Eugen Moț nu i-au scăpat cîteva mici abateri dimensionale.— Ești convins că-i trebuie remedieri ? Nu aștepta, băiete, să vină controlorul să-ți spună că ai greșit, că așa n-o să facem treabă bună.Nu au importanță acum ziua și luna cînd a avut .loc întîmplarea relatată. Important este ce s-a întîmplat cu Mircea, ce a gîndit el apoi, pentru că astăzi este un muncitor apreciat tocmai pentru calitatea produselor, pentru atenția și răspunderea cu care se apleacă asupra fiecărui S.D.V.— N-a fost o observație oarecare — își amintește acum Pavel Mircea. Nu mi-a spus, dar am înțeles-o din glas, din privire : o piesă lucrată superficial este un act de incorectitudine față de cei cărora le-o încredințezi.Să fie episodul amintit un
Mereu în slujba 

intereselor obșteștiDe abia ieșise pe poarta casei cînd l-au și oprit doi consăteni. „Cum e cu apa ?“ — il întreabă vecinul Toader Posteucă. „S-a aranjat — vine

...Era prin 1941, In plin război. Mai mulți comuniști am fost arestați și internați în lagărul de la Someșeni. Fasciștii ne-au bătut ziua și noaptea — șase săptămîni. Voiau să afle ce am discutat la o ședință ilegală de partid. N-au scos un cuvînt. Jurămîn- tul muncitoresc, comunist n-a fost încălcat. Ca „mulțumire" ne-au condamnat la ani grei de temniță. Așa am cunoscut țara, fiind dus din închisoare în închisoare, din lagăr în lagăr. Vă spun toate acestea nu pentru a ne face un merit din activitatea ilegală, ci pentru a vă arăta și vouă, tinerilor, care n-ați apucat asemenea timpuri, că societatea noastră socialistă s-a născut din lupta clasei muncitoare, condusă de partid, împotriva fascismului, pentru Înlăturarea exploatării 

și asupririi. Și voi trebuie să fiți revoluționari, dar intr-un alt sens, luptînd cu alte mijloace, prin alte metode pentru construirea socialismului și comunismului în patria noastră....Fragment dintr-o instructivă convorbire a tovarășului loan Micu, membru de partid cu stagiu din ilegalitate, cu un grup de tineri de Ia „Clujeana". O convorbire între generații, la școala formării revoluționare a tinerilor.I D KISSAlexandru MUREȘAN 

caz oarecare ? Ca răspuns, tovarășul Mitrică Fuiorea, secretarul comitetului de partid din întreprindere, fost coleg ani de zile cu Eugen Moț, ne spune :— Nu o dată i-au zis unii tolegi că-i prea... revoluționar, că nu închide ochii nici in somn la greșelile celor din jur. El are autoritatea morală izvorîtă din morala noastră muncitorească, comunistă, să nu le îngăduie altora să fie superficiali, să nesocotească printr-o lucrare sau alta de slabă calitate interesele noastre generale. Controlorul de calitate Moț se supune riguros propriului autocontrol moral ; modestia, cinstea, corectitudinea, spiritul de întra- jutoare tovărășească sînt, pentru el, cerințe cotidiene. în urmă cu cîtva timp, un muncitor a executat o matriță pentru mînerele de deschidere de la vagoanele gondolă, pe care — profitînd de lipsa în acel moment din secție a tovarășului Moț — a expediat-o la secția forjă fără să-i mai facă proba de plumb. Matrița era însă greșită și a încurcat producția. Ceea ce i-a spus Moț acelui om cred că nici unul dintre! cel ce au auzit nu va putea uita curînd. El critică, după caz, uneori sever, dar nimeni nu poate spune că o face cu răutate ; dimpotrivă, se vede că-1 doare, o face din inimă, din dragostea și atașamentul lui față de oameni.Constantin SIMION 

răspunsul. S-a făcut rost și de deviz, și de cei aproape 2 km de conductă. Așa că, imediat ce se desprimăvărează, vom începe lucrările. Pînă să 

Ieșim la întreținerea culturilor, instalația trebuie terminată".— Eu voiam să-ți spun, intervine Profira Ciobănașu, că nu-i prea bine aprovizionat magazinul...Imediat, cel căruia femeia i se adresa și-a notat totul în- tr-un carnețel. Scurt — data, ora, ce anume lipsea din magazinul sătesc, în sfirșit, tot ceea ce 1 se mai adusese la cunoștință. „Știți — ne explică — la alegerile din 20 noiembrie am fost reales deputat. Am candidat cu un prieten, Constantin Dobrea. Țăran cooperator, ca și mine. Am fost ales eu. Și, chiar a doua zi după alegeri, am început să-mi completez programul de lucru cu noi propuneri"....Pe partea dreaptă a șoselei, o tarla proaspăt arată. Se scuză pentru cîteva clipe. Cu o riglă în mină — de unde o fi scos-o ? — măsoară âdîncimea unei brazde. De ce ? „S-a ridicat zilele trecute cineva în adunarea de partid și a sesizat că arăturile pe această tarla nu sînt suficient de adinei. Voiam să mă conving de partea cui este dreptatea". Pînă Ia sediul comitetului comunal de partid — alte întil- niri, alte solicitări. Unora le dă răspunsul pe loc. Pentru alții, notează.
Permanent in mijlocul
oamenilorDacă omul se află în fapte și dacă faptele sint ale omului, atunci ...să relatăm fapte. De astă dată faptele unui om care răspunde la numele de Foti Craioveanu și care este secretarul comitetului de partid de la Șantierul naval din Brăila.„...Mai, erau cinci zile pînă lș Sfirșîtul anului, iar planul prO-' ducției industriale a județului nu putea fi’ raportat ca îndeplinit din cauza cîtorva zeci de milioane de; lei. Adică, exact contravaloarea unei motonave de 4 500 tdw, care stătea încă legată de cheiul șantierului naval, deși la acea oră ar fi trebuit să execute probele de marș. în acest timp, telefonul de la bord ciuruia timpanele cu milioane de alice sonore : „Ce faceți, n-ați plecat încă ?“ Membrii echipajului dădeau și ei semne de nervozitate : „Dacă mai intirziem. vom face revelionul pe apă". Și, totuși, nu plecau. Motivul ? „Dispoziția tovarășului secretar : stăm pînă cînd radiogoniometrul va funcționa perfect". însuși căpitanul vasului căuta să-1 înduplece : „Lăsați-1 încolo, e un fleac, doar n-avem să traversăm Atlanticul. Mergem pînă colea, facem probele, și în trei zile sîntem înapoi". Și totuși, motonava nu s-a desprins de țărm pînă cînd totul la bord n-a fost adus în perfectă stare. S-ar fi putut naviga folosindu-se celelalte aparate existente pe puntea

Cu grijă caldă 
față de omîn urmă cu 12 ani, pe poarta fabricii de conserve „Avîntul" din Oradea a pășit o tinară care venea din Capitală, unde absolvise școala profesională ; se afla la început de drum în viață, într-o fabrică unde nu cunoștea pe nimeni.— Poate că în prima zi nu am plîns — își amintește astăzi tovarășa Manela Bere, dar peste cîteva zile am plîns, nu pentru că mă înfruntam cu primele greutăți, ci pentru că nu reușeam să le depășesc așa cum aș fi dorit. Maistrul meu de atunci, tovarășa Lidia Crișan, urmărea îndeaproape munca mea, sfă- tuindu-mă cum să lucrez mai bine. Bucuriile au venit și ele pe rînd. în fabrică, în marea familie de aici am trăit cele mai deosebite evenimente din viața mea: aici am fost primită în partid și tot aici m-am căsătorit. Grija pe care mi-au purtat-o tovarășii din fabrică se vede și din faptul că ei m-au trimis la București să-mi continui pregătirea profesională, iar la reîntoarcere am fost numită ajutor de maistru. încredințîndu-mi-se această răspundere eram conștientă că va trebui să mă îngrijesc nu numai de munca mea, ci și de a tovarășilor cu care am lucrat înainte cot la cot....Să adăugăm la această scurtă incursiune în fișa biografică a tovarășei Bere și faptul că muncitorii fabricii au ales-o președintă a comitetului sindicatului. O răspundere mult sporită — posibilități multiple pentru a-și do

Mircea D. Mihai, țăran cooperator din satul Flondora, comuna Manoleasa, județul Botoșani, este membru al partidului comunist din anul 1947. („Tata — spune el zîmbind — azi cooperator pensionar, are o vechime în partid numai cu doi ani mai mare ca mine"). Iar de atunci s-a aflat mereu în fruntea tuturor acțiunilor ce s-au întreprins spre binele întregului sat. Nu strigă „hei- rup" de pe margine — ni s-a spus. Pune mîna pe roabă, pe lopată, e întotdeauna primul. Așa e cunoscut și la ferma vegetală, în care Mircea D. Mihai este secretar al organizației de partid. Ne-au mai spus oamenii despre el că, de mai multe ori, cu ani în urmă, i s-au oferit posibilități de a se muta la oraș. A refuzat însă de fiecare dată.— în primul rînd — explică el — mi-a plăcut să trăiesc aici. Iubesc locurile și oamenii și știam că va veni timpul să trăim în sat aproape la fel ca la oraș. în al doilea rînd. am avut mereu tot felul de sarcini. Cînd mă achitam de unele, veneau altele. Poți oare pleca dintr-un loc cu datorii neîmplinite ?Silvestru AILENEI

de comandă. Dar secretarul de partid n-a vrut să cedeze : „Se duc pe mare 70 de oameni, răspundem pentru viața lor". Un om în mijlocul oamenilor. Care stă drept, neclintit și permanent în vifornița asprei bătălii pentru om....în urmă cu un an a observat că un inginer împreună cu alți trei — patru vădesc o preocupare aparte pentru o problemă cu totul deosebită : modulizarea construcției de nave. Dar a mai observat, si altceva. Alții făceau tot ce nește posibil cleul în cauză ze proiectul, meni la noi nu
de prin șantier era... neome- pentru ca nu- să-și abandone- Motivul ? „Ni- procedează astfel". Foti Craioveanu i-a sprijinit pe temerari și iată, în vara ce abia a trecut, la Brăilaa fost lansată prima navă mo- dulizată construită la noi.Secretarul de partid obișnuiește să spună că viața este făcută și din amănunte. Poate tocmai de aceea privește fiecare amănunt din viața oamenilor șantierului cu o atenție a- parte. Nu-i scapă nimic și crede că în materie de oameni nu există probleme insolubile. Nu întîmplător, deși greutăți au fost și mai sînt. organizația de partid a navaliștilor brăileni a obținut cele mai bune rezultate din municipiu cu cei 22 de tineri care le-au fost încredințați spre reeducare. Mircea BUNEA

vedi atașamentul față de colectiv. Președinta de sindicat de la fabrica „Avîntul" este intens preocupată de soluționarea problemelor producției, de organizarea și desfășurarea întrecerii socialiste, de îmbunătățirea calității conservelor și diversificarea lor, de îmbunătățirea condițiilor de muncă ale muncitorilor, de sprijinirea familiilor cu mulți copii — adică preocupări în interesul producției, grijii pentru satisfacerea nevoilor oamenilor. Și Manda Bere le-a pus pe toate la inimă. Iată, a apărut problema muncii femeilor care au program redus. A discutat cu factorii de conducere din fabrică ; la mulți a găsit înțelegerea cuvenită, dar erau și din aceia care dovedeau solicitudine doar în vorbe... După ce s-a consultat cu femeile, avînd sugestii concrete, a adus problema în dezbaterea consiliului oamenilor muncii, care a adoptat decizii corespunzătoare. De atunci, femeile cu program redus sînt cuprinse într-o singură formație care lucrează la ambalatul conservelor, stau la masă, lipesc etichete, prestează o muncă după posibilități, așa cum stabilește legislația pentru viitoarele mame sau pentru cele care au copii mici.Un comunist format prin grija și dragostea comuniștilor față de oameni ; un comunist care răspunde acestei griji decantîndu-și toată dragostea oamenilor. Aurel POP
Paginâ realizata de 
Constantin MORARII
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ACEASTA-I PAJRLA
DE LA CONGRESUL AL XI-LEA LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI - 
imagini ale realizărilor acestor ani care au sporit potențialul economic 

al țării, au îmbogățit peisajul orașelor noastre

CONFERINȚA 
NAȚIONALĂ A 

PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN 

1977

Țara — de la Congresul al Xl-lea la Conferința Națională 
a partidului.

Patria mult visatâ, căreia poporul vrednic, condus de cu
tezătorii săi fii, comuniștii, i-au dăruit cel mai frumos timp. 
Timpul de aur al înfăptuirilor ce vor rămîne nemuritor săpate 
în istoria devenirii noastre socialiste și comuniste.

Țara — de la Congres la Conferință.
Spațiu de istorie în care am ctitorit neîntrerupt. Am pus 

efortul de investiții al țării, munca noastră a tuturor la te

melia trainică a celor peste 800 de capacități productive im
portante, durate numai în primii doi ani ai actualului cincinal. 
Și astfel, inima puternică a industriei, a economiei naționale 
a prins noi accelerații propulsoare de progres, de civilizație 
socialistă, spre mai binele omului acestui pămînt. Am pus 
munca noastră la rădăcina bobului care germinează în cîmpia 
de fertilitate și dor a țării. Și astfel, pe ștergarele de pe masa 
țării am așezat mai multă pîine, mai multă bunăstare, mai 
multă bucurie. Am pus chezășie acestui suiș neîntrerupt abne

gația și dăruirea comunistă, tenacitatea și capacitatea de 
prefigurare a viitorului, iubirea de țară și a omului acestei țări. 
Și iată-ne înnoind nu numai geografia economică a României 
socialiste, nu numai cîmpia fără margini, ci și omul care le 
naște pe toate, omul nou al acestei epoci, martor și făuritor 
de istorie, totodată.

Țara — de la Congres la Conferința Națională a partidului. 
Este țara noastră de înfăptuiri comuniste, care se dezvoltă 
armonios, pe întregul ei cuprins. De realitate vibrantă ce se 
naște sub ochii noștri și de praguri mai înalte pe care noi 

înșine, stăpîni in casa noastră, ni le propunem în pagina de 
față — doar citeva imagini din această realitate, citeva din 
bucuriile și împlinirile noastre. Multiplicați prezentul acesta in 
fiecare județ, in fiecare localitate, în fiecare destin uman și 
veți afla dimensiunea uriașelor înnoiri ale țării petrecute în 
spațiul timpului de aur de la Congres la Conferință.

Aceașta-i PATRIA pe care și-au visat-o comuniștii, căreia 
poporul, în frunte cu marele arhitect al zilei de azi și de mii- 
ne — Partidul Comunist Român — îi așază pe frunte noi 
cununi de glorii.

FURNALUL DE 2 700 MC DIN GALAȚI
De 14 ori producția de fontă 

a României din unul 1938
țărm de 
ferate^.

ACEASTA-I PATRIA: un 
Cu valurile-n gîndurifu

O veghe la neliniști, o poartă la Ce

Aceasta-i Patria: un țel suprem 
Ca un l
Credinți

eafăr ce din noi răsare, 
i că oricînd vom ști și vrem 

em fruntea pururi lingă 
soare.

Aceasta-iț Patria: un arc deschis 
Peste noianul șgcolelor multe, 
Un chip 
Ca fiu al no

imului din vis 
oar de noi 
!P . s-asculte»

PETROLIERUL „INDEPENDENȚA"
De 5 ori moi mult decît totului 

novelor maritime fabricate în 1965

n comunism

Ion BRAD

frunți

Dotat la nivelul tehnicii mondiale, avînd o înălțime de 42 de metri — egală 
cu a unui bloc cu 15 etaje — și o lungime de 304 metri, petrolierul „Inde
pendența" de 150 000 tdw, construit la Șantierul naval din Constanța, are 
un deplasament de 5 ori mai mare decit cel al totalului navelor maritime 

fabricate in țară în anul 1965

Aceasta-i Patria: izvor de imn 
Cîntat cu-nflăcărarO unei ginte 
Ce din trecut și pin 
Un liber drum dinjtorerea ei

rinde.

Aceasta-i Patria: un dor > 
Tîmpla de vis a omului pi 
Toți

'ikcid,
n care

ne sim ara și-un
partid,

ființă luptătoare.

ÎNTREPRINDEREA DE RULMENȚI DIN ALEXANDRIA

Ăfltw/, de 140 de ori moi multi rulmenți 
decit întreaga producție din 1950

COMBINATUL DE LIANȚI DIN HOGHIZ
Ciment pentru 160000 de apartamente 

sau pentru 4 baraje de mărimea Bicazului

Fumatul de 2 700 mc, cel de-al cincilea și, totodată, cel 
mai mare furnal construit pe platforma siderurgică de 
la Galați, va produce intr-un an de 14 ori mai multă 
fentă decît in intreaga Românie in 1938 și de 6 ori mai 
multă fontă decît in anul 1950. (Citiți in pagina a V-a 

reportajul: încă o flacără a biruinței)

Brașov, Birlad, Alexandria — iată „triunghiul de rulmenți" al țării transformat, de-a lungul 
anilor socialismului, într-un perimetru al înaltei tehnicități. Colectivul întreprinderii de 
rulmenți din Alexandria — ale cărei prime capacități au intrat în funcțiune în anul Con
gresului al Xl-iea — realizează anul acesta de 140 ori mai mult decît intreaga producție 
de rulmenți a țării din 1950, sau de peste două ori mai mult decit cea obținută in 1965. 
Ceie 74 de tipuri de rulmenți, aflate în fabricație la Alexandria, pentru nivelul lor 

calitativ sint bine apreciate atît in țară, cit și peste hotare

Pentru realizarea amplelor programe de investiții industriale, din agricultură și social-culturale, in ultimii am au intrat in 
funcțiune noi și mari unități producătoare de ciment. Printre acestea, un loc de frunte il ocupă Combinatul de lianți de la 
Hoghiz, județul Brașov. Producția celor două linii ale sale: 2,4 milioane tone de ciment anual. Adică, mai mult decit 
intreaga producție a țării realizată în anul 1955. Și mai plastic spus, cu cimentul fabricat la Hoghiz se pot construi aproape 
160 000 apartamente convenționale, sau 4 baraje de mărimea Bicazului. încă un element din fișa tehnică a combinatului: 

întregul proces tehnologic este automatizat și mecanizat

CARTIERUL COLENTINA 0l£CAPITALĂ Cit un oraș cu 45 000 de locuitori

Cartierul Colentina din București și-a schimbat radical înfățișarea în ultimii ani. Aici s-au construit numeroase blocuri care insumează circa 15 000 de apartamente, populația care locuiește in ele echivalmd cu numărul total al locuitorilor unor orașe ca Lugoj. Giurgiu sau Slatine
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Desen de Mihail GION

Acum și-ntotdeauna
E dat o viafă numai să avem 
și-o patrie ce pe pămînt e una.
Ca ea să strălucească-n pisc suprem, 
cu glas de aur o slăvește struna.
Noi viata pentru ea oricînd ne-o dăm 
acum și pururea și-ntotdeauna I

O inimă și un partid avem 
într-însul inimile noastre-s una. 
Stindardul lui e-al adevărului suprem 
pe care nu-1 Înclină nici furtuna. 
Văpaia-1 din mătase-i sărutăm 
acum și pururea și-ntotdeauna.

Pe cel mai brav în frunte îl avem. 
Simțirea noastră cu a lui e una. 
Cu el ne avîptă-n în zbor suprem, 
tju el în lupte năzuim Comuna 
și JOU&Meci de milioane îl urmăm 
acum și pururea și-ntotdeauna !

, Victor TULBURE
k________________

Țara
Țara nu-i un cîmp, un munte
Ori o apă rătăcită
Ori o întîmplare-a sorții 
Din norocul ei venită :
E o temelie veche 
De-nceputuri și de mîine. 
Stau în ea ai noștri toți 
Cum s-așază grîu-n pîine ;
Stăm în ea, dor lingă dor 
Tîmplă lingă tîmplă stăm 
Doar prin răsuflarea ei 
In istorii existăm.
Dacă nume-am dat la tot 
Ce se mișcă, ce devine 
E pentru că limba ei 
Singe ni-i, ce curge-n vine;
Dacă-avem cimpii și munte 
Ape-avem, și ca să fim 
Doar aici, acasă, veșnic 
Noi trăim, iubim, zidim
E pentru că numai țara 
Simte viața noastră cum e 
Ca o mamă. Cile mame 
Poate-avea un om pe lume ?

Nicolae Dan FRUNTELATA

Poeți, cină scrieți...
Poeți, cînd scrieți
o mină gigantică scrie odată cu voi 
Auziți zgomotul, un plug uriaș care ară 
Patria scrie odată cu voi
Pe cîmpia stelară 
Poeți, ascultați-vă inima
O inimă uriașă bate alături de voi

Parcă bubuie, parcă iulgeră, parcă tună 
Inima patriei bate alături de voi
Și pămîntul răsună
Poeți, în fața hîrtiei vergine cînd stați
O cîmpie imensă se vede sub lună
Cu orașe, cu focuri, cu munți, cu bărbați 
Cuvintele tună
Un ochi uriaș privește odată cu voi 
Decorul romantic
Poeți, patria scrie odată cu voi 
Poemul gigantic.

Mircea Florin ȘANDRU

Partidul
Comunist Român

E lingă tine tot timpul — 
în zilele de lucru 
și-n zilele de sărbătoare.
Cu tine-și împarte gîndurile, 
cu tine bucuriile, grijile.
Iți spune pe nume — 
prin crezul Iui ești mai tare, 
de veghe stă lingă visele tale, 
în mina lui ocrotitoare îți ia mina, 
cum numai părinții iau 
mîna fiilor lor.
E lingă tine tot timpul — 
și e-n tine tot timpul, 
asemenea sîngelui;
oxigenul pur al ideilor tale este } 
îți veghează liniștea ca o mamă, 
e părintele tău cu palmele aspre de muncă, 
tăria ta este 
și puterea noastră deplină : 
Partidul Comunist Român.

MOLNOS Lajos
In românește de DIM. RACHICI

Strălucit destin
Avînd drept pildă-n vremuri semeți,

stîncoși Carpații 
așa-și născu poporul din ființa lui, bărbații.

Nu se zărea mileniul, cel prim, decît departe 
și ei țineau în mîini pămîntul ca pe-o carte.

Ei nu citeau cuvinte, ci ierbi, copaci șl floare 
și mai ales cu ochii treceau peste izvoare,

Un alfabet de seve, lumini, esențe tari 
făcea din moșii noștri ostași și cărturari.

Și neînchisă cartea și fără somn în file 
le cuprindea și chip, și sărbători, și zile,

Știind că sînt de-aicea și nu din altă parte 
s-au înfrățit cu glia prin viață și prin moarte.

Și cînd și vieți destule șl morți se întîmplară 
pămîntului ce-i vruse i-au dat un nume t țară.

Avînd drept pildă-n vremuri semeți, stîncoși
Carpații, 

așa-și născu poporul din ființa lui, bărbații...

Trec două mii de fluvii șl altele cincizeci 
într-o aceeași matcă de datini și de legi.

Posade știu bărbații, îi știu Călugărenil, 
ei viața și-o măsoară nu-n ani, ci în milenii.

De noi cercarăm plînsul, ne-a mai robit durerea 
ei ne-au fost totdeauna și visul și puterea,

E soarta lor să fie îngemănați cu dorul 
să poarte prin lumină, spre blruinți poporul.

Nu și-au aflat odihna : este a lor menire, 
un strălucit destin să-l poarte-n strălucire...

Florin COSTINESCU

Sîntem comuniști
Rotundă planetă, rostire 
mereu între frunte și stea, 
diademă, desăvîrșire, 
puterea de-a fi și a vrea 
să creștem o lume frumoasă, 
pod între șoim și trezie, 
stîlp și piatră de casă, 
inima, inima fie 
în tot ce zidim temelie.
Drum cu mireasmă de floare, 
mama cu pruncul și prunca, 
rodul răsfrînt în izvoare, 
cinstea, iubirea și munca 
sînt legile noastre sub soare.
Tărîm al ființei, sublim 
logodit între spice și brazi, 
ne știm comuniști și ne știm 
ctitori ai lumii de azi.

A

Grai nesecat, mărturie 
gestului scris a rămîne, 
inima, inima fie 
în tot ce-nălțăm temelie 
patriei noastre de mîine.

George CH1R1LA

Din Carpați 
pînâ la mare

Pe drumurile țării mereu am umblat 
din apele mării pînă departe în munții cu brazi 
și-n zidurile înălțate cu sîrg 
ascultat-am bătînd încordat 
inima României de azi.
Aplecatu-mi-am urechea către pămînt, 
adulmecat-am în vînt, 
între toate, sunetu-i pur...
Precum urcă în copaci sevele primăvara 
așa este el
în brațele omenești ce freamătă-n jur t
1-un popor cu pădurile geamăn 
din Carpați pînă-n marea străbună.
Ce bucurie să-l asculți strigătul 
de viață și muncă în zorii de zi, 
să-i auzi șoaptele din cuvînt 
în lumină de Lună, 
să-i distingi în arcuirile gîndului 
tot mai înalt, ca-n freamătul arborilor 
și-al lanurilor de grîu pentru pîine 
crescînd și-mplinindu-se 
zi de zi, mai frumos 
Romănia de mîine.

Dumitru BĂLAEȚ

„ROMÂNIA PE DRUMUL CONSTRUIRII
SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE"

(Urmare din pag. I)kmc în aceasta o vie expresie patrio- BK|id fierbinte, înalta răspundere generațiile prezente, cit și viitorime, fată de ziuademii- patriei noastre, Cuvintările la Plenara C.C. al P.C.R.iunie .1977, expunerile pre- Mw^te la Congresul consiliilor oamenilor muncii din industrie, construcții și • transporturi, la Congresul consiliilor de conducere ale unităților agricole socialiste, al întregii ță- rănimi, la Consfătuirea pe țară a u- nităților de control al oamenilor muncii sînt caracteristice pentru profunzimea și exigența analizei unor probleme vitale privind intensificarea ritmului de dezvoltare a industriei, realizarea unei agriculturi moderne, de mare randament și înaltă tehnicitate.Se impune atenției unghiul nou de vedere in care sînt abordate problemele eficienței economice, puternicul accent pus pe necesitatea afirmării factorilor calitativi. Sînt enunțate, in această perspectivă idei de cea mai mare însemnătate privind : creșterea continuă a aportului științei și tehnologiei la soluționarea problemelor de bază ale dezvoltării econo- mico-sociale a țării ; o mai bună organizare a cercetării științifice și tehnologice și apropierea unităților de cercetare și inginerie tehnologică de locurile de producție ; utilizarea judicioasă a forței de muncă, preci- zindu-se in acest sens locul și rolul specialistului în producție, chemat, să-și transfere capacitatea de creație in sfera activității productive, necesitatea folosirii personalului din serviciile auxiliare ale întreprinderilor cu prioritate in sferele' direct productive, a-repartizării forței de muncă in raport cu cerințele care apar la un moment dat în economie ; valorificarea superioară a materiilor prime, combustibililor și energiei, diminuarea consumurilor specifice și a costului investițiilor, implicațiile de ordin social ale creșterii productivității muncii — intr-un cuvînt proble- me-cheie ale materializării efective in construcția socialistă a conceptului de cincinal al revoluției tehnico-ști- ințifice.Toate acestea degajă o viziune modernă, dinamică asupra creșterii economice, menită să Înlăture canoane învechite și practici perimate in organizare, ca și in activitatea productivă propriu-zisă, să deschidă cale largă noului, să determine accelerarea ritmurilor de dezvoltare.Cu o mare forță de convingere este relevat adevărul că numai prin mobilizarea tuturor forțelor pentru creșterea eficienței activității economice și sporirea pe această bază a avuției naționale poate fi realizat obiectivul fundamental al partidului, țelul său suprem — ridicarea continuă a bunăstării poporului. Tocmai pe baza succeselor obținute în înfăptuirea prevederilor cincinalului au putut fi adoptate — din inițiativa secretarului general al partidului — Programul de dezvoltare suplimentară a economiei naționale pe perioada 1976—1980, cît și Programul de creștere suplimentară 

a veniturilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii. Totodată, volumul pune în evidență grija deosebită pentru multiplele aspecte pe care le implică ridicarea mai accentuată a nivelului de trai al poporului — majorarea retribuțiilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii, extinderea, îmbunătățirea sistemului de pensionare, sporirea alocațiilor pentru copii. Și in acest domeniu sînt enunțate idei novatoare, precum necesitatea sporirii mai rapide a veniturilor directe ale oamenilor muncii in raport cu cheltuielile sociale, a legării mai strînse a cîștigurilor de rezultatele obținute in producție, de contribuția adusă de fiecare la dezvoltarea economico-socială a tării, în toate acestea își găsesc reflectarea, deopotrivă, preocuparea pentru afirmarea și mai puternică a principiilor eticii și echității socialiste în viața noastră socială, umanismul profund propriu politicii partidului, orinduirii noastre socialiste.în spiritul concepției partidului nostru despre caracteristicile societății socialiste multilateral dezvoltate, volumul abordează amplu problemele adîncirii democrației socialiste, ca o latură esențială, inseparabilă, a conducerii societății, dind o solidă fundamentare teoretică și practică perfecționărilor care au fost aduse în perioada din urmă cadrului instituțional al societății noastre. Pe primul plan se situează aspectele variate ale dezvoltării democrației muncitorești, ca expresie a întăririi rolului conducător al clasei muncitoare în societatea noastră. Este dezvoltată ideea că trăsătura e- sențială și definitorie a superiorității variatelor forme și structuri ale democrației muncitorești — de la consiliile oamenilor muncii, adunările generale ale oamenilor muncii, organismele controlului muncitoresc de stat sau unitățile de control al oamenilor muncii și pînă la consfătuirile de lucru, congresele, conferințele și organismele permanente cu caracter național în principalele domenii de activitate — constă în faptul că ele reunesc și îmbină avantajele afirmării și mai puternice, directe, a rolului conducător al clasei muncitoare, forța socială cea mai avansată, cu metoda muncii colective, metodă de lucru superioară, chezășie a adoptării unor măsuri eficiente, temeinic chibzuite.Asemenea unui vast și impunător edificiu, căruia în cursul operei de construcție i se aduc perfecționări spre a-i spori continuu trăinicia și funcționalitatea, noile forme institu- ționalizate ale democrației socialiste conturează mecanisme sociale unitare și armonioase care, pe toate verigile societății, de sus și pînă jos. asigură larga participare a maselor la conducerea statului, cuprinderea și soluționarea corespunzătoare a unei problematici de mare varietate și complexitate. Prin aceste organisme își găsește cîmp larg de afirmare influența determinantă a opiniei publice inaintate, capacitatea colectivelor de oameni ai muncii de a contribui la reeducarea celor care încalcă normele de conviețuire socială, la „recuperarea" lor în pro

priul interes al acestora, ca și al societății, ceea ce, desigur, nu diminuează rolul și răspunderile organelor de stat in asigurarea strictei respectări a legalității socialiste.Elemente noi, originale, evidențiază de asemenea tratarea problemelor privind continua întărire a rolului conducător al partidului in societatea noastră — probleme abordate în indisolubilă legătură cu adîncirea democrației socialiste, ca laturi interdependente ale procesului unitar de făurire și maturizare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Semnificativă pentru felul în care se materializează principiul întăririi rolului conducător al partidului este însăși alegerea secretarului general al partidului în funcția de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, principiu ce se aplică pînă jos, în fiecare unitate economică, prin desemnarea secretarilor organizațiilor de partid ca președinți ai consiliilor oamenilor muncii. în toate acestea se reflectă grăitor faptul că partidul nostru nu se limitează la simpla proclamare a necesității întăririi rolului său, ca forță politică conducătoare, ci adoptă in acest sens măsuri concrete, menite să ducă la exercitarea efectivă a acestui rol în fiecare verigă a organismului social.Pe planul preocupărilor pentru perfecționarea activității politico-ideolo- "gice și cultural-educative se cuvine relevată ampla analiză cuprinsă in cuvîntarea rostită la Conferința națională a scriitorilor, referitoare la rolul ce revine literaturii în formarea omului nou. în această ordine de idei au fost exprimate, ca un imperativ major, cerințe privind redarea — în toate genurile și într-o mare varietate de stiluri — a măreției epocii pe care o trăim, a universului tot mai bogat al constructorilor socialismului ; abordarea cu curaj a problemelor complexe ale dezvoltării societății noastre ; participarea activă la lupta pentru afirmarea noului în toate domeniile, incit anii aceștia să constituie nu numai cincinalul revoluției tehnico- științifice, ci și un cincinal al revoluției umaniste, al revoluției pentru o literatură nouă, demnă de epoca în care trăim.O însemnătate excepțională pentru ridicarea la un nivel superior a întregii activități ideologice are cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru în domeniul propagandei. Toți activiștii de partid, toți comuniștii sînt chemați să-și e- xamineze cu maximă exigență propria activitate in spiritul concepției exprimate de secretarul general al partidului asupra menirii propagandei de a nu se limita doar la explicarea politicii partidului, la repetarea unor idei generale și teze abstracte, ci de a mobiliza la acțiune practică, de a stimula și uni toate forțele în vederea înfăptuirii exemplare a sarcinilor trasate de partid. în acest sens se subliniază datoria propagandei, a muncii educative — componente esențiale ale exercitării rolului conducător al partidului — de a-și întări continuu legătura cu viața, prin abordarea frontală a celor mai 

importante probleme pe care le ridică evoluția societății, prin analizarea lor temeinică, astfel îneît să fie în măsură a contribui la soluționarea lor corespunzătoare.înalta prețuire acordată de partid glorioaselor tradiții ale luptei de eliberare națională și socială a poporului nostru își găsește expresie emoționantă în ampla expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la sesiunea solemnă comună a C.C. al P.C.R., Marii Adunări Naționale, activului central de partid și de stat consacrată sărbătoririi centenarului proclamării Independenței de stat a României. Evocare magistrală a drumului eroic parcurs, de-a lungul a mai bine de două milenii, de necurmată luptă a poporului nostru pentru libertate și neatîrnare, a procesului istoric de afirmare a națiunii române, expunerea pune în lumină faptul că numai sub conducerea partidului comunist poporul român a putut să-și Înfăptuiască pe deplin cele mai înalte idealuri naționale, devenind pentru prima oară deplin stăpîn al țării, ca și al soartei sale.O mare parte a lucrărilor incluse în volum sînt consacrate politicii externe a partidului și statului nostru, — aflată într-o strînsă unitate, într-o legătură indisolubilă cu politica internă — evidențiind aportul decisiv a! tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea ei practică, neobosita sa activitate pe plan internațional pentru apărarea intereselor vitale ale poporului nostru, pentru slujirea cauzei păcii și socialismului.Ca și în celelalte volume, se reliefează pregnant clarviziunea și rigurozitatea științifică în analizarea, de pe poziții marxiste, a noilor fenomene și procese de mare complexitate ale vieții internaționale, a profundelor transformări petrecute pe plan internațional, în raportul mondial de forte. In ansamblu! său, volumul este semnificativ pentru contribuția constructivă a secretarului general al partidului la elucidarea marilor probleme ale contemporaneității, la soluționarea pe cale pașnică — prin metoda tratativelor și contactelor politice — a problemelor litigioase dintre state, în deplină concordanță cu interesele majore ale tuturor popoarelor. Impresionează în mod deosebit — paralel cu inițiativele diplomatice, propunerile și acțiunile internaționale purtînd girul intervenției directe a tovarășului Nicolae Ceaușescu — vigoarea și consecvența sprijinului acordat luptei popoarelor pentru o nouă ordine economică și politică mondială, eforturile tenace pentru înfăptuirea unor progrese reale, efective, pentru trecerea de la vorbe la fapte în problema dezarmării, pentru dezvoltarea procesului de edificare a securității europene, pentru consolidarea destinderii politice prin măsuri practice, concrete de dezangajare militară, prin extinderea largă a cooperării economice neîngrădite.Lucrările incluse în volum oferă o imagine clară a consecvenței preocupărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii șl secretarul 

general al partidului, pentru așezarea la baza relațiilor internaționale ale României socialiste a principiilor noi — respectul independenței și suveranității naționale, egalitatea deplină în drepturi, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc, nerecurge- rea la forță și la amenințarea cu forța — și. totodată, pentru promovarea lor largă pe plan internațional. între toate statele, în interesul înfloririi fiecărei națiuni, apropierii și încrederii între popoare, păcii în întreaga lume.Volumul evidențiază activitatea intensă, sistematică, desfășurată de partidul nostru pentru adîncirea prieteniei și colaborării multilaterale cu toate țările socialiste, constantă a politicii partidului, pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pentru dezvoltarea conlucrării dintre partidele comuniste pe baza principiilor marxism- leninismului, autonomiei, egalității, respectării dreptului fiecărui partid de a-și stabili de sine stătător linia politică internă și externă. Totodată, este reliefată orientarea principială, statornică spre dezvoltarea prieteniei și conlucrării cu țările care pășesc pe calea unei evoluții independente, cu țările in curs de dezvoltare, cu statele nealiniate, paralel cu activitatea pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orin- duire socială, în spiritul cerințelor coexistenței pașnice, ale destinderii și păcii.Sînt aspecte care, toate la un loc, oglindesc acea bogată și neobosită activitate constructivă desfășurată pe plan internațional de tovarășul Nicolae Ceaușescu — activitate a cărei înaltă apreciere și-a găsit, recent, o nouă și strălucită expresie prin conferirea Medaliei de aur a păcii, distincție ce onorează partidul și statul nostru, semnifică o elocventă recunoaștere a meritelor excepționale ale secretarului general al partidului, președintele Republicii, în promovarea cauzei păcii, colaborării și prieteniei între popoare, o nouă confirmare a justeței orientărilor politicii externe a României socialiste, a contribuției substanțiale a țării noastre la edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.Prin multitudinea și diversitatea problemelor abordate, ca și prin profunzimea ideilor, prin rigoarea științifică a soluțiilor pe care le preconizează, volumul 14 de Opere ale tovarășului Nicolae Ceaușescu se înscrie ca o remarcabilă contribuție la sintetizarea experienței construcției socialiste în România, la dezvoltarea creatoare a teoriei și practicii revoluționare, la îmbogățirea tezaurului de idei al socialismului științific, constituind pentru membrii partidului nostru, pentru toți oamenii muncii un deosebit de valoros material de studiu, un ajutor neprețuit in ridicarea pregătirii lor politico- ideologice, ca și în activitatea practică pentru traducerea în viață a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Succes deplin ConferințeiNaționale a partidului
(Urmare din pag. I)
ducției, superior prevederilor planu
lui, în primii doi ani ai cincinalului, 
creșterea suplimentară a venitului 
național au făcut cu putință să se 
adopte Programul sporirii mai ac
centuate a retribuției și a altor ve
nituri ale populației, de ale cărui 
prevederi beneficiază de pe acum 
milioane de oameni.

Acești ultimi ani au fost deo
potrivă ani ai unor importante per
fecționări aduse cadrului instituțio
nal de conducere a societății și im
plicit ai unor noi etape în procesul 
de adîncire a democrației, și cu 
deosebire a democrației și auto- 
conducerii muncitorești. Ani ai u- 
nor noi progrese în activitatea po- 
litico-ideologică și cultural-educa- 
tivă.

Pe plan extern, acești ani au 
marcat confirmarea grăitoare a 
justeței aprecierilor șl concluziilor 
Congresului al Xl-lea asupra evo
luției vieții internaționale, dezvol
tarea amplă a relațiilor României 
cu toate țările socialiste, intensi
ficarea colaborării cu țările în 
curs de dezvoltare și cu cele 
nealiniate, cu toate statele, fără 
deosebire de orinduire socială; 
creșterea marcantă a rolului jucat 
în viața internațională de țara 
noastră, ale cărei inițiative îndrăz
nețe și acțiuni pentru statornicirea 
unor relații noi între state, înfăp
tuirea securității în Europa și în 
lume, realizarea dezarmării, promo
varea metodei tratativelor și con
tactelor politice, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice și poli
tice internaționale, au sporit și 
mai mult prestigiul României în 
lume.

Sînt succese mari, însuflețitoare, 
care asigură o bază solidă hotări- 
riior Conferinței Naționale a parti
dului, iar felul în care a fost pre
gătită reprezintă o garanție a jus
teței acestor hotărîri. Așa cum se

Făuritor si beneficiar al valorilor culturii»
(Urmare din pag. I)țui forța creatoare a poporului, de a-I face să simtă că este și făuritor și beneficiar al valorilor culturale.Am auzit odată un comentator străin care afirma că în țara românească, in acești ani ai noștri, nu ar mai fi loc pentru cultură. L-am compătimit, pentru că nu înțelegea nimic și l-am disprețuit pentru că era de rea credință. Cel ce susține că într-o țară unde poporul revoluționează totul, revoluția se poate opri numai la crearea de bunuri materiale fără a se dezvolta cultura, sub toate aspectele ei, acela nu a înțeles sau nu a vrut să înțeleagă ce înseamnă 

știe, Conferința a fost precedată 
de o amplă dezbatere în întregul 
nostru partid care a prilejuit a- 
nalize concrete, căutări creatoare, 
în spiritul unei înalte responsabi
lități și exigențe partinice. Nu
mitorul lor comun l-a constituit 
mobilizarea mai puternică a tutu
ror forțelor, în vederea îndeplini
rii și depășirii prevederilor cincina
lului, ale programului suplimentar 
de dezvoltare a economiei națio
nale. încununînd această dezbate
re, delegații la Conferința Na
țională, aleși dintre cei mai 
înaintați și mai reprezentativi oa
meni ai societății noastre, acțio- 
nînd potrivit mandatului ce le-a 
fost încredințat, vor investiga cele 
mai potrivite căi și mijloace de îm
bunătățire calitativă și sporire a 
rodniciei întregii noastre activități, 
vor exprima adeziunea unanimă a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, față de politica partidului, 
hotărîrea de a acționa neabătut 
pentru transpunerea ei in viață. 
Fără îndoială că o asemenea con
centrare a tot ceea ce forța poli
tică, conducătoare a țării noastre 
are mai valoros ca gîndire și ex
periență practică se va solda cu 
concluzii și hotărîri ce vor permi
te accelerarea dezvoltării economi- 
co-sociale a României, intrarea el 
într-un stadiu nou, superior, vor 
imprima un și mai puternic avint o- 
perei vaste de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră.

Oamenii muncii de la orașe și 
sate, întregul nostru popor adre
sează Conferinței Naționale a parti
dului cele mai calde urări de 
succes, odată cu asigurarea că își 
vor mobiliza întreaga energie și 
pricepere spre a da viață hotări- 
rilor sale, astfel ca patria noastră 
socialistă să înainteze tot mai 
rapid pe calea prosperității, pro
gresului și a bunăstării tuturor fii
lor ei.

revoluția noastră, a comuniștilor.Un popor, o societate nu pot înainta pe drumul civilizației, al progresului material acționînd numai cu un braț. Cultura, înțeleasă în sensul larg al cuvîntului, este un factor esențial în construirea unei lumi noi. Dacă clasicii marxismului au afirmat acest adevăr, cu atît mai mult el se impune in perioada revoluției tehnicii și a științei, în noua perioadă de înflorire a omenirii.Partidul nostru a înțeles bine această realitate obiectivă, peste care nu se poate trece și, în consecință, acționează în cultură într-un spirit creator și cu îndepărtate priviri în viitor.
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Al CINCINALULUI
TELEGRAME ADRESA TE C. C. AL P. C. R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Industria județului Bacău Industria județuluiîn telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de Comitetul județean de partid se țirală : Cu sentimente de adîncă mîndrie patriotică, cu satisfacția datoriei împlinite, vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, muncind cu abnegație și entuziasm pentru traducerea în viață a mărețelor obiective stabilite de istoricul Congres al XI-lea al partidului, am îndeplinit la 6 decembrie prevederile de plan pentru primii doi ni ai actualului cincinal la producția globală industrială.Comuniștii, toți oamenii muncii din județ dedică acest j&marcabil succes, această victorie a muncii, hărniciei și pasiunii Conferinței Naționale a partidului, eveniment de excepțională însemnătate în viața comuniștilor, a întregului nostru popor. Acest rezultat este încă o expresie a atașamentului comuniștilor, a tuturor celor ce trăiesc și muncesc în acest minunat colț al țării, față de conducerea partidului, față de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, un răspuns la grija permanentă pe care o purtați dezvoltării armonioase a tuturor județelor țării, ilustrare fidelă a materializării politicii de industrializare a României socialiste. Se demonstrează cu pregnanță modul în care toți locuitorii județului acționează pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor partidului, constituind, în același timp, un răspuns al faptelor de muncă la îndemnurile și chemarea însuflețitoare pe care ni le-ați adresat la Congresul oamenilor muncii, de a ne înzeci eforturile în opera de înflorire și propășire a patriei.Realizarea cu 25 de zile mai devreme a planului pe primii doi ani din acest cincinal permite industriei județului obținerea peste prevederi, pină la finele anului, 
a unei producții globale industriale de 1,5 miliarde lei, concretizată în importante cantități de produse petrochimice, cărbune, organe de asamblare, energie electrică, mobilă, țesături. Aceasta va constitui un însemnat pas în realizarea angajamentului organizației județene de partid de a obține, la nivelul cincinalului, o producție suplimentară în valoare de 5,2 miliarde lei.însuflețiți de înaltul dumneavoastră exemplu de dăruire și pasiune revoluționară, deplin conștienți de mărețele sarcini ce ne stau în față în etapa următoare, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu și mai multă abnegație pentru transpunerea neabătută in viață a tuturor măsurilor ce vor fi adoptate de Conferința Națională.

Caraș-Severinîn telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de Comitetul județean de partid se arată : Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Caraș-Seve- rin, in atmosfera de puternică și profundă angajare patriotică a întregului nostru popor pentru a întîmpina marele forum al comuniștilor din patria noastră, Conferința Națională a partidului, cu realizări și succese remarcabile, raportează conducerii partidului și statului nostru, dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că, acționînd cu toată fermitatea pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din Programul partidului, a hotărîrilor Congresului al XI-lea, au realizat în ziua de 6 decembrie a.c. prevederile planului producției globale industriale pe primii doi ani ai actualului cincinal.Avansul de timp cîștigat permite ca județul nostru să dea economiei naționale pină la sfîrșitul anului o producție suplimentară în valoare de circa 1,1 miliarde lei.Cu sentimentul bucuriei împlinite întîmpinăm Conferința Națională, cu cel mai bogat bilanț al realizărilor din istoria județului Caraș-Severin. Aceasta se concretizează printr-o producție suplimentară de 13 000 tone cărbune, 20 500 tone cocs metalurgic, 23 000 tone fontă, 14 000 tone oțel aliat, 1100 tone utilaj metalurgic, 40 000 tone construcții metalice, turbine hidraulice insumind 62 MW, 3 500 mc cherestea, 200 000 mp p.a.l. și alte produse necesare dezvoltării patriei noastre socialiste.Analizîndu-ne posibilitățile în lumina exigențelor pe care le formulați, noi, comuniștii, toți oamenii muncii din Caraș-Severin — români, germani, sîrbi, maghiari și de alte naționalități — ne-am angajat să contribuim la programul de dezvoltare suplimentară a economiei naționale pe care îl dezbate Conferința Națională a partidului cu o producție suplimentară de 3,3 miliarde lei.Dînd expresie voinței și hotărîrii unanime a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din această parte a țării, reafirmăm totala adeziune și aprobare la politica internă și externă a partidului și statului nostru, politică care dă expresie intereselor vitale ale poporului roman, constructor demh și talentat al socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie.
La Galați a intrat in circuitul vetrelor de foc nestins ale patriei

încă
Astăzi, cînd încep lucrările forumului comuniștilor români — Conferința Națională a partidului — consemnăm, la Galați, un eveniment deosebit : s-a aprins flacăra la cel mai mare furnal al țării. F 5. cum ii spun constructorii și, deopotrivă, siderurgiștii gălă- țeni, care au și preluat ștafeta. F. 5. de 2 700 de metri cubi, furnalul „amiral" ii cetăților de foc ale țării. Conectarea acestui uriaș gregat la circuitul vetrelor B foc nestins ale patriei .seamnâ incă o etapă de ipliniri în bătălia noastră intreruptă pentru atinge- l milioanelor de tone de 1, milioane cuprinse și în strategia dezvoltării nâniei socialiste, strafe stabilită tot intr-un m al comuniștilor ro- i — Congresul al ea al partidului.l aprins flacăra la cel mare furnal al țării, ' ce epopeea construcți- sale a durat aproape doi ani de zile. Mai exact : doi ani de zile și nopți de muncă tenace, bărbătească, confruntată nu de puține ori cu obstacole ce păreau de neînvins. Doi ani de zile și nopți de muncă pătrunsă de răspundere și abnegație comunistă pentru fie- rar-betoniștii și mentorii, pentru sudorii și zidarii șa- motori, pentru macaragii și șoferi, pentru lăcătuși, e- lectricieni și electroniști, pentru maiștri, ingineri și tehnicieni, pentru toți oamenii muncii, comuniști și necomuniști, de la tinărul abia sosit pe șantiere și secretarul comitetului de ?artid. pină la directorul ntreprinderii de construcții și montaje siderurgice Galați.Furnalul nr. 5 este deopotrivă opera constructorilor amintiți și, in egală măsură, opera proiectanților români, a industriei românești con-

o flacără a biruințeistructoare de mașini, de aparataj electrotehnic și electronic. „De la fundație și pină la 96 de metri cit urcă furnalul, pornind de al cota zero, vom afla echipamente produse de uzinele „23 August" ori aici, in combinat, de „Unio" Satu Mare sau întreprinderea de mașini grele București, de întreprinderile băimărene ori timișorene, de „Electronica", Fabrica de elemente de automatizare sau întreprinderea de cabluri din Capitală etc. Odată, cu constructorii au trecut cu bine acest examen toți oamenii industriei care și-au pus semnătura faptei lor pe actul de naștere al acestei premiere siderurgice". (Gheorghe Iacob, secretarul comitetului de partid de la I.C.M.S.G.). Iar inginerul Petre Cristescu, directorul grupului de șantiere, omul care timp de 18 ani a înălțat atîtea furnale, adaugă : „In F. 5 s-au incorporat cu 2 000 de tone mai multe construcții metalice decît la furnalele de 1 700 mc aflate în vatra siderurgică a Gaiațiului. Pină la F. 5 fundația s-a făcut pe piloți tip Frankie, de 16—18 metri adîncime. A- cesta din urmă a cerut piloți forați pînă la 30—32 metri. Numeroase sînt apoi și caracteristicile tehnico- funcționale. Cu alte cuvinte, avem cel mai mare și mai modern furnal, după un proiect de concepție românească, la care s-a reușit să se reducă din mers, din investiția inițială aproximativ 80 de milioane lei".Ne spune maistrul comunist Ion Irinoiu: „Am răspuns de lucrările la estacada buncărelor. închiderea halei a fost o noutate : s-a făcut nu cu tablă, cum se obișnuia, ci cu plăci de azbociment. Mai ieftine. Aceeași soluție am adop

tat-o și la galeriile de benzi și in alte atîtea puncte de lucru. Mai bine, mai ieftin și mai repede — iată deviza sub care ani lucrat noi, cei de la bun- cărele furnalului. Și am reușit să le construim pe acestea cu opt luni mai devreme, în comparație cu buncărele de la celelalte furnale de 1 700 mc".Reîntîlnire cu comunistul Nicolae Foltozan, constructor aici, în vatra de foc de la Dunăre, din prima clipă. Adică, din 1962. „Frații dv. Ștefan, Vasile, Costică „Tot cu mineaici, in brigadă". „Dar verii Ifrim Chipăilă, Ion Chi- păilă „La fel, la datorie. Ifrim a devenit, între timp, șef de echipă, iar Ion maistru". „Ați lucrat la construcția primului furnal. Și la al doilea. După care aici, la al cincilea. A fost mai greu, mai ușor la F. 5?" „A fost o experiență. Să potrivești la milimetru blindajul pină la 70 de metri nu-i un lucru oarecare. Dar nu cumva sună a laudă ?“ „Nu, dacă ne spuneți cîte ceva despre oamenii brigăzii". „Să încep atunci cu Ion Dorobăț. Lăcătuș- montator. Și-a ridicat nivelul profesional. Trecînd din experiență în experiență, adică din furnal în furnal, e normal, nu ? A urmat și școală și acum e maistru. Un alt lăcătuș- montator : Vasile Cristea. S-a calificat aici. Tot aici l-am primit și in partid. Aș putea să continui așa cu toată brigada. Că numai băieți buni au crescut odată cu combinatul". „F. 5 e gata. încotro acum ?“ „La F. 6 ori în altă parte, unde va fi nevoie de constructori...".îl prindem într-o clipă de răgaz și pe Constantin Mititelu, șef de echipă. Notăm date din biografia furnalului : „Lucrare

grea, importantă, pe măsura puterilor familiei noastre de constructori, ■spune Constantin Mititelu. Da, familie, pfentru că âșa muncim și trăim noi : ca într-o adevărată și unită familie comunistă. Pe Vlad Tudorel, de exemplu, noi l-am invățat meserie. Tot aici l-am primit și in partid. A plecat în armată, ne-a scris sâ-i păstrăm locul, i l-am păstrat, și acum muncește cot la cot cu noi. Exact același lucru se poate spune și despre Alexandru Stoian. Timp de doi ani cit am lucrat la F. 5, Ion Călin a mai cîștigat o categorie. Ion Costeanu la tel".„Da — încearcă să cuprindă într-o singură privire aceste episoade Constantin Bălan, secretarul comitetului de partid al grupului de șantiere, delegat la Conferința Națională a partidului — F. 5 a însemnat nu numai un examen profesional pentru fiecare constructor, ci și o etapă de viață trăită fierbinte, intens. în răstimp de doi ani, de pildă, organizațiile noastre de partid de la furnal s-au mărit cu încă 70 de membri. Viața apoi a mers înainte, odată cu înălțarea furnalului : unii au cîștigat noi trepte profesionale, alții au plecat sau s-au întors din armată, și-au întemeiat familii, au primit casă, și-au așezat munca și viața pe temelii trainice, demne".Adăugăm la cele spuse de comunistul care acum se află în sala unde partidul și-a trimis pe cei mai destoinici reprezentanți ai săi : cel mai mare furnal al țării, în care a fost a- prinsă flacăra de început, a fost zidit de aceste mîini. De mîinile și mintea mereu cutezătoare a constructorilor.
Iile TANĂSACHE

Numeroase telegrame, purtînd semnăturile unor colective de muncă din industrie și agricultură, au sosit pe adresa C.C. AL P.C.R.. A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, președintele Republicii. In cuprinsul lor se fac cunoscute noi și remarcabile realizări în producție, prin care oamenii muncii cinstesc Conferința Națională a partidului, eveniment de o însemnătate deosebită în viața patriei, a întregului popor angajat plenar in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României. Sint, toate aceste realizări, dovezi e- locvente ale maturității politice și civice a tuturor cetățenilor patriei și ale vitalității economiei noastre, constituind noi garanții pentru înfăptuirea cu succes a scopului primordial al politicii interne promovate de partid : creșterea continuă a nivelului de trai, fericirea și bunăstarea tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate.Colectivele de oameni ai muncii din Centrala materialelor de construcții au îndeplinit prevederile planului pe primii doi ani ai actualului cincinal, creind condiții ca pină la finele anului să realizeze suplimentar o prodllcție marfă de peste 500 milioane lei. De asemenea, sarcinile privind‘livrările la export pe anul in curs au fost realizate cu 40 zile inainte de termen ; întreprinderea mecanică de material rulant Grivița Roșie va realiza pînă la sfîrșitul anului o producție suplimentară de 24,5 milioane lei. Stațiunile pentru mecanizarea agriculturii ale județului Buzău au indeplinit. planul de producție cu 62 zile mai devreme, realizînd suplimentar lucrări in valoare de 19 milioane lei ; oamenii muncii din agricultura de stat a județului Sibiu au depășit sarcinile la producția globală agricolă pe primii doi ani ai cincinalului cu 48 400 000 lei ; Trustul I.A.S. Bihor a realizat la 1 decembrie sarcina a- nuală de producție la lapte, iar pînă la sfîrșitul lunii va livra la fondul de stat, peste prevederi, mai bine de 14 000 hl lapte ; I.A.S. Panciu, județul Vrancea, a depășit planul la struguri pe primii doi ani ai cincinalului cu 1 760 tone ; Consiliul intercoo- peratist Greci, județul Tulcea, a livrat statului 7 400 tone griu,1 460 tone porumb', 2 200 tone carne, 2 600 litri lapte și alte produse ; oamenii muncii din Asociația economică intercoope- ratistă cu profil industrial Si- ghetu Marmației au realizat șl depășit planul pe anul 1977. la toți indicatorii, iar pină la sfîrșitul anului vor obține o producție suplimentară de peste un milion lei ; membrii C.A.P. „Viața nouă", Mireșu Mare, județul Maramureș, anunță că au depășit cu peste 2,5 milioane lei producția globală planificată, ceea ce a permis sporirea valorii unei norme de categoria 1 la 40 lei. Ei și-au propus în același timp ca in primăvara anului 197B să realizeze un sistem de desecări pe o suprafață de 600 ha, precum si să extindă livezile intensive de la 50 ha la 120 ha; Ia C.A.P. Sa- lonta, județul Bihor, în toate sectoarele, sarcinile de plan au fost depășite, valoarea producției globale a ajuns în acești doi ani la aproape 190 milioane lei, ceea ce a permis livrarea peste prevederi, la fondul de stat, a2 300 tone produse vegetale, 500 tone carne, 4 000 hl lapte, 9 milioane ouă, a unor cantități însemnate de lină și alte produse.Au mai adresat telegrame I.A.S. Sibiu, I.A.S. Apoldu de Sus, județul Sibiu, C.A.P. Mi- hălceni, C.A.P. Suraia și C.A.P. Bogza, județul Vrancea, C.A.P.Iazurile, județul Tulcea, C.A.P.Lunca și C.A.P. Vatra, județulIași, Consiliul Poiana Mare, S.M.A. Pecica, C.A.P. din județul comunaMaramureș,
intercooperatist județul Dolj, județul Arad, Satulung, Asociațiaeconomică intercooperatistă pentru îngrășarea bovinelor — Tg. Secuiesc, C.A.P. Chichiș, județul Covasna, C.A.P. Miercurea, județul Sibiu, C.A.P. Răcbiteni, județul Iași, C.A.P. Bălești, județul Vrancea, C.A.P. Mureșul-Nădlac, județul Arad, C.A.P.Baroșneul Mare, județul Covasna.

tv
PROGRAMUL 2

20,30 Agenda culturală a Capitalei 
21,00 Bijuterii muzicale
21.35 Mai aveți o întrebare ? cinema

PROGRAMELE 1 ȘI 8
In jurul orei 9,00 — 

Transmisiune directă de 
la Sala Palatului Repu
blicii : Ședința de des
chidere a CONFERIN
ȚEI NAȚIONALE A 
PARTIDULUI COMU
NIST ROMÂN.

PROGRAMUL 1
16.00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.35 Curs de limba germană 
17,05 Cabinet de perfecționare pro

fesională
17,25 Din țările socialiste
17.35 Tragerea Pronoexpres
17,45 Mureș, apă curgătoare. Fol

clor muzical și coregrafic din 
zona Mureșului superior

18,10 Telecronica pentru pionieri
18.30 Muzică ușoară contemporană 
18,50 Forum cetățenesc. Ediție spe

cială
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal • CONFERINȚA 

NAȚIONALA A P.C.R.
20.30 Odă partidului ! Program de 

cîntece patriotice și revolu
ționare

21.00 Seară de teatru : ,,Comoara 
din deal*, de Corneliu Marcu. • 
Premieră TV

22.30 Telejurnal

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Coana Chirița —
19.30, (sala mică) : Zoo — 19,30.
• Opera Română : Gisselle — 19.
• Teatrul de operetă : Văduva 
veselă — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Ferma — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Tineri căsătoriți caută 
cameră — 19,30.
• Teatrul Mic : Rețeta fericirii —
19.30.
• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19,30.
• Teatrul ,,Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Micul infern — 19,30, 
(sala Studio) : Ultima cursă — 19.
• Teatrul Giulești : Hotel „Zodia 
gemenilor* — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase* (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
Varietăți pe portativ — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română* : Drag mi-e cîntecul și 
jocul — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă* : „13-}-l* 
(o istorie cu Harap Alb) — 17.
• Teatrul „Țăndărică* (sala Vic
toria) : Pisica de una singură — 
17, (la Ecran-Club, șos. Groză
vești) : Anotimpurile mînzului — 
17.

• Iarba verde de acasă : SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
FLAMURA — 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
• Cartea junglei : FLAMURA — 9.
• Mama : PATRIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, CAPITOL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15; GLORIA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Floare de cimp : MODERN —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Aripi frinte : VICTORIA — 9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Aripioară sau picior ? FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, MELODIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Iarna bobocilor : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate —
9,30; Căpitan la 15 ani — 11,30;
13,30; 15,30; 18, Iluminare — 20 : 
DOINA.
• Călugărul misterios : TIMPURI
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Mark polițistul : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,15, VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Regăsire : BUCEGI — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, POPULAR
— 15,45; 18; 20.
• Perla : CINEMA STUDIO (CASA 
FILMULUI) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.

• Am întîlnit țigani fericiți —
9.45, Stan și Bran în Scoția — 
11,45; 14, Maiorul Mura — 16,15.
Frumoasele nopții — 18,30 ; 20,30: 
CINEMATECA.
• Poruncă întunecată j LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FESTIVAL — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 17,30.
• Un gentleman în vestul sălba
tic : EFORIE — 9; 11,30; 14,30;
17,30; 20.
• Buzduganul cu trei peceți : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 19,15.
• Recompensă pentru serif : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15,
• Fair-play : COTROCENI — 10;
12; 14; 16; 18; 20, FLACĂRA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ținutul uitat de timp : LIRA — 
15,30; 18; 20.15.
• Insula egretelor argintii : PA
CEA - 16; 18; 20.
• Corsarul negru I FERENTARI
— 15; 17,30; 20.
• Marele singuratic : FLOREASCA
— 9; 11 ; 13; 15,30; 18; 20.
• Rocky î GIULEȘTI — 10; 12,30; 
15; 17,30: 20.
• Sonată pe malul lacului : VII
TORUL — 15,30; 17,45; 20.
• Al șaptelea continent : AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18:
20.15, TOMIS — 9,15; 11,15; 13,30; 
16; 18; 20.
• Comoara din lacul de argint s 
MUNCA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Pintea î COSMOS — 16; 18; 20.
• Trei zile și trei nopți : ARTA 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Inspectorul și fantoma : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

Cronica zileiMarți a fost semnat în Capitală un Acord guvernamental privind transporturile aeriene civile între Republica Socialistă România și Republica Cuba, care reprezintă cadrul juridic in baza căruia urmează să se stabilească legăturile aeriene directe între București și Havana. Documentul a fost semnat din partea cubaneză de Argimiro Ojeda Vives, adjunct al ministrului transporturilor, iar din partea română de general-maior Aurel Răican, șeful Departamentului aviației civile.A fost de față Humberto Castcllâ, ambasadorul Cubei in țara noastră.
★Marți a avut loc Ia galeriile de artă „Simeza" din Capitală Vernisajul expoziției de design „Creativitate și eficiență", organizată de Uniunea artiștilor plastici și institutul de arte plastice „Nicolae Grigorescu". Expoziția, care cuprinde numeroase lucrări aparținînd absolvenților și studenților institutului amintit, va fi deschisă pină la 20 decembrie a.c.
★în cadrul manifestărilor prilejuite de cea de-a XXXI-a aniversare a creării Fondului Organizației Națiunilor Unite pentru Copii — U.N.I.C.E.F. — marți dimineață, la Casa pionierilor și șoimilor patriei a sectorului I din Capitală, Abdel Salam Dajani, directorul Centrului de informare al O.N.U. cu sediul la București, s-a întîlnit cu pionieri din Capitală.
★Marți au început în Capitală lucrările Consfătuirii conducătorilor de uniuni și asociații de cineaști din țări socialiste, reuniune la care participă delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D.G., Mongolia, Polonia, Ungaria și U.R.S.S., precum și din țara noastră. în cadrul consfătuirii se vor face schimburi de informații și opinii pe probleme ale debutului în cinematografie, ale pregătirii și sprijinirii tinerilor realizatori, ale colaborării în domeniul celei de-a 7-a arte. Conducătorii delegațiilor participante la consfătuire au fost primiți, în aceeași zi, de tovarășul Miu Dobrescu, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste.
★Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a independenței Finlandei, ambasadorul acestei țări la București, Matti Hăkkănen, a vorbit, marți seara, la posturile noastre de radio și televiziune.
★în sala mică a Palatului Republicii Socialiste România a avut loc marți seara concertul de gală al cvartetului de coarde „Voces intimae" din Helsinki, manifestare organizată de Consiliul Culturii și Educației Socialiste, cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a independenței Finlandei.

In Editura politică 
a apărut: 

„ROMÂNIA SOCIALISTĂ 
— FACTOR ACTIV 

ÎN VIATA 
INTERNAȚIONALĂ"
Colecția „Documentele 

Partidului Comunist Român". 
Culegere sinteticâ

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 

9 și 10 decembrie. In țară : Vremea va 
fi în general închisă. Vor cădea preci
pitații locale mai ales sub formă de 
burniță și lapoviță în vestul țării și sub 
formă de ninsoare în rest. Vîntul va 
sufla moderat cu intensificări predo- 
minînd din sectorul sudic, cu viteze 
pină la 40—15 km pe oră. Temperatura 
în ușoară creștere. Minimele vor fi cu
prinse între minus 8 și plus 2 grade, 
mai coborîte în estul Transilvaniei, iar 
maximele între minus 4 și plus 6 gra
de. In București : Vreme în încălzire 
ușoară. Cerul va fi temporar noros, fa
vorabil precipitațiilor slabe.

CONFERINȚEI NAȚIONALE
A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNDragi tovarăși,Cu ocazia importantei dumneavoastră Conferințe Naționale, vă transmitem salutul nostru frățesc. Exprimindu-ne convingerea că conferința va elabora baze ferme pentru continua dezvoltare prosperă a României, vă transmitem cele mai bune urări pentru viitor.

LARS WERNER
Președintele

Partidului de stingă — comuniștii din Suedia

Excelenței Sale
Domnului CONSTANTIN KARAMANLIS

Prim-ministru al Republicii Elene ATENAîmi este deosebit de plăcut să vă adresez călduroase felicitări și cele mai sincere urări cu ocazia reînvestirii dumneavoastră în funcția de prim- ministru al Republicii Elene.Folosesc această ocazie pentru a exprima convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta în continuare, în interesul popoarelor noastre, al păcii, securității și colaborării în Balcani, in Europa și în lume.
MANEA MÂNESCU

Prim-ministru
al Guvernului Republicii Socialiste România

RECEPȚIE CU PRILEJUL ZILEI NAȚIONALE A FINLANDEI
» ICu prilejul celei de-a 60-a aniversări a independenței Finlandei — Ziua națională — ambasadorul acestei țări la București, Matti Hăkkănen, a oferit marți o recepție.Au participat Manea Mănescu, primul ministru al guvernului, Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Ion Pățan, vicepdm-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale,

George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, Gheorghe Petrescu, ministru secretar de stat la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, conducători ai altor instituții centrale, generali și ofițeri superiori, oameni de cultură și artă.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
Primire la Consiliul de MiniștriTovarășul Ion Pățan, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit, marți după-amiază, pe Mohammed Saifur Rahman, consilier prezidențial pentru problemele de comerț din Republica Populară Bangladesh, conducătorul delegației economice care face o vizită in țara noastră.

în timpul întrevederii au fost a- bordate probleme privind dezvoltarea relațiilor și cooperării economice bilaterale, sporirea și diversificarea schimburilor comerciale dintre România și Bangladesh.La întrevedere a luat parte Bujor Almășan, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale.(Agerpres)
în spiritul umanismului revoluționar

(Urmare din pag. I)acest raport implică și actul participării.Existența acestui raport, direct, permanent, inalterabil, explică, in bună măsură, faptul că, în socialism, creația se bucură de un avint fără precedent. In societatea noastră, în care rădăcinile sociale obiective ale alienării sînt extirpate, un artist, iubitor al progresului, nu poate intra in conflict cu lumea in care trăiește. Dimpotrivă, societatea noastră creează condițiile pentru stabilirea acordului intre cursul necesității interioare și al necesității exterioare și, pe de altă parte, intre ritmul de dezvoltare al forțelor de producție și travaliul creatorului de bunuri spirituale. în aceste condiții, rolul acestuia crește din ce în ce mai mult, devenind un factor de primă importanță pentru plămădirea și fortificarea conștiinței socialiste, a omului nou, misiune dificilă, dar de mare noblețe, pe care partidul o atribuie artei, creației.în cuvîntarea la Conferința națională a scriitorilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „Aș dori ca și în domeniul scrisului să realizăm un cincinal al revoluției umaniste, al revoluției pentru o literatură nouă, cu adevărat umanistă, demnă de poporul nostru, de măreața epocă pe care o trăim".

Dacă e adevărat că in literatura ultimilor ani, din perspectiva fecun-

f uc citate: pt. care

ȘA AII UUlAlCAAAUA UUUUtlL AA UB DUAAlAI'l spirituale, de opere inspirate din mărețul nostru prezent, din munca și lupta comuniștilor, a tuturor fiilor patriei socialiste.
SÎMBĂTĂ, LA CLERMONT-FERRAND

Rugbiștii tricolori-în fața celui mai greu 
examen al anuluiSe știe prea bine că în Campionatul european organizat de F.I.R.A, tradiționala partidă România-Franța decide în fiecare an pe cîștigă- toarea trofeului. Chiar și în condițiile unor progrese evidente făcute în ultimii ani de rugbiștii din Italia, Spania sau Polonia, titlul continental rămine să fie atribuit tot teamului victorios in întîlnirea România- Franța. Anul trecut, la București, așa cum ne amintim cu mare plăcere, a învins (după o entuziasmantă evoluție in repriza a doua) XV-le nostru reprezentativ. Scor final 15—12 (deși francezii conduceau la pauză cu 9—0, iar la un moment dat cu 12—0 1).Anul acesta, meciul programat la 10 decembrie In cunoscutul centru universitar francez Clermont-Ferrand va fi iarăși decisiv — cu toate că reprezentanții noștri au pierdut un punct la italieni și că la primăvară mai sînt de disputat partide cu „outsider!". Cine va învinge își va consolida poziția de lider înDar cine va învinge 1

clasamentul european.
Antrenorul Valeriu Irimescu este circumspect, dar încrezător în potențialul aleșilor săi :— Trebuie să știți, ne-a spus, că pregătirile pentru le-am început, de înaintea meciului am convocat lotul în acest sezon. Evident, am fixat mai multe etape, cu programe diferențiate, aprobate de colegiul central al antrenorilor. Este adevărat, n-a mers totul perfect : au apărut impedimente ridicate de procesul selecționării, de pregătirea fizică eterogenă cu care jucătorii au venit la lot, a apărut poate la noi toți — rugbiști și antrenori — o anumită ușurință în a privi antrenamentele și meciurile intermediare.— Tocmai despre aceste meciuri intermediare (38—21 cu Polonia, după ce la pauză eram conduși, și 10—10 cu Italia) așteptăm unele explicații.— Cum spuneam, partida cu Polonia a fost numai prima etapă în pregătirea lotului. Sigur că sîntem culpabili pentru fost conduși o ultimă instanță pentru zultat sub posibilități, gătiți, și am fi dorit, să demonstrăm la Reggio de forma călătorești ajungi la culci la 6 începe masajele șl preparativele în vederea meciului de la ora prînzului e foarte dificil să joci rugbi la un nivel foarte înalt, hărțuit fiind și de un adversar de la an la an mai periculos pe teren propriu. Am încercat, în prealabil, să tratăm o e- ventuală amînare cu 24 de ore a meciului cu Italia, însă gazdele și regulamentul n-au permis. Totuși, chiar în aceste condiții vitrege, echipa a

meciul cu Franța fapt, cu patru zile cu Polonia, cînd pentru prima dată

faptul bună că am parte, în joc și re- Eram pre-Calabria că ne apropiem sportivă dorită. Dar cînd o zi și o noapte întreagă, destinație dimineața, te și te scoli la 10 pentru a

arătat un progres, care ar fi fost mai concludent într-o situație normală. Iată de ce, personal — fără a urmări o absolvire de criticile îndreptățite care într-adevăr ni se cuvin — nu împărtășesc părerea celor care deja vorbesc de regresul rugbiului nostru.Pregătirile au continuat cu intensitate și volum mult sporite. Toți cei 25 de jucători, din care va fi format lotul de 21 cu care vom pleca, muncesc cu ambiție și încredere. Se supun fără rezerve programului de antrenament, oricît de aspru ar fi acesta. Participarea reputatului specialist Viorel Moraru la pregătiri — deși decisă în ultima oră — sperăm să se dovedească eficientă : împreună, ținînd seama și de opiniile bine intenționate și binevenite ale altor tehnicieni autorizați, ne-am străduit și ne străduim să pregătim echipa pentru un mare și susținut angajament fizic, pentru efectuarea unor placaje sigure, în doi sau chiar în trei, pentru executarea paselor cu precizie și fermitate. Am luat și măsuri să plecăm din țară mai devreme — respectiv joi.Aș noi, vrea să spun că niciodată rugbiștii români, n-am in-

trat pe decît cu _ pentru victorie. Valoarea deosebită a adversarului îi conferă, bineînțeles, prima șansă. Toți selecționații noștri au însă valoarea, capacitatea și ambiția să poarte cu onoare tricoul tricolor și după acest foarte dificil examen....Ascultîndu-1 pe antrenor, privin- du-i pe rugbiști cum lucrează, în ceea ce ne privește ne-am convins că putem să avem încredere în seriozitatea și forma lor. Luni la prînz, în fața partenerei „Grivița roșie",’ au înscris peste 40 de puncte. A- dăugăm și faptul — deloc neglijabil — că au devenit disponibili și cei trei jucători de bază, care se numesc Dumitru, Paraschiv și Alexandru. Formația, probabilă, nu va avea deci absențe : Bucos — Ianusevici, C. Vasile, Nica, Motrescu — Alexandru. Paraschiv — Murariu, Dumitru, Stoica — Pintea, Ionescu — Dinu, Orte- lecan, Scarlat. Ca rezerve, vor face deplasarea Udrea, Băcioiu, Suciu, Constantin, Tudose și Corneliu.Important este acum ca starea psihică a echipei să fie intru totul conectată la înalta tensiune a partidei de sîmbătă, iar atunci, pe teren, tricolorii să facă totul pentru a se exprima la cel mai inalt nivel al capacității lor de joc. Fiecare component al echipei, și toți la un loc, trebuie să simtă responsabilitatea de a reprezenta cu cinste rugbiul românesc in această importantă confruntare, și să joace in așa fel incit la întoarcerea de la Clermont-Ferrand să nu aibă nimic a-și reproșa. Indiferent de partea cui va fi victoria sportivă!
I. DUM1TRIU 
G. M1TRO1

un teren gîndul de a de joc străin ne bate zdravăn

Finala campionatului național de șahSibiu — oraș cu o bogată tra- șahistă, unde cu 51 a avut loc primuls-a
La diție urmă național de șah — (duminică, 4 decembrie) ediție a finalelor campionatului de șah (individual — masculin). La turneul final, care se desfășoară în cadrul „Daciadei", iau parte 18 redutabili șahiști, în majoritate maeștri și maeștri internaționali, jucători cu o mare experiență, ca |i tineri dor-

de ani în campionat dat startul în actuala
nici de afirmare. Numele lor: M. Ghindă, Fl. Gheorghiu, V. Ciocîltea, C. Radovici, I. Biriescu, E. Ungu- reanu, N. Ilijin, P. Voiculescu, A. Urzică, V. Georgescu, P. Ștefanov, Gh. Mititelu, Ș. Neamțu, M. Pavlov, M. Șubă, S. Griinberg, Th. Ghițescu și M. Tratatovici. După primele două runde ale turneului final conduc Un- gureanu și Radovici cu cîte 2 puncte. (Nicolae Brujan).
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REUNIUNEA DE LA BELGRAD Mesajul președintelui

Propuneri în legătură cu conținutul 
documentului final

Adunării Generale

BELGRAD 6. — Trimisul special Agerpres transmite : Numeroase delegații își manifestă preocupările cu privire la forma și conținutul documentului final al reuniunii de la Belgrad a reprezentanților țărilor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa. In legătură cu aceasta se conturează ideea — acceptată de un mare număr de delegații — conform căreia documentul trebuie să cuprindă o parte generală de aprecieri și concluzii politice privind necesitatea intensificării eforturilor pentru aplicarea deplină a hotărîrilor conferinței, cuprinse în Actul final, precum și o parte concretă de hotărîri și măsuri noi în diferite domenii ale securității și cooperării pe continent, care să dea un nou impuls realizării in practică a Actului final. Delegația Franței a prezentat o propunere de schemă a documentului final, inclu- zînd capitole privind organizarea și desfășurarea reuniunii, considerațiile politice generale, aprecieri asupra aplicării Actului fina! și decizii și recomandări menite să ducă la îmbunătățirea aplicării Actului final,

inclusiv decizii cu privire la reuniunile viitoare ale reprezentanților statelor participante.Luînd cuvîntul, reprezentantul țării noastre a subliniat importanța noilor măsuri și hotărîri pe care trebuie să le cuprindă documentul final, arătînd că de conținutul și importanța acestora depinde contribuția reuniunii de la Belgrad la impulsionarea aplicării Actului final, la întărirea și aprofundarea procesului de edificare a securității și de dezvoltare a cooperării în Europa. Relevînd că pe masa reuniunii se află propuneri de o importanță deosebită — cum sînt cele din domeniul militar, al cooperării economice și culturale, al continuării eforturilor multilaterale — el a insistat asupra necesității asigurării cadrului care să permită negocierea și elaborarea acestor propuneri, astfel încît reuniunea de la Belgrad să obțină rezultate substanțiale și concrete, să constituie un pas important spre realizarea obiectivelor conferinței — edificarea securității și dezvoltarea cooperării pe continentul european.
VIE CONDAMNARE A TENTATIVELOR REGIMULUI 

SUD-AFRICAN DE A-ȘI ÎNTĂRI DOMINAȚIA RASISTA 
Ce urmărește crearea unui nou bantustan „Bophuthatswana"La numai o săptămî- nă după așa-zisele alegeri generale de la 30 noiembrie, prin care autoritățile din Republica Sud-Africană au căutat să obțină o confirmare a „legitimității*1 regimului rasist într-un moment în care acesta este mai contestat ca oricînd de opinia publică mondială, ele au recurs la o nouă manevră înșelătoare. Marți 6 decembrie — anunță a- gențiile de presă — la Mmabatho a avut loc proclamarea „independenței" bantustanului Bophuthatswana, ceea ce a stîrnit un puternic val de proteste atit în R.S.A., cît și în diferite colțuri ale lumii. A- ceasta pentru motive evidente. „Bantustanizarea" constituie una dintre stratagemele politicii de apartheid în scopul menținerii și întăririi dominației minorității albe asupra populației de culoare. Pre- zentînd lucrurile ca și cum s-ar acorda acestei populații o oarecare autonomie, în cadrul unor teritorii denumite „bantustane", guvernul de la Pretoria urmărește de fapt strămutarea a ".ra? AR trilioane de africani în nouă „rezervații" ce însunaează la un loc doar 13 .la sută din teritoriul R.S.A. și

transformarea lor în străini în propria țară. Mai exact, o dată ajunși în bantustane, aceștia pierd în mod automat cetățenia R.S.A. și pot să revină la locurile de origine doar ca „muncitori străini". Bophuthatswana este a doua creație de acest gen. Primul bantustan, proclamat independent în octombrie 1976 — Trans- keiul — n-a fost recunoscut decît de... regimul de la Pretoria.Ținînd seama de implicațiile „bantustanizării", Organizația Unității Africane (O.U.A.) a adresat un apel tuturor țărilor lumii, ce- rîndu-le să condamne fără rezerve crearea celui de-al doilea bantustan sud-african. In același timp, secretarul general al O.U.A., William Eteki, a adresat un mesaj statelor membre ale organizației în care le cere să considere ziua de 6 decembrie, cînd a fost proclamată „independența" Bophuthatswanei, ca o zi consacrată solidarității cu popoarele Africii de Sud și Namibiei în lupta lor pentru o reală și deplină libertate și independență.Potrivit ultimelor știri, grupul țărilor africane la O.N.U. a cerut convocarea Consiliului de

Securitate pentru a pune Ia punct un mecanism de supraveghere a aplicării de către statele membre ale Națiunilor Unite a embargoului obligatoriu privind livrările de arme către R.S.A. Totodată, președintele Comitetului special al O.N.U. împotriva apartheidului, Leslie Harriman (Nigeria), a făcut o declarație în care a înfierat cazul patriotului sud-african Steve Biko, mort în închisoare în împrejurări care au permis să se conchidă că a fost vorba de un adevărat asasinat politic. „Hotărîrea judecătorească, potrivit căreia nimeni nu poate fi făcut responsabil de moartea în închisoare a liderului populației din Africa de Sud, este un act rușinos de injustiție" a spus el.Evoluția evenimentelor din Republica Sud- Africană denotă că toate încercările regimului rasist de la Pretoria de a permanentiza politica de dominație și asuprire sînt lipsite de perspectivă, că victoria va fi și aci de partea forțelor eliberării naționale și sociale, dreptății și progresului.
N. I.

a O.N.U.

CU PRILEJUL ZILEI 
DREPTURILOR OMULUINAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres).— Președintele celei de-a XXXII-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., Lazar Moisov, a adresat delegaților la sesiune un mesaj cu prilejul Zilei drepturilor omului, care va fi marcată la 10 decembrie. Subliniind că de la data adoptării Declarației universale a drepturilor omului au trecut 29 de ani, Lazar Moisov relevă că, în ciuda unor progrese realizate în îndeplinirea prevederilor declarației, în lume continuă să existe încălcări flagrante ale drepturilor omului, cum sînt apartheidul și diferitele forme de discriminare rasială, continuă să existe rămășițe ale sistemului colonial, se mai exercită forme de asuprire și dominație străină. De asemenea, continuă să se facă încercări de a se împiedica înfăptuirea dreptului popoarelor la autodeterminare și suveranitate. Președintele Adunării Generale a adresat opiniei publice mondiale chemarea de a depune toate eforturile ca pe arena internațională și pe plan național să se creeze astfel de condiții care să ofere posibilitatea tuturor națiunilor și popoarelor de a înfăptui deplin drepturile și libertățile lor inalienabile.

★NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres).— Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, și-a exprimat „decepția profundă" în legătură cu suspendarea negocierilor privind crearea unui fond comun de stabilizare a prețurilor la materiile prime și a adresat un apel, în special țărilor dezvoltate, pentru noi eforturi în acest sens.„Nevoia imperativă de a se asigura țărilor în curs de dezvoltare un venit mai stabil și mai echitabil pentru materiile lor prime necesită un răspuns mai pozitiv decît cel care s-a dat pînă acum", a conchis Kurt Waldheim.
MEXIC

Crearea partidului 
unic al clasei 

muncitoareCIUDAD DE MEXICO 6 (Agerpres). — Intr-o plenară comună a comitetelor lor centrale, Partidul Comunist Mexican (P.C.M.), Partidul Poporului Mexican (P.P.M.) și Partidul Socialist Revoluționar (P.S.R.) au hotărît unificarea într-un partid unic al clasei muncitoare din Mexic. La Ciudad de Mexico a fost dată publicității o declarație comună, citată de agenția Prensa Latina, în care cele trei grupări politice relevă că obiectivul imediat al partidului unic al clasei muncitoare mexicane — de orientare marxist-leninistă — va consta în „lupta pentru formarea unui guvern democrat, antiimperia- list și antimonopolist". Conducătorii celor trei partide au convenit asupra creării unor comitete ale unității la toate nivelurile de organizare, a stabilirii unei comisii însărcinate cu examinarea problemelor naționale.

Excelenței Sale General de corp de armată
MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU

WA ZA BANGA
Președinte fondator al Mișcării Populare a Revoluției, 

Președintele Republicii ZairRealegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Zair îmi oferă deosebita ocazie de a vă adresa. în numele poporului și guvernului român și al meu personal, calde felicitări, sincere urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres poporului zairez prieten.îmi exprim Încrederea că bunele raporturi de prietenie și conlucrare româno-zaireze se vor dezvolta tot mai puternic, în spiritul Declarației comune semnate împreună la Kinshasa, spre binele popoarelor noastre, al păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Sesiunea Comisiei mixte româno-spaniole
de colaborare economică, industrială

și tehnicăMADRID 6 (Agerpres). — La Madrid s-au desfășurat lucrările sesiunii Comisiei mixte româno-spaniole de colaborare economică, industrială și tehnică. La încheierea sesiunii, Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Carlos Bustelo, subsecretar la Ministerul Comerțului și Turismului, și Jose Maria Alvarez del Manzano, subsecretar la Ministerul Agriculturii, au semnat un protocol asupra lucrărilor

comisiei și o convenție interguver- namentală în domeniul agriculturii. Documentele prevăd măsuri concrete pentru dezvoltarea și diversificarea schimburilor comerciale româno- spaniole, volumul acestora urmînd să se dubleze în 1978 față de 1977, precum și măsuri pentru intensificarea cooperării bilaterale pe terțe piețe în diverse domenii.La semnare a participat Alexandru Petrescu, ambasadorul României la Madrid.
SITUAȚIA DIN ORIENTUL MIJLOCIU■TRIPOLI 6 (Agerpres). — După cum s-a anunțat, la Tripoli a avut loc o reuniune la care au participat șefii de stat sau reprezentanții acestora din Algeria, Irak, Jamahi- ria Libiană, Siria și R.D.P. a Yemenului, precum și președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei și președintele Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei.înainte de încheierea lucrărilor reuniunii, delegatul Irakului s-a retras de la aceasta motivînd că — așa cum relatează agențiile de presă — ceilalți participanți ar fi favorabili unei soluții negociate a conflictului arabo-israelian.Reuniunea a adoptat un comunicat final, semnat de șefii delegațiilor, cu excepția celei irakiene. în care se exprimă hotărîrea semnatarilor „de a îngheța relațiile lor diplomatice cu Egiptul" și de a încheia între ei „un pact comun de apărare".CAIRO 6 (Agerpres). — Agenția M.E.N. a anunțat că Ministerul egiptean al Afacerilor Externe i-a informat pe ambasadorii Siriei, Libiei, Algeriei, R.D.P. a Yemenului și Irakului, la Cairo, că guvernul Egiptului a hotărît. luni, să rupă relațiile sale diplomatice cu aceste țări.Referindu-se la această hotărîre. ministrul interimar de externe al Egiptului, Butros Ghali, a declarat că țața sa va continua să vegheze la menținerea solidarității țărilor arabe.

AMMAN 6 (Agerpres). — Potrivit agenției iordaniene de presă J.N.A.. regele Hussein al Iordaniei a acordat rețelei americane de televiziune N.B.C. un interviu, în cursul căruia a declarat : „Doresc să merg atît la Damasc, cît și la Cairo pentru a vedea ce putem face noi pentru a restabili coeziunea lumii arabe în acest moment vital". „Noi considerăm că cel mai mare ajutor pe ca- re-1 putem da lumii arabe și promovării intereselor ei. precum și înaintării spre stabilirea unei păci juste și durabile este să încercăm pe cît putem să reconciliem diversele părți și să realizăm gradul de coeziune care lipsește în această etapă și este foarte necesar".RIAD 6 (Agerpres). — Potrivit agenției M.E.N., regele Khalid al Arabiei Saudite și-a reafirmat intenția de a depune eforturi pentru realizarea solidarității arabe și de a face tot ce-i stă în putință pentru a elimina divergențele dintre statele arabe.WASHINGTON 6 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat, Hodding Carter, a anunțat, luni seara, că secretarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance, va întreprinde, in cursul acestei luni, un turneu de șase zile în Orientul Mijlociu. în cursul tăruia va vizita Egiptul, Israelul. Libanul, Siria, Iordania și Arabia Saudită.

ZIUA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII COASTA DE FILDEȘ
Excelenței Sale

Domnului FELIX HOUPHOUET BOIGNY
Președintele Republicii Coasta de Fildeș ABIDJANLa sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Coasta de Fildeș, vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate personală, de bunăstare, fericire și pace poporului ivorian prieten.îmi amintesc cu multă plăcere de vizita pe care am întreprins-o In frumoasa dumneavoastră țară, de discuțiile pe care le-am avut, și îmi exprim convingerea că, fructificînd posibilitățile existente, prin eforturi comune, relațiile româno-ivoriene se vor putea dezvolta tot mai mult in avantajul reciproc al popoarelor român și ivorian, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii, cooperării și progresului în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Coasta de Fildeș se numără printre țările africane cu cea mai dinamică economie. Anul trecut, relevă statisticile, producția industrială a crescut cu 9 la sută, în timp ce balanța comercială s-a soldat cu un excedent de cinci ori mai mare decît in 1975. Planul actual (1976— 1980) preconizează continuarea in ritm susținut a dezvoltării economice, prevăzînd investiții în valoare de 1 600 miliarde de franci C.F.A., ceea ce echivalează cu întreg volumul de investiții realizate în primii 15 ani de după proclamarea independentei. (Vor fi construite obiective industriale in domeniile construcțiilor de mașini, metalurgie, industria textilă, petrolieră, energiei electrice). Agriculturii, cea mai importantă ramură a economiei ivoriene, i se acordă, de asemenea, o atenție deosebită.

avîndu-se în vedere creșterea în continuare a producției destinate exportului — cafea, cacao, ulei de palmier, bumbac.In țara noastră, succesele obținute de poporul ivorian sînt urmărite cu sentimente de simpatie și solidaritate. Intre România și Coasta de Fildeș s-au stabilit și se dezvol- i tă relații de prietenie și colaborare bazate pe stimă și respect reciproc, ca momente de cea mai mare însemnătate în dezvoltarea acestor relații înscriindu-se întîlnirile dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Felix Houphouet Boigny din 1973 și din acest an. Transpunerea în viață a acordurilor și înțelegerilor încheiate cu prilejul acestor întîlniri corespunde intereselor celor două țări și popoare, cauzei păcii și cooperării internaționale.
LISABONA

Primul ministru a solicitat votul de încredere
pentru cabinetul socialistLISABONA 6 (Agerpres). — Primul ministru al Portugaliei, Mano Soares, a cerut, marți, parlamentului să acorde votul de încredere cabinetului său socialist. „Există numai două alternative — a declarat el, luînd cuvîntul în Adunarea Republicii — un guvern format din socialiști șl personalități independente, sau un guvern în care partidul socialist nu va fi reprezentat", reafir- mînd, astfel, cunoscuta poziție a socialiștilor care nu acceptă o coaliție guvernamentală cu nici unul dintre partidele din opoziție.

P. C. PORTUGHEZ

Soares a subliniat, în alocuțiunea sa, că divergențele de opinii existente între partidele politice portugheze sînt mai puțin importante decît criza economică ce se agravează în Portugalia.Moțiunea de încredere prezentată de premierul Soares cere sprijinul parlamentului atît pentru guvern, cît și pentru politica bugetară a acestuia și negocierile cu Fondul Monetar Internațional (F.M.I.), în vederea acordării unor noi împrumuturi.
Soluționarea crizei impune un guvern 

cu o platformă democraticăLISABONA 6 (Agerpres). — Plenara C.C. al P.C. Portughez, desfășurată la Lisabona, a adoptat un document în care se arată că o soluționare a crizei din Portugalia în spiritul Constituției impune, în concepția P.C.P., un guvern cu o platformă democratică sau organizarea de alegeri înainte de termen. In cazul în care actuala componență a parlamentului face imposibilă elaborarea unei platforme a forțelor interesate în continuarea procesului de

democratizare — se menționează in document — P.C.P. se pronunță pentru „dizolvarea parlamentului și organizarea de noi alegeri în cel mal scurt timp".C.C. al P.C. Portughez avertizează atit împotriva „primejdiei oportunismului de stînga, care oferă soluții radicale, aventuriste" pe care le califică drept „o perspectivă fals-revo- luționară", cît și împotriva „oportunismului de dreapta, care face concesii reacțiunii“.

Viața confirmă justețea conduziilor Congresului al Xl-lea
9. Soluționarea iritatelor vitale ale omenirii cu participarea tuturor statelor, 

creșterea rolului D. N. II. - s-au impus pe primul plan al actualității
„Soluționarea multiplelor și complexelor probleme cu care este 

confruntată astăzi omenirea cere participarea tuturor statelor la 
viața internațională și, de aceea, ne pronunțăm hotărît pentru demo
cratizarea reală și efectivă a relațiilor dintre state, pentru crește
rea rolului Organizației Națiunilor Unite și al celorlalte organisme 
mondiale în rezolvarea marilor probleme ale lumii contemporane".

NICOLAE CEAUȘESCUAbordînd într-o viziune dialectică, de amplă cuprindere, într-un spirit creator, ansamblul evoluțiilor pe plan mondial, Congresul al Xl-lea al partidului a acordat în dezbaterile sale, în documentele programatice adoptate o însemnătate deosebită democratizării vieții internaționale, participării tuturor statelor ia dezbaterea și soluționarea marilor probleme ale vieții contemporane, fie ele de ordin politic, economic sau de altă natură, și, în acest context, sporirii eficienței și creșterii rolului Organizației Națiunilor Unite.Aceasta constituie, după cum se știe, una din orientările constante, una din coordonatele esențiale ale activității internaționale a României socialiste, în a cărei fundamentare partidul comunist, țara noastră nu au dat expresie unei dorințe subiective, ci au pornit de la o analiză științifică a fenomenelor lumii contemporane. Unul din procesele cele mai semnificative ale perioadei postbelice a fost, fără îndoială, apariția de noi și noi state independente pe ruinele vechilor imperii coloniale, ritmul vertiginos al acestui proces găsindu-și o concludentă ilustrare în faptul că numărul membrilor O.N.U. s-a triplat în decurs de trei decenii, ajungind la 149 in prezent. APARE ASTFEL LIMPEDE, CA O CERINȚA OBIECTIVA PE CARE O PUNE LA ORDINEA ZILEI ÎNSĂȘI DEZVOLTAREA ISTORICA, CA. IN ETAPA ACTUALA. MARILE PROBLEME MONDIALE NU MAI POT FI SOLUȚIONATE DE UN GRUP DE STATE, DIMPOTRIVĂ, CRISTALIZAREA UNOR REZOLVĂRI VIABILE ȘI TRAINICE IMPUNE APORTUL E- FECTIV, PARTICIPAREA NEMIJLOCITA A TUTUROR STATELOR, INDIFERENT DE MĂRIME, DE O- RÎNDUIRE SAU GRAD DE DEZVOLTARE — NUMAI ACEASTA OFERIND GARANȚIA CA SOLUȚIILE ELABORATE CORESPUND INTERESELOR TUTUROR NAȚIUNILOR, CAUZEI PĂCII ȘI COLABORĂRII GENERALE. în acest cadru, un rol deosebit și o impor

tanță crescindă dobindesc țările mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare, statele nealiniate, Tare constituie uriașa majoritate a populației lumii, lor revenindu-le, în mod firesc, un cuvînt de prim ordin în a- bordarea și rezolvarea aspectelor fundamentale ale contemporaneității. Or, forul cel mai corespunzător, cadrul cel mai cuprinzător, care poate

să înlesnească discutarea generală, democratică a tuturor marilor probleme ale omenirii, armonizarea punctelor de vedere și identificarea, pe această cale pașnică, a unor soluționări susceptibile de a întruni cel mai larg consens și în consecință de a fi realmente eficiente este tocmai O.N.U.Retrospectiva activității de peste trei decenii a Națiunilor Unite reflectă un șir de aspecte demne de subliniat, de progrese certe pe linia democratizării și universalizării organizației, adoptării unui număr de documente și rezoluții importante pentru stimularea proceselor pozitive din viața internațională. Realitățile arată, totodată, că mai este încă o cale lungă de parcurs pînă cînd O.N.U. să dobin- dească acea eficiență necesară, că mai sint încă multe cerințe ce rămin la stadiul de deziderat — ca să ne referim doar la faptul că intrînd în O.N.U. toate statele membre au recunoscut obiectivele și principiile Cartei, dar nu se poate spune că absolut toate le respectă și le aplică, tot așa după cum este adevărat că rezoluții clare și categorice nu și-au găsit traducerea în viață, că nu totdeauna au existat condițiile corespunzătoare în vederea unei participări efective, pe baza deplinei egalități în drepturi, a tuturor statelor membre la întreaga activitate a Națiunilor Unite, sau căin dezbaterea unor probleme car

dinale, cum ar fi cea a dezarmării, fie că nu s-a obținut vreun progres, fie că problemele respective au fost în mod artificial ținute în afara organizației. Dacă organizații ce își propuneau scopuri similare — in speță Societatea Națiunilor — pînă la urmă au eșuat, eșecul s-a datorat tocmai ineficientei, lipsei unui cadru cu adevărat democratic și aceasta 

a constituit un alt factor important al analizei pe baza căreia partidul și statul nostru au fundamentat și elaborat teze, susținute cu vigoare încă în cuvîntarea rostită de președintele Nicolae Ceaușescu la sesiunea jubiliară din 1970 a Adunării Generale a Națiunilor Unite, cu privire la necesitatea creșterii rolului O.N.U., democratizării și îmbunătățirii radicale a activității organizației, ca și a întregii vieți internaționale.Departe de a rămîne un simplu concept teoretic, această teză, reafirmată cu tărie în documentele Congresului al Xl-lea, și-a găsit expresie practică într-o acțiune perseverentă, tenace, pe plan principial ca și în sfera acțiunilor practice. Multitudinea contactelor la cel mai înalt nivel și la alte niveluri, Declarațiile solemne semnate cu un mare număr de țări de pe toate continentele, acordurile și înțelegerile încheiate în cele mai diferite domenii de activitate, inițiativele constructive pe plan mondial, activitatea rodnică în cadrul O.N.U. și al altor organisme internaționale, al marilor reuniuni și mișcări ale vremurilor noastre — Conferința cu privire la securitate șl cooperare în Europa, „Grupul celor 77", mișcarea nealiniaților, ca să menționăm numai pe cele mai importante — sînt tot atîtea ilustrări ale modului în care a înțeles țara noastră să acționeze pentru ca dezidera

tul participării cît mai largi a tuturor națiunilor la dezbaterea și reglementarea problematicii mondiale să-și găsească materializare efectivă. Este de-ajuns să amintim, între altele — pentru â ne referi la un singur aspect — de documentul de larg răsunet „Poziția României cu privire la îmbunătățirea și democratizarea activității Organizației Națiunilor Unite, la întărirea rolului său în realizarea colaborării intre toate statele, fără deosebire de orinduirc socială, a unei lumi mai bune și mai drepte, a unei păci trainice", strălucită concretizare a indicațiilor Congresului al Xl-lea, cuprinzînd un amplu program de măsuri referitoare la îmbunătățirea structurii și metodelor de lucru ale O.N.U.Amplul ecou de care s-au bucurat aceste propuneri demonstrează elocvent justețea și realismul lor. Deosebit de concludente în ce privește 

clarviziunea orientărilor stabilite de Congresul al Xl-lea și care au stat la baza documentului de poziție amintit sînt — pentru a nu ne întoarce prea departe în timp — concluziile ce se pot desprinde din dezbaterile actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., inclusiv din intervențiile pe marginea raportului „Comitetului special pentru Carta O.N.U. și creșterea rolului Națiunilor Unite", rod, după cum se știe, al unei inițiative a României împreună cu alte state.Practic, nu a existat intervenție în acest comitet care să nu fi evidențiat necesitatea unei mai bune corelări între transformările petrecute pe plan mondial în ultimele decenii și mecanismele și structura Națiunilor Unite. „Organizația Națiunilor U- 
nite nu a fost creată pentru 
țările lumii a treia, releva in acest sens reprezentantul Coastei de Fildeș. Dimpotrivă, ea a fost înfi
ințată pentru a răspunde nevoilor 
statelor industrializate. Esențial este 
să redefinim instituțiile, modul de 
funcționare și scopurile organizației 
pentru a ține in mai mare măsură 
seama de nevoile țărilor in curs de 
dezvoltare", în acest scop diferiți alți delegați sugerînd „extinderea com
ponenței organelor Națiunilor Unite, 
inclusiv a Consiliului de Securitate, 
pentru a da posibilitate unei repre
zentări a numeroaselor state care 
și-au dobîndit independența după 

1945“ (reprezentantul Guineei), ca și 
„lărgirea împuternicirilor și compe
tenței Adunării Generale, ca organul 
cel mai democratic al organizației" (reprezentantul Tunisiei).în ultimă instanță, propunerile României, ca și ale altor numeroase state vizează tocmai, ca o reflectare a cerinței stringente de democratizare a vieții internaționale, aducerea sau readucerea in cadrul O.N.U. a unor probleme de însemnătate primordială, de la dezarmarea generală și completă, și în primul rînd cea nucleară, pînă la imperativul abolirii vechii politiei de forță, dominație și dictat, și de la lichidarea decalajelor și instituirea unei noi ordini economice și politice mondiale oină la explorarea mai activă a căilor menite să ducă la rezolvarea prin tratative a conflictelor și stărilor de tensiune, cum ar fi cele din Cipru, Africa sau Orientul Mijlociu ; incluzind cvasitotalitatea statelor 

lumii, acest for oferă tuturor posibilitatea de a participa la dezbateri și a-și spune cuvintul in condiții de egalitate.Este desigur îmbucurătoare în acest sens hotărîrea de a se ține în primăvara anului viitor o sesiune specială a Adunării Generale consacrată problemei vitale a dezarmării, a cărei soluționare bate, din păcate, de atîta vreme pasul pe loc ; tot atît de îmbucurătoare este — în urma insuccesului negocierilor purtate în cerc restrîns, în cadrul așa-numitului dialog Nord-Sud — propunerea „Grupului celor 77“ de a se ține, în 1980, o sesiune specială asupra noii ordini mondiale, propunere ce a întrunit o largă adeziune (ca un fapt deosebit de semnificativ se poate menționa rezoluția prezentată zilele trecute de S.U.A., unul din promotorii de pînă în spiritul orientărilor ferme ale Congresului al Xl-lea, România socialistă înțelege să contribuie in mod cit mai eficient la asigurarea participării efective a tuturor statelor la dezbaterea și soluționarea problemelor vitale ale omenirii, la întărirea colaborării popoarelor in lupta pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră, la reușita importantelor reuniuni ale O.N.U., care vor avea loc in viitorul imediat, astfel incit acestea să marcheze cu adevărat o cotitură radicală in soluționarea democratică, echitabilă, in interesul tuturor popoarelor a aspectelor fundamentale abordate, in general, să acționeze cu aceeași neslăbită energie — așa cum secretarul general al partidului a arătat in repetate rinduri — alături de celelalte state și popoare, pentru promovarea aspirațiilor tuturor națiunilor de pace, securitate și dezvoltare liberă pe calea progresului.
Romulus CAP1ESCU

acum ai dialogului restrîns, preconi- zînd ca problemele economice mondiale să înceapă să fie discutate fără întîrziere în cadrul Consiliului Economic și Social — ECOSOC — unul din principalele organe ale O.N.U.) ; în fine, în 1979 urmează să aibă loc Conferința Națiunilor Unite pentru știință și tehnologie.Succesiunea aceasta de reuniuni care urmează să aibă loc în următorii cîțiva ani — și care reprezintă, după cum se știe, rodul unor inițiative ale României, împreună cu numeroase alte state — atestă în mod concludent forța cu care se impune ideea democratizării ansamblului vieții internaționale și, in acest cadru, a creșterii rolului O.N.U. în viața politică și economică mondială — deziderat pentru care România socialistă a militat și militează cu atîta consecvență. Mersul evenimentelor vine astfel să confirme intru totul, acum, la trei ani de la Congresul al Xl-lea și in momentul deschiderii Conferinței Naționale, justețea aprecierilor partidului nostru, caracterul fertil al obiectivelor trasate.Activitatea neobosită a țării noastre în sprijinul rezolvării într-un mod nou, democratic, a problemelor de care depind în mod fundamental pacea și progresul social, al sporirii eficiehței O.N.U. și celorlalte organizații internaționale, și-a atras o binemeritată prețuire pe plan mondial. Chiar zilele trecute, secretarul general al O.N.U. a ținut să reafirme inalta apreciere pentru contribuția țării noastre, a președintelui Nicolae Ceaușescu, la bunul mers al activității organizației. Conferirea „Medaliei de aur a păcii" tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu numai puțin timp în urmă, s-a înscris, pe această linie, ca o înaltă recunoaștere a eforturilor neabătute ale României socialiste, ale președintelui ei, puse in slujba instaurării in lume a unei politici noi, a unor relații democratice, de colaborare egală in drepturi intre națiuni.

agențiile
de presă
transmit:

Declarație comună R. D. 
Germană — R. S. Vietnam.L încheierea vizitei în Republica Socialistă Vietnam a delegației de partid și de stat a Republicii Democrate Germane, condusă de Erich Honecker, secretar general al C.C. P.S.U.G., președintele Consiliului dt Stat, a fost dat publicității textul declarației comune R.D.G.—R.S.V. Marți la Manila a avut loc o convorbire între președintele Republicii Filipine, Ferdinand Marcos, și Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, sosit într-o vizită in Filipine.

Iosip Broz TitO, președintele R.S.F. Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a primit, marți, pe Margaret Thatcher, liderul Partidului Conservator din Marea Britanie. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire referitoare la probleme ale actualității internaționale — relatează agenția Taniug.
Cuvîntare a președinte

lui R. P. Mozambic.In caPitala Mozambicului a avut loc un miting consacrat încheierii alegerilor în organele puterii populare. Luînd cuvîntul, președintele Republicii Populare Mozambic, Samora Machel, a reliefat că alegerile au constituit pentru toți locuitorii țării o bună școală politică. Rezultatele alegerilor, participarea la scrutin a milioane de oameni ai muncii, a subliniat vorbitorul, au demonstrat cu claritate că puterea în Mozambic aparține muncitorilor și țăranilor.
Lucrările Consiliului Pie

ței comune s-au încheiat marți, la Bruxelles, cei nouă șefi de stat sau de guvern ai țărilor membre și miniștrii afacerilor externe pre- zenți hotărînd, în final, ca viitoarea lor reuniune să aibă loc la 6 și 7 aprilie 1978, la Copenhaga.
Victorii ale reprezentan

ților partidului comunist în 
alegerile locale în Japonia. In cursul alegerilor pentru organele locale, în adunarea municipală din Omiya, prefectura Saitama, au fost aleși cinci candidați comuniști. De asemenea, alegerile suplimentare pentru adunarea municipală din Kishi- wada, prefectura Osaka, s-au încheiat cu victoria reprezentantului partidului comunist.
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