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Plenara Comitetului Central
al Partidului Comunist Român

In ziua de 17 noiembrie a avut loc 
ședința plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului.

Plenara a aprobat în unanimitate 
Raportul Comitetului Central cu pri
mire la activitatea Partidului Comunist 
Român în perioada dintre Congresul al 
Xl-lea și Congresul al XII-lea și sarci-

nile de viitor ale partidului și a hotărit 
să fie prezentat Congresului al XII-lea.

In încheierea ședinței plenare, apre
ciind că pe ansamblu Comitetul Cen
tral și-a îndeplinit misiunea încredin
țată de Congresul al Xl-lea, a desfășu
rat o activitate care a asigurat înde
plinirea obiectivelor dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării, promovarea poli
ticii internaționale de pace și colabo
rare a României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, în numele Comi-

tetului Politic Executiv și al său perso
nal, mulțumiri tuturor membrilor Comi
tetului Central pentru felul în care au 
acționat in vederea soluționării proble
melor multiple ale societății noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că și în viitor fie
care, în domeniul său de activitate, iși 
va îndeplini sarcina de membru de 
partid, îndatoririle încredințate și a 
urat tuturor succes și multă sănătate.
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Minerii Gorjului extrag zilnic 70000 tone cărbune
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Au îndeplinit planul pe patru ani

în aceste zile, premergătoare ma
relui for al comuniștilor romani. Con
gresul al XII-lea al P.C.R., cînd, așa 
cum a rezultat din ampla dezbatere 
a proiectelor documentelor Congresu
lui, comuniștii, întregul popor au 
aprobat cu o entuziastă unanimitate 
direcțiile de bază ale dez
voltării viitoare a României, 
elaborate cu contribuția
hotărîtoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, lectura 
acestui nou volum de texte 
selecționate tematic, apărut 
în Editura politică, pune și 
mai puternic în lumină ideea 
că tot ceea ce s-a realizat in 
țara noastră în ultimul de
ceniu și jumătate prin 
munca eroică a clasei mun
citoare, țărănimii, intelectua
lității. precum și realismul 
insuflețitoarelor noastre per
spective se află într-o rela
ție indestructibilă cu gin- 
direa și activitatea practică 
a secretarului general al 
partidului.

Oferind o privire de an
samblu asupra coordonatelor 
de bază ale concepției to
varășului Nicolae Ceaușescu 
despre trecutul, prezentul și 
viitorul economiei naționale 
românești, volumul scoate in 
evidență admirabila coerență 
a unui sistem de gindire în
temeiat pe stăpînirea magis
trală a dialecticii materia
liste, pe capacitatea de a a- 
naliza cu profunzime reali
tatea în toate componentele 
ei — ■ interne și internațio
nale. economice și sociale, 
tehnice și umane — pe o 
largă deschidere spre nou, 
liberă de orice ipoteci dog
matice. Un sistem de gindi
re caracterizat prin capaci
tatea de generalizări noi, 
avînd valoare metodologică 
și, totodată, printr-o mare 
forță de transformare a 
concluziilor teoretice in pro
grame concrete de acțiune,
in stare să galvanizeze energiile și 
forța de creație a oamenilor mun
cii. Ufi sistem de gindire care în
corporează înțelepciunea și aspira
țiile maselor pentru că se înteme
iază pe largi și metodice consultări 
democratice, generind o activitate cu 
adevărat populară de reflexie atit 
în probleme locale — ale unităților 
sau colectivităților — cit și în pro
bleme de interes național.

Volumul reliefează, totodată, as
pecte ale rolului hotărîtor al tovară
șului Nicolae Ceaușescu in îndrumarea, 
organizarea și conducerea efectivă a 
giganticei munci de realizare a obiec
tivelor stabilite. Pentru că nu există 
.județ, după cum nu există obiectiv de
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Economia

Structura volumului și textele se
lecționate pun in lumină îndeosebi 
ceea ce este specific, ceea ce este 
original, contribuțiile proprii ale con
ducătorului partidului și statului 
nostru la teoria și practica revoluției 
și construcției socialiste, la.elaborarea 

unei teorii noi. cu valențe 
universale, a creșterii econo
mice, a dezvoltării. Cititorul 
—- român sau străin — gă
sește aici soluții verificate 
de viață la probleme'’cardi
nale. cum sînt fundamente
le și factorii principali ai 
progresului economico-social, 
articularea armonioasă a e- 
lementelor macroeconomice 
cu cele microeconomice, a e- 
conomicului cu socialul, ra
portul intre forțe de produc
ție șl relații de producție, 
precum și intre acestea și 
mecanismele concrete în care 
își găsesc întruchiparea : ro
lul. conținutul, formele și 
căile dezvoltării democrației 
economice in condițiile so
cialismului ; raportul între 
cointeresare materială și e- 
chitate socială. Indubitabil, 
ne aflăm în prezența unei 
concepții multilaterale și u- 
nitare. dezvoltate necontenit 
în procesul acțiunii, in 
cursul întregii perioade care 
s-a scurs de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R. și care, as
tăzi, în deplină maturitate, 
își păstrează întreaga vi
talitate inițială, decurgind 
din larga sa deschidere 
nou.

O primă linie-forță pe 
o identificăm în volum 
aceea a revoluției și
strucției socialiste ca unita
te a unor momente de dis
continuitate și, in același 
timp, de continuitate cu is
toria poporului român. De
sigur, în viața oricărei so
cietăți, socialismul reprezin
tă un moment de disconti
nuitate. de „ruptură" cu tre- 

Este însă meritul tovarășului

spre

care 
este 
con-

Industria județului Arad
însuflețitoarea întrecere socia- 
în intîmpinarea Congresului 

al XII-lea al partidului, oamenii 
muncii din industria județului Arad 
raportează realizarea cu 42 zile 
mai devreme a planului pe cei 
4 ani ai cincinalului, ceea ce va 
permite obținerea pînă la sfirșitul 
anului a. unei .producții suplimen
tare in valoare de 1,8 miliarde lei,

reprezentind mașini-unelte pentru 
așchierea metalelor in valoare de 
peste 200 milioane lei, 9 milioane 
metri pătrați țesături din bumbac, 
un milion perechi încălțăminte, 
confecții textile in valoare de 176 
milioane lei, 4 200 tone zahăr, ma
șini și utilaje agricole în valoare 
de 600 milioane lei și altele. (Mir
cea Dorgoșan).

Harnicii mineri din abatajele și 
carierele bazinului carbonifer al 
Gorjului, amplu mobilizați in cin
stea mărețului forum comunist, 
realizează in această perioadă ade
vărate recorduri de producție, dînd 
patriei cantități mereu sporite de 
cărbune. Astfel, minerii din carie
rele rovinărene. în frunte cu cei de 
la Beterega, Gîrla, Tismana și Ro- 
vinari-Est, au ridicat la 28 000 tone 
cantitatea de lignit extrasă și ex
pediată zilnic termocentralelor ță-

rii. Adăugind la acestea succesele 
obținute zi de zi de colectivele mi
nelor noi — cele de la Urdari, Al- 
beni, Rogojelu, Mătăsari și Jilț — 
producția zilnică realizată la nive
lul Combinatului minier Oltenia se 
ridică la peste 70 000 tone cărbune, 
onorîndu-se astfel angajamentul 
asumat in fața secretarului general 
al partidului, cu prilejul vizitei de 
lucru în județul Gorj. (Dumitru 
Prună).

Municipiul Slatina : 1,4 miliarde lei peste
Oamenii muncii din unitățile in

dustriale ale municipiului Slatina 
raportează, in preajma deschiderii 
lucrărilor Congresului al XII-lea 
al partidului, îndeplinirea la 17 no
iembrie a planului pe patru ani ai 
cincinalului la producția indus
trială și la export. Anunțind acest 
succes printr-o telegramă adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, co-

prevederi 
partid subli- 
astfel con- 
suplimentar

mitetul municipal de 
niază că s-au creat 
diții să se realizeze 
pină la sfîrșitul anului o producție
in valoare de aproape 1,4 miliarde 
lei și Sa se livreze peste plan be
neficiarilor externi produse in va
loare de circa 220 milioane lei- 
valută.

Au realizat prevederile cincinalului
—* .-I      .^..N , ....... ..................

întreprinderea de porțelan din Curtea de Argeș
în cinstea Congresului al XII-lea, 

întreprinderea de porțelan Curtea 
de Argeș a îndeplinit planul cin
cinal la toți indicatorii. Pînă la 
sfirșitul cincinalului, colectivul de 
aici urmează să realizeze o pro
ducție suplimentară netă in va
loare de peste 150 milioane lei. 
Este de menționat că din 1975, data

intrării în funcțiune, cînd se reali
zau 40 de sortimente, numărul 
acestora a crescut acum la 450. 
Prevederile la export din actualul 
cincinal 
sută. în i 
livra la i 
ducție. 
vist al _____
Curtea de Argeș al P.C.R.).

au fost depășite cu 100 la 
anul 1980 iutreprinderea va 
export 40 la sută din pro- 
(Gheorghe Popescu, acti- 

l Comitetului orășenesc

întreprinderea mecanică Orăștie
Colectivul întreprinderii mecani

ce din Orăștie raportează un im
portant succes în cinstea Congre
sului al XII-lea al partidului : în
deplinirea sarcinilor cincinalului la 
producția globală industrială. Din

calcule preliminare rezultă că pînă 
la finele anului viitor se va obține 
o depășire a prevederilor de plan, 
la acest indicator, de aproape 
500 milioane lei.

Primul obiectiv în funcțiune pe șantierul „Oltcit

deosebită importanță economică, so
cială, urbanistică, în care secretarul 
general al partidului, să nu verifice 
personal pe teren, in consultare cu 
specialiști, cu cadrele locale, cu mase
le, valoarea și eficiența soluțiilor adop
tate, să nu deschidă noi perspective 
pentru ca cele hotărîte să fie puse in 
practică la un nivel calitativ superior, 
cu o mai bună eficiență, in termene 
mai scurte.

cutul.
Nicolae Ceaușescu de a fi corectat 
grave erori ale trecutului, recunoș- 
cînd și subliniind continuitatea, pe‘o 
treaptă superioară, a socialismului,
Prof. dr. Gheorqhe DOLGU 
rectorul Academiei de Studii 
Economice

(Continuare in pag. a V-a)

iu Congresului
Tn aurind va fi 

gurat la 
Moldovenesc 
tul

inau- 
Cîmpulung 
monumen- 

„Dragoș și zimbrul". 
Este un monument isto
ric inspirat de cunoscuta 
și atit de frumoasa legen
dă despre întemeierea 
Moldovei. M-am oprit a- 
supra acestei teme atit 
datorită farmecului ei 
folcloric, cit și faptului 
că ea se află atit de a- 
cline implicată in însăși 
ființa neamului nostru.

Alături de numeroase 
alte lucrări de artă mo
numentală ridicate in ul
timii ani pe întreg teri
toriul țării noastre, acest 
monument, care reactua
lizează unul din momen
tele întemeierii țării 
noastre, va contribui, sper, 
la conturarea acelei am- 

epopei naționale

care constituie unul din 
obiectivele politicii noas
tre in domeniul culturii. 
Acum, in preajma celui 
de-al XII-lea Congres al 
partidului, consider aceas
tă lucrare ca pe un o-

avea loc chiar în zilele 
Congresului. Acest eve
niment atit de impor
tant în viața întregului 
nostru popor prilejuieș
te oamenilor de artă din 
toate domeniile un rod-

Acad. Ion JALEA

magiu adresat celui mai 
înalt forum al țării, în
făptuirilor 
preț din 
mai veche

Doresc 
încă o dată, pe această 
cale, pentru încrederea 
care mi s-a acordat să e- 
xecut această comandă. 
Satisfacția mea este 
atit mai mare, cu 
inaugurarea lucrării

celor mai de 
istoria noastră 
și mai nouă, 
să mulțumesc

eu 
cit 
va

nic bilanț. Realizările 
cele mai de seamă vor fi 
desigur apreciate la jus
ta lor valoare, tn ultimii 
ani, pe teritoriul patriei 
noastre au apărut o se
rie de monumente isto
rice, ca și numeroase lu
crări de artă monumenta
lă in pictură sau mozaic, 
lucrări importante, desti
nate să învie istoria 
noastră, să ne înfrumuse-

țeze țara. Sînt realizări 
înscrise in directivele 
dezvoltării noastre cultu
rale. realizări susținute și 
sprijinite consecvent de 
Partidul Comunist Ro
mân. în frunte cu secre
tarul său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. 
Iată de ce, alături de oa
menii de artă ai țării 
noastre, sîntem recunos
cători tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru această 
politică de generoasă în
florire culturală și ținem 
să-i mulțumim pentru a- 
jutorul care ni s-a acor
dat. Cu ocazia Congresu
lui al XII-lea, doresc 
Partidului Comunist Ro
mân și tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cale lungă și 
nesfirșită, un mers as
cendent tot. mai străluci
tor.

Construind o lume noua

Pe șantierul întreprinderii de 
autoturisme „Oltcit" de la Craiova 
au fost finalizate, sîmbătă, lucră
rile de construcție a stației electri
ce de transformare de 110 kV, 
cel dinții obiectiv pus în funcțiune 
pe această importantă platformă 
industrială. Stația respectivă, dota
tă în întregime cu echipamente de

concepție românească, realizate in 
cea mai mare parte de întreprin
derea „Electroputere", va asigura 
alimentarea cu energie electrică a 
viitoarei unități craiovene producă
toare de autoturisme de mic litraj, 
creind condiții pentru demararea, 
într-un viitor apropiat, a probelor 
tehnologice ale primelor utilaje.
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Timp de glorie
E-o toamnă fără seamăn ! Luciți mai tare, astre 

voi, flori îmbălsămate, mai pur vă înălțați 
mai viu să cinte orga din inimile noastre 

din Dunăre și pînă în piscuri de Carpați 
îmbracă-se întreaga suflare romănească 

în lungi armuri de raze și-n strai de in curat 
spre a ura cu toții, din suflet, să trăiască 

Partidul, România șl-ntîiul lor bărbat !

Frumoasă ne e tara, noiembrie topește 
lingouri mari de aur pe ierburi și păduri 

plini de bucate-s cîmpii și apele de pește 
o aură de pace dă tării înconjur 

e limpede văzduhul, lumina ceruită 
O lampă de murano e soarele cel blind 
în crame fierbe vinul cel nou și-n (est palpită 

o pîine aburindă cum n-a mai fost nicicînd,

Trag buciumele sacre în nord de Bucovină 
Ărdealu-i plin de doine. Oltenia de har 

un lan de grîu Dobrogea, Banatul o lumină 
și toate-n fruntea tării vii giuvaere par 

la margini de orașe, prin milenare sate 
ard frunze vechi și fumuri suave împletesc 

miroase-a pergamute și a gutui brumate 
împodobită-i iirea și tot ce-i romănesc Zamfir Dumitrescu : PORTRET

ne construim pe noi înșine
vie activitate a teatrelor și în afara 
scenelor lor. Sporesc deplasările pe 
platformele industriale — unele pre
miere sint prezentate chiar pe scene
le cluburilor muncitorești — se inten
sifică acțiunile de turneu. îndeosebi 
in centrele muncitorești și în princi
palele așezări rurale, se organizează 
vii dezbateri între creatori și public. 
Teatrul iși menține proaspătă vitali
tatea prin acest dialog 
li se adresează.

Ecloziunea teatrului 
produce in climatul 
confruntări a punctelor de vedere, 
în cadrul a numeroase manifestări de 
cultură teatrală, diseminate armonios 
pe întreg teritoriul, care au revigorat 
activitatea 
Nu cunosc 
care să se 
festivaluri 
participare 
Și 
consacrate artei regizorale, comediei, 
teatrului politic, dramei istorice, pie
sei scurte, artei actorului, scenogra
fiei etc. Colocviile care însoțesc 
aceste manifestări întrețin un salutar 
spirit critic, intolerant cu inerția și 
rutina, favorizînd căutările creatoare, 
instituind o „stare" a exigenței, pro- 
movînd tendințele de autodepășire.

Să mai amintim și de responsabili
tatea pe care arta profesionistă și-o 
asumă in îndrumarea artei amatoare, 
care se dezvoltă prodigios. Mari re
gizori și actori consideră de datoria 
lor artistică să sprijine activitatea 
formațiilor teatrale din uzine sau de 
la sate și, nu o dată, ei s-au mândrit 
chiar mai mult cu succesele dobindite 
in îndrumarea amatorilor decit cu 
premiile obținute de ei pe plan na
țional sau internațional. Dezvoltarea 
artei românești se produce prin 
această împletire a destinelor artei 
profesioniste și amatoare intr-o con
lucrare rodnică și unitară la înflo
rirea spiritualității socialiste.

Evoluînd odată cu societatea si, în 
cadrul acesteia, odată cu arta și cul
tura, tu înseși gindirea și spirituali

tatea poporului, in epoca noastră de 
revoluție socială, de vertiginoasă dez
voltare a științei și tehnicii, a mijloa
celor de comunicare în masă, misiu
nea 'educativă a teatrului a devenit 
mult mai complexă. Societatea romă
nească în plină dezvoltare — așa cum 
ne-o arată și documentele Congresu
lui al XII-lea — învestește teatrul, 
alături de celelalte instituții de cui-

tură, cu misiunea de a contribui prin 
mijloacele sale artistice specifice la 
modelarea spirituală a omului nou 
care construind se construiește pe 
sine însuși. Arta a devenit in mod 
declarat un mijloc de a cunoaște și 
transforma realitatea, o perspectivă

Radu BELIGAN cu cei cărora

Fantasme răcoroase pogoară din tărie 
tulburători sint zorii, iar nopțile de vis 

de unde-atîta slavă în dulcea Românie 
din ce adine de cosmos și laic paradis ? 

e forfotă grozavă în orice colt de tară 
în muncile de toamnă ies harnici gospodari 

iar dacă azi rodirea și tihna ne-nfioară 
e fiindcă-avem în inimi o flamură de jar

Ne întrunim cu fotii, acum. In sfatul tării 
să judecăm mai bine ce este de făcut 

tezaurul ne fie mai plin, mai acătării 
iar munca să ne-o facem și mai puternic scut 
acesta e Congresul cel mare, uvertura 
întemeierii unui destin și mai plenar

Si pentru toate astea ne punem semnătura 
și-1 vrem pe Ceaușescu în fruntea noastră iar!

E parcă și mai falnic azi Tricolorul, iată 
și însuși gustul vieții e parcă mult mai bun 

fie deci toamna scumpă și binecuvîntată 
cu focurile sale de perle și minuni 

fii fericită pururi tu, Romănie mamă 
tu, nobilă plămadă din daci și din romani 

e timpul tău de glorii, istoria te cheamă 
și pui de lei te-nalță în slavă, „La mulți ani

Corneliu VADIM TUDOR
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comună prin care scriitor, regizor, 
interpret, public trăiesc, înțeleg și 
își asumă îndatoririle față de istoria 
curentă.

Străin narcisismului, ostil concep
țiilor elitariste, urmîndu-și cu pasiu
ne vocația de a fi o artă a comuni
cării și a. comuniunii, aspirină să se 
implice in conștiința spectatorilor, 
dar și să-și asume conștiința aces
tora. teatrul românesc și-a determi
nat un nou cadru al relațiilor cu pu
blicul, reevaluind însuși conceptul de 
public. Pentru că astăzi un spectacol 
de teatru înseamnă antrenarea con
științelor într-un proces de reflecție 
întemeiat nu pe o contemplare pa
sivă, ci pe un act de participare. Ast
fel, constatăm cu satisfacție că ceea 
ce caută tot mai mult publicul sini 
calitățile de substanță ale unei opere. 
Atracția exercitată asupra publicului 
de operele crescute din observația 
concretă, din analiza faptelor legate 
de viața de fiecare zi. pasiunea pen-' 
tru înțelegerea raporturilor sociale 
hotărind un destin sau un capitol de 
istorie definesc una din liniile de 
forță ale teatrului românesc in mo
mentul de față. Și aceasta este, fără 
îndoială, unul din rezultatele politicii 
culturale inteligente, consecvente, 
răbdătoare pe care partidul nostru o 
duce pentru dezvoltarea complexă și 
armonioasă a personalității . omului 
nou. Crearea și stimularea acestui 
public nou sint întreținute printr-o

romănesa se 
unei deschise

teatrelor din provincie, 
multe țări din Europa in 
organizeze aproape lunar 
teatrale cu atit de largă 
a teatrelor, specialiștilor 

spectatorilor. Au loc festivaluri
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AȘA GlNDESC, AȘA ACȚIONEAZĂ COMUNIȘTII
Mîine se va întruni ce! de-al Xll-lea Congres a! partidului, 

congres al întregului nostru popor. Se vor afla în marea Sală 
a Palatului — gazdă primitoare a atîtor evenimente importante 
din istoria contemporană a României - mii de delegați ai or
ganizațiilor de partid de pe întreg cuprinsul țării. Ei îi vor re
prezenta pe cei aproape trei milioane de comuniști ce nu vor 
fi prezenți în sală, dar ale căror voință și aspirqții vor răsuna 
de la tribuna înaltului forum.

Tocmai din rîndurile acestora, ale comuniștilor obișnuiți, 
i-am ales pe cei ale căror fapte și gînduri le înfățișăm în 
această pagină. Din rîndurile acelor membri ai societății noas

tre care se situează - înainte de orice prin pilda faptei lor co
tidiene - in frunteq luptei de zi cu zi a oamenilor care mun
cesc, zămislesc și edifică o lume nouă pe acest colț al pla
netei, sub piscurile împădurite ale Carpaților, între curgerea 
tumultuoasă a bătrînului Danubiu și obcineie de legendă 
veche și nouă ale Bucovinei. Ei sînt „sarea acestui pămînt", 
cu ei se interferează și în ei se regăsește, ca în oglinda miș
cătoare a unui fluviu comun, destinul întregului nostru popor. 
El, COMUNIȘTII.

Faptele adunate in această pagină nu sînt, poate, cele 
mai impresionante. Nu sînt, poate, cele mai spectaculoase.

Sînt fapte obișnuite ale unor comuniști obișnuiți din Româ
nia socialistă a deceniului al 8-lea. Dar dacă într-o uzină o 
comandă de scule pentru export e realizată la timp înfrîngîn- 
du-se greutățile ivite, dacă într-o comună ia ființă un muzeu, 
dacă într-un oraș francez publicul exclamă văzînd un an
samblu de copii români „C'est merveilleux", dacă un teren 
arid devine grădină - toate acestea (și multe, foarte multe 
altele) se explică prin aceea că oamenii i-au avut și îi au în 
mijlocul lor pe comuniști.

Și tocmai caracterul obișnuit al acestor fapte le învestește 
cu valoare de simbol.Fapte care conturează un nou chip uman, oameni care conturează noul chip al patriei

Piscurile din adincuri

Termenul planificat de des
chidere a unui nou abataj fron
tal la Filipeștii de Pădure : 1
ianuarie 1980. Așa au calculat 
specialiștii, luînd în considera
ție o multitudine de fac
tori — structura geologică, gro
simea straturilor, forța utilaje
lor folosite. Există însă și im
ponderabile ce nu puteau fi, 
toate, luate in calcul : pungi de 
gaze nedetectate, căldura neo
bișnuită din unele zone ale sub
teranului. rezistenta insuficient 
verificata a cite unui utilaj.

...Roca era dură, temperatura 
în subteran creștea, oamenilor 
le șiroia sudoarea pe timple, pe 
chipuri, pe trupuri. Uneori se 
strica un utilaj. Peretele de pia
tră părea de nepătruns. Și, to
tuși, filonul de cărbune exista, 
deci noul abataj putea — și tre
buia — să fie deschis. ...Cădeau, 
una după alta, filele calendaru
lui : mai, iunie, iulie, august, 
septembrie, octombrie. Și iată 
că...

JFintina de lapte^

si... secretele ei
>

Este mulgător la ferma DanCu 
care aparține de I.A.S. Iași. Are 
in seamă 18 vaci de la care ob
ține in medie cite 7 000 litri lap
te pe an. O adevărată „fintînă 
de lapte", cum se vorbește prin 
partea locului despre perfor
manța obținută de Eroul Muncii 
Socialiste Gheorghe Lungu. care 
imbină in activitatea sa cotidia
nă hărnicia și tenacitatea prac
ticianului cu pasiunea stărui
toare și privirea îndrăzneață a 
cercetătorului științific. Care sînt 
„secretele” acestei „fîntîni" 7

De la 13 ani a venit din co
muna Călărași, județul Botoșani, 
să lucreze la ferma Dancu de 
lingă Iași și de-atunci n-a mai 
plecat. Prin 1968 de la lotul său 
de 16 vaci a obținut recordul de 
5 000 litri lapte pe vacă furajată, 
iar intreaga fermă, care are 500 
de vaci in producție, a înregis
trat in medie 4 500 litri, obținind. 
prima oară. „Mențiune pe țară" 
pentru cea mai mare producție

Tezaurele de la Străoane

Nu numai pentru că Pietroasa, 
celebra Pietroasă renumită prin 
„cloșca cu puii de aur", se gă
sește la nu prea mare depărta

Performanța ne este explicată 
de maistrul comunist Ion Pițu- 
rea. unul dintre autorii ei de 
frunte, cu creionul in mină. 
„Iată ce aveam de făcut, iată 
ce-am făcut" — ne spune el, 
trasind cu precizie pe o foaie de 
hîrtie schema de lucru, înscriind, 
dintr-un condei, și dimensiunile. 
O reținem pe cea principală : 
900 de metri abataj frontal. ,.N-a 
fost ușor — ne spune maistrul 
în continuare — deși procentul 
de mecanizare a crescut de la 20 
la sută, cît era anul trecut, la 70 
la sută".

Ceea ce a cîntărit însă cel mai 
mult — cum se explica maistrul 
Pițurea — au fost bărbăția, spi
ritul de echipă ale celor două 
brigăzi conduse de comuniștii 
Vasile Vlăsceanu și Ion Orba, 
bine armonizate între ele și con
duse cu exactitate, ca instru
mentele unei orchestre, de „di
rijorul" lor, Ion Pițurea.

Acum, cînd greutățile au fost 
depășite, maistrului îi place să 
simplifice lucrurile : „Principa
lul este ca oamenii să înțeleagă 
rostul muncii lor și să se înțe
leagă intre ei. Doar așa pot fi 
valorificate ideile, inițiativele, 
pot fi atinse piscurile din 
adincuri spre care rîvnim cu 
toții".

Un asemenea „pisc" îl repre
zintă și noul abataj. „Altitudi
nea" sa 7 20 000 tone de cărbune 
peste plan la sfirșitul acestui an.

Termenul real de intrare în 
funcțiune a noului abataj : 1 no
iembrie 1979. „Calculele hîrtiei" 
au fost, deci, răsturnate.

...Un abataj a fost dat produc
ției cu două luni înainte de ter
men. Pentru că acolo au gîndit 
și au muncit comuniști a căror 
altitudine morală este, cu crite
riile obișnuite, nemăsurabilă.

de lapte.1 Voința comunistului 
Gheorghe Lungu și a tovarășilor 
săi de muncă a demonstrat că și 
acest record poate fi depășit. în 
1970 Gheorghe Lungu a dobîndit 
de la lotul său — de astă dată 
de 18 vaci — cite 6 000 litri lapte 
de la fiecare. Acest nou record
— menținut mai mulți ani la 
rind — i-a adus, in 1972. titlul 
de Erou al Muncii Socialiste. 
Cînd i s-a decernat această înal
tă distincție, Gheorghe Lunga 
s-a angajat să ridice producția 
întregului lot la 7 000 litri.

Și din nou Gheorghe Lungu 
și-a potrivit pașii după înălți
mea țelului. Multe din vacile în
grijite de el au devenit „cam
pioane" : de la una se obțin 
8 500 litri, de la alte două cite 
8 100 litri, de la 13 cite 7 000 litri 
fiecare. Deci, țelul a fost atins.

Dar . mîndria comunistului 
Gheorghe Lungu constă in fap
tul că nu numai el a dobindit 
asemenea recorduri, ci și tova
răși de-ai săi ca Petre Ursache, 
Petru Dancă,' Marin Lazăr și 
alții. Iar cea mai mare mindrie 
o reprezintă — după propriile 
sale cuvinte (și. cunoscîndu-i 
profunda modestie, îl credem !)
— faptul că Blaj Tămâșanu a 
realizat în 1978 de la lotul său, 
tot de 18 vaci, cîte 7 250 litri de 
la fiecare, doborind recordurile 
lui Gheorghe Lungu.

E o mindrie care spune multe 
despre substanța etică a unei în
treceri in care nu există invins.

...într-o fermă zootehnică se 
creează un spirit de emulație 
din care țîșnește o „fîntînă de 
lapte". Deoarece acolo gîndește 
și muncește un comunist pentru 
care recordurile există ca să fie 
mereu depășite.

re. oamenii din Străoane — a- 
ceastă superbă comună vrincea- 
nă — au hotărit să aibă și ei... 
tezaur. E vorba aici, mai ales, de 
întruchiparea unei pasiuni. Pa
siunea unui comunist, secretarul 
de partid și primarul din Stră
oane. Boris Laiu. Pasiune care 
a luat chipul unui... muzeu.

— Ideea cu muzeul — ne spu
ne primarul — a încolțit cind 
ne-am dat seama că tinerii din 
comună, mai ales elevii (și avem 
peste 800 de elevi) începuseră să 
creadă că „lumea la Străoane a 
fost așa de cind se știe", că tot 
ce avem acum am găsit de-a 
gata, pină și televizoarele și băi
le in faianță din multe case. Mu
zeul a fost insă expresia nu nu
mai a unei nevoi educative 
reale, ci și a aspirației oameni
lor de la noi de a păstra neștir
bită legătura cu tradițiile tic 
muncă vrednică, de frumos și 
omenie ale comunei.

Acum, la muzeu sînt amena
jate trei secții : etnografie, teh
nică populară și istorie veche. 
Exponatele, peste 2 000 la nu
măr, donate de săteni, abia au 
încăput în trei săli. Din lăzile 
de zestre și podurile caselor sînt 
mereu aduse noi și noi piese. 
Donatorii țin ca și lucrările lor 
să-și găsească locul în vitrine. 
Dacă-s de valoare 7 Mai intîi, 
broderia asta, de exemplu, bu
nica o are de la străbunica, care 
străbunică a primit-o... Sau fur
ca asta... Și încă o fișă de in
ventar a fost completată. Mu
zeul încă n-are secție contem
porană. De fapt, secția contem
porană e... întreaga comună, așa 
cum arată ea astăzi.

Alimentarea cu apă a comu
nei — iată încă una dintre fe
cundele preocupări ale prima
rului. Mai ales pentru plantații
le de vii. A chibzuit cu oamenii, 
s-a sfătuit cu specialiștii. Toți

Afeg/ la puterea voinței

Febrila pasiune a competiției 
pusese stăpînire pe întreg publi
cul. Pe tabelele electronice se 
derulau rapid punctajele obți
nute. Concurenții schimbau la 
fel de rapid intre ei locurile in 
clasament. Pînă la urmă, în a- 
plauzele asistenței, s-au anunțat 
rezultatele : pe locul al doilea în 
clasamentul general — românul 
loan Manea.

...Nu, relatarea acestei com
petiții n-o veți găsi în vreo re
vistă sportivă și nici la rubrica 
de sport a vreunui ziar. Și aceas
ta deoarece e vorba nu de o 
întrecere la gimnastică sau la 
patinaj artistic, ci de cu totul 
altceva — de concursul interna
țional de lăcătuși-matrițeri ținut 
la Moscova și la care luaseră 
parte concurent! din țări socia
liste ale Europei. în urma lui 
loan Manea în clasament se pla
saseră concurenți reprezentînd 
țări eu prestigioasă tradiție in
dustrială ca Republica Democra
tă Germană, Cehoslovacia.

Cind au aflat tovarășii săi de 
muncă de la întreprinderea de 
scule din Rișnov că loan Manea 
se situase pe locul doi, vestea i-a 
bucurat, dar nu i-a surprins. Și 
aceasta pentru simplul motiv că 
ei cunoșteau calitățile profesio
nale, capacitatea de muncă ale

Glasul cristalin al Stejărelului

în sală se întretăiau excla
mațiile pline de entuziasm : 
„C'est merveilleux", „Ocen ha- 
rașo". „Wonderfull" ! Aproape 
la fiecare minut publicul explo
da in ropote nesfirșite de aplau
ze. Ar fi crezut oare, numai cu 
cițiva ani in urmă, bătrinii din 
Pădurehii Vasluilor — comună 
risipită printre dealuri domoale 
și văi umbroase — că nepoții și 
strănepoții lor vor cuceri cu cin- 
tecu! și dansul lor inimile unor 
oameni de pe atit de îndepăr
tate meridiane ?

...Cind spectatdrii din Franța, 
Uniunea Sovietică sau Belgia 
ascultau și priveau fermecați, iar 
apoi aplaudau frenetic revăr
sarea de cîntec și joc ce umplea 
scena cu zvon cristalin de bucu
rie copilărească, nici nu bănuiau' 
că totul începuse cu numai șapte 
ani în urmă. 

locuitorii comunei s-au decla
rat gata să pună umărul la a- 
ceastă lucrare de folos obștesc, 
în .1977 au „urcat" rîul Sușița pe 
dealuri și au adus apă în vii. 
Din conducta principală,, extin
derea s-a întins pe 12 km și con
tinuă să înainteze spre gospo
dăriile cetățenilor.

Și aceasta e un „tezaur", dacă 
stai să te gîndești, ca și tot ceea 
ce s-a făcut în comună pentru 
binele cetățenilor — bunăoară, 
creșa cu 50 de locuri, cele patru 
grădinițe în care sînt cuprinși 
circa 90 la sută din preșcolari și 
multe altele. „Tezaure" ale zi
lelor noastre, în care se oglin
desc și visul, truda, neodihna 
comunistului Boris Laiu.

...într-o comună vrînceană a 
luat ființă un muzeu și un rîu 
a fost „urcat" pe dealuri. Pentru 
că acolo muncește și gîndește 
un comunist care și-a pus la ini
mă viața și interesele obștii.

celui ales din miile de lăcătuși 
matrițeri să ne reprezinte țara 
la amintita confruntare.

Despre capacitatea creatoare, 
spiritul inventiv, perseverența și 
pasiunea in muncă ce definesc 
modul de a gîndi și a acționa al 
comunistului Ioan Manea, tova
rășii săi de muncă îți vorbesc 
adesea cu admirație și mindrie, 
spunînd că colegul lor întruchi
pează in colectiv „noul la pute
rea voinței". Ce-o fi însemnînd 
aceasta 7 — am întrebat. Ni s-a 
răspuns printr-un exemplu con
cludent.

O importantă comandă desti
nată exportului era periclitată 
din cauza uzării dispozitivelor 
de orientare de la mașinile de 
ascuțit burghie elicoidale, ceea 
ce reprezenta un obstacol se
rios pentru asigurarea calității 
prevăzute. Cineva a venit cu 
ideea să fie consultat loan Ma
nea. După ce a studiat problema 
vreo oră, acesta a răspuns sim
plu : „O să mă străduiesc s-o 
rezolv". Era 10 dimineața. „Pe 
la ora 21 — își amintește in
ginerul Horia Pop. șeful secției 
— cînd am trecut prin sculărie, 
Manea se afla tot acolo. La ple
care am încercat să-1 iau cu 
mine acasă, dar el mi-a răspuns 
că mai rămine puțin pînă termi
nă operația la care lucra. A doua 
zi dimineață, cînd am intrat în 
secție, l-am găsit pe Manea tot 
acolo. Fața lui, trasă de obosea
lă și nesomn, iradia insă o mare 
bucurie. Reușise să execute dis
pozitivele respective, Sprijinind 
colectivul să onoreze la timp co
manda de scule pentru export".

Acesta este lăcătușul-matrlțer, 
comunistul loan Manea, omul 
care, atunci cînd este vorba de 
muncă, de datorie, uită și de 
sine, convins că izbinda noului 
stă in puterea voinței fiecăruia 
și a tuturor.

...într-o uzină, obstacolelp ivite 
în cale sînt infrinte și o impor
tantă comandă pentru export se 
realizează la termenul prevăzut. 
Pentru că acolo se găsește un 
comunist care își pune la con
tribuție intreaga competență și 
energie ca să rezolve probleme
le neașteptate cu care e con
fruntat colectivul.

Un absolvent al Liceului pe
dagogic din Bîrlad se intol'cea în 
satul natal, Pădureni, cu gind 
înaripat și proiecte temerare. 
„Țin bine minte cum mi-a ve
nit ideea — ni se destăinuia nu 
demult comunistul Temistocle 
Diaconu. Eram, ca și acum, cu 
elevii la strinsul recoltei. într-o 
clipă de răgaz, un prîslea a scos 
un fluier și a inceput o doină, 
apoi o sirbă...".

Așa incepe „biografia" Stejă- 
relului, cunoscutul ansamblu 
pionieresc de cintece și dansuri 
populare din Pădureni, care a 
reprezentat cu cinste România, 
în Anul Internațional al Copilu
lui, pe multe meridiane ale glo
bului. Un fluier, un acordeon, 
apoi un țambal, un nai, o trom
petă, o cobză, o vioară... Fiii de 
țărani deprindeau cu uimitoare 
ușurință și vioiciune tainele in
terpretării la fiecare instrument. 
Drumul de la fluierul de soc la 
ansamblul complex de azi, cu 
formație instrumentală, echipă 
de dansuri, soliști vocali, nu a 
fost parcurs, desigur, peste 
noapte. A fost nevoie de mun
ca tenace a tînărului invățător 
comunist, conștient că face un 
lucru de durată și de frumusețe.

Și pină atunci satul a avut 
copii tâlentați, dar a fost nevoie 
de un mare pasionat de muzi
că și, totodată, un șlefuitor gri
juliu ăl talentului nativ pe care 
îl posedă aproape fiecare copil 

din sat. De numele șî de mun
ca acestui entuziast al. cîntecu- 
lui și dansului îmbibat de sevele 
folclorice ale meleagurilor vas- 
luiene se leagă succese care ar 
onora orice colectiv cu stagiu 
artistic îndelungat, cum sînt cu
cerirea trofeului internațional 
„Scoica de aur" sau obținerea 
titlului de laureat al ultimei 
ediții a Festivalului național 
„Cintarea României". Si tot din 
dăruirea entuziastă a acestui iu
bitor de frumos a izvotît și 
ideea festivalului folcloric local 
„Hora Pădurenilor", aflat acum 
la a treia ediție.

Să da± tot ce eșt/' in șțare^.

„.Vreme cîinoasă. O ploaie 
rece, mocănească, se așternuse 
peste întinderea cimpiei despo
vărate de belșugul toamnei. Pe 
ogoarele cooperativei agricole 
din comuna doljeană Ghizdă- 
vești — activitate exemplară : 
autocamioane, remorci și ate
laje, peste 40 la număr, trans
portau ultimele cantități de po
rumb din obligațiile contractua
le. îil fruntea echipelor de în
cărcători, echipată cu cizme și 
șubă, cu mîini noroite și cu cîte- 
va șuvițe de păr albit (prea de 
timpuriu la cei 35 de ani) ieșite 
de sub glugă, președinta coope
rativei, comunista Sabina Ni- 
colae. Muncind ca un bărbat, in 
rind cu bărbații.

Din statisticile agricole jude
țene constatasem că, de doi ani, 
de cind obștea cooperatorilor a 
ales-o președintă pe Sabină Ni- 
colae — de profesie tehnician a- 
gronom — producțiile medii la 
hectar pe pămînturile cooperati
vei (care, după părerea unora 
dinaintea ei, „dăduseră tot ce 
puteau") au sporit simțitor : cu 
încă 1 050 kg la porumb, cu încă 
vreo 500 kg la griu și floarea- 
soarelui, iar valoarea producției 
globale a crescut cu aproape 5 
milioane lei.

Drumul în viață al Sabinei 
Nicolae pare simplu, liniar : în- 
tîi simplă țărancă cooperatoare, 
apoi brigadieră, șefă de fermă, 
ea se află astăzi în fruntea unei 
cooperative multimilionare. Dar 
în spatele acestui „drum liniar" 
găsim un efort continuu de Îm

Omul cure spune întotdeauna:

„Se poate!"

.,într-o zi, pe la sfirșitul 
schimbului — ne povestea to
varășul Sava Băietu, secretarul 
comitetului de partid de la în
treprinderea de sticlărie și porțe
lan din Dorohoi — pe laterala 
unui cuptor a țîșnit o limbă de 
toc amenințătoare. Oamenii, cei 
mai mulți tineri, intraseră in pa
nică. Ce se întimplase? Cedase a 
cărămidă refractară și toată șar- 
ja de sticlă, zeci de tone, părea 
compromisă. Fără să mai vor
bim de alte pagube ce păreau 
iminente. A apărut însă, ca prin 
minune, maistru! comunist Cos
tică Pintilie. Fără nici o șovăire, 
s-a îndreptat cu un furtun cu 
apa spre locul de unde dogorea, 
amenințătoare, limba de foc. 
Apoi a rămas toată după-amiaza 
și toată noaptea lingă cuptor, 
reparindu-1. Pagubele înregis
trate 7 Aproape nimic".

„Cind începuse temperarea 
cuptoarelor de topit eram doar

„Nimic nu sădește în om ca
lități și virtuți mai înalte decit 
frumosul" — spunea într-un rind 
Temistocle Diaconu. E crezul lu
minos al unei vieți, îndreptă
țirea supremă a unei pasiuni.

...într-un colț de țară — un 
sat risipit printre dealuri do
moale și văi umbroase — ia 
ființă un ansamblu pionieresc de 
cîntece și dansuri care duce fai
ma artei noastre populare peste 
mări și țări. Pentru că acolo un 
comunist a crezut în talentul co
piilor și i-a deschis cimp larg de 
afirmare.

bogățire a bagajului de cunoș
tințe, de lărgire a orizontului 
de cunoștințe agrotehnice și 
economice.

Ce definește felul de a fi al 
Sabinei Nicolae 7 „O corectitu
dine și un spirit al echității 
exemplare — ne spune Victor 
Burcu, inginer-șef al Consiliului 
unic agroindustrial Apele Vii. 
Iată un argument : fratele pre
ședintei lucrează în zootehnie, 
într-o dimineață a încercat să 
sustragă un litru de lapte. Pe 
loc, sora i-a aplicat fratelui o 
amendă usturătoare". „Cînd a 
venit ia cîrma C.A.P., în februa
rie 1978, baza furajeră era zero 
— ține să adauge Ion Antonie, 
secretarul comitetului de partid 
din C.A.P. Mureau animalele de 
foame. Am plecat, cu ea în frun
te, pe cîmpul înzăpezit să adu
năm cocenii pe care vechea con
ducere îi lăsase pe cimp. Acum 
avem în stoc 4 700 tone de fu
raje. cît pentru două C.A.P.-uri“. 
„în fiecare zi, la ora 5 în zori, 
este pe linia grajdului — com
pletează Gheorghe Albu, orga
nizator de partid. O vezi și pe 
tractor, și la încărcat porumb, 
și la transportul furajelor. Pro
gramul ei de muncă — ziua-lu- 
rrtin& „Biroul" ei — cîmpul, 
grajdurile, atelierele".

Invîtînd-o să ne vorbească 
despre sine. Sabina Nicolae ne 
invită, în loc de aceasta, să ve
dem atelierele mecanice, de 
tîmplărie, de' rotărie, de fieră
rie ale C.A.P., care aduc mii de 
lei beneficii ; să vedem sectorul 
zootehnic, care arată ca o far
macie ; să vedem pătulele su
praaglomerate de rodul toamnei; 
să vedem plinea anului viitor 
cum crește zveltă din mitabila 
sămînță pusă la timp sub braz
dă ; să vedem casele mari, ară- 
toase și îmbelșugate ale coope
ratorilor. în mare parte ridicate 
în ultimii doi ani. Sint realizări- 
simbol ce luminează sensul unei 
vieți.

...într-un sat din cimpia oltea
nă recoltele-record devin obiș
nuite, traiul oamenilor — din ce 
în ce mai bun. Pentru că acolo 
gindește și muncește o comunis
tă ale cărei preocupări se con
fundă clipă de clipă cu cele ale 
oamenilor pe care ii conduce.

doi maiștri, eu și Costică Pinti
lie — ne povestea tovarășul Du
mitru Gireadă, președintele co
mitetului sindical din întreprin
dere. Temperatura se realiza si
multan la toate cele trei agre
gate cu care urma să ne înce
pem activitatea. Zi și noapte, 
unul dintre noi trebuia să fie 
prezent. După numai trei ziie 
eu am fost internat în spital. 
„N-ai grijă, du-te și vezi-ți de 
sănătate — mi-a zis Costică Pin
tilie. Mă voi descurca eu și sin
gur". Și s-a descurcat. Dar 
cum 7 <33 de zile a rămas aici, 
în fabrică, reglind temperatura 
fiecărui ■ cuptor din oră în oră. 
Treizeci și trei de zile in șir. 
Cînd s-a întors acasă, mai să 
nu-1 recunoască copiii".

Pentru Costică Pintilie, atunci 
cînd este vorba de rezolvarea 
unor probleme de producție, vo
cabulele „nu se poate" nu exis
tă. Dealtfel, unii dintre colegi, 
atunci cînd se referă la el, așa ii 
și spun cu dragoste și admira
ție : tovarășul „Se poate !“.

L-am întrebat odată dacă ar 
vrea să-și facă publică vreo do
rință mai arzătoare. „Da — ne-a 
răspuns. Aș dori ca întreprin
derea noastră să-și ridice cali
tatea produselor atit de mult in
cit să putem concura cu oricare 
întreprindere de sticlărie și por
țelan din lume. Și cred că se 
poate".

Că „se poate" a demonstrat-o 
zilele acestea el însuși, luindu-și 
angajamentul ca atelierul de fa
sonare pe care îl conduce să a

jungă de la 63 la sută la 90 la 
sută producție destinată expor
tului. Toată lumea e convinsă 
că, și de data asta, imposibilul 
va fi înfrint.

...într-o fabrică nouă, o șarjă 
valoroasă de sticlă și instalațiile 
care o produc sint salvate de in

Știință si conștiință sau cuvint 

despre rodnicie

...Pămînturi sărace ce păreau 
pe vecie sortite uscăciunii triste, 
dezolării fără leac. Faimoasele 
— de amară faimă — păminturi 
podzolice. Din loc in loc cîte un 
lan pirpiriu de porumb. Era. 
zona Holod din vestul Bihoru
lui.

Și iată că, de vreo cîțiva ani, 
toamnele nu mai aduc pe aceste 
păminturi recoltele pricăjite de 
odinioară : hambarele se umplu 
cu cantități de porumb pe care 
bătrinii holodeni nici nu le pu
teau măcar întrezări.

Pentru comunistul Mâță 
Istvăn, doctor în științe agricole, 
șeful laboratorului de agrofito- 
tehnie și secretar științific al 
Stațiunii de cercetări agricole 
Oradea, cea mai nouă realizare 
a sa — exprimată in termeni 
științifici cam așa : „modificarea 
unor însușiri chimice ale podzo- 
lului argiloiluvial sub influența 
calcarizării și îngrășării comple
xe" — nu reprezintă doar su
biectul unei comunicări sau un 
capitol dintr-un tratat : privind 
lanurile dese de porumb ale 
acestei toamne la Petid. in zona 
Holod, odinioară cea mai stearpă

Un buchet de_ flori

pentru dăruire

Cind a intrat în schimb, Ma
ria Luca a fost îmbrățișată și 
felicitată de' tovarășele și tova
rășii de muncă ce i-au umplut 
brațele cu un imens buchet de 
flori. Pe un panou cu fotografia 
ei scria : „Felicitări Măriei 
Luca ! Să-i urmăm exemplul !“. 
I se umeziseră ochii, era vădit 
emoționată, chiar mai emoțio
nată decit cu o zi înainte. cind 
concurase la faza pe țară a con
cursului de pielăriei la care se 
clasase pe primul ioc in con
fruntarea cu 23 de concurenți. 
Ea a reușit performanța de a 
obține 72.2 puncte față de 53 ob
ținute de a doua clasată. A lu
crat cu o productivitate cu 12 la 
sută mai mare decit norma o- 
bișnuită, cu un indice de econo
misire de 6,1 la sută și la un 
nivel calitativ ireproșabil.

Titlul de laureată republicană 
al Măriei Luca de la Combina
tul de pielărie și încălțăminte 
din Cluj-Napoca nu a apărut ca 
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cendiu. în aceeași fabrică se 
creează un climat stimulator 
pentru munca de înaltă calitate. 
Pentru că acolo gîndește și ac
ționează un comunist la care „se 
poate" a devenit un crez al exis
tenței.

)
din județ, urmărind înaintarea 
combinelor prin holde, ascultînd 
cifrele pe care i le aduceau la 
cunoștință șefii de fermă și co
laboratorii cei mai apropiați, el 
trăia momentul cu intensitatea 
cu care orice luptător savurează 
o biruință. Și, intr-adevăr, des
pre o adevărată biruință se pu
tea vorbi : de la 1 500—2 000 ki
lograme porumb la hectar se 
ajunsese în unele locuri la peste 
6 000. Deocamdată, pe unele te
renuri experimentale ce țin de 
I.A.S. Ținea, dar mîine, fără în
doială, pe mii și mii de hectare.

Nepotul și strănepotul de ță
rani maghiari din Plăeșii Har
ghitei. devenit in orinduirea 
noastră un savant cunoscut ce 
se bucură de un binemeritat re
nume in .țară și peste hotare, 
iși dăruiește cu egală pasiune 
cunoștințele și sîrguința atit lu
crărilor proprii, cit și celor ale 
colegilor săi din toate genera
țiile : fie că e vorba de așa-nu- 
mita „modelare a dunelor" din 
zona Voievozi — Valea lui Mi
hai — Cărei, care a dus la ex
tinderea spectaculoasă a planta
țiilor de meri, sau de folosirea 
complexă a nămolurilor de la 
marile complexe de creștere a 
porcilor de la Palota, cuvintul, 
opinia, uneori sfatul și îndru
marea sa găsesc teren prielnic 
și dau roade. Căci pentru comu
nistul Mate Istvăn a veghea la 
rodnicia pămintului înseamnă, 
totodată, și a te îngriji de rodni
cia talentului, capacității, spiri
tului de inițiativă ale celor din 
jur, ca o chezășie a satisfacțiilor 
ce încununează împlinirea de 
sine.

...într-o zonă bintuită cîndva 
de uscăciune stearpă cresc acum 
holde bogate. Pentru că un co- 
munist-om de știință muncește 
și gîndește cu plivirile ațintite 
spre viitor.

un fenomen întîmplător. Această 
muncitoare comunistă de o inal- 
tă vrednicie și sirguință lucrea
ză in atelierul de ștanță de 27 
de ani și de mai bine de un 
sfert de veac este tot timpul in 
fruntea întrecerii socialiste. In 
jurui ei a format o adevărată 
pleiadă de „discipoli" pentru 
care „a lucra bine, rapid și cu 
economii" a devenit felul coti
dian de a fi.

Este membră de partid de 22 
de ani și ocupă importante func
ții in sistemul democrației mun
citorești : e președinta comite
tului sindicatului pe secție, 
membră a consiliului oamenilor 
muncii din combinat, face parte 
din același organism la centrala 
industrială de specialitate, e 
membră a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii și al birou
lui acestuia.

Mulți tovarăși de muncă spun 
că succesele Măriei Luca — 
printre altele, faptul că reali
zează anual economii de piele 
care se ridică la citeva sute de 
perechi fețe pentru încălțăminte 
— se datoresc exclusiv marelui 
ei talent pentru meserie. Adevă
rul este însă că Maria Luca iși 
privește meseria ca pe exerci
tarea unei inalte îndatoriri ci
vice.

...într-o întreprindere se creea
ză un climat de muncă prielnic 
spiritului gospodăresc, luptei 
împotriva risipei. Pentru că aco
lo gindește și muncește o comu
nistă pentru care interesul co
lectivității e mai presus de orice.
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De cițiva ani, pentru cel care o privește de pe mare, România se arata și cu acest impresionant chip. In imagine, platfoima Midia-Nâvodari

e amintim zilele, orele, clipele Con
gresului al XI-lea. Emoția de atunci. 
Simțămîntul de sărbătoare și bucu
ria înstăpinită adine in suflete. în 
acele zile, ore și clipe, într-o sală 
care ne-a devenit familiară — ca o 

uriașă cameră de sărbătoare din casa noas
tră — se discutau, se hotărau și astfel se 
zideau in cremenea faptului de istorie 
coordonatele unei viitoare etape din viata, 
din destinul poporului român. Iar atunci 
cind ti se arată și cind culorile și dimen
siunile lui întrec propria-ți putere de ima
ginație, viitorul e fascinant, e generator de 
bucurie, de sărbătoare.

In zilele acelea de noiembrie 1974. intre 
milioanele de muncitori, țărani, intelectuali 
care urmăreau cu cel mai viu interes lu
crările Congresului se afla și un foarte 
numeros eșalon de tineri cetățeni ai țării, 
în vara aceea ei trecuseră prin emoțiile 
examenului de admitere intr-un liceu de 
profil, intr-o școală tehnică, într-o facul
tate, emoțiile opțiunii pentru o profesie, ale 
primului pas spre o împlinire socială. E- 
moții ? Da, insă numai pentru noutatea 
evenimentului. Pentru că erau siguri, foar
te siguri, avînd toate motivele să fie. că 
odată pasul acesta făcut și muncind temei
nic pentru însușirea cunoștințelor necesare, 
nimic, absolut nimic nu-i mai împiedica 
să-și urmeze pînă la capăt drumul ales. 
Priveau deci cu firească incredere viitorul, 
iar marele forum le întărea certitudinile. 
Dar de ce am amintit aici despre acești 
tineri ? Vom da răspunsul în continuare, 
urmărind firul timpului...

Iată, au trecut cinci ani de atunci, un 
nou Congres, al XII-lea, începe mîine și 
din nou aceleași puternice sentimente au 
înflorit în sufletele milioanelor și milioa
nelor de cetățeni ai României socialiste. De 
ce s-a aprins din nou pe cerul țării soarele 
bucuriei ? Pentru că și acum, ca și la tre
cutele congrese ale partidului, știm că ceea 
ce hotărăște un congres, ceea ce așază el 
în litera documentului de partid devine, in 
termenul fixat, și chiar mai repede, reali
tate concretă. Acum cînd așteptăm clipa 
deschiderii marelui forum al comuniștilor, 
stăm ferm așezați, cu întreaga noastră 
existență, pe sipetul bogățiilor pe care 
le-am dobindit muncind pentru a înfăptui 
ceea ce a prevăzut, cu atîta rigoare și 
chibzuință, Congresul al XI-lea. La scara 
întregii Românii, bogăția aceasta (a cărei 
perspectivă ne emoționa în noiembrie 1974) 
este imensă. Sîntem mai puternici și mai 
bogați cu forța de previziune — validată de 
viață — a unui Congres al P.C.R.

ă pornim de la o cifră. Cifra 
1 530 000. Se referă la oameni. Ce
tățeni ai României. Deci un milion 
și cinci sute treizeci de mii de oa
meni din România (in fond, apro
ximativ populația unei țări mici) 

au fost pregătiți profesional și apoi înca
drați într-o muncă, ’doar in timpul scurs

O mare întreprindere de utilaj greu a 
îmbogățit tabloul forței industriale a lașiului

din actualul plan cincinal (ianuarie 1976— 
septembrie 1979 — 3 ani și 9 luni). Pînă la 
sfîrșitul cincinalului, cifra va mai crește, 
desigur ; Ministerul Muncii ne asigură că 
ea o va intrece pe cea prevăzută inițial. 
Deci 1 530 000 de cetățeni ai țării s-au ală
turat milioanelor de oameni ai muncii. 
Sînt, în cea mai mare parte, tocmai acei 
tineri care Ia Congresul al XI-lea se aflau 
pe băncile școlilor sau ale facultăților și 
priveau cu deplină încredere spre viitorul 
ce li se pregătea. Iată-i deci acum calificați 
și cu un Ioc de muncă sigur. Cu tot ce în
seamnă acest fapt in viața unui om, cu tot 
ce înseamnă asta pentru economia și viața 
socială a țării. Pentru că acești oameni nu 
sint cițiva, ci cu ceva mai mult de 7 la sută 
din populația actuală a României.

Unde s-au găsit, doar în 3 ani și 9 luni, 
un loc de muncă și o meserie pentru fie
care ? Să urmărim știrile cotidiene ale 
presei. Un anume gen de informație se pu
blică aproape zilnic : noi capacități de pro

Perioada dintrejîongresele al XI-lea și al XII-lea
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ducție. Una ieri, alta azi, ne-am și obișnuit 
cu ele, nu totdeauna sesizăm importanța 
lor. Dar dacă le punem cap la cap ? Să 
încercăm. Am luat nurfiai cele mai impor
tante din anul 1979. 6 ianuarie : noul furnal 
de 1 000 mc de la Hunedoara produce cu 
10 zile mai devreme. 16 ianuarie : a intrat 
in funcțiune, tot la Hunedoara, noul lami
nor de bile. 10 ianuarie : au început să pro
ducă primele unități ale întreprinderii de 
utilaje pentru ridicat din Lugoj. 13 ianua
rie : start de producție la întreprinderea de 
țevi sudate din Zimnicea. 17 ianuarie : o 
nouă linie de panouri prefabricate mozai- 
cate pe platforma industrială din Focșani. 
21 ianuarie : a intrat în funcțiune prima li
nie (3 000 tone pe zi) de la noua fabrică 
de ciment de la Tașqp-Bicaz. 25 ia
nuarie : tot la Lugoj incepe să produ
că o modernă fabrică de mobilă. 26 
ianuarie : simultan, trei premiere pe 
platforma industrială a Botoșanilor — o sec
ție de asamblare, una de țesătorie, prima 
secție a întreprinderii de articole tehnice 
din cauciuc. în ziua următoare, alte două 
debuturi productive : o unitate de utilaj pe
trolier, o alta de faianță artistică la Tirgo- 
viște...

Și asta doar in prima lună a anului ! Am 
sărit peste timp, pentru a mai face un scurt 
popas in octombrie. Luna premergătoare 
Congresului al XII-lea. 3 octombrie : trăgă- 
toria de bare și primul cuptor pentru ne
feroase de la Combinatul de oțeluri speciale 
Tirgoviște. 9 octombrie : o instalație de fa
bricare a granulelor din policlorură de vinii 
și o altă instalație de prelucrare a acestora 
la întreprinderea de mase plastice Drăgă- 
șani. 10 octombrie : o țfouă instalație de 
fungicide la Combinatul petrochimic Bor- 
zești. 13 octombrie : prima șarjă la turnăto
ria de fontă a Combinatului de utilaj greu 
din Cluj-Napoca. 20 octombrie : produce un 
nou și modern laminor la Cimpia Turzii. 
Și, în aceeași zi, au intrat în probe tehno
logice un nou laminor și trăgătoria de țevi 
la marea întreprindere specializată din Ro

man... Dacă am fi reprodus toate știrile de 
acest fel ale anului, acopeream aici mai 
multe pagini. Ar fi fost prea mult. Să ne 
mulțumim cu cifra lor totală : 470. Numai 
în 10 luni ale acestui an ! Iar de la începu
tul cincinalului și pînă acum au început să 
producă un număr de aproximativ 2100 de 
noi capacități (socotlndu-le aici numai pe 
cele importante : combinate, întreprinderi și 
fabrici, secții și instalații). 2100 !

u, nici o cifră, referitoare la o la
tură sau alta a dinamicii noastre 
economice și sociale, nu poate fi ju
decată separat de multitudinea rela
țiilor care o determină. 2 100 de noi 
capacități de producție Înseamnă 

mult, enorm. Pentru că, iată, ele au oferit 
profesii temeinice pentru sute și sute de 
mii de oameni. Covîrșitoarea lor majoritate, 
tineri. Acei tineri care cu atîta îndreptățită 
siguranță făcuseră, cu doar cițiva ani in 
urmă, pasul alegerii unui drum în viață. O 

profesie, adică cea mai sigură dacă nu sin
gura cale de Împlinire a personalității uma
ne, O profesie și un venit sigur, cu certitu
dinea sporirii sale continue. Așadar, dacă 
in actualul cincinal se estimează realizarea 
unui volum de investiții in valoare de a- 
proximati.' 1 000 de miliarde lei (ceea ce 
înseamnă că fondurile fixe vor ajunge la o 
valoare de 2 000 de miliarde) asta explică pe 
deplin de ce, unde și cum a fost posibil ca 
peste un milion și jumătate de tineri să pă
șească în viață fără grija viitorului, ci cu 
certitudinea, deci cu bucuria acestui viitor.

nde am putea, prin urmare, să-i 
căutăm pe acești un milion și ju
mătate de tineri oameni ai muncii 
care își datorează această nouă con
diție socială literei înscrise în do
cumentele Congresului al XI-lea al 

partidului? Unde in altă parte dacă nu, în 
primul rind, acolo unde întreprinderi întregi, 
uzine și fabrici noi poartă și ele, pe actul 
de naștere, semnătura cu litere de aur a 
aceluiași Congres. îi vom găsi deci pe țăr
mul Mării Negre la Combinatul petrochimic 
Midia-Năvodari, în preajma cuptoarelor ce 
se pregătesc pentru prima șarjă de oțel a 
Combinatului siderurgic din Călărași, ii pu
tem intilni pe noile șantiere navale de la 
Mangalia și Tulcea, in instalațiile noii ra
finării din Borzești sau ale noului combi
nat chimic de la Bacău, la furnalul nr. 4, la 
laminorul de tablă groasă ori la oțelăria 3 
din cadrul combinatului siderurgic gâlă- 
țean, Ia noile laminoare din Reșița, Roman 
și Turda, pe șantierul hidrocentralei Porțile 
de Fier II sau al canalului Dunăre-Marea 
Neagră, la benzile de producție ale fabrici
lor de confecții din; Vulcan. Motru, Negrești 
etc., etc. îi putem intîlni peste tot, pentru 
că peste tot în țara noastră au încolțit, au 
crescut și au rodit semințele de aur puse 
cu grijă sub brazda pămintului românesc de 
Congresul al XI-lea. Pentru că România 
crește economic și social cu unul dintre 
cele mai inalte ritmuri din lume.

în masa milioanelor de oameni ai mun
cii care alcătuiesc populația ocupată (mai 
mult de 10 milioane) s-au integrat deci și 
acești un milion și jumătate. Marea majo
ritate — tocmai acei tineri care își pri
veau cu seninătate viitorul. Este ceea ce, 
în termenii documentelor de partid, se nu
mește grija față de om. Profesii și locuri 
de muncă pentru toți cetățenii țării, români, 
maghiari, germani și de alte naționalități, 
pentru toți cei apți pentru o activitate utilă 
societății, este însă doar unul dintre capi
tolele a ceea ce se numește grija față de 
om. Un capitol de bază, care antrenează 
multe altele. Politica partidului nostru le 
concepe, le abordează și le rezolvă pe toa
te. intr-un ansamblu logic, armonios. Omul 
care a dobindit o profesie, un venit, capătă 
perspectiva unei împliniri sociale depline, 
in toate dimensiunile și amănuntele vieții.

Pentru că, iată, in Directivele Congresului 
al XI-lea se prevedea construirea. în acest 
cincinal, a 815 000 apartamente, pentru ca 

apoi această cifră să fie majorată la un mi
lion de apartamente. în mare parte, milio
nul acesta de apartamente există deja și va 
exista, in totalitate, pînă la finele anu
lui 1980. Dinamică firească a dezvol
tării (pe măsura creșterilor economice) : 
cincinalul 1966—1970 a consemnat construcția 

)a 333 000 apartamente (un oraș cu populația 
Bucureștiului din urmă cu 30 de ani). Cin
cinalul 1971—1975 a adus in structura urba
nistică și in viața oamenilor 513 000 de apar
tamente noi (incă un oraș cu populația ac
tuală a Bucureștiului). Actualul plan cin
cinal — un milion de apartamente (două 
orașe cu actuala populație a Capitalei). Și — 
ca un corolar al acestei vaste opere — o 
realitate reieșită din cumulul, pe 30 de ani, 
a tot ce a însemnat pină azi, pentru condi
țiile de locuit și de viață, construcția socia
lismului în România : peste 15 milioane de 
cetățeni locuiesc în case noi.

eci alte peste 3 milioane de oameni 
vor locui in apartamentele (con
struite din fondurile statului) care 
la precedentul Congres al partidului 
se aflau doar în stadiul planurilor 
de perspectivă. Investiții ale statu

lui pentru calitatea vieții. Să adăugăm ceea 
ce cunoaștem că s-a și înfăptuit sau este 
in curs de înfăptuire și se răsfrînge direct 
asupra creșterii nivelului de trai : o primă 
etapă de majorare a retribuțiilor, iar de la 
1 august a.c. a început aplicarea celei de-a 
doua etape. Va rezulta, pînă la finele lui 
’80, un spor al retribuției reale de peste 30 
la sută față de nivelul din 1975. Majorări ale 
pensiilor, ale alocațiilor de stat pentru copii, 
ale veniturilor țărănimii și, extrem de im
portant (ceea ce primește în plus fiecare, 
dar nu pe statul de retribuție) : o majo
rare substanțială a fondurilor sociale de 
consum. în anul 1975 reveneau fiecărei fa
milii 7 400 lei pentru cheltuieli social-cul- 
turale. în 1980, suma se va ridica la 10 000 
lei pe o familie (invățămint, sănătate, chel
tuieli culturale etc.).

inărul care, încă de pe băncile șco
lii, înțelegea că al XI-lea Congres 
al partidului așază temelii sigure 
pentru viitorul lui, și care, intr-a
devăr, in acești din urmă ani, a 
pășit, fără nici o dificultate. într-o 

activitate profesională semnîndu-și astfel 
actul adevăratei maturități cetățenești, știa, 
desigur, în clipa aceea prea puține lucruri 
despre universul in care a pătruns. Ce l-a 
putut impresiona la contactul cu acest uni
vers ? Desigur, atenția cu care a fost în
conjurat (e ceva obișnuit, ține de umanis
mul societății noastre — efectul unei stă
ruitoare educații). Desigur, întregul spec
tacol industrial (o bogăție imensă creată si 
acumulată prin, munca întregului popor). 
Desigur, ordinea, disciplina și rigorile mo
rale ale. muncii... Dar ceea ce l-a putut im
presiona în primul și in primul rind este 
o realitate care aparține în mod deosebit 
acestei perioade istorice și este emanația 
Congresului al XI-lea, a Conferinței Națio

nale și a întregii politici a partidului nos
tru. in mod special a gindirii și activității 
tovarășului. Nicolae Ceaușescu : antrenarea 
tuturor forțelor intr-un proces revoluționar 
al transformării acumulărilor cantitative 
intr-o nouă calitate, superioară. Oriunde ar 
fi pășit acest tinăr, intr-o uzină metalur
gică sau într-una de mecanică fină. într-o 
fabrică textilă sau intr-un șantier de con
strucții, a întilnit acolo, din prima zi, oa
meni preocupați de ideea unor perfecțio
nări, o atmosferă generală de redimensio- 
nare calitativă a muncii. Cu scopul final ca 
tot ce producem să fie de cel mai înalt ni
vel tehnic și întreaga activitate să atingă 
cotele cele mai de sus ale productivității 
și eficienței. Acesta este acum limbajul 
și sensul .muncii, direcția de acțiune a ori
cărui colectiv. Totul cu rezultate vizibile, 
marcate de realizări concrete pe care. iată, 
le găsim sintetizate in preambulul docu- 
mentelor-program ce vor face obiectul dez
baterilor celui de-al XII-lea Congres : 
.....produsele noi și reproiectate, introduse 
in fabricație in actualul cincinal, vor re
prezenta. în 1980, circa 44 la sută din va
loarea producției industriale. Pe bază de 
cercetare științifică și tehnologică proprie, 
in cursul acestui cincinal au fost asimilate 
circa 5 000 de mașini, utilaje și instalații 
noi și reproiectate, precum și 3 300 noi ma
teriale și bunuri de consum : totodată au 
fost introduse circa 3 900 tehnologii mo
derne".

Este o latură esențială a procesului re
voluționar de care vorbeam. Un proces in
tegrat in strategia științifică a partidului 
nostru. O strategie cu o extrem de largă 
arie de acțiune, pătrunzînd in adîncul fe
nomenelor vieții, in întreaga structură a 
societății. O strategie amplă, imbrățișind 
toate domeniile de activitate, pătrunzind 
pînă departe în timpul viitor al națiunii — 
prefigurat cu limpezime de Programul par
tidului de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Tînărul despre care vorbim în aceste 
rinduri, integrat acum în organismul viu al 
muncii și al răspunderilor sociale, n-a pu
tut să nu simtă, din prima clipă, că se pe
trece ceva cu totul deosebit in viata co
lectivității în care a pătruns. Nu doar grija 
tuturor și a fiecăruia pentru mai buna ca
litate a muncii : aceasta nu este decît una 
dintre multele consecințe ale unui amplu 
proces revoluționar prin care cei ce produc 
bunurile materiale și spirituale ale socie
tății sînt tot mai organic, plenar angajați 
în actul de decizie asupra bunului mers al 
activității. Autoconducerea și autogestiunea 
muncitorească, expresie a adîncirii demo
crației socialiste, au devenit în acești ani 
in intervalul atit de fertil dintre congre
sele al XI-lea și al XII-lea ale partidului, 
realități cotidiene. în adunările generale 
ale oamenilor muncii, in adunările de par
tid, de sindicat, de U.T.C. s-au făcut auzite 
milioane de opinii, milioane de propuneri 
care au fost cu atenție ascultate, analizate, 
dezbătute și care au constituit substanța 
unor ample acțiuni de perfecționare a ac
tivității, în mii și mii de colective de pe 
întreg cuprinsul țării. Există o mai plenară 
expresie a democrației decît această parti
cipare de masă, nemijlocită, la actul de 
conducere a societății ? Sufletul unui tînăr 
însetat de ideea demnității și afirmării își 
găsește astfel, în plinul acestei generoase 
trăiri comuniste, spațiul larg de creație și 
inițiativă, certitudinea dezvoltării multi
laterale a personalității.

ă dobîndească o profesie, un loc de 
muncă, un venit sigur și crescînd ; 
să găsească tărimul fertil in care să 
germineze și să crească bogat ca
pacitatea sa productivă, fantezia 
sa creatoare ; să trăiască și să mun

cească într-o colectivitate care se conduce 
după normele și principiile eticii și echită
ții socialiste ; să știe că in bunul mers ge
neral se regăsește și contribuția opiniei și 
faptelor sale ; să trăiască intr-o casă nouă 
și confortabilă, intr-un oraș proiectat și clă
dit, din temelii, potrivit cerințelor civiliza
ției moderne, ale frumosului; să-l împre
soare omeneasca grijă a întregii societăți 
pentru formarea sa ca om nou. cu o conști
ință avansată, cu o bogată viață spirituală — 
ce-și poate dori mai mult un om ? își poate 
dori ca toate acestea să se dezvolte neînce
tat în amplitudine și profunzime, ca rezul
tat și al participării sale la eforturile colec
tivității căreia îi aparține.

Este — finalitatea acestui proces revolu
ționar, la scara întregii țări — tocmai adîn- 
ca rațiune a ceea ce va dezbate și va hfatărî, 
în următoarele zile, marele forum a' -parti
dului, al întregului popor — Congresul al 
XII-lea. Este însuși sensul de a acționa al 
celui mai destoinic și mai iubit dintre băr
bații acestei țări, cel pe care poporul în
treg, intr-un singur glas. într-o unică sim
țire, l-a și ales, de fapt, să conducă în con
tinuare partidul și destinele României so
cialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Mihai CARANHL

La Craiova, ca pe întregul cuprins al 
țării, forța productivă a sporit substanțial in 
ultimii ani. In fotografie — aspect de la în

treprinderea de utilaj greu

Vasta operă de construcție a făcut din orașele potriei noastre spații de viață modernă, confortabilă, tărimuri ale frumosului, ale civilizației socialiste Fotografiile paginii : S. Cristiaa^
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Din primăvară-naltă string flăcări pentru 
de miere și arome nemăsurat de vii.
Sînt qîndurile mele frumoșii meri în floare 
și ochii mari luceferi sub streașine tîrzii.

Lăstarii cresc pe dealuri și își răstiră seva 
spre-azurul cald, părtașul eternei armonii. 
Izvoarele în vale își murmură argintul 
și iarba de lumină din zvelte feerii.

zăriiPartid al meu, spre tine cresc ramurile
și gîndul meu pe ele e fruct mustind de bine. 
Mi-ești draq ca neamu-n care lumina ți-ai 

trimis 
să fie viața-n imnuri de adevăruri pline.

Din primăveri lumina mai clară se arată, 
prin ea qîndirea-ți dreaptă este gindire pura. 
Ai spulberai și cazne și lanțuri, iar zăpezii 
i-ai dat lumini înalte, iubire și căldură.

Uniți în răzvrătire, strămoșii și părinții 
smulgeau din noaptea neagră sălbatice 

porunci 
să limpezească viața, lumina și speranța, 
nimic să nu rămînă din chinul de atunci.

Din primăvară-naltă mă dăruiesc acestor 
lumini de libertate, de cinste și iubire. 
Partidul e în fruntea poporului, a țării, 
partidul — temelie de viață și zidire.

Vassle ZAMFIR

Cartea Congresului
Congresul Partidului larg se deschide 
Ca o . arte, o carte de aur.
$i cartea închide în slove tezaur.
Dar cartea etern nu se închide.

E cartea Congresului doisprezece deschisă 
Să imprime în gigantice iile, 
Cuvintul-luniină al eroicelor zile
Istoria încă nescrisă.

Si cartea de aur a Congresului doisprezece, 
în scoarțe de rare oțele,
Călită-i în locul furnalelor grele, 
Tratată-i Ia cald și la rece.

în cartea Congresului doisprezece, coloane 
De cifre semețe se înscrie.
Sînt gloria tării, patria vie 
Celor douăzecidouă milioane.

A. EBION

Belșugul

Pădurile

Prinosul

Raport comunist
Din aur de recolte

ce mindri le-am cules 
în toamnele albastre

cu pîrquiri solare 
Aducem încărcafi

în pragul de Congres 
de lumină 
din fabrici și ogoare, 

de sonde 
livezile cu mere, 

bucuriei 
din lanul nesecat,

Lumina de pe ape
în kilowați putere 

Să ne măsoare pasul 
istoricului sfat. 

Si qîndul ni-1 petrecem
Spre zarea cea de 

Purtînd stindardul roșu
în comunistă fapiă 

Pe-ntinderi de ogoare
ce aburesc a pline 

în facultăți-uzine
in praviia-nțelețiptă 

Puterea noastră toată
e-n qîndul tău. Partid 

Tu ești conducătorul
de pace și dreptate 

Ce-a plămădit lumina
în suflete, lucind 

Celor ce de milenii
rîvneau spre libertate.

mîine

Ionel TECȘA

Congresul e țara
Al doisprezecelea Congres este încununat 
Cu zări de grîu si munți de păpușoi 
De-o tinere/e însetată de înalt 
Și de tăria fiecăruia din noi.

Congresul este un fior de bucurii 
In limpezimea florilor de gînd 
Este un albastru sărutat de ciocîrlii 
In imnul vieții, de pace pe pămînt.

E ziua despletită-n răsărit
Cu umbletul trudit din pisc în pisc 
E drumul drept pe care am pornit 
Spre crezul dreptății, crez comunist.
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Constantin PROCOPIE
rapsod popular, Scinteiești — Galați

-----------------------

Luminosul chip ol muncii libere și înfrățite
La Galeriile de artă din 

municipiul Satu Mare a 
fost vernisată, zilele aces
tea, o expoziție de artă 
plastică al cărui titlu ex
primă sugestiv și limpe
de tematica și mesajul 
angajant, militant, al ce
lor. 30 de portrete — lu
crări de pictură, grafică, 
sculptură expuse : „Con
temporanii noștri — săt
măreni fruntași in produc
ție". Ea se constituie in
tr-un vibrant și fierbinte 
omagiu adus de membri 
și colaboratori ai filialei 
Satu Mare a U.A.P. Con
gresului al XII-lea al 
partidului, muncii creatoa
re și avintate a oamenilor 
muncii — români, ma
ghiari, germani — din 
acest județ, comuniștilor 
din fabrici, de pe șantie
re. din unități agricole și 
de cercetare, promotorii 
tumultuoaselor prefaceri 
revoluționare înnoitoare 
de pe aceste înfloritoare 
meleaguri. Prezența îm
preună la vernisaj a celor 
50 artiști plastici autori 
și a eroilor care le-au 
slujit ca model de inspi
rație — eu toții cuprinși de 
o nobilă și unică emoție 
— ne-a prilejuit consem
narea citorva aprecieri și 
impresii cărora le dăm 
curs in rindurile de mai 
jos. Maria Pop, muncitoa
re la întreprinderea de 
confecții ..Mondiala" : „Nu 
mi-am închipuit vreodată 
că imi va fi dat să trăiesc 
asemenea emoție ca eu 
să constitui un motiv de 
inspirație artistică. Aceas
tă satisfacție nu e numai 
a mea. ci și a colectivului. 
Ea ne-a fost oferită de 
maestrul emerit al artei, 
graficianul Paul Erdbs. 
Știți ce simt cind imi pri
vesc portretul ? Câ parcă 
întineresc 1 Noi avem 
mulți oameni minunați în 
colectivul nostru. Dorim 
artiștilor noștri să po
posească in viitor cit mai 
des in mijlocul colectivu
lui nostru".

Lucian Cociuba, artist 
plastic : „Ca și alți colegi 
de breaslă am îmbrățișat 
cu tot entuziasmul iniția
tiva conducerii filialei 
U.A.P. de a ne inspira mai 
profund din realitățile vii, 
din clocotul muncii crea
toare de valori materiale 
și spirituale, din universul 
lăuntric bogat și complex 
al comuniștilor, al tuturor 
autorilor. acestor valori.

Un prim rezultat este 
această expoziție. Unul 
din „eroii" mei din expo
ziție este Eroul Muncii 
Socialiste Ioan Strango. 
șeful atelierului proiectări 
de la I.P.L. Sint fericit 
că am cunoscut și am

care caracterizează colec
tivul acestei unități re
numite in țară și pe multe 
meridiane pentru calita
tea de excepție a mobilei 
pe care o produce. Aș 
vrea să mai fac o mărtu
risire : contactul cu ase-

La Satu Mare, panoul de 
onoare al fruntașilor a fost 
realizat de artiștii plastici, 

membri ai filialei U.A.P.

avut posibilitatea să-l 
surprind pc acest comu
nist. om înaintat al zile
lor noastre, in ipostazele 
muncii sale prodigioase 
chiar in intreprindere, la 
locul său de muncă. A- 
ceasta mi-a permis să cu
nosc întreprinderea, uni
versul fascinant al mun
cii și creației sale, a co
lectivului pe care îl con
duce. elemente care mi-au 
permis să sugerez in lu
crare. în jurul portretu
lui propriu-zis. mediul de 
intensă creație, climatul 
de înaltă responsabilitate

menea oameni, eroi ai so
cietății noastre, ne obligă 
pe noi. artiștii, să ne ri
dicăm considerabil ștache
ta exigenței față de pro
priile noastre creații. Nu 
putem rămine mai pre
jos decit măreața creație 
a oamenilor muncii. Nu
mai astfel putem să ne 
situăm la înălțimea ade
văratei epopei a muncii 
care netezește' drumul tot 
mai dinamic și ascendent 
al poporului pe noi trep
te de progres și civiliza
ție. Numai astfel vom tra
duce aievea in viață in-

Paul ERDOS : Maria Pop, muncitoare fruntașă la intreprindereo „Mondiala"- 
Satu Mare

demnul mobilizator adre
sat creatorilor de aptă de 
secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, caro 
a subliniat că arta este

chemată să dea expresie 
activității tumultuoase 
desfășurate de poporul 
român, să, înfățișeze ma
rile realizări, entuziasmul, 
optimismul și hotărârea

sa de a merge neabătut 
înainte".

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii" 

l oto : Gh. lancu

Lucian COCIUBA : Ioan Strango, Erou al
Muncii Socialiste, întreprinderea de pre

lucrare a lemnului

Ion SASU : Kis loan, forjor fruntaș la 
întreprinderea ,,Unio"

FODOR Kâlmăn : Nicolae Dragomir, inginer agronom 
la Stațiunea de cercetări agricole Livada

FLOR1CA IOAN :
Cred cu tărie că prin antenele-i 

fine, arta transmite fiorul duratei 
umane, transmite in același timp și 
acele calități durabile de făurire a 
marilor valori materiale realizate 
de oameni.

Am conceput această lucrare cu 
gîndul la acei oameni minunați, 
eroii focului și ai oțelului, eroi ano
nimi, angajați cu toate forțele in 
mărețul Program al celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Co
munist Roman, de făurire a unui 
viitor luminos al patriei noastre.

Am auzit, de curând, un 
cintec studențesc in preaj
ma Teiului lui Eminescu, in 
Copou. O bancă, o fata, un 
băiat, o chitară — și o stro
fă pe care, aproape fără să 
vreau, am reținut-o: „Nică
ieri. in zarea românească / 
Poezia nu e mai acasă / 
Ca-n orașul studenției 
mele / Unde teiul are-n 
plete stele". E o strofă sim
plă. chiar naivă, frumoasă 
și chiar mai 
sensuri 
la Iași, 
gem nu 
teiară a 
numai 
permanențe întemeiate 
amintirea iluștrilor înain
tași ce-au ctitorit, în bună 
măsura, spiritualitatea ro
mânească. ci și încărcătura 
de elan și visare, de luci
ditate și avintarea generoa
să menită mereu sâ înso
țească fapta tuturor con
temporanilor noștri. Stră
vechiul și atit de tinărul 
Iași este un rod frumos de 
gind și faptă românească 
împlinite; aici, poezia pur 
și simplu respiră, aici, ac
tul artistic face parte inte
grantă din insăși fizionomia 
orașului. Dar avem in zilele 
noastre, in acești ani de îm
plinire socialistă, fapte ar- ■ 
tlstice apte să contureze 
spiritualitatea nouă a unui 
vechi centru de cultură. 
Fără îndoială, cifrele m 
sine spun, in materie de 
artă, și mult și puțin — o 
sută de cărți slabe nu va
lorează cit una foarte bună, 
o lungă suită de spectacole 
mediocre pot conta, in plan 
artistic, mai puțin decit un 
singur matineu inspirat. 
Există însă o serie de date 
absolut obiective pe care se

bogată in 
decit pare. Fiindcă 
prin poezie ințele- 
numai prezența tu
nelului sfint", nu 
sentimentul unei 

pe

In toată țara

Manifestări
cultural-educative

consacrate
Congresului

Simpozion. Un lafsevan- 
tai de acțiuni s-au desfășurat in 
aceste zile in cadrul așezăminte
lor social-culturale ieșene. Ast
fel, la Școala interjudețeană de 
partid a avut loc simpozionul cu 
tema ..Dezvoltarea economieo- 
sociala a României in cincinalul 
IMI—19115, prefigurată de docu
mentele Congresului al XII-lea 
al P.C.R." ; la Institutul agro
nomic „Ion Ionescu de la Brad"
— simpozionul „Documentele 
Congresului al XII-lea al P.C.R.
— program de gindire și acțiune 
în edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră" ; la Facultatea de teh
nologie chimică a Institutului 
politehnic „Gh. Asachi" 
dezbaterea „Dinamismul politi
cii externe românești in pe
rioada de la Congresul al XI- 
lea pînă in prezent", iar in'lo
calitatea Holboca — simpozionul 
„Congresul al XII-lea al parti
dului in devenirea noastră".

Documentele de par* 
— izvor pentru cer-

Con-

rr1 
tid 
cetarea științifică", 
siliul județean de educație poli
tică și cultură socialistă și Casa 
corpului didactic din Tulcea au 
organizat o sesiune de referate 
și comunicări științifice sub ge
nericul „Documentele de partid 
- izvor pentru cercetarea știin
țifică". Participă alături de cer
cetători și cadre didactice din 
județul Tulcea personalități ale 
vieții științifice românești — a- 
cademiclan Nicolae Teodorescu. 
prof. univ. dr. docent Mihai 
Drăgănescu, membru corespon
dent al Academiei Republicii 
Socialiste România, prof, 
dr. Ștefan Georgescu și 
(Neculai Amihulesei).

univ. 
alții.

oa

Înflorirea geniului creator al poporului
„Mereu între 

meni" cinstea rnareiui 
rum al comuniștilor din Româ
nia, artiștii plastici din munici
piul Suceava au inițiat acțiunea 
„Mereu între oameni", constind 
in deplasarea la unități econo
mice. organizarea de microex- 
pozițli cu creații plastice reali
zate la fața Jocului in întreprin
deri. in mijlocul colectivelor 
muncitorești. Pînă acuiți. aseme
nea manifestări au avut loc la 
întreprinderea de tricotaje 
„Zimbrul" și Combinatul de 
prelucrare a lemnului, urmind 
să continue la Combinatul de 
celuloză și hirtie, întreprinderea 
mecanică și întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb. (Gh. 
Parasean).

Ca toți făuritorii de 
valori care își împli
nesc destinul in Roma
nia de azi, creatorii 
de artă datorează par
tidului. secretarului 
general, sprijinul per
manent, îndemnul la 
exigență și la identifi
carea generoasă a 
creatorului de artă cu 
viața și aspirațiile na
țiunii pe care o repre
zintă, cu Împlinirile și 
idealurile epocii socia
liste. Trăiesc și astăzi 
clipa emoționantă a 
primirii de către to
varășul Nicolae 
Ceaușescu a conduce
rii Uniunii compozito
rilor, în preziua celei 
de-a XXXV-a aniver
sări a zilei noastre na
ționale, cind ne-am 
pătruns cu toții de vi
brantele cuvinte de 
prețuire pentru tezau
rul valorilor artei ro
mânești. de chemarea 
spre realizări superi
oare acelora consacra
te de trecut, de în
demnul la intensifi
carea prezenței noas

tre in mijlocul oame
nilor muncii, de di
namizare a dialogului 
cu aceștia. Este expri
mată aici cea mai înal
tă și nobilă responsa
bilitate pe care au 
avut-o vreodată sluji
torii muzicii româ
nești.

Dimensiunea acestei 
responsabilități ne este 
dată de libertatea de
plină a opțiunilor cre
atoare de care se 
bucură muzicienii in 
patria socialistă. Docu
mentele de partid, în
deosebi începind cu 
cele ale Congresului al 
IX-lea, indicațiile se
cretarului general au 
deschis un larg orizont 
culturii noastre con
temporane, stimulînd 
afirmarea neîngrădită 
a personalității crea
toare, înflorirea tutu
ror genurilor, formelor 
și modalităților stilis
tice reprezentative, au
tentice. Dialogul in 
legătură cu probleme
le de creație purtat de 
compozitori, muzico

logi și interpreți cu 
oamenii muncii, cu 
membrii cenaclurilor de 
muzicieni amatori și ai 
cercurilor de „Prieteni 
ai muzicii" inițiate de 
Uniunea compozitori
lor pe platforme indus
triale. în instituții, 
școli și unități milita
re pornește de la ade
vărul înscris in docu
mentele de partid, in 
lumina căruia valorile 
perene ale artei sint 
emanația geniului cre
ator al poporului, iar 
destinul muzicianului 
este indisolubil legat 
de lupta națiunii sale 
pentru libertate și in
dependență, pentru în
florirea culturii și civi
lizației. pentru apăra
rea păcii' in lume. Mij
loacele tehnice com
ponistice au rolul de a 
exprima cu personali
tate și putere de con
vingere mesajul ideo
logic și politic înain
tat, generos, conținutul 
militant, educativ al 
operei de artă ; de a- 
ceea ele nu se pot con

stitui intr-o entitate în 
sine, desprinsă de res
ponsabilitatea uma- 
nist-patriotică a artis
tului. Tehnica .de lu
cru in compoziție, fie 
apropiată de tradiție, 
fie orientată spre di
recțiile inovatoare. n,u 
asigură in mod impli
cit o substanță expre
sivă bogată, o concep
ție valoroasă, un stil 
original. Libertatea de
plina a opțiunilor cre
atoare chezăsuiește 
progresul real al artei 
tocmai pentru că ar
tiștii, creatorii își în
țeleg Înalta lor meni
re social-edueativă. 
Rămin Întotdeauna va
labile cuvintele rostite 
de marele Enescu : Să 
fim noi înșine. Sfi nu 
trăim cu frica de a fi 
mai mult sau mai pu
țin decit altul. Dacă 
avem ceva de spus, s-o 
facem in felul nostru. 
Aici se află rădăcina 
adevărului despre pe
renitatea și originali
tatea în compoziția 
muzicala.

într-un deceniu și 
jumătate, ca o expre
sie a roadelor noii 
deschideri estetice și 
de tehnică. creația 
noastră muzicală s-a 
îmbogățit cu lucrări de 
o inaltă măiestrie, re
flecțiile! atitudini cu 
adevărat inovatoare, 
înscrise in tot ce are 
mai semnificativ miș
carea muzicală con
temporană pe plan 
mondial.. Manifestarea 
concomitentă a unor 
afinități și predilecții 
de gindire și tehnică 
a compoziției proprii 
unor generații și per
sonalități distincte, 
contribuții originale și 
sinteze ale experienței 
pe plan mondial con
feră peisajului compo
nistic românesc de as
tăzi o vigoare și va
rietate fără precedent 
in istoria culturii 
naționale. Festivalul 
național „Cintarea 
României" a pus in 
lumină valori de prim 
ordin ale creației noi.

Vasile TOMESCU

Omagiu.în sala Teatralui 
dramatic din Brașov a fost pre
zentat spectacolul „Omagiu bra
șovean", închinat celui de-al 
XII-lea Congres al partidului. 
Spectacolul a fost susținut de 
formații artistice profesioniste 
și amatoare din municipiu! și 
județul Brașov laureate ale ce
lei de-a doua ediții a Festiva
lului național „Cintarea Romă? 
niei".

„Gindirea social-politică a 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
călăuză vie in munca de edi
ficare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism", 
a constituit genericul expoziții
lor de carte socială și politică 
deschise la cluburile și bibliote
cile întreprinderilor din județul 
Brașov. La cluburile Întreprin
derilor de autocamioane Brașov 
și „6 Martie" din Zărnești au 
fost prezentate spectacole in 
cinstea fruntașilor in întrecerea 
socialistă. (Nicolae Mocanul

„Laudă omului de 
azi** es*e 8®n®ricul silb care 
la Casa de cultură din Rișnov 
s-a deschis expoziția artiștilor 
plastici amatori dedicată apro
piatului eveniment — Congresul 
al XII-lea al P.C.R.

cuvine să le înregistrăm, 
cu deplin'respect și cu emo
ție chiar, acum cind între
gul popor pregătind Con
gresul al XII-lea face bilan
țul propriei activități, vă- 
zind în documentele mare
lui forum al comuniștilor 
viitorul luminos pe care-1 
pregătește temeinic.

De pildă: in ultimii cinci 
ani. la Iași s-au tipărit 
6 000 000 de cărți. Nici o pe
rioadă din Întreaga sa is-

artă zămislite la Iașile de 
s-au adresat, cu generozita
te și hotărâre, întregii lumi. 
Cărțile editate in limbi 
străine de editura „Juni
mea" și cuprinzind literatu
ră românească din toate 
timpurile — adică, ceea ce 
se spune că „nu se prea 
poate vinde in străinătate 
fără concesii de ordin fi
nanciar" — s-au desfăcut, pe 
bază de comandă fermă, in 
librării din S.U.A. și Cana-

temeiuri in baza cărora să 
putem vorbi despre o reală 
efervescență artistică ieșea
nă. Iată, așadar, o sumă de 
fapte ce se înscriu in larga 
deschidere , comunistă de 
politică culturală a partidu
lui nostru, rezultate strălu
cite ale condițiilor create 
pentru deplina și libera în
florire a artei și culturii. 
Sint eu toate acestea și ne- 
implinlri.

Noi sintem comuniști și

le reviste, 
pentru autori 
cinci ani au fost 
vărat incitante. 
mobilizatoare și 
găzduit materiale 
viciu", terne 
sanie ?

„Junimea" 
1974 ptnâ 
titluri : sint, 
numeroase

, putem ieși in lumea 
relor cu fruntea sus.

cu șiedituri,
— in ultimii 

cu atle- 
profund 
cite au 

„de scr- 
neintere-•Și

a tipării din 
acum 350 ’ de 

printre ele, 
cărți eu care

că apariția unei cărți se 
cuvine decretată sărbătoa
re. se referea la „cartea — 
eveniment", categorie incă 
destul de rară in planurile 
editoriale. Afirm iiceasia 
eu toată responsabilitatea, 
in virtutea unei experiențe 
de editor ce însumează 10 
ani și cu indicația, in sub
text. adresată tuturor oa
menilor scrisului, inclusiv 
mie. de a vedea și înțelege 
destinul fiecărui manuscris

Fapte demne de timpul pe care îl trăim
Mircea Radu IACOBAN

torie culturală, nu se poate 
lăuda, nici măcar pe de
parte, cu o asemenea cifră. 
Revistele ieșene, au oferit 
cititorilor spre lectură, in 
aceeași perioadă, aproape 
20 000 de pagini, adică 
200 000 'de file de manus
cris: Filarmonica s-a pre
zentat de 600 de ori in fața 
melomanilor (adică, un con
cert la trei zile), iar Opera 
Română, de 850 de ori (ceea 
ce înseamnă la fiecare două 
zile, un spectacol). Cărțile 
editate la Iași au fost dis
tinse cu 16 premii naționa
le; filarmonica se mlndreș- 
te cu două titluri de laureat 
al Festivalului național 
„Cintarea României", iar 
opera, cu alte două locuri 
pe podium — 1 și 3. Produ
sele industriei ieșene oferi
te la export au călătorit pe 
toate meridianele in 60 de 
țâri. Mai mult decit in ori
care altă perioadă și fapte

da. Solii muzicii ieșene au 
fost aplaudați in Cuba. Po
lonia.
R.F.G., 
Italia, 
Finlanda, 
Grecia, 
Brazilia, 
prețioase 
cursurile 
desfășurate la Atena^ I-Ier- 
zogenbosch. Paris, Barcelo
na, Sofia. Palermo, Minori, 
Rio de Janeiro. Să men
ționăm spectacolele 
ționalului ieșean în 
lonia și R.D. Germană, 
cum și numeroasele 
zențe ale plasticienilor 
tri din Mexic și pînă ia 
Riga. Dacă adăugăm cele a- 
proape 1 000 de intilniri ale 
scriitorilor cu publicul citi
tor din Moldova, cele 100 de 
expoziții ale plasticienilor 
și numeroasele acțiuni cul
turale speciale, de amploa
re și. aș spune de acum de 
tradiție, vom avea citeva

U.R.S.S.,
Canada,

Bulgaria.
Elveția,

Austria, 
intorcindu-se 
premii de la con- 

internaționale

S.U.A.,
Olanda, 

Ungaria,
Spania, 
Franța, 

cu

Na- 
Po- 

pfe- 
pre- 
noș-

partidul ne învață, ne cere, 
să știm a ne analiza in 
spirit autocritic propria ac
tivitate. modul in care fo
losim ceea ce avem la dis
poziție, iar lecția vie a 
inaintașilor ne obligă la 
luciditate deplină, echilibru 
și sentimentalism riguros 
cenzurat. Posedăm citeva 
serioase mijloace de ex
primare și afirmare, dato
rită cărora Iașiul artistic 
nu mai este un ..oraș al 
plecărilor", capabil să ofe
re oamenilor de artă doar 
cele două drumuri deve
nite „clasice" — către gară 
adică, ori către dealul cu 
Tei de la Eternitate. Folo- 

instituțiile d« 
i spectacole la 
adevărata 
de exprimare 
Cite din cele 
file tipărite de 

ieșene — și

sim, oare, 
presă și de 
întreaga și 
capacitate 
artistică ?
200 090 de : 
publicațiile 
cred că întrebările sint va
labile pentru toate celelal-

lor

și citeva slabe, a căror 
apariție o regretăm. Dar 
mai există o categorie — 
aceea a cărții „pasabile" ; 
nu s-a intimplat nimic 
dacă a apărut, nimic nu se 
intimpla dacă respectivul 
titlu nu apărea. Mi se pare 
de-a dreptul primejdios 
insipidul detașament al 
mediocrității plate : cartea 
care „trece", „merge", „nu 
are probleme", „nu pune 
probleme", „n-o să avem 
cu ea probleme" este, con
sider eu, in momentul de 
față up produs cultural... 
problemă. E bine să medi
tăm scurtarea drumului 
autor ■— tipografie, dar 
nu-i deloc bine să ne obiș
nuim a ne 
turi rindui 
considerând 
nuscris cu 
udă trebuie 
nic trimis 
marele critic
George Călinescu spunea

rindui la edi- 
ca la ...moară, 
că fiecare ma- 
cerneala incă 
musai și grab- 
la tipar. Cind 

care a 1'ost

in contextul efortului na
țional pentru o nouă cali
tate. pentru frânarea 
pei, inclusiv a risipei 
talent. Tot risipă consider 
a fi și imobilizarea de mij
loace materiale și forțe ar
tistice tn spectacole lipsite 
de audiență, născute bătrâ
ne, ca , să nu le spun alt
fel. In ultimii ani. alături 
de destule spectacole real
mente interesante.. Teatrul 
național din Iași a prezen
tat 25 de premiere care nu 
au întrunit nici măcar zece 
reprezentații, fapt de ne
conceput și de neacceplat, 
oricum am încerca să pri
vim lucrurile.

Iată de ce trebuie să ne 
propunem, așa cum n« În
vață secretarul general al 
partidului, să facem totul 
ca cele aflate in putința 
noastră să nu rămînă sim
ple potențialități și even
tualități, ci fapte de artă 
demne de trecutul nostru

risl-
...de

cultural, demne dc vremu
rile pe care le trăim. S-a 
spus că una dintre meniri
le esențiale ale scriitoru
lui ar fi aceea de a depune 
mărturie profundă și ade
vărată asupra mersului 
istoriei. Astăzi, alături de 
acest sentiment tonic pe 
care II încearcă autorul 
entuziast, dornic să cu
noască și să înțeleagă cit 
mai mult din bucuriile și 
f rămin tari le contempora
nilor săi. mă emoționează 
in aceeași măsură ori. in și 
mai mare măsura. senti
mentul de a fi nu numai 
martor, ci și participant la 
acte de covirșiloare însem
nătate politică, care nu nu
mai in pagina tipărită ră
min însemnate, ci, așa cum 
spunea cronicarul, scrise 
rămin „in inima sa“. Voi 
păstra in rindui celor mai 
înălțătoare amintiri perso
nale momentul in care, la 
Congresul al Xl-lea, con- 
fundindu-mi bucurin eu 
bucuria sălii și a tării, am 
votat pentru alegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar ge
neral al partidului. La fel 
de vie, la fel de neuitată 
este pentru mine amintirea 
momentului in care, la 
Marea Adunare Națională, 
am votat pentru investirea 
secretarului general ui 
partidului cu murea res
ponsabilitate de președinte 
al României. De spiritul 
înnoitor, revoluționar adus 
de proeminenta personali
tate a secretarului general 
al partidului ne leagă a- 
ceastă epocă înfloritoare a 
țării și el reprezintă ga
ranția că țara noastră va 
merge înainte cu pași re
pezi, spre culmile civiliza
ției comuniste.

L
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Sosirea unor delegații
de peste hotare

Ia Congresul al
în cursul zilei de simbătă au con

tinuat să sosească în Capitală dele
gații și reprezentanți ai unor partide 
comuniste, muncitorești, socialiste și 
progresiste, precum și ai unor miș
cări de eliberare națională pentru a 
participa la lucrările celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

XII-lea al P.C.R-•

consacrale gindirii eenndee a presei!Miii României

Delegația Partidului Mun
cii din Coreea, condusă de l°- 
varășul Pak Sen Cer, membru al 
Comitetului Politic al C.C. al parti
dului, vicepreședinte al R.P.D. Co
reene ;

Delegația Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, 
condusă de tovarășul Paavanghiin 
Damdin, secretar al Comitetului Cen
tral al partidului ;

Delegația Partidului Co
munist din Spania, condusă de 
Santiago Carrillo; secretar general al 
partidului ;

Delegația Partidului Co
munist din Grecia (Interior), 
condusă de Haralambos Drakopoulos, 
secretar al Comitetului Central al 
partidului ;

Delegația Partidului Co
munist din Australia, condusă 
de Judy Mundey, președintele parti
dului ;

Delegația Partidului Co
munist din Marea Britanie, 
condusă de Barry Williams, membru 
în Biroul Politic Executiv al parti
dului ;

Delegația Partidului Co
munist din Belgia, condusă de 
Georges Glineur, membru al Biroului 

W al Comitetului Central al
w tidului ;

Delegația Partidului Co
munist din Grecia, condusă de 
Loula Logara, membru al Biroului 
Politic al C.C. al partidului ;

Delegația Partidului Co
munist din Irlanda, condusă de 
James Stewart, secretar general ad
junct al partidului ;

Delegația Partidului Co
munist din Venezuela, condusă 
de Radames Larrazabaî, membru al 
Biroului Politic, secretar al Comite
tului Central al partidului ;

Delegația Partidului Co
munist Dominican, condusă de 
Jose Israel Cuello, membru al Comi
siei Politice a Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al partidului ;

Delegația Partidului Co
munist Iordanian, condusă de 
Issa Mdanat, membru al Biroului 
Politic al partidului ;

Delegația Partidului Co
munist Libanez, condusă d« 
Rafik Sammoun, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central al 
partidului ;

Reprezentantul Partidului 
Comunist din Ecuador, Solon 
Mahatma Guerrero Metz, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al partidului ;

Reprezentantul Partidului 
Comunist Luxemburghez, 

Fernand Hubsch, membru al Comi
tetului Executiv al partidului ;

Reprezentantul Partidului 
Comunistdin Japonia,Yashuo 
Ogata, corespondentul ziarului „Aka- 
hata“ ;

Reprezentantul Partidului 
Comunist Paraguayan, Hug0 
Campos, membru al Comitetului 
Central al partidului, director al zia
rului „Adelante“ ;

Delegația Frontului San- 
dinist de Eliberare Naționa
lă din Nicaragua, condusă 
Doris Maria Tiherino Haslam, mem
bru al Secretariatului național al 
frontului ;

Delegația Mișcării pentru 
Socialism din Venezuela — 
M.A.S., condusă de Freddy Munoz, 
secretar general adjunct al partidu
lui ;

Delegația Partidului TU- 
DEH din iran, condus& de Ahmad 
Aii Rassadi. membru al C.C. ai 
partidului ;

Delegația 
mocratic al 
Afganistan,
Mir Ghaydor. membru al Comitetu
lui Central al partidului :

Delegația Partidului Con- 
golez al Muncii, condusâ de 
Flourent Ntsiba. membru al Birou
lui Politic al partidului, ministrul 
informațiilor, poștelor și telecomuni
cațiilor, șeful Departamentului pro
pagandă și presă ;

Delegația Partidului So
cialist din Belgia, condusă d® 
Jos Van Eynde, membru al Biroului 
Național, ministru de stat :

Delegația Partidului Mun
citorilor din Spania, condusa 
de Nazarlo Aguado Aguillar, mem
bru al Secretariatului Permanent al 
Comitetului Executiv; âl partidului ;

Delegația Partidului So
cialist de Stingă din Norve
gia condusă de Berge Furre, pre
ședintele partidului ;

Delegația Partidului So
cialist al Oamenilor Muncii 
din Mexic c°ndusă de Rafael 
Aguillar Talamantes, secretar gene
ral al partidului :

Delegația Partidului So
cialist din Costa Rica, condusă

de
al

secre- 
Politic

din

Partidului De-
Poporuiui din

condusă de Khan.

de Luis Fernando Alfaro, membru al 
Comisiei Politice, secretar al Comi
tetului Central al partidului :

Delegația Partidului La
burist Australian, tonrtusă de 
Joan Taggart, vicepreședinte al 
partidului ;

Delegația Partidului Baas 
Arab Socialist din Siria, 
condusă de Georges Saddikni, mem
bru al Comandamentului Național și 
al Comandamentului regional din Si
ria al partidului ;

Delegația Partidului Baas 
Arab Socialist din Liban, 
condusă de Asem Kausou, secretar 
general al partidului ;

Delegația Partidului So
cialist Progresist din Liban, 
condusă de Fouad Salman, secretar 
general al partidului ;

Reprezentantul Partidului 
Socialist din Cipru—E.D.E.K., 
Doros Theodorou, șeful secției orga
nizatorice a partidului ;

Delegația Partidului Uni
unea Democratică de Stingă
— E.D.A. din Grecia, condtisă de So- 
tiriș Paulos, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Director al 
partidului ;

Delegația Partidului Miș
cării Socialiste Panelenică
— P.A.S.O.K. din Grecia,

■ condusă de Gheorghios Ghenimatas, 
membru al Secretariatului Biroului 
Executiv al C.C. al partidului ;

Delegația Partidului So
cialismului Democratic KO- 
DISO din Grecia, condusă de 
Haralambos Protopapas, membru al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al partidului ;

Delegația Partidului Mun
cii din Israel, condusă 
Haim Bar Lev, secretar general 
partidului ;

Delegația Mișcării Popu
lare a Revoluției din Zair, 
condusă de M’Pinga Kasenda, 
tar și membru al Biroului 
ai partidului :

Delegația Partidului Po
porului din Panama, condus» 
de Reyes Mark, membru al Comite
tului Central ăl partidului, directorul 

' ziarului „Unidad", organul central al 
partidului ;

Delegația Partidului Pro
gresist al Poporului din Gu
yana condusă de Narbada Mer- 
saud. membru al Comitetului Central 
al partidului, deputat ;

Delegația Partidului Na
țional al Poporului
Ghana condusă de Eric Adjei, 
membru al Comitetului Central al 
partidului ;

Delegația Partidului Unit 
al Independenței Naționale
— U.N.I.P., condusă de Daniel Lisulo, 
membru al Comitetului Central al 
partidului, prim-ministru al Repu
blicii Zambia ;

Delegația Uniunii pentru 
Progres Național din Bu
rundi, condusă de 
Buhungu Antoine-Marie, 
Consiliului Suprem Revoluționar ;

Delegația Uniunii Po
porului Togolez, condusă de 
Samon Kortho, membru al C.C. al 
Uniunii, ministrul amenajării ru
rale.

Delegația Partidului1 Uni
unea Centrului Democratic 
din Grecia, condusă de George 
Cotzas, membru al Comitetului Cen
tral al partidului ;

Delegația Partidului Na
țional Social Sirian din Li
ban, 
membru 
partidului ;

Delegația Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei 
_ O E P condusă de Abdel Utif 
Abou Hijlla, director general al 
parlamentului politic ai O.E.P. ;

Delegația Uniunii 
porului African Zimbabwe 
(Z A P U ) condusă de Stewen 
Komo, membru al Comitetului Exe
cutiv Național al uniunii ;

Delegația Uniunii Națio
nale Africane Zimbabwe — 
Z A N U condusă de Simon Mu- 
zenda. vicepreședinte al uniunii ;

Delegația Organizației 
Poporului din Africa de 
Sud-Vest —S.W.A.P.O., con" 
dusă de Sam Nujoma, președintele 
organizației ;

★
La sosire, oaspeții au fost salutați 

de tovarășii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., Iosif Banc și Virgil Cazacu, 
membri ai Comitetului Politic Execu
tiv, secretari ai C.C. al P.C.R., Lina 
Ciobanu. Gheorghe Rădulescu și 
Leonte Răutu, membri ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Mihai Gere și Nicolae Giosan, mem
bri supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., Dumitru 
Popa, Ilie Rădulescu și Marin Vasile, 
secretari ai C.C. al P.C.R., Angelo 
Miculescu. Neculai Agachi, Ion 
Avram, Mibail Florescu, general-lo- 
cotenent Gheorghe Gomoiu. George 
Macovescu, Mircea Malița, Cornel 
Onescu. Cornel Pacoste, Vasile Pun- 
gan. Ghizela Vass, membri ai C.C. al 
P.C.R., general-maior Constantin 
Olt.eanu. membru supleant al C.C. al 
P.C.R., de alți activiști de partid.

(Agerpres)

comandant 
membru al

condusă de Marwan Farez, 
al Comitetului Executiv, al

De-

Po-

NICOLAE CEAUȘESCU: 
„Economia națională a României"
(Urmare din pag. I)
nu numai cu aspirațiile și luptele de 
eliberare socială din trecut, dar și cu 
tot ceea ce a creat mai bun poporul 
pe plan material și spiritual de-a lun
gul veacurilor. Primele trei capitole 
scot in lumină aspecte dintr-o amplă 
activitate de reevaluare critică a tre
cutului, de recuperare a adevăratelor 
valori, de reintegrare a lor în siste
mul de valori ai socialismului. O ase
menea abordare furnizează nu numai 
temeiuri mai solide legitimității is
torice a socialismului, ci totodată per
mite reinserția sentimentului națio
nal între forțele motrice ale pro
gresului economico-social socialist.

Un loc central în volum ocupă 
concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu despre economia națională 
și configurația ei specifică în con
textul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. în opoziție cu 
concepțiile transnaționale de diver
se coloraturi, care, abordind simplist 
factorii creșterii, absolutizează spa
țiile mari și fetișizează la extrem 
procesele integraționiste, secreta
rul general al partidului fun
damentează. din unghiuri variate, 
teza să economia națională con
stituie cadrul de bază al pro
gresului economico-social al fie
cărui popor. Finalitatea dezvoltării 
ei multilaterale in jurul ramurilor 
dinamice, purtătoare de progres teh
nic, ale industriei, a diseminării po
lilor de creștere în toate județele 
țării, ne apare astfel ca fiind orga
nizarea crescindă a spațiului econo
mic național intr-un complex econo
mie național unic. Acesta rezultă a 
fi un aparat de producție unic, inte
grat armonios pe verticală și pe ori
zontală, ca și in plan regional, cu o 
structură complexă și modernă, care 
presupune și permite o dezvoltare 
bazată pe forțele proprii, asigurind 
sporirea in ritm rapid a potențialului 
economic al țării, a venitului națio
nal, ridicarea continuă a nivelului de 
trai al poporului. Așa cum arată ex
periența istorică mondială, numai 
intr-un asemenea cadru poate să aibă 
loc o dezvoltare autentică, întrucit 
fiind un proces endogen, care nu 
poate fi importat sau exportat, dez
voltarea presupune forme, metode și 
strategii care să țină seamă de re
alitățile locale, să se afle sub con
trolul deplin al poporului, presupu
ne ca rezultatele ei să revină inte
gral poporului respectiv.

în concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, complexul economic na
țional unic nu numai că nu trebuie 
să fie un sistem repliat asupra lui 
însuși, un sistem închis, ci dimpotri
vă presupune angajarea tot mai lar
gă în diviziunea internațională a 
muncii, în circuitul economic mon
dial. Pentru conducătorul român, 
aceasta este o legitate care trebuie 
urmată fără abatere, chiar și în con
texte internaționale ca cel actual, 
concretizate prin dezechilibre grave, 
blocaje ale unor mecanisme de coo
perare, puternice presiuni inflațio

niste, recesiuni și crize. Este o 
legitate care decurge din adîn- 
cirea interdependențelor, din carac
terul universal al uneia din cele mai 
importante componente a laturii 
tehnice a forțelor de producție — 
știința și tehnologia. Iată de ce 
România, al cărei ritm de creștere a 
volumului comerțului exterior depă
șește pe cele ale produsului social șl 
venitului național, va păstra și in 
viitorul cincinal, ca de altfel în în
treg deceniul următor, această orien
tare. Ea a fost și este in stare să 
contracareze sau să reducă influen
țele externe negative pentru că iși 
dezvoltă continuu baza proprie de 
materii prime, iși asigură in propor
ție covîrșitoare (80% in viitorul cin
cinal) prin resurse interne necesarul 
de mașini, echipamente și instalații, 
iși acoperă integral necesarul intern 
de produse agroalimentare și, integral 
sau în mare măsură, necesarul de 
produse prelucrate pentru nevoile in
dustriei și agriculturii. Pe o aseme
nea bază, deschiderea largă spre co
laborarea cu alte state iși are corola
rul într-o dezvoltare autocentrată și 
autoîntreținută, ceea ce in final asi
gură nu numai autonomia dezvoltă
rii economice într-o lume a interde
pendențelor, dar și sporirea continua 
a eficienței întregii activități.

întreaga problematică a economiei 
naționale, fie că este vorba de struc
tură. fie că este vorba de factorii 
creșterii economice, este abordată 
prin prisma premiselor și finalități
lor socialismului : dezvoltarea pro
prietății socialiste, rolul planului unic 
de stat, necesitatea uhui mecanism 
economico-financiar care trebuie să 
se perfecționeze necontenit pentru a 
da expresie triplei naturi a oameni
lor muncii — de proprietari, produ
cători și consumatori — a dezvoltării 
autoconduoerii muncitorești și auto- 

'gestiunii unităților economice, sub
ordonarea strategiilor de dezvoltare 
țelului final al ridicării nivelului de 
trai. îmbunătățirii calității vieții oa
menilor și înfloririi multilaterale a 
personalității lor.

Volumul cuprinde manifestări ex
presive ale modului in care secretarul 
general al partidului abordează teo
retic și practic problemele unor com
ponente esențiale ale edificiului eco
nomiei socialiste : industria, cu rolul 
ei hotăritor în dezvoltarea și moder
nizarea economiei naționale ; agricul
tura, reconsiderată ca ramură de bază 
și așezată îiț forme socialiste pe coor
donatele unei activități intensive, de 
înalt randament ; dezvoltarea, mo
dernizarea și inserția armonioasă în 
ansamblul național a transportului și 
telecomunicațiilor, a comerțului, ser
viciilor.

într-un larg capitol, ca. de altfel, în 
ansamblul lucrării, este puternic pusă 
în lumină concepția președintelui 
României despre eficiența econo
mică, ca problemă fundamentală a 
edificării societății socialiste multila
teral dezvoltate, în variatele ei as
pecte legate de structura economiei,

de promovarea largă a științei și 
tehnologiei înaintate, de îmbogățirea 
bazei naționale de materii prime și 
energie, valorificarea lor cit mai înal
tă spb raportul consumurilor, al gra
dului de prelucrare, al productivității. 
Subtextul eficienței este prezent și 
în abordările referitoare la relațiile 
economice externe, care vor face, de
altfel, obiectul unui . volum special, 
într-o țară în care circa o treime din 
produsul social o reprezintă volumul 
comerțului exterior, se înțelege că 
acesta constituie o enormă sursă po
tențială a ridicării eficienței econo
mice generale, a accelerării creșterii 
venitului național. Iată de ce și la 
recenta conferință a Organizației mu
nicipale de partid București, tova
rășul Nicolae Ceaușescu sublinia că 
comerțul exterior, exportul și im
portul, reprezintă o latură esențială 
a bunei desfășurări a activității de 
producție, insistînd asupra exporturi
lor, care trebuie să devanseze și in 
viitor importurile spre a se asigura 
echilibrarea balanței comerciale și de 
plăți.

Aceste numeroase referiri succin
te, dar de o mare densitate, dau corp 
ideii formulate de secretarul general 
al partidului la Conferința Națională 
a P.C.R. din 1977 cu privire la nece
sitatea de a transforma cantitatea in
tr-o nouă calitate, idee care ar putea 
fi considerată drept un moto al vii
torului cincinal, pentru că transpu
nerea ei în viață, mobilizarea cu 
succes a factorilor intensivi consti
tuie cheia realizării și depășirii an
samblului obiectivelor de progres 
prevăzute.

Lectura volumului oferă o imagine 
clară și cuprinzătoare a proble
melor complexe pe care le are de în
fruntat economia unei țări socialiste 
in curs de dezvoltare, generînd 
Încredere in posibilitatea de a 
depăși acest stadiu și de a ne apro
pia de nivelul țărilor mai avansate 
sub raport economic. Totodată, volu
mul oferă oricărui om al muncii o 
mai adîncă înțelegere a documentelor 
pregătite pentru cel de-al XII-lea 
Congres al partidului, întrucit direc
țiile de bază ale dezvoltării viitoare 
a țării reprezintă proiecția aceleiași 
gindiri profunde și generoase, realis
te și dc o largă viziune prospectivă. 
Din studierea lui se desprind noi ar
gumente și . imbolduri, noi temeiuri 
pentru ralierea entuziastă a întregu
lui partid, a întregului popor la pro
punerea unanimă a Comitetului Cen
tral ea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales in înalta funcție de se
cretar generai al partidului. Nu nu
mai prin dragostea sa Înflăcărată 
față de patrie și popor, prin interna
ționalismul său consecvent și cuprin
zător, prin umanismul său, ci, tot
odată. prin însușirile sale de gînditor 
și de strateg, de organizator și con
ducător al bătăliilor pentru progresul, 
prosperitatea și independența țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se dove
dește a fi. pentru această supremă 
demnitate în partid, omul cel mai 
potrivit la locul cel mai potrivit.

Realizări ale oamenilor din agricultură t V
Județul Cluj a încheiat arăturile

Lucrătorii din agricultura județului 
Cluj Înregistrează acum un nou 
succes : Încheierea arăturilor de 
toamnă pe toate cele peste 73 000 
hectare planificate. Meritul deosebit 
revine, desigur, mecanizatorilor, care

au lucrat în schimburi prelungite, 
utilizind la întreaga capacitate trac
toarele, punînd astfel baze solide
producției anului viitor. (Alex.
reșan). 'ț

BUZĂU: Cantități suplimentare
de porumb la

în întîmpinarea Congresului al 
XII-lea al partidului — oamenii 
muncii din agricultura județului 
Buzău au depășit planul de livrare 
a porumbului la fondul de stat. 
Consiliile unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste Glodeanu-Siliș- 
tea, Balta Albă, Smeeni', Pogoanele, 
Padina și altele au livrat suplimen-

Ma

fondul de stat
tar statului însemnate cantități de 
porumb însumînd 2 000 tone. Tot
odată, cooperativele agricole buzoie- 
ne au livrat în contul fabricilor de 
nutrețuri combinate 95 000 tone de 
porumb, îndeplinind și la acest im
portant indicator sarcinile prevăzute. 
(Mircea Datcu).

Era socialistăA apărut:
Sub genericul „Congresul al 

XII-lea — eveniment de însemnătate 
istorică în viața partidului și po
porului" sînt grupate articolele : 
„Partidul, forța conducătoare a so
cietății noastre, făuritorul României 
socialiste" : „Obiective prioritare in 
dezvoltarea economică a patriei" de 
George Lazaride ; „O politică dina
mică. profund constructivă, de largă 
deschidere internațională" de Ștefan 
Andrei ; „Largul democratism ai vie
ții social-politice" de Gheorghe Blaj : 
„Orientări concrete pentru afir
marea revoluției tehnico-științifice 
in agricultură" de Nicolae Giosan ; 
„Strategia cercetării științifice și tre
cerea Ia o nouă calitate în activita
tea economico-socială" de Valeriu 
Ceoceonică ; „Promovarea noului 
prin creația științifică originală" de

" nr. 22/1979
Cristofor Simionescu : „în strinsă 
unitate cu întregul popor" de Kovâcs 
Iosif ; „Socialismul și condiția uma
nă" de Alexandru Tănase ; „O con
cepție unitară, de perspectivă, in do
meniul energiei" de Călin Mihăilea- 
nu și Mario Duma ; „Priorități în 
învățămîntul superior tehnic" de 
Radu Voinea ; „Cercetările matema
ticienilor orientate spre domenii 
teoretice și practice de vîrf“ de 
Nicolae Teodorescu : „Integrarea 
cercetării sociologice în practica so
cială" de Ion Drăgan ; „Obiective 
generatoare de noi impulsuri pentru 
invățămintul superior economic" de 
Gheorghe Dolgu : „Opțiune în cu
noștință de cauză" de Dina Cocea ; 
..Monumentele statuare — mărturii 
ale luptei și muncii poporului nos
tru" de Gh. Cosma.

PROGRAMUL 1

8,45 Plaiurile țării dragi. Muzică pa
triotică și revoluționară

9,00 Tot înainte !
9,25 Șoimii patriei.
9.35 Film serial : ,.Dick Turpin*. Epi

sodul 2
10,00 Viața satului
11,00 Fotbal : Rapid — Progresul Vul

can — transmisiune de la stadio
nul Republicii

12,45 De strajă patriei
13,15 Telex
13.20 Album duminical
16.20 Spre comunism in zbor. Balet pe 

muzică de Tiberiu Olah cu Mag
dalena Popa și ansamblul de balet 
al Operei Române. Coregrafia : 
Amatto Gheciulescu

16.30 Floare mîndră, țara mea. Program 
de cîntece populare

17,00 România de azi, România de mîine. 
O industrie care creează industrii. 
Film documentar-artistic. Regia : 
Alexandru Boiangiu. O producție 
a Studioului de film TV în colabo
rare cu „Sahia filrn“

17.30 Micul ecran pentru cel mici.
17,50 Telesport • Rugby : România — 

Polonia în campionatul european. 
Selecțiuni înregistrate de Ia Bucu
rești • 18.30 Handbal feminin : 
România — Polonia (repriza a 
H-a). Transmisiune directă de la 
Brașov

19,00 Telejurnal » Țara in ajunul ma
relui forum

19,40 Permanenta redescoperire a Româ
niei. București — centrul politic 
al țării

20.30 Partidului, omagiul țării. Specta
col litera r-muzica l-coregrafic

21.30 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20 și 21 noiembrie. In țară : Vreme in 
răcire. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, care vor avea și ca

racter de averse, mai frecvente în sudul 
și vestul țârii. Vînt moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 
minus 2 și plus 8 grade, jar valorile 
maxime vor oscila între 2 și 12 grade. 
La munte și izolat în zona deluroasă, 
precipitațiile vor fi. și sub formă de 
lapoviță și ninsoare. în București : 
Vreme în răcire. Cerul va fi temporar ■ 
noros, favorabil ploii, slabe. Vînt mo- ■ 
derat. Temperatura în scădere ușoară, I

8,45 Mugurel ele cîntec românesc
9,15 Teleșcoală

10,00 Concert educativ
11.40 închiderea programului
19,00 Telejurnal • Țara în ajunul ma

relui forum
19.40 Tele rama
20,10 Versuri și cîntece. Noi creații și 

manifestări dedicate Congresului 
al XII-lea

20.25 Pagini alese din croația muzicală 
românească • Marțian Negrea — 
Rapsodia a II-a

20,45 Clubul tineretului
21.80 Telejurnal * Sport
22,00 închiderea programului

cinema
• Omul care ne trebuie : SCALA
— 9,15: 11.30; 13,45; 16; 18,15: 20,15.
• Ecaterina Teodoroiu : PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16.45: 19.30.
• Speranța : CAPITOL — 9; 11,15; 
13,30; 15.30; 17,45: 20.
• Caddie : FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Columna : BUCUREȘTI — 9.15: 
12,15; 15,30; 18,45.
• Pe aripile vîntuîui : LUCEA- 
FARUL — 10; 14,30; 18.30.
• Ora zero : LIRA —- 16; 18; 20, 
COTROCENI — 15: 17,30: 20.
• Ultimul post de control : CI
NEMA STUDIO — 10; 13; 16; 19.
• 39 de trepte : FESTIVAL — 9; 
11.15; 13,30; 15,45: 18; 20.15. MO
DERN — fi; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

20,15. FLAMURA — 9: 11.15: 13.30; 
15,45; 18; 20,15.
• Diamantele negre : VICTORIA
— 9; 12; 15,30; 19.
• Mere roșii : CENTRAL — 15; 
17,15; 19,20,
n Pălărie tare și nas de cartof — 
9: 11; 13; 15,15, Porțile albastre ale 
orașului — 18: 20 : DOINA.
• Filip cel bun : TIMPURI NOI
— 9.30; 11,30; 13,30; 15; 17,15; 19,30.
• Vis de dragoste : FEROVIAR
— 9; 12; 15,30; 19.
• Adio, dar rămin cu tine : EX
CELSIOR — fi; 11.13: 13.30; 15,45; 
18; 20,15.
• Doctorul Bethune : GRIVIȚA r-
9: 11,15; 13,30; 15.45; 13; 20,15,
MUNCA — 15,30; 17,43: 20.
• Luca cel sărac : BUZEȘ.TI —
15,30: 17,45; 20, AURORA — 9;
11,15: 13.30: 13.45; 18: 20.
• Nick Carter superdetectiv ; 
DACIA — fi; 11,15; 13-30; 15,45; 10; 
20.

• Teatrul cel mare : BUCEGI — 
16; 18; 20.
• Severino : DRUMUL SĂRII — 
.16: 18; 20.
• Jachetele galbene : FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19,30, FLACARA — 
15.30: 17.45: 20.
• Ulzana, căpetenia apașilor :
CIULEȘTI — 9: 11; 13.15: 15,30;
17.45; 20.
9 Ultima frontieră a morții : PA
CEA — 16: 18; 20. VIITORUL — 
15.30; 17,43: 20.
• Vlad Țepeș : MELODIA — 9:
12; 15,30; 19.
• Cineva ca tine : FLORE A SC A
— 9; 11; 13; 15.30: 17.45 : 20.
• Acolo unde nu zboară pescăru
șii î GLORIA — 9; 11,13; 18,30;
15,45; 18; 20.15.
• Uraganul vine de la Navaro-
ne : VOLGA — fi:. 11 30: 14; 16,45: 
19.30. MIORIȚA — fi; 11.30; 14;
16,30; lfi.

Maiestății Sale QABUS BIN SAID
Sultanul Omanului

Cu prilejul Zilei naționale a Sultanatului Oman doresc să vă adresez cor
diale felicitări, precum și urări de sănătate și fericire personala, de. prosperi
tate și progres poporului țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

O importantă expoziție deschisă ieri în Capitală
I ___________________________________ ____ ___ __________ __  -................  -

„Sistematizarea localităților, dezvoltarea construcțiilor 
de locuințe și clădirilor social-culturale“

i

în cinstea Congresului al XII-lea 
a! partidului, ieri s-a deschis în Ca
pitală, in sala Dalles, expoziția „Sis
tematizarea localităților, dezvoltarea 
construcțiilor de locuințe și clădiri
lor soeial-culturale". Organizată de 
Comitetul pentru problemele consi
liilor populare împreună cu comite
tele executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului 
București, expoziția ilustrează bo
gata activitate desfășurată în dome
niile sistematizării și dezvoltării lo
calităților urbane și rurale de la 
Congresul al XI-lea al partidului și 
pină in prezent.

Prin schițe, machete, detalii și pro
iecte este prezentată în mod sugestiv 
intensa activitate desfășurată în 
întreaga țară, sub conducerea direc
tă și permanentă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, pentru înfăptuirea pri
mei etape a programului național de

sistematizare, pentru edificarea noi
lor construcții de Ia orașe și sate In- 
tr-o concepție profund științifică, de 
perspectivă, ancorată in realitățile 
specifice și concrete ale țării noas
tre. în anii care au trecut de la Con
gresul al XI-lea al partidului au fost 
aprobate schițele de sistematizare 
pentru 236 municipii și. orașe, 129 
viitoare centre urbane, 139 zone și 
platforme industriale, 139 zone cen
trale din orașe și municipii și 2 705 
comune.

Expoziția prezintă, de asemenea, 
bogatul program de construcții de 
locuințe și social-culturale ce urmea
ză a fi înfăptuit. în conformitate cu 
prevederile documentelor programa
tice ale Congresului al XII-lea, in 
cincinalul următor. Incepind de ieri 
și pină la 30 noiembrie, publicul are 
posibilitatea să viziteze zilnic, intre 
orele 9—13 și. 15—19, această impor
tantă expoziție. (C. Friescu).

• SPORT © SPORT • SPORT • SPORT
în campionatul european de rugbi

ROMÂNIA — POLONIA
Selecționata de rugbi a țării noas

tre debutează astăzi in noua ediție a 
campionatului european pentru „Cupa 
F.I.R.A.", intilnind, in Capitală, re
prezentativa Poloniei.

Jocul va începe de la ora 13,30. pe 
stadionul Ciulești și va fi arbitrat 
de spaniolul Julio Segurola.

Formația noastră pentru meciul de 
azi se prezintă astfel : Simion — 
Aldea, Zamfirescu I, Constantin, 
Motrescu — Podârescu, Suciu — Mu- 
rariu, Dumitru, Stoica — Pintea, M. 
Ionescu — C. Dinu, Munteanu, Scar- 
lat.

Azi, pe stadionul Dinamo
ROMÂNIA

Astăzi, de Ia ora 14, echipa de fotbal 
a României joacă ultimul său meci 
în preliminariile campionatului eu
ropean interțări — grupa a III-a 
cu echipa Ciprului.

Precedenta întîlnire oficială între 
cele două formații a avut loc pri
măvara trecută, la Limassol, și s-a 
încheiat cu scorul de 1—1 (1—1).

Formația noastră pentru jocul de 
astăzi va l'i următoarea : Cristian — 
Tilihoi, Sameș, Nicolae, Munteanu —

★
Uniunea europeană de fotbal 

(U.E.F.A.) a stabilit ca finala „Cu
pei campionilor europeni" să aibă 
loc la 28 mai 1980 la Madrid, pe 
ștadionul „Santiago Bernabeu". Fi
nala „Cupei cupelor" a fost progra
mată să se desfășoare la 14 mai. anul 
viitor, la Bruxelles, pe stadionul 
„Heysel".

Finala „Cupei U.E.F.A." se va 
disputa în două „manșe" (tur-retur) 
pe terenurile echipelor finaliste. Nu 
au fost stabilite datele acestei finale.

Astăzi. în orașul suedez Malmoe se 
desfășoară prima ..manșă" a finalei 
„Cupei intercontinentale" la fotbal 
în care se întllnesc formațiile F.C. 
Malmoe și Olympia (Paraguay). După

„Trofeul Carpați“
în penultima zi a competiției fe

minine de handbal „Trofeul Carpați", 
ce se desfășoară in Sala sporturilor 
din Brașov, echipa României a în
trecut cu scorul de 13—12 (7—5) re
prezentativa R.D. Germane, la capă
tul unui joc spectaculos de excelentă 
factură tehnică. Alte rezultate : Bul-

• La Budapesta a început turneul 
final al „Cupei campionilor europeni" 
la popice. După desfășurarea între
cerilor din prima zi, la masculin 
conduce Fei-encvaros Budapesta cu 
2 733 pd, urmată de echipele K.C. Rot 
Weiss Sandhausen (R.F. Germania) 
cu 2 612 pd și Aurul Baia Mare cu 
2 595 pd.

La feminin, pe primul loc se află 
K.K. Celje (Iugoslavia) — 1 232 pd. 
urmată de Laromet București cu

— CIPRU
Boloni, Beldeanu. Mulțescu — Cri- 
șan, Cămătaru, Răducanu (rezerve : 
Bucu, M. Zamfir, Bălăci, Augustin, 
Cîrțu, Terheș).

Meciul va fi arbitrat de o brigadă 
cehoslovacă, la centru — D. Krohnan. 
Televiziunea va transmite direct jo
cul, de la ora 14 ; la radio, pe pro
gramul I se va transmite, incepind 
de la ora 15, partea a doua a me
ciului.

★
cum se știe, echipa suedeză înlocu
iește in această competiție formația 
engleză Nottingham Forest, care a 
renunțat, din cauza calendarului în
cărcat, să concureze la cucerirea tro
feului.

Returul finalei F.C. Malmoe — 
Olympia va avea loc la Asuncion, 
la o dată ce urmează să fie fixată 
săptămina viitoare.

Disputat simbătă la Udine, in fața 
a 32 000 de spectatori, meciul amical 
de fotbal dintre selecționatele Italiei 
și Elveției s-a încheiat cu scorul de 
2—0 (2—0) in favoarea jucătorilor 
italieni. Au marcat Graziani (min. 
25) și Tardelli (min. 39).

la handbal feminin
garia — Polonia 18—12 (8—8) ;
U.R.S.S. — România B 13—12 (7—7). 
în clasament conduce România cu 7 
puncte, urmată de R.D. Germana cu 
6 puncte. Turneul se incheie astăzi 
cu meciurile : România B — Bulga
ria : România — Polonia și U.R.S.S. 
— R.D. Germană.

i î n d u r i
1 227 pd și Carl Zeiss Jena (R.D. Ger
mană) — 1 211 pd.

• în ..Cupa ligii europene" la te
nis de masă, echipa Franței a învins 
cu 4—3 selecționata Poloniei. După 
desfășurarea acestei întilniri. in cla
sament conduce reprezentativa Un
gariei. urmată de echipele Ceho
slovaciei. Iugoslaviei. Suediei, Fran
ței, Angliei, Poloniei și R.F. Germa
nia.

Ziarul „Scînteia“ apare și mîine
19 noiembrie

• Găină sau vultur : POPULAR 
— 15.30; 17,30; 19.30.
• Lovitură pe la spate : COS
MOS ~ 15.30; 17,30: 19,30.
• Frați de cruce : TOMIS — 9;
11.15: 13.30; 13,45: 18; 20.15.
• Deducțiile colonelului Zorin : 
ARTA — 9; 11.15; 13,30; 15.43: 18: 
20.15.
• Mihail, cline de circ : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : O scrisoare pierdu
tă — 11: 19.30. (sala Atelier) : 
Aventură în banal — 10.30, Trei 
pe o bancă — 15,30, Poezie, muzi
că, dans — 19.
• Filarmonica „George Enescu*'

(Ateneul Român) : Concert sim
fonic pentru elevii școlilor gene
rale. Dirijor : Nicolae Racu -- 11.
• Opera Română : Motanul încăl
țat — 11, Spărgătorul dc nuci — 
19.
• Teatrul ele operetă : Singe vie- 
nez —• 10.30. Silvia —• 19.30.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra-* (sala Schitu Măgureanu) : 
Răceala — .10,30, Conu Leonida 
față cu reacțiunea și Art. 214 —
19.30, (sala Grădina Icoanei) : 
Anecdote provinciale — 15. inter
viu — 19,30.
9 Teatrul Mic : Se ridică ceața
— 19.30.
• Teatrul de comedie : Plicul —■ 
10. Opus unu... singur — 15, Ză
păcitul — 19,30.
• Teatrul ,.Nottara“ (sala Ma- 
gJ16ru) : Cinci romane de amor
— .10, Jocul vieții și al morții —
19.30. (sala Studio) : Ultima cursă
— 10,30. Scoica de lemn — 15,30, 
Inele, cercei, beteală — 19.

• Teatrul Ciulești (sala Majestic): 
Dragosfe periculoasă — 10. ...Eseu
— 19,30. (sala Giuleșt.1) : Cocoșe- 
lul neascultător — 10. Comedie 
fără titlu — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cel 
care primește palme — n, iubiri
— 18.30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase*4 (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy! — 11: 19.30.' (sala 
Victoria) : Costică, ne vede lu
mea ! — 16, Nevestele vesele din 
Boema — 19,30.
• Teatrul ..Ion Vasllescuu : Ucu- 
Uitueu — 10, Petrecere fără chef
— 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă4' : Albă 
ca zăpada și cei 7 pitici — 10.30, 
...Și cu Daniela, zece ! — 17.
• Teatrul ..Țăndărică" : Elefănțe- 
lul curios — 10; 12.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
A treia țeapă — 19,30.
• Circul București : „Vivat ata
cul !“ — 10; 16; 19,30.
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„NICOLAE CEAUȘESCU-PROEMINENTĂ PERSONALITATE 

POLITICĂ, STRĂLUCIT GÎNDITOR Șl MILITANT REVOLUȚIONAR" 
MĂRTURII ALE INTERESULUI INTERNAȚIONAL ȘI ÎNALTEI PREȚUIRI FAȚĂ DE OPERA TEORETICĂ

A SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Vnul din izvoarele principale ale prestigiului crescînd al României 

socialiste pe arena mondială îl constituie activitatea teoretică a Parti
dului Comunist Român, vasta operă creatoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Pe toate meridianele globului se manifestă interesul cel mai 
viu, se acordă o înaltă prețuire gîndirii social-politice a secretarului ge
neral al partidului, contribuției remarcabile a P.C.R. la îmbogățirea 
tezaurului teoretic al gîndirii revoluționare, la afirmarea noilor principii 
și norme de relații în viața internațională.

Răspunzind. acestui interes al opiniei publice, dorinței de cunoaștere,

din sursă directă, a concepțiilor și ideilor președintelui României, în 
diferite țări ale lumii apar, in edituri prestigioase, în toate limbile de 
circulație internațională și în alte limbi, volume conținind selecțiuni de 
texte din opera, tovarășului Nicolae Ceaușescu — rapoarte, expuneri, 
cuvîntări, articole, interviuri. La acestea se adaugă cărțile ce apar 
peste hotare, scrise de autori din țările respective, consacrate vieții și 
operei tovarășului Nicolae Ceaușescu, politicii interne și externe a Parti
dului Comunist Român, impresiilor produse de realizările României pe 
plan intern și internațional.

Vocație universală

în cei cinci ani de la Congresul al Xl-lea au apărut peste hotare 
44 VOLUME consacrate vieții și operei tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
realizărilor României socialiste; NUMĂRUL TOTAL AL ACESTOR LUCRĂRI 

RIDICINDU-SE LA PESTE 70 IN 18 LIMBI DIFERITE
• ANGLIA. „Nicolae Ceaușescu - efortul de 

o crea o Românie modernă".
• BRAZILIA. „Nicolae Ceaușescu - Cuvinte 

către America de sud".
• R. A. EGIPT. „Ceaușescu, România și ara

bii" ; „Ceaușescu - eroul României".
• R. D. GERMANA. „Nicolae Ceaușescu - 

Scrieri alese".
• FRANȚA. „Ceaușescu".
• GRECIA. „Nicolae Ceaușescu - pace și 

colaborare în Balcani și in întreaga lume" ; 
„Demiurgul României noi" ; „Democratizarea 
relațiilor internaționale" ; „Promotorii prieteniei 
eleno-române" ; „Nicolae Ceaușescu - România 
și lumea contemporană" (Vol. I, II, III).

• INDIA. „Nicolae Ceaușescu - o viață de 
un dinamism fără seamăn, dedicată cauzei sluji
rii poporului român, păcii și colaborării interna

ționale" ; „Nicolae Ceaușescu despre problemele 
politice internaționale majore" ; „Nicolae 
Ceaușescu despre problema naționalităților" ; 
„Misiune de prietenie" (consacrat vizitei în opt 
țări africane).

• ISRAEL. „Ceaușescu al României".
• ITALIA. Nicolae Ceaușescu : „Scrieri alese" 

(Vol. V, VI, VII, VIII, IX) ; „Noul curs pentru o 
colaborare internațională" ; „A 80-a aniversare o 
creării partidului politic al clasei muncitoare din 
România" ; „Nicolae Ceaușescu - Să schimbăm 
lumea. Pentru o nouă ordine internațională" ; 
„Momente ale istoriei poporului român" ; „Pen
tru o lume mai dreaptă, mai bună".

• IUGOSLAVIA. „Documente ale Partidului 
Comunist Român".

• JAPONIA. „România, Nicolae Ceaușescu. O 
politică de pace și cooperare internațională" ; 
„Nicolae Ceaușescu - drumul spre pacea lumii".

• KUWEfT. „Nicolae Ceaușescu - studiu des
pre președintele României".

• LIBAN. „Lumea arabă de la Mashrek la 
Maghreb văzută de președintele Nicolae 
Ceaușescu".

• MEXIC. „România în fața lumii contem
porane" ; „Nicolae Ceaușescu — 60 de ani de 
viață și de luptă".

• PAKISTAN. „Nicolae Ceaușescu - România 
- realități și perspective" ; „Noua ordine eco
nomică și politică internațională".

• POLONIA. „Nicolae Ceaușescu - Scrieri 
alese".

• PORTUGALIA. „Nicolae Ceaușescu - Româ
nia pe drumul socialismului" ; „Ceaușescu".

• SUEDIA. „Ceaușescu și România. Omul și 
patria sa".

• TURCIA. „Ceaușescu și România" ; „Imagi
nea de azi a României" ; „Ceaușescu, România 
și relațiile turco-române".

Pe toate meridianele - aprecieri elogioase
în prefețele la lucrările de mai sus, scrise de personalități politice 

prestigioase, de scriitori și publiciști de frunte din țările respective este 
relevată valoarea excepțională a ideilor și concepțiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Redăm cîteva din aceste aprecieri :

Adîncă înțelegere 
a realităților

„Prin intermediul acestei cărți, ci
titorul grec va putea cunoaște in 
mod. direct gîndurile ilustrului om 
politic român in legătură cu pro
blemele cruciale ale epocii noastre. 
Aceste ginduri coincid cu politica 
externi a Republicii Socialiste 
România. Sintem datori să apre
ciem in mod deosebit felul în care 
această personalitate politică proe
minentă. răminind credincioasă teo
riei sale filozofice, concepe proble
mele internaționale atit de larg, cu 
o asemenea înțelegere a realității 
istorice și cu atita justețe și uma
nism".

Acad. Constantin TSATSOS 
președintele Republicii Elene

Promotor 
al destinderii

„Am scris această prefață cu 
multă emoție in amintirea unei 
intilniri care m-a mișcat profund, 
întrucit pentru un om politic fran
cez întilnirea cu președintele 
Nicolae Ceaușescu constituie un 
fapt esențial nou. Consider că mulți 
dintre concetățenii mei francezi, 
citind-o, vor dori să meargă la fața 
locului să-i cunoască pe români și 
să înțeleagă mai bine concepția lor

politică internațională, foarte im
portantă, care deschide mari per
spective destinderii".

Alain POHER
președintele Senatului francez

Neobosit, în slujba 
principiilor egalității 

și demnității
„Pe drept cuvînt, Nicolae 

Ceaușescu relevă în volum valoa
rea relațiilor pe care le întreține 
P.C.R. cu toate partidele comu
niste și muncitorești, cu partidele 
socialiste, social-democrate și pro
gresiste, cu toate forțele demo
cratice. colaborarea cu acestea fiind 
considerată necesară și posibilă. 
Criteriile fundamentale puse la 
baza acestor relații sint cele ale 
egalității și demnității, respectului 
independenței fiecărui partid, drep
tului și îndatoririi de a-și elabora 
de sine stătător propria linie po
litică, propria sa strategie, aplicînd 
creator principiile generale ale 
socialismului la realitatea specifică 
a țării in care-și desfășoară acti
vitatea. Călăuziți de ceea ce am 
citit — și de ceea ce știm din con
tacte directe — nu putem decit să 
recunoaștem și să apreciem contri
buția pe care Nicolae Ceaușescu a 
avut-o, o are și — ne dorim a-

ceasta — va continua să o aibă 
timp de mulți ani la afirmarea 
tot mai amplă a ideilor socialis
mului".

Luigi LONGO
președintele Partidului Comunist 
Italian

Esența unei politici: 
poporul - stăpîn 

pe destinele sale
..De cind se află la condu

cerea țării, președintele Nicolae 
Ceaușescu a promovat o politică de 
sprijinire fără echivoc a afirmării 
puternice a voinței popoarelor de a 
pune cu hotărire capăt scopurilor 
și ambițiilor de dominație impe
rialiste, colonialiste și neocolonia* 
lisțe. Crezul său este acela că po
porul unei țări este singurul stăpin 
al bogățiilor ei naționale, al desti
nului său, care trebuie să-și asigure 
dezvoltarea economică și socială in 
mod liber și independent".

Prof. J. S. BRIGHT
scriitor și publicist indian

Chemare 
la unirea eforturilor 
pentru o pace justă

„Președintele României repre
zintă in modul cel mai strălucit 
spiritul lumii noastre contempo
rane. Filozofia sa. pe care o pre
zintă cu sinceritate și curaj, este 
apreciată de întreaga lume. Pre
ședintele Ceaușescu nu a încetat

niciodată să întreprindă noi și noi 
pași pe calea unirii eforturilor ge
nerale pentru o pace justă și dura
bilă în lumea noastră de azi, ba
zată pe respectarea unității și in
tegrității teritoriului fiecărui stat, 
în conformitate cu dreptul inter
național, fără nici un amestec tn 
afacerile interne".

Sayed ZAKI
secretar general a.i. al C.C. 
al Uniunii Socialiste Arabe 
(Egipt)

Patriot și militant 
revoluționar

„In personalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu se contopesc 
convingerile comuniste și tradițiile 
românești, o gindirc materialist- 
dialectică de talie mondială și pa
triotismul, cu alte cuvinte OMUL 
ȘI PATRIA SA".

Per Olof EKSTROM 
scriitor suedez

Inițiative 
de larg răsunet

„Președintele Ceaușescu are con
cepții politice remarcabile in dome
niul politicii internaționale, de
pune eforturi impresionante pen
tru pacea lumii și a devenit o 
mare personalitate in relațiile in
ternaționale. Noi. japonezii, acor
dăm o mare atenție inițiativelor 
sale politice pe plan internațional".

Tsuneo IKEDA
președintele editurii „Kobushna"

JiisibBi de-: Ca Ier:

HICOLM ceaușescu 
The Effort to Create 
a Modern Somomo

Stritti scelti 
1978

I-------------------------------------------
• Este semnificativ că în multe țări publicarea texte

lor selectate din operele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a căpătat un caracter sistematic, pubiicindu-se serii de 
volume. Astfel, în Italia, în colecția „SCRIERI ALESE" 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, au apărut pînă 
acum 9 volume ; in Grecia, în ciclul „ NICOLAE 
CEAUȘESCU - ROMÂNIA Șl LUMEA CONTEMPORANĂ" 
au apărut pînă acum 3 volume.

• In diferite țări, cu ocazia aparițiilor volumelor 
consacrate vieții și operei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au avut loc manifestări, în cadrul cărora 
personalități politice și culturale marcante din țările 
respective au relevat semnificația evenimentului edito
rial, contribuția acestor lucrări la mai buna cunoaș
tere reciprocă, la prietenia și colaborarea între popoa
rele român și popoarele respective, la cauza păcii și 
progresului în lume.

Grupaj realizat de I. FÎNTINARU

Ample manifestări consacrate înaltului forum al partidului nostru

„Congresul al Xll-lea al P.C.R - 
eveniment istoric în viața României"

AiGEIUTIILE DE PRESĂ
_____. w

pe scurt
In aceste zile, in numeroase țări continuă manifestările dedicate 

Congresului al XU-lea al Partidului Comunist Român, căruia. diferite 
ziare, posturi de radio, de televiziune ii consacră articole, editoriale, 
ample emisiuni care îi subliniază semnificația istorică in viața poporu
lui nostru.

La ambasadele țării noastre din 
-sEI.TING, BERLIN. CIUDAD DE 
Mexico, washington, lusaka

-au desfășurat conferințe de presă. 
Au luat parte persoane oficiale, nu
meroși ziariști și corespondenți 
străini acreditați in țările respective, 
membri ai corpului diplomatic. Șefii 
misiunilor diplomatice românești' au 
prezentat realizările obținute de po
porul nostru sub conducerea. partidu
lui. principalele jaloane ale dezvol
tării economiei și societății noastre,.

Presa, posturile de radio din R.P.D. 
COREEANA au inserat ample rela
tări care evidențiază realizările po
porului român în construcția socia
listă, adeziunea totală și unanimă a 
oamenilor muncii din țara noastră 
față de proiectele documentelor care 
vor fi adoptate de Congres.

SOFIA. Ziarul „Rabotnicesko Delo“, 
organul central al C.C. al P.C. Bul
gar. publică articolul „Complexul in- 
vățămint-știmțâ-producție", in care se 
scoate in evidență importanța acor
dată în proiectele de documente ale 
celui de-al Xll-lea Congres al P.C.R. 
dezvoltării învățămintului și științei 
io țara noastră, pregătirii cadrelor ne
cesare economiei naționale. Subliniind 
că m orientarea învățămintului din 
țara noastră o importanță deosebită 
se acordă legării acestuia cu practica, 
precum și împletirii învățămintului cu 
activitatea de cercetare, autorul ar
ticolului scrie, intre altele : „în anul 
de învățămint precedent profesorii și 
studenții din România au contribuit 
la realizarea a circa 1 000 de proiec

te pentru mașini și instalații și la in
troducerea in producție a 150 de teh
nologii noi".

MEXIC. La Comitetul Central al 
Partidului Comunist Mexican a avut 
loc o adunare cu șefii și activul co
misiilor C.C. al P.C.M., avînd ca prim 
punct al ordinii de zi tema : „Con
gresul al XU-lea al P.C.R. — eveni
ment de importanță istorică pentru 
comuniștii și întregul popor român". 
Adunarea a fost prezidată de Marcos 
Leonel Posadas, membru al Comisiei 
Executive și al Secretariatului C.C., 
responsabil al Comisiei cu probleme
le internaționale a C.C. al P.C.M. El 
a expus pe larg conținutul proiecte
lor de documente care vor fi dezbă
tute și aprobate de Congresul P.C.R. 
El a subliniat apoi raporturile de. 
strînsă prietenie, colaborare și soli
daritatea statornicite între P.C.R. și 
P.C.M., caracterizate prin stimă, în
credere și respect reciproc, con
tribuția hotăritoare pe care au 
avut-o la dezvoltarea și întărirea 
acestor relații întîlnirile și convorbi
rile dintre secretarul general al 
P.C.R.. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
și secretarul generai al C.C. al P.C.M., 
Arnoldo Martinez Verdugo.

Ambasada română a oferit Centru
lui universitar din LUXEMBURG 
un set din operele președintelui 
Nicolae Ceaușescu. precum și proiec
tele de documente ale Congresului 
al Xll-lea al P.C.R., cărți politice și 
volume ilustrind istoria patriei.

Asociația de prietenie Marea Bri- 
tar.ie — România a organizat la 
LONDRA o „seară românească". 

Harry Francis, președintele asocia
ției, a menționat succesele obținute de 
poporul nostru, relevind că obiectivele 
fundamentale ale dezvoltării ’ viitoa
re a României au ca scop creșterea 
nivelului de trai. întărirea indepen
denței și suveranității naționale, pro
movarea consecventă a principiilor de 
colaborare internațională cu toate 
statele.

La BERNA a avut loc o gală de 
filme documentare, care au prezentat 
o serie de realizări ale economiei ro
mânești.

La Biblioteca română din NEW 
YORK a fost deschisă expoziția do
cumentară de fotografii „România — 
azi", ce înfățișează semnificative as
pecte ale unei țări în plin progres.

Toate cotidianele centrale din R. P. 
UNGARA publică! știri consacrate a- 
propidtului Congres al P.C.R. în legă
tură cu proiectul de Directive pri
vind dezvoltarea economico-socială a 
României, „Magyat Nemzet" arată că 
„în perioada 1981—1985 se va pune un 
accent mai mare decit pină în pre
zent pe dezvoltarea ramurilor indus
triale care necesită un consum mai 
mic de energie, pe creșterea și 
lărgirea producției proprii de ma
terii prime, in special a celor e- 
nergetice, în scopul reducerii trep
tate a dependenței față de piețele 
externe de materii prime". Relatări 
asemănătoare inserează ziarele „Nep- 
szabadsag", „Magyar HitTap" și 
„Nepszava".

ATENA. „Nicolae Ceaușescu — 
mesager al păcii și colaborării intre 
popoare" este titlul sub care ziarul 
grec „To Vima" prezintă eforturile 
depuse de șeful statului român pen
tru destindere în lume, pentru in
staurarea unei noi ordini politice și 

economice internaționale, pentru pace 
și colaborare între popoare. „Condu
cătorul român Nicolae Ceaușescu, 
subliniază ziarul, se distinge astăzi 
ca o importantă personalitate politi
că a lumii postbelice. Lupta sa pen
tru pace și colaborare între popoare 
nu se rezumă numai la spațiul mult 
încercat al Balcanilor. Această luptă 
a președintelui Ceaușescu vizează o 
cauză generală, pacea întregii lumi. 
Acțiunile președintelui Nicolae 
Ceaușescu, desfășurate Ia scară mon
dială. se înscriu în istoria politică 
modernă ca o importantă contribuție 
Ia pacea lumii". In încheiere, ziarul 
grec arată : „Cu perspicacitatea 
ideologului care vede departe, pre
ședintele Ceaușescu a surprins în în
treaga sa plenitudine marea proble
mă a veacului nostru, s-ar putea 
spune a. tuturor secolelor, de a cărei 
soluționare depinde supraviețuirea 
speciei umane :■ problema dezvoltării 
țărilor în curs de dezvoltare".

HELSINKI. Sub titlul „România pe 
drumul dezvoltării", ziarul finlandez 
„Kansan Uutiset" publică un articoi, 
subliniind că „in ultimii zece ani 
România a înregistrat un ritm foarte 
înalt de dezvoltare, fapt oglindit in 
cifrele de plan cu care se va încheia 
cincinalul actual".

Ziarul „Al Ahram", din EGIPT, 
dedică un articol construcțiilor de lo
cuințe din țara noastră. în articol se 
apreciază că „țările in curs de dez
voltare, printre care și Egiptul, pot 
beneficia de experiența României în 
rezolvarea problemei locuințelor", 
subliniindu-se că in perioada de la 
cel de-al doilea război mondial pînă 
in 1976 România a reușit, printr-o 
planificare științifică și fermă, să 
construiască nu mai puțin de 84 de 
noi orașe.

(Agerpres)

REUNIUNEA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI O.N.U.D.I. (Organi- 
[ zația Națiunilor Unite pentru dezvoltare industrială) - care a avut ca
’ scop pregătirea Conferinței generale a O.N.U.D.I., programată să se des

fășoare in perioada 20 ianuarie - 8 februarie anul viitor la Delhi - și-a 
l încheiat lucrările Io Viena. Conferința din capitala Indiei va dezbate pro

bleme legate de dezvoltarea cooperării internaționale in domeniul indus
trial și accelerarea procesului de industrializare a statelor care și-au do- 
bîndit recent independenta.

DELEGAȚIA de partid și de 
STAT A R. D. GERMANE, condusa 
de Erich Honecker, secretar general 

I al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat, și-a încheiat, 
simbătă, vizita oficială de prietenie 
în R.D.P. .Yemen. Au fost semnate 
„Tratatul de prietenie și colaborare 
dintre Il.D. Germană și R.D.P. Ye- 

j men", un acord de cooperare econo- 
I mică și tehnico-științifieă pină in 
, 1985, precum și alte documente.

REZOLUȚIE A O.N.U. Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat, cu 
132 de voturi pentru, unul impo- 

I trivă (Israelul) și o abținere (Papua 
— Noua Guinee), proiectul de re- 

I zoluție, aprobat anterior in Comi- 
i tetul politic special, referitor la de

cizia de expulzare a primarului 
arab al orașului Nablus. In docu- 

I ment este exprimată îngrijorarea 
statelor membre față de situația 
creată în teritoriile ocupate de Iș- 

I rael, ca urmare a acestei decizii, 
cerindu-se autorităților israeliene 
să anuleze măsura respectivă.

NUMIRE. Președintele Statelor 
I Unite, Jimmy Carter, l-a numit pe 
I Philip M. Klutznick in funcția de 

ministru al comerțului.

CEL DE-AL IV-LEA CONGRES 
AL SCRIITORILOR SI ARTIȘTI
LOR CHINEZI s-a. desfășurat la 
Beijing. La încheierea reuniunii, 
cei 3 200 participanți au fost satu
rați de Hua Guofeng, președintele 
C.C. al P. C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al li. P. Chineze.

PLENARA C.C. AL P.C. ITA
LIAN și-a încheiat lucrările la 
Roma. în cadrul plenarei au avut 
loc dezbateri pe marginea rapoar
telor privind ..Inițiativele P.C.L in 
sprijinul destinderii internaționale 
și al dezarmării", prezentat de 
Giancarlo Pajetta. membru al Di
recțiunii P.C.L, și „Activitatea poli
tică și dș masă a partidului în do
meniile economic și social", pre
zentat de Gerardo Chiaromonte, 
membru al Direcțiunii și al Secre
tariatului P.C.I. Plenara a aprobat 
m unanimitate cele două rapoarte, 
în. încheierea lucrărilor a luat cu- 
vintul EnriCo Berlinguer, secretar 
general al P.C.I.

ALEGEREA PREȘEDINTELUI INTERIMAR AL BOLIVIEI. Membrii | 
celor două camere ale Congresului Boliviei (parlamentul), reuniți in se- , 
siune extraordinară, au aids în unanimitate pe Lidiă Gueiler Tejada pre
ședinte interimar al țării, Simbătă, președintele interimar a depus jură- ț 
mintul in fața parlamentului, după care a dispus ridicarea stării de ur- I 
gență in întreaga țară. Lidia Gueiler Tejada este prima femeie din istoria 
țării care deține funcția supremă in stat. .1

CEL DE-AL XXXVI-LEA CON
GRES AL P.C. DIN MAREA BRI- i 
TANIE, care a avut loe la Londra, 
a reales in funcția de președinte al 1 
partidului pe Mick McGahey, iar in ( 
cea de secretar general pe Gordon 
McLennan.

COMUNICATUL COMUN HIS- I 
PANO-POLONEZ. publicat la în
cheierea vizitei efectuate la Madrid 
de ministrul afacerilor externe ăl . 
Poloniei, Emil Wojtaszek, relevă j 
importanța pe care părțile o acordă i 
Conferinței pentru securitate și coo
perare in Europa și reafirmă hotă- I 
rirea celor două guverne de a spri- j 
jini in continuare toate eforturile 
în direcția realizării dezarmării ge- i 
nerale.

O CONFERINȚA CONSACRATA , 
PROBLEMELOR DEZVOLTĂRII 
INDUSTRIALE A ȚĂRILOR ARA- | 
BE se desfășoară la Alger. Partici
pă reprezentanți din 20 de state - 
arabe, o delegație a Organizației i 
pentru Eliberarea Palestinei, pre
cum și invitați reprezentind 40 de . 
organizații interarabe și internațio
nale. O atenție deosebită este acor- I 
dată căilor de dezvoltare a colabo
rării țărilor arabe în domeniul in
dustrializării.

RESTABILIREA RELAȚIII-OR , 
DIPLOMATICE intre Iran și Libia 
s-a anunțat oficial la Teheran. 1
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