
SUCCES DEPLIN CONGRESULUI AL XII-LEA AL PARTIDULUI
MARELE FORUM AL COMUNIȘTILOR, AL ÎNTREGULUI POPOR I

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLIX Nr. 11583 Luni 19 noiembrie 1979 6 PAGINI —30 BANI

NICOLAE CEAUȘESCU 
„România pe drumul construirii 
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VOLUMUL 18
Idei călăuzitoare pentru activitatea întregului partid,

O urare 
de

izvorîtă 
inimi și

din 22 milioane 
conștiințe»

a întregului popor, contribuție de preț la dezvoltarea
tezaurului gîndirii și practicii revoluționare

Timpul epopeic pe care il trăim 
va marca pe fila calendarului zi
lei de azi un fapt de o crucială 
importanță pentru prezentul și vii
torul patriei noastre socialiste: 
deschiderea lucrărilor celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, eveniment de o 
amploare și o rezonanță covirșl- 
toare — marele forum al comuniș
tilor fiind chemat să jaloneze in 
istoria României o treaptă nouă, 
marcantă spre viitorul mereu as
cendent al eroicului nostru popor.

Suflet din sufletul poporului, trup 
din trupul lui, Partidul Comunist 
Român, Încercat și călit in focul 
luptelor revoluționare, numit pe 
drept cuvînt „Arhitectul patriei 
noastre socialiste", rămîne cheza- 
șul unic, nedezmințit al împlinirii 
tuturor năzuințelor și Idealurilor 
națiunii noastre socialiste. O de
monstrează strălucita Cartă a vii
torului României — programul 
științific elaborat și adoptat de cel 
de-al XI-lea Congres al partidului 
— o demonstrează rodnicul bilanț 
al Înfăptuirilor noastre de pînă 
acum, proiectele de documente ale 
celui de-al XII-lea Congres, am
plu dezbătute și aprobate de între
gul nostru popor, prilej cu care 
s-au afirmat incă o dată unitatea 
partidului, coeziunea sa interioară, 
identitatea supremă de cuget, de 
simțire și de faptă dintre partid și 
popor, coeziunea Întregii societăți 
unită in jurul, partidului, al to
varășului Nicolae Ceaușescu. Parti
dul este garanția supremă că așa 
cum tot ceea ce ne-am propus pînă 
acum să înfăptuim pe strămoșeasca 
vatră a patriei noastre a fost — ca 
Intr-un sacru legămînt — respectat 
șl dus la bun sfîrșit, tot astfel, 
ceea ce de acum înainte vrem cu 
tărie, cu abnegație, cu nețărmurită 
dragoste și neprecupețit devota
ment să realizăm va fi mîine faptă 
concretă, realitate de necontestat, 
la cote și mai înalte și intr-un ritm 
șl mai impetuos.

Prin largul șl atotcuprinzătorul 
asentiment al tuturor oamenilor 
muncii, al comuniștilor și tuturor 
cetățenilor țării, prin adeziunea 
tuturor la documentele Congresului 
al XII-lea, marele forum al comu
niștilor care-și deschide astăzi lu
crările in Capitală se constituie cu 
adevărat in forumul poporului ro-

Succes deplin 
XII-lea Congres 
Român!

mân, tribuna de exprimare a tot 
mai cutezătoarelor lui idealuri, a 
neclintitei sale hotărîri de a ridica 
România pe cele mai înalte culmi 
ale civilizației.

Dezbaterea șl aprobarea proiecte
lor programelor-directivă ale Con
gresului al XII-lea de către între
gul partid și întregul nostru popor 
au scos în evidență o unanimă do
rință exprimată cu ardoare de toți 
comuniștii, de toți cetățenii patriei: 
dorința și voința ca în înalta func
ție de secretar general al partidu
lui să fie reales cel mai iubit fiu 
al națiunii române, exponentul stră
lucit al intereselor și năzuințelor 
clasei muncitoare și întregului po
por, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
In felul acesta, delegații la Congres 
sint purtătorii unui nobil mandat 
de încredere, dragoste și devota
ment : acela al exprimării voinței 
poporului, cel ce nutrește o unică 
voință și un unic țel : a face totul 
pentru a înfăptui hotărîrile ce vor 
fi adoptate de Congres în numele 
înfloririi patriei, al făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, al înaintării ferme a României 
spre comunism.

Tocmai in această dovadă de 
unanimă voință se exprimă in mo
dul cel mai elocvent temeinicia și 
amploarea indisolubilei legături 
dintre partid și popor. In realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Înalta funcție de secretar general 
al partidului, comuniștii, poporul , 
român văd garanția sigură a înfăp
tuirii neabătute a Programului 
partidului, a hotărîrilor ce vor fi 
adoptate de Congresul al XII-lea, a 
obținerii unor noi și strălucite iz- 
binzi în construirea societății so
cialiste si comuniste în țara noastră.

Perspectivele înălțătoare, pline 
de lumină deschise atit de plenar 
In fața României au la temelia lor 
marile realizări obținute pină acum 
de poporul român sub conducerea 
comuniștilor, hărnicia lui, entuzias
mul și elanul lui revoluționar. Dra
gostea de patrie, Încrederea nestră
mutată în ziua noastră de mîine, in 
partidul care și-a înscris pe steagul 
său de luptă împlinirea celor mai 
cutezătoare vise ale înaintașilor, 
bunăstarea și fericirea poporului, 
sint exprimate în urarea fierbinte 
ce Izvorăște din 22 de milioane de 
inimi și conștiințe !
lucrărilor celui de-al 

al Partidului Comunist

Deien de Mihail GION

In ambianța de Intensă eferves
cență politică, de avint creator cu 
care întregul popor, strîns unit în ju
rul partidului, al secretarului său ge
neral, întîmpină Congresul al XII-lea 
al P.C.R., un moment de înaltă semni
ficație în viața politico-ideologică a 
țării îl marchează apariția unui nou 
volum — al XVIII-lea — din 
seria de Opere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — „Româ
nia pe drumul construirii so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate".

în continuarea lucrărilor 
cuprinse în volumele anterioa
re, volumul al XVIII-lea apărut 
in Editura politică — in- 
cluzînd, în peste 700 de 
pagini, cuvlntări, expuneri, 
mesaje, interviuri din perioa
da martie-septembrie 1979 — 
se constituie într-o oglindă 
fidelă a vastei și multilatera
lei activități desfășurate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în conducerea operei de edifi
care a societății socialiste în 
România, ilustrlnd în mod 
pregnant meritele sale excep
ționale, rolul său determinant 
în elaborarea și transpunerea 
in viață a politicii interne și 
externe a partidului.

Volumul vădește aceeași 
profunzime a analizei și forță 
de generalizare a datelor și 
concluziilor oferite de practica 
socială, atît de caracteristice 
secretarului general al parti
dului, aceeași largă cuprin
dere șl originalitate în gîndire, 
aceeași viguroasă afirmare a 
spiritului creator, străin orică
ror judecăți simplificatoare 
sau închistări dogmatice. An
samblul volumului pune în 
evidență că ideile și tezele 
enunțate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, soluțiile pe care 
le preconizează pentru proble
mele vieții politico-sociale 
Izvorăsc dintr-o temeinică stăpînl- 
re a dialecticii revoluționare, din- 
tr-o bună cunoaștere a reali
tăților românești și ale lumii 
contemporane, din' descifrarea cu 
perspicacitate a cerințelor obiective 
ale dezvoltării societății, dintr-o 
înaltă receptivitate față de fenome
nele și procesele noi. Aceasta și con
feră, dealtfel, ideilor sale înalta va
loare principială și practică, în- 
scriindu-le ca prețioase contribuții 
la generalizarea experienței construc
ției socialiste, la îmbogățirea tezau
rului socialismului științific, a patri
moniului cunoașterii științifice șl 
creației istorice a epocii noastre.

Ca șl in volumele anterioare, o 
pondere importantă dețin și în acest 
volum problemele construcției eco
nomice, ale dezvoltării bazei tehnico- 
materiaie, de care depinde în mod 
hotârîtor progresul multilateral al 
țării. înfăptuirea exemplară a hotă
rîrilor Congresului al XI-lea și ale
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Conferinței Naționale, a prevederilor 
actualului cincinal polarizează și in 
acest al iV-lea și hotârîtor an al cin
cinalului atenția și preocupările secre
tarului general al partidului. în 
același timp, pe temeiul evaluării 
realiste a resurselor și necesităților 
dezvoltării In viitor a țării, al luării 
în considerare a noilor fenomene 
apărute în economia mondială, cum 
sînt accentuarea și prelungirea crizei 
economice, instabilitatea și inflația 
crescîndă din lumea capitalistă, criza 
energiei — fenomene care, în condi
țiile creșterii Interdependențelor din
tre economiile naționale ale diferi
telor țări nu pot să nu Influențeze

și dezvoltarea noastră economică — 
sînt fundamentate noi orientări, me
nite să călăuzească dezvoltarea eco- 
nomico-socială in continuare, să de
termine o etapă nouă, superioară in 
înfăptuirea Programului partidului. 
Deosebit de semnificativă in acest 
sens este cuvîntarea la Plenara co

mună a C.C. al P.C.R. și Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a Româ
niei din iulie a.c. Pentru dez
voltarea României în următo
rul cincinal și în perspectivă, 
secretarul general al partidului 
preconizează un șir de schim
bări in structura industriei, in 
sensul dezvoltării prioritare, 
intensive a ramurilor de înaltă 
tehnicitate, care necesit^ con
sumuri energetice cît mai re
duse și asigură valorificarea 
superioară a materiilor prime ; 
o puternică dezvoltare a bazei 
de materii prime, atît prin am
plificarea activității de cerce
tare geologică, descoperirea de 
noi rezerve, cît și prin gospo
dărirea mai rațională a celor 
existente, prin recuperarea și 
reutilizarea a 40—50 la sută 
din materialele folosite ; dez
voltarea bazei energetice și de 
combustibili — prin mai in
tensa valorificare a resurselor 
interne și aplicarea unor noi 
tehnologii energetice. Obiecti
vul major stabilit tn această 
privință este ca In viitorul 
deceniu România să devină 
Independentă din punctul de ve
dere al combustibilului și ener
giei, ceea ce, firește, va avea 
o excepțională importanță pen
tru independența economică și 
politică a țării.

Pe același plan cu asigurarea 
bazei de materii prime și 
energie, ca una din cele mai 
importante priorități tn dez
voltarea economică, este situa

tă dezvoltarea agriculturii — printr-o 
considerabilă accentuare a procesului 
de modernizare. O amplă fundamen
tare își găsește In volum necesitatea 
dezvoltării intense a întregii activi
tăți științifice și tehnice, concepută 
ca un factor de bază al înfăptuirii 
Programului partidului, o condiție 
sine qua non pentru a se putea ține 
pasul cu cerințele revoluției tehnico- 
științifice.

Orientări noi de mare însemnătate 
sînt conturate de secretarul general

Ada GREGORIAN
(Continuare in pag. a IV-a)

CONGRESUL DOISPREZECE E O TORTĂ

Astăzi, 19 noiembrie, în jurul orei 9, 
posturile de radio și televiziune vor transmite 
direct, de la Sala Palatului Republicii 
Socialiste România, ședința de deschidere 
a celui de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Cind urci cu pas viteaz ți nu de-abuț, 
Te mai oprești pe-o treaptă de piatră, din urcuș, 
Și-nconjurat de-ai tăi și de mulfime, 
Masori cît a rămas din înălțime, 
Ca să te încordezi să urci din nou 
Pe culmea unde marele platou
Are de-asupra cerul și stelele aproape — 
Masori cu luare-aminte să nu scape 
Nimic din ce-ar putea să-ncetinească, 
Prin vreo mișcare poate nefirească, 
Urcușul către zarea de lumină, 
Ba stai să cercetezi din ce pricină 
S-a întimplat să-ntîrzii, uneori, 
împiedicat de cioturi și searbede culori.

înaltă este ora Congresului și grava : 
E Sfatul oamenilor de ispravă 
Pe care toată țara îl așteaptă, 
Căci el deosebește calea dreaptă 
Ce duce spre a țării înflorire, 
Spre lumea mult dorită de-ntreaga omenire 
A păcii și-a-nfrățirii, a bunelor deprinderi 
Și-a vieții fără casnă, aici și pretutindeni. 
Deci, la Congres, privindu-ne in față, 
Vom socoti ce am făcut in viață, 
Ce-am împlinit, prin faptă, fiecare, 
Incepe-acum Numărătoarea mare,

Care va fi să dea avint și forță. 
Congresul doisprezece e o torță 
Care-ți aruncă flama-n viitor, 
Iar cel ce duce torța mereu cutezător, 
Dînd flăcării putere chiar din a lui ființă, 
Și din nedezmințita, puternica-i credință 
In dragoste, dreptate, în bine și progres, 
Cel care de viață deplin vrea să te bucuri, 
Și de îngheț ferește flori și muguri, 
Din suflet vrem să fie reales 
Drept călăuzul nostru, la marele Congres

Virgil TEODORESCU

Omagiu măreței opere a co uniștilor români
Expresivitatea unui uriaș 

gest de creație
Să fim la înălțimea 

marelui exemplu
Acad. Gheorghe MIHOC Traian COȘOVEI

Orizont larg, de 
inegalabilă forță umanistă

Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA

Climatul care înaripează 
gîndirea
Dinu SARARU

(Continuare in pag. a IV-a)

Există uneori prejudecata că cifrele, ca expresie a unor relații 
exacte, previzibile, nu stimulează stări psihice deosebite, vibrații 
interioare, emoții. Unii au văzut în această stare de lucruri un 
minus al gîndirii matematice tn genere, incapabilă, după el, să 
»e ridice la frumusețea, la inefabilul vieții. Alții o consideră 
drept calitate, condiție a reflecției pătrunzătoare în stare să se
pare esența de aparențe și să evite astfel erorile de apreciere. 
Cred că și unii și alții exagerează.

Există construcții bazate pe calcul matematic ca veritabile 
poeme, creații pline de viață — căci merită cu prisosință aseme
nea aprecieri acele fulgere ale minții la lumina cărora ți se 
destăinuie înseși originea și rațiunea universului — a căror des
fășurare, deși nu se abate de la limbajul formulelor, o urmă
rești cu adîncă emoție, într-atit sînt de expresive și de inedite, 
de imprevizibile în relieful devenirii lor, fără ca prin aceasta 
raționamentul și certitudinea omului de știință să fie umbrite 
sau diminuate de ceva. Secretul lor are un înțeles simplu, dar 
adînc, și el și-a găsit expresii admirabile în folclorul românesc : 
ca orice edificiu, și construcția matematică, așadar profund ști
ințifică, își exprimă coeficientul rezistenței prin tăria de viață 
turnată la temelia ei, prin unitatea de gîndire și de voință a 
ctitorilor, prin puterea lor de a visa și de a struni cele mai cu
tezătoare aspirații. De aceea, o asemenea construcție poate fl,

în mod firesc gindurile pentru Congres mă cuprind șl pe 
mine, pun stăpînire pe mine, ca pe fiecare cetățean al României 
socialiste. Este Congresul partidului, Congresul comuniștilor — 
cei mai buni dintre cei mai buni din întregul popor. Mă gindesc 
la țara întreagă, la întregul popor — și mă gîndesc la comu
niști. Și totuși : am eu calitatea, dreptul să vorbesc despre comu
niști ! ? Nu am prea învățat comunismul din cărți — și nu destul 
de tenace și disciplinat.

Iată — marea mea universitate comunistă se desfășoară pe un 
spațiu de mai bine de 30 de ani — în completarea pregătirii 
mele. De mai bine de 30 de ani ucenicesc in preajma unor stră
luciți comuniști, pe întreg cuprinsul țării, pe toate șantierele ță
rii, trecînd printr-o reciclare continuă, printr-o calificare conti
nuă, dintr-o uzină într-un mare combinat, de pe o platformă a 
chimiei în cîmpiile cu lanuri, in cîmpurile electronice, pe marile 
șantiere hidroenergetice, pe șantiere de construcții — prin toate 
mediile sociale. Marea mea ucenicie, școală a comunismului, s-a 
desfășurat, se desfășoară pe un imens spațiu al țării — nu din 
buchii, nu după ureche am învățat comunismul, ci din acest 
imens cîmp de luptă creatoare, al țării, la fața locului, la locul 
de muncă al oamenilor ; l-am respirat din aerul țării întregi. Pot 
vorbi despre comuniști.
(Continuare in pag. a IV-a)

Asistînd la mal multe niveluri de dezbatere a documentelor- 
directive consacrate Congresului XII. și mai cu- seamă la nivelul 
Conferinței municipiului București, unde secretarul general al 
partidului a rostit o importantă cuvîntare, ascultind atîtea între
bări și răspunsuri puse și date de oamenii muncii din cele mai 
diferite cîmpuri de activitate, am înțeles, în primul rînd, solida
ritatea de fond a preocupărilor tuturor cetățenilor țării confrun
tați cu un moment decisiv din istoria politică a României con
temporane, Congresul al XII-lea O convergență de o natură 
deosebită se manifestă in însăși substanța gîndurilor tuturor în
dreptate înspre viitor : ele prospectează, iscodesc posibilități încă 
nefolosite de punere in valoare a resurselor materiale și spiri
tuale ce ne aparțin, caută cu insistență și găsesc cărări dătă
toare de certitudini in acea eminamente incertă dimensiune a 
timpului.

Este impresionant de văzut cu ce îndrăzneală abordează viito
rul acești oameni ai muncii din toate domeniile, comuniștii, cum 
cumpănesc realitățile și dezideratele, nevoile și puterile, în 
perspectiva vie și cutezătoare deschisă de documentele Con
gresului nostru, al întregului popor. Avem sentimentul că asis
tăm la constituirea unei veritabile strategii, complexe, de cu
prindere a vieții noastre în viitor, într-un fel care-ți pune in 
față obligația stringentă de adaptare la parametrii unei lumi noi,
(Continuare tn pag. a IV-a)

Tot ceea ce reprezintă azi România, chipul ei spiritual actual, 
tntreaga și complexa desfășurare a forțelor social-politice, puse, 
la rindul lor, în mișcare de o dinamică dialectică a devenirii, 
dirijată cu gravitate și cu o acută conștiință a misiunii și rolu
lui conducător al clasei muncitoare și cu o absolut îndirjită 
voință de a nu ocoli nici. un efort șl chiar nici un sacrificiu 
pentru a apropia viitorul in condițiile cînd istoria ne-a fost de 
atîtea ori potrivnică și cînd, din punct de vedere al civilizației, 
preistoria a fost atit de lungă, așadar, tot ceea ce sîntem noi 
azi, aici și în lume — este, cum bine se știe, opera comuniști
lor.

Ei sînt cei care s-au înhămat eroic ta carul istoriei noastre, 
ei sînt cei care au pus umăiul energic la acest car greu al 
istoriei noastre și au împins România înainte și n-a fost ușor, 
pentru că drumul n-a fost nici el ușor, nici neted și nici acum 
nu este tot timpul asfaltat, nici numai cu soare și’ zvîntat, a 
plouat și a nins, cum se întimplă de obicei, au fost și cețuri 
puternice la un moment dat, însă carul istoriei nu s-a oprit, 
tras de comuniști cu o încrîncenare unică, cu un orgoliu de 
pălmași ai bătăliilor politice fără precedent, cu o capacitate de 
dăruire categorică și cu o incredibilă conștiință a sacrificiului 
individual în numele cauzei mari a patriei și a viitorului el 
care trebuia și care mereu trebuie să fie mai bun.
(Continuare In pag. a IV-a)
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ADUCEM CU NOI IN SALA CONGRESULUI 
SENTIMENTELE Șl VOINȚA ÎNTREGII NA ȚIUNI

O frumoasă realizare a industriei românești
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Prima șarjă de otel 
la Călărași

începînd^ de duminică, 18 
noiembrie,'județul Ialomița a 
devenit și vatră de oțel. La 
Călărași, in oțelăria electrică 
din cadrul combinatului si
derurgic a fost elaborată pri
ma șarjă. Acest eveniment 
de majoră semnificație in in
dustria românească este oma
giul pe care comuniștii, toți 
constructorii de pe marele 
șantier il aduc Înaltului fo
rum al țării, Congresul al 
XII-lea al partidului.

în telegrama Comitetului 
județean de partid Ialomița 
adresată C.C. al F.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu 
se arată : Este o mare min- 
drie patriotică pentru noi, 
comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Ialomița să 
putem oferi în dar celui de-al 
XII-lea Congres al partidu
lui, iubitului nostru conducă
tor, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, roadele glndirii și 
muncii încununate de succes 
și în această vatră milenară 
a piinii.

Animați de puternice sen
timente de recunoștință pro
fundă, nemărginită dragoste 
și stimă pentru grija și răs
punderea cu care acționați 
neabătut pentru ridicarea pa
triei noastre pe noi culmi de 
progres și civilizație, vă asi
gurăm, mult iubite tovarășe 
secretar general, că vom 
munci cu toată fermitatea 
pentru a da viață istoricelor 
hotăriri ce vor fi adoptate de 
către cel de-al XII-lea Con
gres al partidului.

...întreg orașul, fiecare fa
milie, fiecare om localnic sau 
venit să ctitorească cetatea de 
oțel poartă vii în memorie 
cuvintele încrustate in placa 
de marmură aflată la poarta 
combinatului : „Astăzi 16 sep
tembrie 1976, în prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialis

te România, a avut loc inau
gurarea oficială a lucrărilor 
de construcție a Combinatu
lui siderurgic Călărași, obiec
tiv de o deosebită importanță 
economică, socială și politică 
pentru dezvoltarea in ritm 
susținut a patriei noastre so
cialiste".

Acum, in aceste momente 
de satisfacție și mîndrie, în
treaga țară, dar mai ales 
călărășenii își îndreaptă gin- 
durile cu emoție și recunoș
tință către partid, către to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
adevăratul ctitor al acestui 
obiectiv.

Iată filmul elaborării pri
mei șarje de oțel ialomițean. 
Ora 20,05. Bena cu fier vechi 
este lăsată in cuptor. Trans- 
fercarul autopropulsat diri
jat de Nicolae Streza a 
intrat in acțiune. Bena 
trece de la hala Încăr
căturilor în cea de elaborare, 
în citeva minute, prin bolta 
deschisă, cuptorul primește 
încărcătura. Este acum rîn- 
dul topitorului șef Vasile 
Vătășescu, care de la pupitrul 
de comandă plasează electro
zii spre inima cuptorului. 
Momente de încordare. în 
acțiune intră maistrul Ni
colae Avramescu, muncitorul 
specialist Cornel Nistor și 
maistrul Ladislau Budai. In 
cuptor, oțelul clocotește. S-a 
atins temperatura de 1 535 de 
grade, la care oțelul este li
chid. încep operațiunile de 
finalizare a primei șarje. 
Ilie Iulian manevrează gi
ganticul pod rulant de 175 
de tone care aduce la gura 
cuptorului oala. Este ora 3 
și 35 de minute : se bascu
lează cuptorul și oțelul in
candescent incepe să curgă. 
Lingotierele de 9 tone sînt 
umplute rind pe rînd. Șarja 
nr. 1 a Combinatului side
rurgic Călărași a fost elabo
rată. (D. Constantin, M. Vi- 
șoiu).

Partid al meu și-al țării
Eu sînt aedul tău din fragedă pruncie
Cînd te-ai ivit, luceafăr, pe românescul plai,
Din seva ta cea pură nâscut-n luna mai 
Eu înălțasem odă la noua Românie

Dar domnii fără țară, în hulpăvia lor,
In holda mea străbună fâcutu-m-au argat, 
De-aceea eu de tînâr ostaș m-am înrolat 
In oastea comunistă a-ntregului popor.

Urcăm acum spre piscuri, ni-e calea neîntreruptă 
Spre alte galaxii, spre zarea comunistă.
De tot ce e splendid și încă nu există
Alături de partid poetul e în luptă

Eu știu că-n România mai e pînâ la rai,
Eu știu câ-n țara asta mai e de asudat, 
Mai sînt încă destule pe-aici de demolat 
Și vipere-n pădure mai sînt, și putregai

Dar frumusețea țării de-acum e legendară, 
Noi am creat mai mult ca orice demiurg 
Pe cerul românesc lumini de soare curg 
Să rîdă lumii-ntregi, să ridâ peste țară

Și vom râmine tineri, frumoși ca niște zei 
Căci bem o apă vie din strămoșesc izvor, 
Sintem plămada scumpă a bravului popor, 
Stâpinii noștri-ntregi și falnici Prometei

Partid al meu și-al țării, luceafăr la români, 
Acesta îmi fu imnul spre tine înălțat, 
Din inimile noastre o spunem răspicat : 
Am fost, sîntem și fi-vom pe veci aici stăpîni I

Eu la Congresul tău atît trimit: un dor, 
O inimă și-un verb de jar, muncitoresc : 
Trăiască Ceaușescu și neamul românesc 
Și pasărea albastră în casa tuturor,

George CIUDAN
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Țara la ora deschiderii Congresului al XII-lea al partidului. 
Moment solemn al întregii noțiuni. In dimineața aceasta de 
toamnă, miile de delegați veniți la Congres din întreaga țară pu 
luat loc in marea Sală a Palatului, unde, începind de astăzi, ei 
se află în plin exercițiu al misiunii ce le-au încredințat-o mi
lioanele de comuniști. Ei au venit la marele forum al partidului, 
al întregului popor, pătrunși de sentimentul înaltei responsabili
tăți de a’ dezbate și aproba documentele cutezătoare ale Con
gresului, care deschid noi și luminoase perspective dezvoltării 
patriei noastre socialiste. Ei au venit animați de același gind 
înălțător, care exprimă voința întregului partid, întregului popor, 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre, să fie reales în fruntea partidului. Gindurile și hotă- 
rîrea ce îi animă de a face totul pentru înfăptuirea sarcinilor 
pe care le va stabili Congresul sint gindurile și hotărîrea între
gului popor, pentru că, de fapt, întreaga țară și întregul popor 
participă la marele forum al comuniștilor.

Cine sînt acești oameni, cu ce sentimente șl răspunderi au 
venit aici ? Ce gînduri îi animă, ce fapte deosebite raportează 
Congresului ? Reporteri și corespondenți ai „Scînteii" au stat de 
vorbă cu cîțiva dintre delegații la Congres, cu puțin timp înainte 
de a pleca spre București.

Putem să realizăm pină la 
Congres incă 2 000 de tone 
de cărbune peste plan. 
Auzisem aceste cuvinte- 

angajament cu puține zile in 
urmă, la Lupeni, In sala in care 
avea loc adunarea generală spe
cială a oamenilor muncii de la 
întreprinderea minieră. Aparți
neau Eroului Muncii Socialiste 
PETRE CONSTANTIN.

— Care este situația îndepli
nirii angajamentului pe care vi 
l-ați luat 7 — l-am întrebat.

— Care din ele 7 Cel asumat 
la începutul anului, cînd am 
lansat chemarea la întrecere 
către toți minerii țării, sau cel 
din adunarea generală 7 în ce 
privește primul angajament, față 
de 20 de mii, cit ne propusesem 
atunci, am realizat 54 de mii de 
tone. In privința celui de al doi
lea, în săptămina premergătoare 
Congresului am extras suplimen
tar exact cit am estimat că vom 
putea extrage : încă 2 000 tone.

Sectorul IV al întreprinderii 
miniere unde lucrează Eroul 
Muncii Socialiste Petre Constan
tin este sectorul cu cel mai înalt 
grad de mecanizare, dar și lo
cul de muncă a numeroase bri
găzi fruntașe, între care cele 
conduse de Constantin Lupules- 
cu, Valentin Tofană, loan Sălă- 
gean, Teodor Boncalo.

— Cu ce cuvinte v-au condus 
tovarășii de muncă, ce sentimen
te aduceți cu dv în sala in care 
se va desfășura Congresul parti
dului 7

— Și în acest an, ca șl în 
alte rînduri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, miner de onoare 
al Văii Jiului, a ținut să ne 
fie oaspete, să sărbătorească 
împreună cu noi „Ziua mi
nerului". Am folosit prile
jul pentru a ne exprima încă 
o dată voința noastră, a tu
turor celor ce muncim în subte
ran, de a aduce la suprafață cit 
mai mult cărbune. Știm ce ne
voie are țara acum, mai mult ca 
oricînd, de cărbune. Și noi ne 
cunoaștem datoria. Nouă, dele- 
gaților la Congres, ni s-a cerut să 
reafirmăm în cadrul organului 
suprem de conducere al partidu
lui că Valea Jiului se va situa la 
înălțimea așteptărilor, va ști 
să-și facă întotdeauna datoria.

Consider o onoare pentru 
mine îndeplinirea mandatului 
încredințat de tovarășii mei de 
muncă din Lupeni și din Valea 
Jiului și voi vota din toată inima 
pentru realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului.

■j nainte de a pleca Ia
I Congres împreună cu 
I delegații din Dolj, to

varășul VIRGIL PRE- 
DOAICA, secretarul comitetu
lui de partid, la întreprinderea 
de tractoare șl mașini agricole 
din Craiova, ne-a spus :

— Am participat la realizarea, 
în 1875, a primului tractor craio- 
vean. El lua naștere ca urmare 
a indicației date de secretarul 
general al partidului privind re
profilarea întreprinderii noastre. 
Merg la Congres aducind hotă- 
rirea colectivului nostru de a 
transpune fără întîrziere In 
viață sarcina trasată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ca aici 
să producem intre 15 000 și 20 000 
tractoare moderne, atît pentru 
nevoile agriculturii noastre, cit 
și pentru solicitările la export.

— Aveți și un argument con
cret 7

— în cinstea Congresului al 
XII-lea am raportat intrarea in 
fabricație a tractorului cu nr. 
10 000. încă din luna septembrie 
am livrat al 5 000-lea tractor cu 
Încărcător hidraulic TIH-445.

Colectivul nostru a trecut efec
tiv la producția de tractoare

Muncii Socialiste a! Hunedoarei 
să fie urmat !

Cooperativa agricolă din 
Mădăraș-Blhor, al cărei 
președinte este TEODOR 
MAGHIAR, Erou al Mun

cii Socialiste, a cunoscut în 
cei 30 de ani de existență as
censiunea pe un drum sigur șl 
continuu spre eșalonul de frun
te al agriculturii noastre socia
liste.

Răspunsul la Întrebarea noas
tră — cu ce fapte deosebite se 
prezintă cooperatorii din Mădâ- 
raș la cel de-al XII-lea Congres 
al partidului — aveam să îl aflăm 
în cimp. Ne oprim la marginea 
unui lan de grîu în care plan
tele acoperă de pe acum pămîri- 
tul ca un covor verde intens. 
După ce președintele numără nu 
mai puțin de 400 de firicele pe 
un metru pătrat, ne roagă să 
notăm cu toată convingerea :

— Noi, cei din Mădăraș, na 
vom ține cuvîntul dat de a ob
ține la sfîrșitul acestui cincinal 
o producție • medie de peste 
5 000 kg griu la hectar. Adică, 
mai ‘mult decît am realizat în 
acest ■ an, cînd la Mădăraș s-a 
obținut cea mal bună recoltă de 
griu din istoria cooperativei. 
Producția de porumb a anului 
viitor va fi pregătită pentru cel

teritorial, se vor mal construi 
Încă 19 capacități. Iată deci mo
tive ca, in lumina orientărilor 
și obiectivelor ce vor fi stabilite 
de Congresul al XII-lea al 
partidului, să ne intensificăm 
eforturile pentru valorificarea 
superioară a materiilor prime, 
creșterea eficienței economice, 
cu alte cuvinte, înscrierea între
gii activități sub semnul unei 
calități noi, superioare.

Cercetătoarea MARIA CA- 
LOIANU, director adjunct 
la Institutul de științe 
biologice, ne spune :

— Merg la Congres avînd 
mandatul de a aproba. In nu
mele colectivului din care fac 
parte, documentele de amplă șl 
insuflețitoare activitate creatoa
re puse de partid în fața tuturor 
oamenilor de știință. Răspun
zi nd indicațiilor personale ale 
secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
îndrumați de tovarășa acade
mician dr. ing. Elena Ceaușescu, 
cercetătorii colectivului nostru 
și-au orientat activitatea spre 
valorificarea superioară a re
surselor de care dispune țara 
noastră, descoperirea de re
surse noi, utilizarea și va
lorificarea unor produse secun
dare industriale etc. Legarea tot

Un succes — adăugăm noi — 
Ia care comunistul Ștefan Ko- 
huf, ales de conferința județea
nă delegat la cel de-al XII-lea 
Congres al partidului, și-a adus 
contribuția printr-un efort exem
plar de gîndire cutezătoare, de 
pasiune, el fiind unul din sem
natarii acestei creații tehnice 
românești.

Un succes important, dar nu 
unicul, înscris în panoplia harni
cului colectiv de aici in întâmpi
narea Congresului partidului. La 
noile produse introduse in fabri
cația de serie în acest an, cum 
sint utilajele electrice pentru a- 
justarea elementelor de montaj, 
debitarea profilelor și tablelor, 
tăierea panourilor B.C.A. și azbo
ciment, se adaugă altele noi, al 
căror certificat de naștere — 
sub formă de „serie zero" — a 
fost atestat chiar în zilele pre
mergătoare Congresului. E vor
ba de mașina electrică de tăiat, 
șlefuit și curățat materiale de 
construcții, cea de finisat ten
cuieli și betoane, de vibratorul 
de interior cu motor înglobat, de 
discul diamantat pentru tăiat 
betoane. Mai înainte, toate aces
te produse re procurau din im
port. Acum le fac oamenii în
treprinderii, comuniștii care, 
prin reprezentantul lor, vor în
fățișa Congresului un raport

Cu ce fapte, cu ce gînduri pășesc delegații 
în marele forum al comuniștilor români

după Congresul al XI-lea. Ei 
bine, în acest interval de timp 
noi am reușit, nu fără efor
turi, să asimilăm în fabri
cație 5 tipuri de tractoare. Pe 
marca unuia dintre ele — 
TIH-445 — strălucesc deja două 
medalii de aur cucerite la tîrgu- 
rile internaționale de la Brno și 
Zagreb. Angajamentul nostru 
este acela ca pină la finele anu
lui să asimilăm în fabricație incă 
două tipuri de tractoare mo
derne.

Oțelarul ȘTEFAN TRIPȘA, 
delegat al comuniștilor 
Hunedoarei, era preocupat 
să lase totul în ordine in 

raza lui de activitate înainte de 
plecarea la București. De aceea, 
orice tentativă de a sta de vorbă 
în cursul zilei cu maistrul care 
și-a legat viața de soarta oțelu
lui românesc s-a dovedit sortită 
eșecului. Deci tot acasă, seara, 
„după program", dacă ar putea 
cineva spune cînd începe și cînd 
se termină programul acestui 
meseriaș de marcă, venit în co
lectivul combinatului siderurgic 
în 1952. De atunci lucrează fără 
întrerupere la Hunedoara. Așa
dar, cu ce se îndeletnicește Eroul 
Muncii Socialiste Ștefan Tripșa 
după program 7 La masa de lu
cru corectează primele capitole 
din noua sa carte, a treia, avînd 
ca temă „terapeutica" cuptoare
lor Siemens-Martin.

— Experiența trebuie ■*  cir
cule, ne explică parcă scuzîn- 
du-se autorul. în atâția ani pe 
platforma cuptoarelor am învă
țat mult și mi se pare normal 
să explic și la alții cum gîndim 
și ce facem noi hunedorenii 
pentru a scoate oțel mai mult și 
mai bun.

— Cit de mult oțel a scos 
Hunedoara în cinstea Congresu
lui 7

— Colectivul combinatului nos
tru raportează realizarea in 
acest an a unei producții supli
mentare de 52 milioane lei. 
Adică. 14 300 tone oțel, 50 700 
tone laminate finite pline. Am 
asimilat numai in 1979 un 
număr de 8 mărci noi de oțeluri 
și 3 tipodimensiuni de laminate. 
Sintem preocupați să ridicăm în 
permanență indicii de funcțio
nare a cuptoarelor. Vom ajunge, 
curînd, la o greutate medie a 
șarjei de 420 tone, cu o durată 
pe șarjă de 8 ore.

„Experiența trebuie să circule", 
ne spunea omul cu o impresio
nantă experiență Ștefan Tripșa. 
Și noi adăugăm : exemplul îna
intat al colectivului Erou al

puțin 6 000 kg la hectar. Iar cea 
de sfeclă pentru 60 000—70 000 kg. 
Un record absolut se pregătește 
și in zootehnie, unde oamenii 
țin cu orice preț să depășească 
granița celor 4 000 litri lapte de 
la fiecare vacă.

Deschiderea lucrărilor celui 
de-al XII-lea Congres al 
partidului coincide cu un 
eveniment deosebit pen

tru chimiștii vîlceni. Exact cu 
20 de ani in urmă intra in func
țiune pe tînăra platformă in
dustrială de la Rm. Vîlcea pri
ma capacitate din cadrul viitoa
rei uzine de produse sodice, 
semnindu-se astfel actul de 
naștere al industriei chimice vîl- 
cene. Printre cei prezenți la acel 
eveniment s-a numărat și teh
niciană EUFROSINA BAIAȘU, 
azi secretara comitetului de 
partid pe combinat, pe care co
muniștii vîlceni au ales-o ca 
delegată la marele forum co
munist al patriei.

— Am misiunea extrem de 
plăcută — ne spune tova
rășa Eufrosina Băiașu — să 
raportez Congresului că ne-am 
realizat sarcinile de plan pe 
primii patru ani ai cincinalului 
cu aproape două luni mal de
vreme. Așa am obținut deja un 
spor de producție in valoare de 
116 milioane lei, concretizat 
printre altele în fabricarea su
plimentară a 1 959 tone sodă 
caustică, 4 400 tone silicat de so
diu și 4100 tone*  vopsele. De 
asemenea, sarcinile de export au 
fost depășite cu peste 10 000 tone 
sodă caustică, livrate în condiții 
de calitate superioară în pesta 
20 de țări ale lumii.

Chimia vîlceană a cunoscut în 
ultimii ani o perioadă de vîrf în 
dezvoltarea sa. Numai zestrea 
tehnică a combinatului chimic 
s-a îmbogățit cu 19 capacități, 
urmînd ca pină la sfîrșitul anu
lui viitor să mai fie puse in 
funcțiune încă 12 Instalații. în 
săptămina premergătoare Con
gresului partidului a fost racor
dată în circuitul productiv o 
nouă capacitate — instalația de 
butilat, cicloat, molinat — care 
va pune în valoare o seamă de 
produse rezultate din procesele 
din instalațiile existente. Ea are 
la bază o tehnologie pusă la 
punct In laboratoarele Institutu
lui central de cercetări chimice 
— ICECHIM.

— Ce va însemna viitorul 
țientru chimia din județul dv. 7

— O dezvoltare dinamică va 
cunoaște această ramură șl In 
viitorul cincinal, cînd, conform 
prevederilor planului în profil

mai strînsă a cercetării biologice 
de cerințele concrete ale activi
tății practice, integrarea ei or
ganică cu producția, aprofunda
rea unor cercetări fundamentale 
au sporit continuu rolul și apor
tul științei biologice la progresul 
undr ramuri ale economiei, al 
societății — agricultura, indus
tria medicamentului, gospodări
rea apelor, protecția mediului 
etc.

— Cg Înseamnă, concret, per
spectiva pentru colectivul insti
tutului pe care îl conduceți.

în concordanță cu strategia 
dezvoltării României în urmă
toarele decenii, cu Programele- 
directivă — de cercetare știin
țifică și cel energetic — colecti
vul nostru este preocupat să 
contribuie la realizarea unor 
surse noi de energie pe cale 
biologică ; au fost inițiate in 
acest sens cercetări complexe 
pentru obținerea de gaz metan, 
alcool, hidrogen și alte elemen
te purtătoare de energie. O serie 
de cercetări sînt orientate în di
recția punerii la punct a unor 
tehnologii de recuperare a țițeiu
lui din zăcăminte sau extragerii 
de metale din steril și minereuri 
sărace, cu ajutorul microorga
nismelor. Așa cum prevăd docu
mentele Congresului, în urmă
torii ani vom intensifica o se
rie de studii, la nivel celular 
și subcelular, pentru aprofunda
rea unor fenomene biologice 
fundamentale și elaborarea pe 
această bază a aplicațiilor pri
vind metode de intervenție în 
desfășurarea și reglarea meca
nismelor de fotosinteză, eredita
te, creștere și dezvoltare etc.

Pe Calea Cireumvalațiunil 
din Timișoara se înalță 
halele moderne ale unei 
unități industriale cu pro

fil unic în țară : întreprinderea 
de scule, dispozitive și utilaje 
pentru mecanizarea lucrărilor în 
construcții „6 Martie". Este 
prima unitate Industrială din 
județul Timiș care a raportat 
realizarea integrală a cincinalu
lui. într-una din noile secții ale 
unității — profilată pe producția 
de vibratoare — l-am întâlnit pe 
maistrul ȘTEFAN KOHUT.

— Am finalizat montajul celui 
de-al 10 000-lea vibrator de be
toane cu motor încorporat, fa
bricat de la începutul cincinalu
lui — ne spune comunistul Ște
fan Kohut. Planul prevedea 
realizarea a 9 000 de asemenea 
utilaje mult solicitate de șantie
rele țării. E un succes pe care 
colectivul nostru îl dedică Con
gresului al XII-lea al partidului.

muncitoresc dens în fapta da 
muncă.

ici la Porțile de Fier II

Nnu este prea ușor să porți 
un dialog, fie el cit de 
scurt. Constructorii nu 

sint ușor de prins. Fiecare se 
află la postul său, in atât de nu
meroasele „puncte fierbinți" 
unde se cer concentrare și ma
ximă dăruire, unde termenele 
graficelor acuză urgență. Pe in
ginerul IOAN BARBU l-am 
intilnit înconjurat de cîțiva con
structori și specialiști. Hotărau 
pe loc asupra unor soluții a că
ror aplicare nu suferea amînare, 
astfel ca ritmul de depunere a 
blocurilor de piatră pentru pro
tecția bațardoului din faza I să 
crească în două schimburi, de 
la 220 mc la 600 mc. Adică de 
aproape trei ori mai mult într-o 
zi de muncă.

Cînd reușim să stăm de vorbă, 
sîntem rugați să reținem :

— Pină la această dată, 
eforturile noastre, ale celor de 
pe șantier, s-au materializat 
deja în citeva succese impor
tante. La faza I, pe brațul 
drept al Dunării, unde vor fi 
cele două centrale și barajul 
deversor, am grăbit ritmul ex- 
cavațiilor, pentru a trece, nu 
peste mult timp, la punerea fun
dațiilor viitoarelor obiective. De 
curînd s-a încheiat acțiunea de 
evacuare a apei din incinta de 
pe brațul mic al Dunării unde 
se va Înălța barajul românesc.

La Congres, ca delegat, ingi
nerul Ioan Barbu aduce cu el 
angajamentul constructorilor de 
a fi, în tot ceea ce fac, la înăl
țimea marilor răspunderi ce li 
s-au încredințat in realizarea 
importantului obiectiv al ener
geticii de pe Dunăre.

Zalău, Bistrița, Vaslui, Bo
toșani, Tulcea. Sînt locu
rile unde în ultimii ani au 
prins contururi puternice 

platforme industriale.
— La Vaslui s-a construit mult 

In actualul cincinal, ne spune 
maistrul ION MÎNDRESCU, 
unul dintre cei zece mii de con
structori din județ — ca o expre
sie foarte vie, concretă a grijii 
partidului pentru dezvoltarea 
armonioasă, echilibrată, a tutu
ror județelor țării. Aici la noi 
au Intrat In funcțiune 85 de 
obiective economice și s-au pre
dat la cheie 7 300 apartamente. 
S-a construit mult, vom construi 
în continuare. Vă închipuiți cu 
cită satisfacție voi vota pentru 
aprobarea documentelor Con
gresului, care prefigurează atit 
de luminos chipul de miine al 
țării. Numai județului nostru

I se alocă In viitorul cincinal 
investiții de peste 18 miliarde 
lei. Ele vor însemna 78 de noi 
obiective, dintre care 53 ca
pacități industriale. Vă ih- 
chipuiți cum va arăta Vasluiul 
împodobit cu toate acestea 7

Graficianul PAUL ERDOS, 
maestru emerit al artei, 
se află printfe delegații 
comuniștilor din județul 

Satu Mare la Congresul al 
XII-lea al partidului.

— Ce mesaj duceți la ma
rele forum al partidului din 
partea artei sătmărene, a artiș
tilor din nordul țarii 7

— Noi, artiștii de pe plaiurile 
sătmărene, am întîmpinat Con
gresul cu o realizare artistică 
t e care, fără modestie, o putem 
considera izbutită, cu adevărat 
demnă de marele eveniment din 
viața partidului, a întregului po
por. Este vorba de expoziția cu 
portrete ale unui număr de 30 de 
fruntași in muncă, români, ma
ghiari, germani, din unitățile in
dustriale ale orașelor Satu Mare 
și Cărei, pe care artiștii noștri o 
dedică Congresului.

— Cum s-a născut această idee 
generoasă 7

— Intr-adevăr, generoasă, pen
tru cei 15 artiști plastici — 
membri sau colaboratori ai Fi
lialei noastre U.A.P. — care 
s-au angajat cu toată ar
doarea in realizarea lucrări
lor, mărturisind în final că, 
prin contactul nemijlocit cu 
universul muncii, și-au îm
bogățit imaginea despre viața 
și activitatea creatoare din uni
tățile economice. Artiștii s-au 
deplasat cu șevaletul zile la rînd 
în întreprinderi, pe șantiere, a- 
vind deci avantajul de a sur
prinde și de a reda imaginea 
mult mai cuprinzătoare a mun
cii. Dealtfel, multe lucrări nu-s 
doar portrete pur și simplu, ci 
îi surprind pe eroi in complexi
tatea trăirilor lăuntrice. la 
locul de muncă, la războiul 
de țesut, la mașina de con
fecționat tricotaje, la ma
șinile moderne de fabricat mo
bilă. pe schelele viitoarelor con
strucții. Alții au preferat să-șl 
cheme modelele in atelierul lor 
de creație, realizind, de aseme
nea, lucrări deosebit de va
loroase in care exprimă cu mul
tă sensibilitate bogatul și com
plexul univers sufletesc al oa
menilor. Apropierea dintre ar
tist și muncitor a fost deosebit 
de fructuoasă. Această realizare, 
precum și gindurile noastre de 
viitor, hotărîrea de a înfăptui 
opere de mare rezonanță inspi
rate din creațlg materială și spi
rituală a poporului — constituie 
omagiul pe care il aducem Con
gresului partidului.

La Fălticeni, orașul aflat 
azi intr-o spectaculoasă 
prefacere economică și 
edilitară, discutăm cu RE- 

VEICA SANDULE AC, maistru 
principal la Filatura de in șl 
cinepă.

— Mă întrebați cu ce gînduri 
plec la marele forum al comuniș
tilor români. îmi face o imensă 
plăcere să răspund. Doresc să 
exprim tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului nostru, gindurile de 
cea mai aleasă stimă și prețuire 
ale tuturor locuitorilor acestor 
frumoase meleaguri românești 
pentru grija ce o poartă dezvol
tării orașului nostru, care în 
cincinalul viitor se va avînta șl 
mai cutezător pe calea civiliza
ției socialiste.

Așa cum rezultă din proiectul 
Programului de dezvoltare eco- 
nomico-socială în profil terito
rial, viața materială și spiritua
lă a tuturor celor ce trăim șl 
muncim aici va cunoaște remar
cabile creșteri. în anul 1985, pro
ducția industrială a orașului va 
ajunge la 130 000 lei pe locui
tor. Vom dispune de 9 000 apar
tamente confortabile, de alte nu
meroase obiective social-cultu- 
rale, de interes cetățenesc, toate 
acestea avind o influență deter
minantă asupra creșterii nivelu
lui de trai, a calității vieții. Pen
tru toate acestea vrem să-1 
mulțumim.

Neaqu UDROIU 
Dan CONSTANTIN 
cu sprijinul
corespondenților „Scînteii*
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Sala Palatului Republicii Socialiste România - locul de desfășurare a marelui forum al comuniștilor români : Congresul al XII-lea al partidului Foto : E. Dichiseanu
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PARTIDUL ESTE POPORUL REPREZENTA T
PRIN CEI MAI BUNI FII Al SĂI

COMUNIȘTII Șl ȚARA I
Cuvinte de nedespărțit. De nedespărțit, deoarece destinul acestor purtători al 

torței de progres în istorie a fost dintotdeauna îngemănat cu destinul patriei. Depun 
mărturie pildele de luptă și jertfă eroică din greii ani ai împotrivirii ; depun mărturie 
munca și faptele lor eroice, în avangarda întregii națiuni, pentru ziua luminoasă de azi 
a socialismului pe tot cuprinsul românesc.

COMUNIȘTII Șl ȚARA I
Un popor întreg în oglinda celor aproape trei. milioane de chipuri de comuniști I
Cum ne recunoaștem pe noi înșine, în lumina acestor chipuri ? Care sînt azi și 

acum semnele acestei recunoașteri ? Cit am urcat, urmîndu-i cu încredere, pe inelul spi
ralei de progres ; ce energii ne poartă pașii spre alte inele ale spiralei 
unde strălucește steaua polară a idealului năzuit atît de fierbinte în conștiința 
noastră : triumful socialismului și comunismului pe pămîntul României ? Sînt tot atîtea 
necesare și firești întrebări pe care le-am pus și ni le punem în aceste momente de mare 
vibrație civică, patriotică, revoluționară dinaintea bătăii de gong a istoriei în cea mai 
înaltă agoră a comuniștilor și, deopotrivă, a poporului român — Congresul XII al partidului.

COMUNISTUL - om al timpului său
...Și-a închinat întreaga viață — viață de 

muncă, de cutezanță revoluționară în acest 
superb „ev aprins" — făuririi elicei româ
nești de vapoare. Deunăzi, împreună cu or
tacii lui de crez și efort — de la INETOF- 
Galați — a atins o nouă performanță : elicea 
destinată unei noi serii de nave întrupate în 
străvechiul Tomis. Este un ostaș în . rindul 
celor aproape trei milioane. II cheamă 
Mircea Roibu. îi plac adevărurile simple, 
cu rădăcini puternice. O întrebare simplă 
îi adresăm și noi :

— Mircea Roibu, ce înseamnă pentru 
dumneata a fi, azi, comunist ?

— înseamnă, mai mult decît oricînd, a fl 
om al timpului tău. Adică, a însemna mai 
mult în istorie.

— Cum se poate atinge această exigență 
pe care o propui ?

— Revoluția îi cere comunistului să fie

COMUNISTUL - omul unității
Un posibil portret al omului înaintat al 

României de azi și de mîine, purtător al 
celor mai înalte valori etice, pornește de 
fiecare dată de la modelul comunist de 
muncă, de viață, de conștiință. Firesc, pen
tru că nu există altă raportare mai fi
rească.

— Șl pentru că, adaugă un gînd al Iul 
unuia dintre comuniștii Aninei miniere, Tu
dor Isirati, marile examene ale revoluției 
noastre comunistul le-a trecut de fiecare 
dată cu succes. Astfel, etalonul comunist de 
muncă, de viață, de gîndire a devenit ideal 
de ipuneă, de viață, de gîndire al întregu
lui nostru popor.

Adevăr numit direct, sprijinit de nenu
mărate dovezi din realitatea noastră în
conjurătoare. Exemplul înaintat, comunist 
este combustibilul de cursă lungă ce pro
pulsează dorința vie a milioanelor de oa
meni de a se situa la altitudinea epocii 
eroice pe care avem șansa s-o făurim și s-u 
străbatem sub conducerea partidului.

Iar cel mai lnsuflețitor model de muncă 
și viață, de gîndire revoluționară, de patrio
tism și dăruire pentru triumful socialismu
lui'1 și comunismului, minunat exemplu pen
tru comuniști și întreaga noastră națiune, U

Al doisprezecelea

COMUNISTUL - omul angajat în
La cumpăna celor aproape patruzeci de 

ani este socotit unul dintre comuniștii cei 
mai vrednici, om de bază la întreprinderea 
„Steaua electrică" din Fienl. Are în urma 
sa peste 50 de inovații și o iubire stator
nică pentru tehnică. Cu tot palmaresul 
amintit. Liviu Bocu nu se oprește o clipă 
din drum. Motiv pentru care e Întrebat 
deseori :

— De ce te zbați atîta, Bocule ?
Răspunsul este invariabil același i
— Pentru că altfel n-aș avea liniște. Sînt 

doar comunist!
Cuvintele acestea au aici reverberația 

unei adevărate profesiuni de credință. Ele 
dimensionează, de fapt, calitatea morală a 
comunistului de a nu se mulțumi niciodată 
cu cît a făcut. De a ținti mereu mai sus. 
Iar ca acest tulburător efort .să capete con
turul faptei, să statornicească peste tot și 
la toți climatul autodepășirii, niciodată nu-1 
de-ajuns cu pregătirea, cu învățătura.

Scurt apel la memoria lucrurilor durate 
de mîna și mintea noastră : în acest an — 

prezent, cu faptele Iui, In toate etapele 
construcției noii orînduiri. Destinul lui e să 
rostească mereu prezent !, cei mulți 
să-l știe mereu în frunte. El nu poate, nu 
are dreptul să spună : „am izbutit cutare 
lucru, gata, m-așez pe odihnă, alții la rînd“. 
Revoluția d o luptă continuă — pînă la co
munism — și victoria ei cere drept preț 
neodihna comunistului, a tuturor celor din 
jur. Comunistul și-a înțeles pe deplin 
această misiune istorică. Iată, citeam mai 
zilele trecute : România reprezintă doar 
0,17 la sută din suprafața planetei și 0,53 Ia 
sută din populația lumii, dar realizează cu 
acest potențial 1,1—1,2 la sută din produc
ția industrială mondială. Gîndind asupra 
acestui adevăr, mi-am zis : deci, comuniș
tii și țara înseamnă azi mai mult decît 
oricînd în istorie.

—• Iar ca să însemne și mai mult In ur

oferă secretarul general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU. O viață 
de militant revoluționar consacrată cu 
eroism și clocotitoare energie cauzei clasei 
muncitoare, patriei și poporului. însușiri ce 
și-au aflat un și mai cuprinzător cîmp de 
afirmare în anii de după Congresul al 
IX-lea, de cînd conduce destinele poporu
lui, ale României socialiste. însușiri la care 
aspiră milioane de comuniști, de oameni ai 
muncii, deoarece, se știe, marile și luminoa
sele exemple au pus totdeauna în mișcare, 
au stimulat dorința de a urca la o aseme
nea înălțime morală. Și tocmai pentru că 
pașii fundamentali pe care i-am făcut în 
edificarea societății socialiste, pașii funda
mentali pe care ne propunem să-i facem 
în viitor sînt atît de nedespărțiți de neobo
sita activitate de ctitor de țară nouă a to
varășului Nicolae Ceaușescu, într-o entu
ziastă unanimitate, partidul întreg, poporul 
întreg susțin realegerea sa în fruntea parti
dului nostru, chezășia supremă a realizării 
marii opere de construcție politică, econo
mică, socială și culturală în care ne aflăm 
angajați cu toate fibrele ființei noastre.

— Partidul npstru numără aproape trei 
milioane de membri, afirmă Ion Cristea, 
șeful atelierului de sculărie și matrițe al 

însemnat în calendarul noîl noastre Istorii 
drept anul 'Congresului al XII-lea al parti
dului — România realizează in numai opt 
zile întreaga producție industrială a anu
lui 1938.

Scurt popas acum ln. România anului 1985, 
așa cum se înfățișează ea în fasciculul de 
lumină al documentelor actualului Congres 
al comuniștilor români : temeliile de oțel 
ale țării vor fi mai puternice — de 20—20,4 
milioane tone. Temeliile de lumină ale țării 
vor străluci cu puterea celor 88—90 miliarde 
kWh energie electrică. Țara va așeza 
atunci la temeliile dezvoltării sale miliar
dele de calorii ale celor 85—88,3 milioane 
tone de cărbune net. Temeliile de pîine ale 
țării Ie vor da cele 27—28 milioane tone 
de cereale...

Cum vom cuceri piscurile și mal semețe 
pe care noi înșine ni le fixăm pentru urmă
toarea etapă istorică? Consemnăm aici, ca 
un posibil răspuns, o mărturisire de inimă 
a lui Gheorghe Andrei. Nu însă înainte de 
a-l prezenta. E de profesie frezor. Lucrează 
la întreprinderea mecanică Plopeni. Nu

mătoarea etapă istorică, așa cum o contu
rează strategia cuprinsă în documentele 
pentru Congresul XII ?

— E limpede că se cuvine să fim in 
continuare oameni ai timpului de și mai 
ambițioase îndrăzneli, de și mai mari exi
gențe pe care-1 străbatem. Adică, să fim la 
datorie, nucleul comunist de energie să an
treneze mai din plin uriașul flux de ener
gie al poporului. Numai așa — acționînd 
uniți, Înflăcărați de același ideal măreț al 
partidului — prevederea cuprinsă în do
cumentele ce se vor afla pe masa de lucru 
a Congresului, și anume : pînă la sfîrșitul 
anului 1985 să se asigure trecerea Româ
niei din stadiul de țară in curs de dezvol
tare în rindul statelor cu nivel mediu de 
dezvoltare, va căpăta contur trainic.

A fi om al timpului tău 1
A însemna mai mult în Istorie 1 

dintre gînd și faptă
întreprinderii de utilaj tehnologic Buzău. 
Dar el este urmat de întregul popor, care 
și-a făcut un adevărat crez din ideile 
transformatoare ale partidului. Milioane de 
oameni sînt însuflețiți azi de exemplul 
comunist, își însușesc atributele conduitei 
morale proprii muncii și vieții comuniștilor. 
Menirea comuniștilor de a gîndi și acționa 
în primele rînduri devine cu atît mai mult, 
in acești ani, o îndatorire fundamentală. De 
ce cu atît mai mult acum? Documentele 
Congresului al XII-lea schițează limpede 
chipul României de mîine. In unele dome
nii, privirea îndrăzneață ajunge pînă în 
pragul anului 2 000. Ne așteaptă un drum 
eroic de muncă, de cutezanță. Este o bătălie 
în care exemplul comunist, de însuflețire 
și unire a potențialului de energie al na
țiunii, are un teritoriu nelimitat de afir
mare.

Este o bătălie, ne îngăduim o adăugire, 
în care comunistul se cuvine să propună, 
prin exemplara sa dăruire, noi parametri 
morali, mal înalț!, mal exigenți, pentru 

competiția autodepășirii
mele lui a făcut nu numai înconjurul uzi
nei, ci și al întregii țări, cu următorul 
prilej : la Olimpiada pe țară a frezorilor 
a cîștigat premiul al doilea.

— Cum am ajuns la acest rezultat? Așa 
cum se obține orice performanță: ajutat 
mereu de tovarășii mei, comuniștii. Mun
cind și învățînd necontenit de la ei, cu do
rința fierbinte să fac și eu ceva deosebit 
în cincinalul care vine, competiția asta — 
pentru că este cu adevărat o competiție 
efortul desfășurat sub conducerea partidu
lui ca România să urce noi trepte de civi
lizație socialistă — va fi și mai strînsă. De 
aici și concluzia i este de datoria noastră, 
a tuturor, de a acumula tot mai multe cu
noștințe pentru a fi ln măsură să producem 
mai mult, mai eficient. Să realizăm astfel.

Comuniștii s-au hrănit mereu la flacăra 
acestei aspirații sinonimă cu necesitatea is
toriei. Tocmai pentru că ei sînt oameni ai 
timpului prezent și viitor. Tocmai pentru 
că ei sînt, prin .faptă și ideal, vestitorii și 
făuritorii viitorului. Tocmai pentru că ei 
au înțeles și și-au asumat superba misiune 
de a deschide pirtii noi spre zorii unei 
lumi mai bune și mai drepte pentru cei ce 
nftmcesc, în rîndurile și în fruntea cărora 
se află. Și cu fiecare etapă revoluționară 
străbătută ei au deșferecat noi izvoare de 
putere, de abnegație, de tenacitate, de con
știință partinică și patriotică. Ducînd greul 
luptei, elaborînd strategia dezvoltării pa
triei socialiste, ei au fostj și cu atît mal 
mult sînt astăzi, uriașa forță care adună 
toate energiile națiunii în Marele Fluviu 
comunist.

Ca să însemnăm cît mai mult în Istorie 1 

munca și existența fiecărui membru al co
lectivității noastre socialiste. Așa cum a dat 
și pînă acum tonul luptei, el este chemat 
să-l dea și în viitor, cu și mai multă fer
voare. Comunistul nu caută să atingă vreo 
performanță doar pentru sine, pentru gloria 
sa personală. El este un om al celor mulți. 
cu cea mai înaltă învestitură : aceea d • co
munist. El este port-drapelul conștiinței 
celor mulți. „Partidul, spune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sînt oamenii, conștiința 
lui este conștiința oamenilor... Sintem astăzi 
intru totul indreptățiți să afirmăm : parti
dul este poporul, reprezentat prin cei mal 
buni fii ai săi".

Iată de ce comunistul nu poate avea alt 
„statut social" decît acela de a fi exemplu 
în toate, de a fi omul faptei din rîndul 
întîi, și mai puternic, și mal de nebiruit, cu 
cit pe umerii săi sînt așezate răspunderi 
și mai mari.

Iată de ce destinul comunistului este de 
a fi luminoasă torță în istorie, pe care o 
urmează, încrezători, milioane de oameni 
— uriașa putere făuritoare de istorie.

pe tot frontul, saltul spre o nouă calitate, 
cum ne îndeamnă de fiecare dată secreta
rul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Trăim, ca niciodată, un timp de mari 
prefaceri revoluționare. Un timp de hotă- 
rîtă și permanentă replică dată rutinei, 
practicilor învechite. Un timp ln care fie
care zi este o chemare vibrantă la fapte în 
măsură să propulseze noul în toate dome
niile vieții materiale și spirituale ca metodă 
firească de lucru, de gîndire, de atitudine.

Ziua de mîine aparține, limpede, celor 
care îngemănează cartea cu unealta. Iar ln 
această bătălie de anvergură a învățăturii 
cu finalitate practică, comunistul are drep
tul și obligația de a fi, el, cel dintîi.

Ca întotdeauna !

Al Doisprezecelea, al vieții, 
Congresu-ntregului popor, 
sub roșu nimb și tricolor, 
al Patriei și-al libertății ;

al unor glorioase steaguri 
pe care vintul nu le-a smuls 
căci vin din veacuri de demult 
și mai departe merg în veacuri ;

al Revoluției Române, 
columnă vie-n nesfirșit, 
suind spre cerul limpezit 
sub care pururi vom rămîne ;

al ctitoriei comuniste 
în care-i orice drum deschis 
să se-mplinească orice vis 
și tot ce urcă să reziste ;

al cutezanței creatoare 
din fiecare gînd lucid 
al celui mai uman partid

Vorbește
Cind vorbește realitatea, 
nu au prea mare rost cuvintele. 
Lucrurile singurele 
își mărturisesc esența intimă. 
Bunăoară, se știe ce este partidul 
și pentru ce luptă el,

Se știe
cît s-a dezvoltat țara 
în trei decenii și jumătate, 
lată fabricile înălțate, 
pe cîmpuri se leagănă griul.
In școli copiii învață, în spitale 

bolnavii se vindecă 
Tractorul ară, combina seceră. 
Oricine poate să știe 
privind în jur și aflînd adevărul : 
în țară s-a construit, țara 

s-a dezvoltat. 

din cîte-au fost și sînt sub soare ; 
al celor ce'din zori în noapte — 
maghiari, germani ori de-un alt 

grai, 
sînt frați cu noi pe-același plai 
in limba comunistei fapte ;

al Păcii care azi în lume 
'vorbește-n graiul românesc 
de-un ev mai bun, mai omenesc, 
spre binele Planetei-mume ;

al dragostei și al mîndriei 
de a-l avea conducător 
pe cel mai brav și drag fecior 
din toți feciorii României I

Nu-s vijelii să nu le-nfrunte 
Stâ-n fața veacurilor drept 
cu-argintul carpatin pe frunte 
și-al țării tricolor pe piept.

Victor TULBURE

realitatea
Crește casa, crește bunăstarea, 
viitorul e luminos.

Toți știm ce este partidul,
toți cunoaștem grandioasele lui 

planuri.
Zidirea ce ieri era doar de-o 

palmă, 
iat-o cît bolta I

Copilul ce ieri abia se tîra 
iată-l construind mai departe.

Urmaș fericit 
este cel ce privind in urmă 
își vede propria lucrare la marea 

construcție. 
Restul e numai tăcere. Vorbește 

realitatea.

SZASZ Jânos
In românește de Dim. RACHICI

COMUNISTUL - arhitect al omului nou
îl întrebăm pe Nicolae Ariton, sudor de 

superclasă la întreprinderea de construcții 
și montaje siderurgice din Galați :

v— Dintre toate înfăptuirile durate sub 
conducerea Partidului Comunist Român, 
care vi se pare a fi, ca să spunem așa, 
prima între primele ?

Amintitul sudor comunist nu se grăbește 
cu răspunsul. Gîndește pe îndelete, pri
vește îri jur. în jur ? Uriașa hală, cu insta
lații complexe, „burdușită" de tehnică de 
virf — oțelăria 3 adusă în pragul startului 
productiv. Loc de unde vor izvorî, în fie
care an, 3 milioane tone de oțel. Loc durat 
de brațul harnic, de mintea cutezătoare a 
omului. Dincolo de zidurile acestei hale? 
Cea mai puternică cetate de foc a țării — 
Combinatul siderurgic Galați.

— Am sudat aici de la început. Și aș 
putea spune : iată, asemenea realizări, fără 
precedent pe pămîntul patriei, merită cel 
dintîi loc în ochii noștri. Ele s-au clădit 
cu sudoare șl știință, cu hotărîrea de a în
deplini la cel mai înalt nivel sarcina de 
partid de a înzestra astfel țara. Și totuși... 
Deasupra acestui combinat ori a nu știu 
cărui baraj, deasupra noilor orașe construite 
ori a atîtor lăcașuri de cultură ivite în 
spațiul acestui timp, eu îmi îngădui să pun 
altceva. Ceva și mai măreț, operă a parti
dului. Operă fără precedent în istorie; Pen
tru că niciodată, nimeni, în decursul istoriei 
patriei, nu și-a propus un asemenea obiec
tiv fundamental, atît de limpede cristalizat 
în Programul partidului. Este vorba despre 

...Un popor întreg în oglinda celor aproape trei milioane de comuniști.
Un popor întreg în oglinda acestor chipuri, „sarea pămîntului“ românesc, primii 

în împlinirea superbei triade: CALITATEA MUNCII, CALITATEA VIEȚII, CALITATEA 
UMANĂ.

Comuniștii - purtătorii torței înaltelor aspirații ale întregii națiuni spre orizon
turile de lumină pe care le deschide Congresul al XII-lea al Partidului Comunist 
Român. \ \ ■ >

Comuniștii - oamenii gîndirii și faptei revoluționare, înalte modele umane pro
puse istoriei, națiunii întregi, care aspiră fierbinte să gîndească, să acționeze, să fie 
în toate asemenea COMUNIȘTILOR.

Pagină realizată de Ilie TANAS ACHE

construcția omului nou. Construcție pe care 
o înfăptuim și noi, aici, la locul de muncă, 
asemenea milioanelor de comuniști de pe 
tot cuprinsul patriei.

— După cum ai înfățișat lucrurile, îmi 
dau seama că sudorul Nicolae Ariton a 
meditat îndelung la acest tip inedit de 
construcție !

— Da, am meditat și am ajuns la urmă
torul înțeles : este de nedespărțit gîndirea 
revoluționară a comuniștilor pentru înălța
rea noii societăți de strategia transformării 
omului care edifică această societate. Este 
o idee care mă preocupă și pe care am 
deslușit-o limpede din concepția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, privind formarea 
omului nou.

Ne oprim la una din aceste idei de bază 
ale secretarului general al partidului : „Nu 
se poate concepe făurirea societății comu
niste fără transformarea revoluționară a 
omului, fără ca omul, care constituie figura 
centrală a societății comuniste, să devină 
un om nou, pătruns de spirit revoluționar, 
hotărit întotdeauna să lupte împotriva 
vechiului, pentru victoria noului". Cuvinte 
de mare rezonanță în conștiința întregii 
societăți. Mai ales acum, în aceste memo
rabile zile încărcate de istorie, cînd cel 
mai ’înalt forum al comuniștilor români 
trasează îndrăzneț și cu temei științific 
drumurile noastre de viitor.

Obișnuim să spunem : dacă vrei să afli 
chipul realităților din jur, apleacă-te asu
pra omului care le-a dat viață. El este 

oglinda fidelă a tot ce s-a înfăptuit. în
țelept îndemn. Da, numai așa putem cu
prinde dimensiunea marilor transformări 
revoluționare petrecute în anii noștri in 
frunte și sub conducerea comuniștilor. Nu
mai așa avem acces la măreția operei de 
durată de care amintea interlocutorul 
nostru, și anume construcția omului nou. 
Om pe care etapa istorică viitoare, ce va 
fi dimensionată exact la Congresul al 
XII-lea, îl vrea mai armonios dezvoltat, cu 
o și mai înaltă conștiință revoluționară, 
patriot înflăcărat, devotat patriei, partidu
lui, poporului, mereu în primele rînduri în 
bătălia pentru înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului. Sînt idei majore, 
sugerate de cîțiva oameni ai realității 
noastre atît de clocotitoare, comuniști făuri
tori de oameni noi :

Ion Suciu, prim-maistbu miner, sectorul 
II, mina Lupeni : „Omul nou se formează 
în muncă. Acolo arată el cu adevărat cine 
este, cum și ce gîndește. Școala muncii este 
în această privință cea mai înaltă. Comu
niștii minei unde lucrez pun bază tocmai 
pe această metodă de creștere ă oamenilor 
care vor înfăptui cu succes — avem de
plin această convingere — hotărîrile Con- 
gresuluj al XII-lea al partidului".

Mioara Cojocaru, conf. univ. dr. la Aca
demia de studii economice București : 
„Opera monumentală, de azi și de mîine, 
așa cum îi conferă relief documentele Con
gresului al XII-lea, este construcția omu
lui nou. Omul nou, căruia tovarășul 

Nicolae Ceaușescu i-a adus, în repetate 
rînduri, cel mai vibrant elogiu. Noi, comu
niștii care lucrăm în învățămînt, sintem 
conștienți de uriașa răspundere ce ne re
vine, și nu avem dorință mai Înaltă decît 
aceea de a ne onora cu dăruire, cu exigență 
revoluționară misiunea de educatori".

Ion Alex. Birsan, mulgător la I.A.S. 
Nocrich, Sibiu : „Principala mea sarcină 
de comunist e să asigur țării cît mai mult 
lapte și să-i cresc pe ceilalți îngrijitori în 
spiritul aceleiași îndatoriri. Iar în această 
muncă de formare a oamenilor care vin 
după tine, cel mai mult contează exemplul 
pe care tu, comunist, îl dai".

Gyorgy Victor, directorul întreprinderii 
chimice din Turda : „Planul pe acest an 
noi îl vom realiza cu o lună mai devreme. 
Și nu greșesc deloc cînd spun că, în acest 
succes, rolul determinant l-au avut iniția
tivele comuniștilor. Așa cum determinant 
este rolul lor în formarea omului nou. în 
stimularea luptei consacrate perfecționării 
și autoperfecționării".

...Dacă vrei să afli chipul realităților din 
jur apleacă-te asupra omului care le-a dat 
viață. Toate cîte au prins viață, in România 
acestor decern*  de socialism, s-au dobîndit 
avîndu-i în frunte pe comuniști, iar opera 
lor cea mai înaltă, nepieritoare, este tocmai 
modelarea Omului Nou, care urmează 
neabătut Partidul Comunist Român — 
această columnă a demnității noastre — ln 
bătăliile de azi și de mîine pentru triumful 
socialismului și comunismului în România.
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NICOLAE CEAUSESCU

„România pe drumul construirii
societății socialiste 

multilateral dezvoltate"
(Urmare din pag. I)
al partidului privind repartizarea 
teritorială a forțelor de producție. 
Criteriul nou, mai rațional, care se 
introduce in judecarea acestei repar
tizări — producția globală pe locui
tor — și obiectivul major stabilit 
pentru noul cincinal — asigurarea in 
fiecare județ a unei producții mi
nime globale pe locuitor de 70 000 lei 
anual — sint menite să determine 
trecerea la o nouă calitate și în acest 
domeniu, ridicarea generală a nive
lului economic și a gradului de ci
vilizație al tuturor județelor și zo
nelor țării, și implicit asigurarea pre
miselor materiale necesare pentru 
ca toți cetățenii țării, fără deosebire 
de naționalitate, să se bucure în mod 
efectiv de deplina egalitate în drep
turi, să beneficieze deopotrivă de 
condiții superioare de trai, 'în spiri
tul echității socialiste.

Așa cum se știe, toate aceste 
orientări și-au găsit materializare in 
proiectele de documente ale Congre
sului al XII-lea, elaborate, ca de
altfel întreaga politică a partidului, 
cu contribuția esențială și sub per
manenta îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Este ceea ce a 
imprimat acestor documente, ce ja
lonează drumul unei noi și puternice 
înaintări a României pe calea pro
gresului și civilizației socialiste, 
acele trăsături atît de caracteristice 
gindirii sale — fundamentarea știin
țifică riguroasă, realismul, capacita
tea prospectivă, receptivitatea la nou, 
umanismul profund, deplina iden
tificare cu interesele vitale ale 
țării, cu năzuințele poporului. Sint 
și temeiurile totalei și entuziastei 
adeziuni pe care au întrunit-o aceste 
documente din partea întregului po
por și care a fost afirmată cu atita 
forță în cadrul amplei dezbateri pu
blice desfășurate în pregătirea Con
gresului.

Reține atenția în parcurgerea volu
mului faptul că enunțarea și funda
mentarea obiectivelor dezvoltării vii
toare a țării se îmbină cu relevarea 
modalităților optime și a măsurilor 
concrete menite să asigure transpu
nerea lor in viață — premisa majoră 
în această privință fiind realizarea in
tegrală a prevederilor planului pe 
acest an și pe întregul cincinal. Din 
indicațiile practice date în această 
'privință de secretarul general al 
partidului la diferitele consfătuiri și 
cu prilejul vizitelor de lucru se de
tașează bogate concluzii pentru toate 
colectivele de oameni ai muncii, a 
căror rodnicie a fost cu prisosință do
vedită prin remarcabilele succese ob
ținute pretutindeni in țară in 
întimpinarea Congresului partidului.

Lucrările cuprinse în volum ilus
trează concludent concepția secre
tarului general al partidului privind 
corelația indisolubilă dintre dezvol
tarea in ritm inalt a economiei și 
creșterea nivelului de trai al celor 
cc muncesc — țelul suprem al politi
cii partidului. Printr-o bogată argu
mentare, inspirată din realitățile vieții, 
se demonstrează că dezvoltarea mai 
accelerată a economiei, corespun
zător hotărîrilor Conferinței Națio
nale. a făcut posibilă realizarea unei 
creșteri a nivelului de trai cu mult 
superioară față de prevederile ini
țiale din Directive și din planul 
cincinal. Prin noua și puternica dez
voltare economică preconizată pen

tru cincinalul viitor vor fi asigurate 
condițiile necesare pentru o ridicare 
și mai accentuată a nivelului de trai, 
pentru realizarea unei calități noi 
a vieții materiale și spirituale a 
poporului.

O sarcină-cheie în etapa actuală, 
chezășia Înfăptuirii cu succes a în
tregului ansamblu al sarcinilor eco- 
nomico-politice, sociale și cultural- 
educative, o reprezintă creșterea ro
lului conducător al partidului, ridi
carea Ia un nivel tot mai înalt a. 
funcțiilor lui în conducerea științi-’ 
fică a tuturor domeniilor de acti
vitate. Este și rațiunea pentru care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu acordă 
o atenție deosebită acestei probleme, 
cuvintarea sa la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din sep
tembrie a.c. conturind în acest sens 
un program concret de acțiune, pri
vind munca organizatorică, selecțio
narea, creșterea și promovarea ca
drelor, activitatea ideologică-educa- 
tivă. practic toate laturile activității 
de partid. Ca o concluzie de o deose
bită importanță principială și prac
tică se desprinde ideea că munca de 
partid nu poate fi concepută ca un 
scop în sine, ci are o finalitate pre
cisă — transpunerea in viață a poli
ticii partidului și a legilor țării, a 
planului de dezvoltare economico- 
socială, aceasta reprezentind și prin
cipalul criteriu în aprecierea activi
tății fiecărei organizații de partid, a 
fiecărui comunist.

Importantele aniversări ce au avut 
loc in cursul acestui an — împlinirea 
a 40 de ani de la marea demonstra
ție antifascistă și antirăzboinică de 
la 1 mai 1939. a 35 de ani de la fău
rirea Frontului Unic Muncitoresc, 
în mai 1944, și de la declanșarea re
voluției de eliberare socială și na
țională antifascistă și antiimperia- 
listă din august 1944 — au oferit secre
tarului general „al partidului prilejul 
de a stărui, in cuvîntările ce le-au 
fost consacrate, asupra unor mo
mente esențiale din eroicul trecut de 
luptă al partidului și al poporului și 
de a desprinde un șir de învățăminte 
de mare actualitate in viața politică 
internațională, precum imperativul 
făuririi unității de acțiune a clasei 
muncitoare, al dezvoltării continue 
a colaborării dintre comuniști, so
cialiști, social-democrați — ca un 
factor important pentru realizarea 
aspirațiilor fundamentale ale po
poarelor, îndemnul stăruitor la ' vi
gilență împotriva încercărilor de re
înviere a fascismului, pentru a îm
piedica cu desăvîrșire o nouă ascen
siune a acestui crunt dușman al li
bertății, progresului și civilizației.

Un spațiu considerabil ocupă în 
volum textele consacrate problemelor 
vieții internaționale, punind în lu
mină contribuția determinantă a to
varășului Nicolae Ceaușescu la elabo
rarea politicii externe a partidului 
și statului, neobosita sa activitate pe 
plan internațional, desfășurată po
trivit intereselor vitale ale poporului 
român, cauzei generale a socialis
mului, păcii și prieteniei între po
poare — activitate ce i-a atras pres
tigiul deosebit de care se bucură pe 
toate meridianele, nenumărate mani
festări de înaltă stimă și admirație.

Asemenea volumelor precedente, 
un viu interes stirnesc textele in 
care sint expuse ideile și concep
țiile proprii, profund originale, ale 
secretarului general al partidului pri

vind dezvoltarea social-polițică a 
lumii in zilele noastre, relevindu-se, 
pe baza unei temeinice argumentări 
științifice, procesele de mare com
plexitate, tendințele și cerințele ce se 
manifestă pe arena mondială, crista- 
lizindu-se concluzii practice, modali
tăți de acțiune pentru soluționarea 
problemelor vitale cu care este con
fruntată omenirea.

în prim-plan se conturează- în acest 
sens imperativul luptei unite a po
poarelor, a tuturor forțelor progre
siste, pentru continuarea cursului 
spre destindere, promovarea poli
ticii de pace și colaborare. în 
actualele împrejurări, cind, para
lel cu afirmarea tot mai puternică4 
a voinței popoarelor de a pune ca
păt politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste, de a-și 
făuri o viață liberă, se mențin sau 
apar in diferite părți ale lumii noi 
focare de conflicte, generate de ten
dința reîmpărțirii sferelor de influen
ță și dominație, dobîndește o strin
gentă actualitate apelul persistent al 
președintelui României la rațiune, la 
reglementarea politică, prin tratative, 
a litigiilor dintre state, orientare ce 
se afirmă ca un numitor comun al 
lucrărilor cuprinse în volum.

Deși se referă la o perioadă scurtă, 
doar de cîteva luni, culegerea de 
texte recenzată este concludentă pen
tru larga deschidere a politicii exter
ne a partidului și statului nostru, de 
continuă întărire a relațiilor de prie
tenie și colaborare multilaterală cu 
toate țările socialiste, de promovare a 
unei unități de tip nou a mișcării co
muniste și muncitorești, de dezvoltare 
a conlucrării cu toate partidele co
muniste și muncitorești, cu partidele 
socialiste și social-democrate. cu miș
cările de eliberare națională și alte 
forțe progresiste, antiimperialiste, de 
amplificare a colaborării cu statele 
în curs de dezvoltare și nealiniate, cu 
toate țările lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, în spiritul coexis
tenței pașnice.

Numeroase lucrări relevă deopo
trivă caracterul profund științific al 
politicii externe a României, bazată 
pe analiza materialist-dialectică a 
fenomenelor și proceselor vieții con
temporane, a realităților și tendințe
lor dezvoltării social-istorice, precum 
si neabătuta principialitate a acestei 
politici, caracterizată prin deplina 
concordanță a declarațiilor și acțiu
nilor practice, prin situarea la teme
lia relațiilor externe ale țării noas
tre a principiilor noi, democratice, de 
relații interstatale.

Cu stăruința și fervoarea ce îi sînt 
proprii argumentează secretarul ge
neral al partidului, președintele 
României socialiste, necesitatea res
pectării necondiționate și promovării 
consecvente a acestor principii, de 
care depind materializarea cerințe
lor independenței și suveranității fie
cărui popor și totodată asigurarea 
unei baze solide coexistenței pașnice, 
colaborării rodnice între națiuni, sti
mulării destinderii, securității și 
păcii. Acestui scop îi sînt subordo
nate eforturile persistente ale^Româ- 
niei pentru democratizarea vieții in
ternaționale, în sensul determinării 
unei cotituri radicale în conținutul 
relațiilor dintre state, astfel încit fie
care națiune, mare sau mică, să-și 
poată hotărî singură soarta, fără nici 
un amestec sau presiune din afară, 
să se afirme ca o prezență vie în 

concertul popoarelor lumii, să-și 
poată îndeplini dreptul intangibil și 
datoria de onoare de a-și aduce pro
pria contribuție la soluționarea pro
blemelor internaționale.

Cuvîntările, declarațiile, interviu
rile cuprinse în volum evidențiază 
pregnant rolul activ, prezența dina
mică și constructivă a României pe 
arena mondială, numeroasele iniția
tive ale partidului și statului nostru, 
menite să impulsioneze un rodnic 
dialog internațional, să slujească so
luționării marilor probleme ale lumii 
contemporane.

într-un șir de cuvîntări, expuneri, 
interviuri iși găsește cristalizare con
cepția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în domeniul dezarmării, concepție ca
racterizată deopotrivă prin modul 
principial, constructiv de abordare, cit 
și prin realismul modalităților preco
nizate pentru obținerea unor progrese 
substanțiale in acest domeniu. Cu de
plina conștiință a inaltei răspunderi 
față de propriul popor, ca și față de 
întreaga comunitate internațională și 
o mare forță de convingere sint rele
vate marile primejdii pe care le 
prezintă pentru toate popoarele lumii 
continuarea cursei iraționale a înar
mărilor, se subliniază imperativul în
făptuirii unor pași concreți pe calea 
dezarmării, ca principală garanție a 
păcii, rolul esențial care revine po
poarelor, maselor largi populare în 
determinarea trecerii neîntîrziate la 
reducerea înarmărilor, și cheltuielilor 
militare.

în mod deosebit se impun atenției 
textele in care iși găsește concreti
zare aportul de profundă originali
tate al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la fundamentarea și eluci
darea conceptului de nouă ordine eco
nomică și politică mondială, la defi
nirea cerințelor și direcțiilor princi
pale de acțiune in vederea înfăptuirii 
acestui deziderat vital al lumii con
temporane. O concludentă expresie în 
acest sens reprezintă Mesajul adresat 
celei de-a V-a sesiuni de la Manila 
a UNCTAD, care, dezvoltind tezele 
și conceptele Congresului' al XI-lea, 
în concordanță cu noile evoluții din 
viața economică mondială, contu
rează un program concret de acțiune 
pentru lichidarea subdezvoltării, 
avind drept coordonate majore pri
oritatea efortului propriu al țărilor 
rămase în urmă în vederea creării 
unei baze tehnico-materiale noi, a 
consolidării independenței economice, 
și totodată întărirea sprijinului in
ternațional acordat acestor state de 
către țările industrializate, în spiri
tul egalității și echității.

Gîndirea profundă. realistă și 
cutezătoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. dinamismul și energia 
inepuizabilă cu care îndrumă și 
însuflețește eforturile creatoare ale 
celor ce muncesc se află la izvoarele 
succeselor, strălucite obținute de 
poporul nostru, a profundelor înnoiri 
înfăptuite in epoca de cind se află 
în fruntea partidului, epocă pe bună 
dreptate apreciată ca cea mai rod
nică din istoria țării. Sub condu
cerea sa înțeleaptă și experimentată, 
este sigur că partidul și poporul nos
tru vor dobindi noi și tot mai mari 
succese, vor înainta neabătut spre îm
plinirea năzuințelor lor scumpe de 
progres și bunăstare, spre viitorul 
luminos, comunist.
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Au îndeplinit prevederile 
cincinalului

întreprinderea mecanică Mirșa
Angajați plenar în Întrecerea so

cialistă pentru realizarea in cele 
mai bune condiții a sarcinilor Con
gresului al XI-lea al partidului și 
a angajamentelor asumate, oamenii 
muncii, români, germani, maghiari, 
de la întreprinderea mecanică 
Mirșa — una din cele mai mari 
unități constructoare de mașini din

Constructorii de locuințe din județul Neamț
în întimpinarea celui de-al XII- 

lea Congres al partidului, construc
torii de locuințe din județul Neamț 
au înregistrat un succes de presti
giu : îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe întregul cincinal. Predînd cele 
15 400 de apartamente, construite 
de la începutul cincinalului pină în 
ajunul Congresului al XII-lea al

Pe platforma industrială Tirgoviște 
început să producă

primelor benzi din oțeluri - inoxi
dabile.

Vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, 
se spune în telegrama adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
comitetul de partid și consiliile 
oamenilor muncii de pe Platforma 
industrială Tirgoviște, că vom ac
ționa- cu întreaga noastră energie și 
capacitate de muncă pentru a ne 
aduce o contribuție tot mai însem- 

• nată la înfăptuirea mărețelor obiec
tive ce vor fi adoptate de Con
gresul al XII-lea al Partidului Co
munist Român.

Noi capacități au
Succese de prestigiu au fost con

semnate, în ajunul marelui forum 
al comuniștilor, pe platforma in
dustrială de la Tirgoviște, unde 
a început să producă cel de-al 
7-lea cuptor de 100 tone al oțelăriei 
electrice nr. 2, creație remarcabilă 
ă tehnicii românești. De asemenea, 
au intrat în funcțiune cuptorul cu 
inducție de 3,5 tone fontă de la tur
nătoria mixtă și o nouă capacitate 
de 5 000 tone in cadrul trăgătoriei 
de bare care realizează pentru pri
ma dată asemenea produse pe in
stalații de fabricație românească, 
în aceeași zi a început laminarea

Minerii din Urdari și-au onorat angajamentul asumat: 150 000 tone cărbune

Intensificindu-și eforturile 
cinstea marelui forum comunist, 
minerii de Ia Urdari au reușit să 
extragă suplimentar peste 150 000 
tone lignit, îndeplinindu-și astfel, 
cu o săptămină mai devreme, an
gajamentul asumat m fața secreta- 
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județul Sibiu și din țară — rapor
tează Congresului al XII-lea înde
plinirea prevederilor de plan la 
producția industrială pentru între
gul cincinal, creindu-se în acest fel 
condițiile realizării, piuă la finele 
anului 1980, a unei producții in
dustriale suplimentare în valoare 
de 3 miliarde lei. (Nicolae Brujan).

partidului, constructorii din județ 
au și trecut la înfăptuirea sarcini
lor suplimentare ce le revin din 
hotăririle Conferinței Naționale a 
partidului, astfel incit pină la sfir
șitul anului viitor vor spori la peste 
21 000 numărul apartamentelor ce 
se construiesc în acest cincinal în 
județul Neamț. (Constantin Bla- 
govici).

rului general al partidului cu pri
lejul vizitei de lucru in această 
unitate. In ultimul timp, ștafeta 
întrecerii minierești a fost preluată 
de brigada condusă de Vasile 
Ciutu. care în cinstea Congresului 
partidului s-a angajat să extragă

AU ÎNDEPLINIT PLANUL
PE PATRU ANI

E

50 de unități economice 
din județul Prahova

Aflate într-o entuziastă întrecere 
In cinstea Congresului partidului, 
alte noi colective industriale din 
județul Prahova raportează îndepli
nirea sarcinilor de plan pe primii 
patru ani ai cincinalului. Astfel, 
numărul lor a ajuns la 50, iar va
loarea producției industriale supli
mentare pe care o vor realiza pină 
la finele anului se cifrează la 7,2 
miliarde lei. (Constantin Căpraru).

s

Industria orașului Tîrnăveni ; 
în cinstea Congresului al XII-lea i 

al partidului, oamenii muncii din j 
industria orașului Tîrnăveni ra- ] 
portează că au îndeplinit planul i 
pe primii 4 ani ai cincinalului. Ei j 
au livrat suplimentar economiei i 
naționale o producție industrială 1 
în valoare de 222 milioane Iei. , 
concretizată între altele in 65 200 i 
tone carbid, 1 024 tone oxid de J 
zinc, peste 10 milioane mp gea- i 
muri trase și laminate și însem- J 
nate cantități de materiale de con- . 
strucții. (Gh. Giurgiu).

GALAȚI
20 milioane tone oțel
Prin producția realizată în aceste 

zile de către uzina oțelării-refrac
tare*  din cadrul Combinatului si
derurgic Galați a fost rotunjită la 
20 milioane tone cantitatea de oțel 
elaborată aici in perioada ce a tre
cut din actualul cincinal. în aceeași 
etapă, combinatul siderurgic gălă- 
țean a mai produs 7,7 milioane 
tone cocs, 17,4 milioane tone fontă, 
circa 15 milioane tone laminate 
finite pline. (Dan Plâeșu).

s

zilnic peste 2 000 tooe lignit din- 
tr-un singur abataj. In acest climat 
de muncă entuziastă, minerii de la 
Urdari au hotărit să extragă supli
mentar, pină la sfirșitul anului, 
peste 300 000 tone cărbune. (Dumi
tru Prună).

r Uriaș gest de creație
(Urmare din pag. I)
pentru timpul cind a fost elaborată, documentul cel mai eloc
vent și mai mobilizator.

Asemenea asocieri ml-au fost prilejuite de lectura documen
telor Congresului al XII-lea al partidului. Ele au rigoarea, exac
titatea unui model matematic — un veritabil model al viitoru
lui patriei noastre — și expresivitatea înălțătoare a unui uriaș 
gest colectiv de creație ; prevederile lor sint lapidare, circum
scrise exact realităților istoriei contemporane și totuși atit de 
Înaripate in certitudinea lor ; ele îndeamnă deopotrivă la me
ditație și la acțiune, la concentrarea și mai puternică a energi
ilor. Urmărindu-le motivația, logica internă, pare că vezi cura 
viitorul prinde contururi limpezi și luminoase, se apropie tot 
mai mult de prezent și-i împrumută o aură de noblețe r noblețea 
dintotdeauna a siguranței zilei de miine.

Firește, toate cifrele înscrise în documentele Congresului al 
XII-lea poartă o asemenea bogată încărcătură. Dai- parcă mai 
mult decit toate, indicatorii statistici, ilustrind faptul că la sfir
șitul cincinalului 1981—1985 România va înfățișa caracteristici 
proprii țărilor cu o dezvoltare medie, exprimă cel mai adine 
identitatea specifică timpului nostru. Știm cu toții cite eforturi 
au lost necesare ca să ajungem aici. Cronica ultimilor 35 de ani 
conferă actelor de eroism, de sacrificiu de pe întregul cuprins 
al patriei lin atribut cotidian. Am străbătut nu numai un drum 
lung, ci și plin de dificultăți. Dar în perspectiva progresului, a 
prestigiului ciștigat astăzi de România în fața întregii lumi, 
eforturile noastre trecute au un caracter și mai mobilizator. Cu 
rigoarea și certitudinea specifice calculului matematic, pe care 
îl integrează in însuși fundamentul lor, ele demonstrează cum 
putem merge mereu mai departe. Că acel „moment unic" al isto
riei. cu care secretarul general al partidului identifica prezentul 
nostru socialist, ca fiind decisiv pentru ca România să poată face 
saltul în rîndul țărilor celor mai avansate economic, poate fi 
într-adevăr Și un „timp de aur“.

Revoluția tehnico-științifică, ale cărei cuceriri vor fi aplicate 
larg in cincinalul viitor in toate sectoarele de activitate, va fi 
principalul nostru aliat. Pentru aceasta avem insă datoria de a 
dezvolta neîntrerupt creația științifică originală și cu deo
sebire, aș zice, de a stimula și îndruma activitatea ti
nerilor cercetători încă din anii studiilor superioare. Și 
din acest punct de vedere, documentele Congresului al XII-lea 
oferă orientări clare pină în pragul secolului următor. Integra
rea învățămintului cu cercetarea și producția favorizează uni
ficarea eforturilor și concentrarea acestora pe programe tema
tice prioritare, de o largă perspectivă, care să vină în întîmpi- 
narea cerințelor economiei naționale și, totodată, să le prevadă, 
să le asigure din timp satisfacerea optimă. Optimizarea, așadar 
saltul de calitate al întregii noastre activități, reprezintă con
cluzia firească a tot ceea ce am realizat și ne propunem să 
realizăm in perspectiva anului 2000. Așadar, o profundă și gene
ralizată optimizare a activității umane în unitatea și organici- 
tatea ei.

la înălțimea marelui exemplu
(Urmare din pag. I)

Am cunoscut comunismul viu, în mișcare. în acțiune ; am cu
noscut un număr nesfirșit de comuniști. Furtunile dialectice ale 
muncii, ale construcției, ale atitor viteze inimi omenești mi-au 
cizelat frumos concepția despre lume, au modelat-o, au imbogâ- 
țjt-o, au umanizat-o, au înnobilat-o și au încărcat-o, ca pe un 
fagure, cu o umanitate de aur. Am scris cu grijă și respect, cu 
entuziasm, cu dragoste și bucurie despre mulți comuniști, despre 
sarea pămiirtului. Nu eu am găsit acest cuvint frumos pentru co
muniști — dar imi place pentru că spune mult și este adevărat.

în această îndelungă ucenicie a mea la uriașa școală a comunis
mului in teren, am descoperit că există — de netăgăduit — vo
cația comunistă, comuniști de vocație. Am descoperit această vo
cație comunistă la membri de partid — dar am descifrat-o deo
potrivă în sufletul multor oameni de toate categoriile, care nu 
sint. membri de partid. Nu exagerez și nu greșesc prea mult dacă 
afirm că întregul nostru popor are in inima lui această scinteie
— vocația comunistă, seînteia comunistă. Eu însumi, prin aceas
tă vocație surprinsă adesea în mine, mă consider comunist.

Desigur, trăsăturile de caracter, calitățile, virtuțile comunistu
lui jiu sint in exclusivitate darurile lui : sint însușiri și virtuți, 
daruri spirituale ale întregului popor, se găsesc și constituie zes
trea, mai mică sau mai mare, a fiecărui om. Desigur, profilul 
spiritual și moral al comunistului presupune un proces complex 
de educație, de transformare a omului, de Înnobilare, de desăvir- 
șire neîntreruptă.

Comunistul răspîndește în jurul său energia cea mai nobilă — 
spiritul revoluționar al partidului. Adevăratul comunist nu cu
noaște automulțumirea, plafonarea, rutina, munca după ureche, 
viața după ureche ; rugina nu se atinge de spiritul lui, grăsimea 
nu-i înfășoară sufletul. El învață, el se perfecționează neîn
trerupt, își lărgește neîntrerupt orizontul existenței și al muncii 
sale. Vocația revoluționară, patosul revoluționar, fermitatea re
voluționară ; repulsia pentru tot ceea ce este invechit, depășit ; 
aversiunea, intoleranța declarată față de tot ce este bucherist, 
mediocru, simulacru, prostie, necinste, jonglerie, căpătuială, lu
cru de mintuială, meschinărie, lașitate, carierism, spiritul obtuz, 
dogmatic, lenea de a gîndi, imoralitatea... Nu imi vine in minte 
tot „bagajul vechi", tot nomenclatorul de „rămășițe și tare bur
gheze" detestate și condamnate cu o furie cinstită de adevăratul 
coțnunist. De la locul lui de muncă — oriunde se află locul lui 
de muncă — el veghează asupra lumii întregi respectarea eticii 
și a echității și, cu spirit răspunzător, este atent la tot ce se des- • 
fășoară și cum se desfășoară în jurul lui.

Aproape trei milioane de membri de partid, și alte milioane 
de oameni — pe care îi numim fără să greșim, tot comuniști, 
chiar dacă nu sînt membri de partid. Miraculosul grăunte de 
uraniu al poporului român. Sînt oameni care din sufletul lor ge
nerează acea energie spirituală, nobilă, pe care o transmit co
lectivității in care trăiesc. Patosul luptei, patosul gindirii revolu
ționare. înnoitoare ; patosul muncii, patosul comunist ca o ema
nație a personalității lor, a umanității lor, a idealului lor, care 
este și idealul nostru al tuturor — idealul întregului popor. 
Oameni de omenie — i-a numit secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, definindu-i gu această expresie pe 
care a cules-o, poate, ca pe un mărgăritar de la părinții săi.

Ne pregătim cu un înalt spirit de răspundere și luciditate pen
tru Congresul al XII-lea al partidului. Al XII-lea Congres ! — 
cit o istorie comprimînd cîteva secole, din urmă și un timp uriaș, 
prin sarcinile noastre, înainte. Cunoaștem programul, proiectul 
de directive, pe care ni l-a propus seoretarul general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — și pe care ni l-am însușit, ne-am recunos
cut in el. Programul are o bază solidă — realizările de pină 
acum ; un nivel înalt, științific, realist și vizionar in același timp
— străbătut de un uriaș suflu de fermitate comunistă, izvorînd 
din tot ce s-a realizat pină acum și din imperativele viitorului. 
Cu cit cuceririle, realizările sînt mai mari — cu atit problemele, 
sarcinile, răspunderile, eforturile sint mai mari. Pe o vreme des
tul de furtunoasă în întreaga lume — avem de urcat, am urcat 
și urcăm cu tenacitate comunistă un munte viscolit : al libertă
ții, al suveranității, al independenței, al păcii : al reducerii unui 
greu decalaj economic, lăsat moștenire ; al ridicării necontenite, 
susținute a nivelului de trai. Congresul celor mai mari realizări 
de pină acum — și Congresul marilor răspunderi,.în continuare; 
Congresul marii răspunderi a fiecărui comunist și deopotrivă a 
fiecărui, om al muncii din România. Congresul celor mai înalte 
și mai nobile energii — energiile spirituale și morale ale Parti
dului Comunist Român, ale comuniștilor, ale întregului popor 
român.

Pentru o arhitectură trainică a uriașului edificiu — pentru 
echilibrul, pentru armonia, pentru etica și echitatea întregii con
strucții materiale și social-umane t— să ne angajăm cu toate pu-

ierile în fața Congresului, in fata partidului, în fața secretarului 
general al partidului, ca acea nobilă energie de virf, acea energie 
spirituală, morală — înalta vocație comunistă să pătrundă cit 
mai adine în noi, să ne cuprindă cit mai adine și cit mai uniform 
răspindită in întreaga masă a poporului nostru — activă, crea
toare, generoasă, dăruită Patriei. Acea înaltă vocație comunistă, 
acea nobilă energie de virf, politică, morală, revoluționară a 
secretarului general al Partidului Comunist Român, să ne-o în
sușim, să ne-o impărtășim și noi cu toții. întregul popor român, 
cu cit mai multă fermitate și dăruire revoluționară. Să fim la 
înălțimea exemplului pe care ni-1 dă.

Orizont larg
(Urmare din pag. I)
posibile, fascinante, spre care privim cu toată gravitatea.. Căci, 
printre bilanțuri, planuri, aspirații, angajamente, se incheagă un 
model a cărui secretă atracție impune o reconsiderare serioasă a 
raporturilor cu viitorul. O lume a calității se schițează din pro
iectele și cuvintele înflăcărate ce se înalță spre ordinea posibi
lului. Ceea ce mijește din toate cele spuse de oameni nu este 
însă o superbă utopie neaplicabilă, o „cetate a soarelui", ci o 
lume a muncii creatoare, dominată de atributul fundamental al 
calității, in care oamenii vor trebui să-și remodeleze intelectul 
în lumina altui orizont, mai înalt, de cunoaștere. Și, ca umanist, 
am gîndit îndelung la acest nou și imperativ orizont, legat de 
cincinalul revoluției tehnico-științifice, întrebindu-mă încă o dată 
despre reala nevoie de sinteză în spiritul unei epoci. Chemată să 
realizeze astăzi unitatea cunoștințelor despre om și lume, știința 
capătă un statut mai înalt, mai complicat, sub raport funcțional, 
ea devenind sub raport aplicativ suverana progresului economic 
și social. Pe de altă parte, reclamăm de la ea și o altă funcțiune, 
de importanță capitală, aceea de a realiza unitatea spiritului 
omenesc.

Așadar, considerînd știința ca sinteză din aceste puncte de 
vedere și din multe altele, aspirăm spre o formă a minții con
temporane, in care gindirea matematică și umanismul să fuzio
neze, constituind o matcă fertilă pentru viitorul omului și al so
cietății. Chemată să investească pe omul lumii socialiste cu cele 
mai noi cunoștințe, cu informația cea mai bogată despre expe
riența pe plan mondial, știința trebuie să dobîndească, în mod 
necesar, pentru a menține echilibrul conștiinței, dimensiunea 
formativă, tocmai aceea care o validează sub aspectul cultură.

Firește, aceste lucruri nu sint noi. Le strîngeau laolaltă uma
niștii cind lansau formule de felul aceleia binecunoscute in 
Renaștere : „știința fără conștiință este ruina sufletului". Sau le 
trăiau ca fenomen complex un Pitagora, un Thales din Milet, un 
Descartes, un Pascal, un Leibniz și atîția alții. Ceea ce este însă 
într-adevăr inedit și ține în mod specific de lumea socialistă — 
este vocația (care devine obligatorie) a fiecărui ins al societății 
noastre de a-și dezvolta în plenitudine personalitatea și a izbuti 
sinteza de care vorbeam mai sus, pentru a realiza conștiința 
aceea după care tinjim, a omului nou. Ni se pare că acesta 
este deosebit de interesantul, percutantul orizont de cunoaștere 
pe care-1 schițează documentele Congresului al XII-lea, răscruce 
hotărîtoare de drumuri în orientarea României viitoare.

Climatul care înaripează gîndirea
(Urmare din pag. I)

Istoria noastră a fost străluminată mereu de exemplaritatea 
unor mari acte și gesturi datorate celor care au reprezentat vo
cația unui popor întreg de a nu osteni în drumul său spre lu
mină, insă nimeni, in această istorie, n-a făcut atit de dureros 
de vie patima nobilă care a însuflețit spiritualitatea românească 
în sacrificiul pentru împlinirea visului de libertate, de indepen
dență, de demnitate cum au făcut-o comuniștii al căror pa

triotism a fost și rămine Întruchipat tocmai de aceste țeluri in
tr-adevăr împlinite.

Ei bine, in acest caz, care este o realitate definitorie pen
tru partea de istorie pe care o traversăm și pe care nu numai 
o traversăm, ci o și construim cu propriile noastre mîini, cu 
fiecare clipă a biografiei noastre individuale — comuniștii re
prezintă personajele definitorii. Nici o pagină de literatură care 
se vrea adevărată și care ambiționează să rămînă măcar o fărirhă 
de timp în conștiința noastră nu poate și nu va putea face ab
stracție de acest personaj definitoriu, de implicarea lui absolut 
hotărîtoare în toate actele social-politice și intim umane ale 
timpului pe care, ca scriitori, sintem chemați să-l descriem. Și 
totuși, acest personaj, capabil prin dimensiunea proiecției lui 
spirituale să ofere șansele unice ale unei mari literaturi, rămine 
încă să fie descris la înălțimea la care istoria nouă a României 
l-a ridicat in inima poporului.

Mai mult, el, comunistul, sau ei, comuniștii, au determinat 
In favoarea întregului popor și. firește, în favoarea creatorilor 
înșiși acel climat de libertate și de curaj partinic și patriotic 
în care se pot naște opere in stare să spună tot adevărul și să 
se solidarizeze cu acest adevăr, în stare deci să înfrunte tribu
nalul istoriei și judecata ei cu fruntea sus.

Mai mult, el, comunistul, sau ei, comuniștii, au fost aceia care 
au chemat creatorii să facă politică și să se implice decis și 
decisiv in viața politică a țării și nu numai a țării, să scrie nu 
numai ca martori ai istoriei, ci și ca participanți direcți la fău
rirea istoriei, ori asta nu s-a întîmplat nicicind in istoria noas
tră și nu se intimplă nici azi în alte spații geografice Și spi
rituale ale lumii.

întrebarea rămine însă și încă acută : cît și cum am exploa
tat noi, creatorii, această libertate responsabilă iii fața timpu
lui și această șansă de a face direct politică pentru că rămine 
încă vie concluzia că o gîndire mică se va mulțumi, întotdeauna, 
dintr-o mare libertate socială și politică, cu o libertate socială 
și politică tot. mică. Ajunși aici va trebui să recunoaștem, 
responsabil, că cititorul așteaptă, cu firească îndreptățire, 
din partea literaturii, paginile care să surprindă cinstit și 
convingător, în literele lor, »viața adevărată trăită de noi toți, 
așa cum am izbutit noi s-o facem pină acum, și tot cu firească 
îndreptățire comuniștii care conduc azi țara așteaptă de la noi, 
scriitorii, să ne ridicăm la înălțimea curajului politic, civic, pa
triotic și, esențial filozofic, care definește Programul politic al 
Partidului Comunist Român și documentele sale ideologice.

Cu o nobilă insistență, conducătorul partidului și poporului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu — preocupat in cel mai inalt 
grad de problemele filozofiei materialist-dialectice, de proble
mele ideologiei, ale culturii, autor el însuși al unei opere filo
zofice strălucit confirmate de practica revoluționară a construc
ției socialiste românești — a cerut și continuă să ceară creato
rilor implicarea in viața ideilor și realizarea unor lucrări care 
fă se impună în fața timpului prin autentica lor valoare :

„Dacă o operă literară, un cintec, o lucrare de artă plastică 
este săracă in idei, lipsită de puterea de a emoționa, de a con
vinge. de a înnobila sp'iritul, utilitatea, valoarea ei pentru om, 
pentru societate este redusă". „Sintem — adăuga atît de con
tagios însuflețitor secretarul general al partidului nostru co
munist — pentru o largă libertate de creație, dorim să avem o 
literatură și o artă diversificate din punctul de vedere al for
mei, al stilului, ne pronunțăm hotărit împotriva uniformizării 
și șablonismului, a rigidității și dogmatismului. Considerăm că 
a accepta șablonismul, uniformizarea, rigiditatea, înseamnă a să
răci viața spirituală și culturală a poporului nostru. Este de 
înțeles că activitatea creatoare a unui popor. în toate domeniile, 
se poate desfășura cu succes numai in condițiile cind omul se 
simte liber și stăpin pe destinele sale". Poporul nostru se simte, 
într-adevăr, liber și stăpin pe destinele sale, activitatea sa crea
toare se poate desfășura liberă și nestingherită de nimic, și 
aceasta este marea operă a comuniștilor în România, și lor le 
răminem — ca scriitori — datori, pentru că izbinda cea mai vie 
a literaturii noastre de azi se împlinește prin forța ei de a 
dăltui convingător, emoționant, pilduitor, chipul comunistului — 
personaj determinant al istoriei noastre noi și, implicit, al li
teraturii noastre noi.
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Sosirea unor delegații de peste hotare 
la Congresul al Xll-lea al P.C.R.

Duminică au continuat să sosească 
la București delegații și reprezen
tanți ai unor partide comuniste, 
muncitorești, socialiste șl progresis
te, precum și ai unor mișcări de eli
berare națională, pentru a participa 
la lucrările celui de-al Xll-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.

Delegația Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, 
condusă de tovarășul Arvid lanovici 
Pelșe, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Comi
tetului Controlului de Partid de pe 
lingă C.C. al P.C.U.S. ;

Delegația Partidului Co
munist Bulgar, condusă de tova' 
rășul Pencio Kubadinski, membru al 
Biroului Politic, președintele Consi
liului Național al Frontului Patriotic;

Delegația Partidului Co
munist din Cehoslovacia, 
condusă de tovarășul Korcak Josef, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C.C., 
vicepreședinte al Guvernului R. S. 
Cehoslovace, președinte al Guvernu
lui R. S. Cehe ;

Delegația Partidului Co
munist din Cuba, condusâ ds 
tovarășul Armando Fart Davalos, 
membru al Biroului Politie al C.C., 
ministrul culturii ;

Delegația Partidului So
cialist Unit din Germania, 
condusă de tovarășul Horst Sinder- 
mann, membru al Biroului Politic, 
președintele Camerei Populare a 
R.D.G., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat ;

Delegația Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, con‘ 
dusă de tovarășul Dușan Dragoșavaț, 
secretarul Prezidiului C.C. al U.C.L ;

Delegația Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, condusă 
de tovarășul Stefan Olszowskl, mem- 
b al Biroului Politic, secretar al 
C. al P.M.U.P. ;

Delegația Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, con* * 
dusă de tovarășul Apro Antal, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Adunării de 
Stat a R. P. Ungare ;

| a examinat situația politică din 
j țară și principalele sarcini ce revin 

comuniștilor în etapa următoare.
I C.C. al P.C.V. a adresat tuturor pă- . 

turilor progresiste ale populației 
I apelul de a acționa in front unit 

pentru asigurarea apărării intere
selor populației muncitoare.

COMUNICAT COMUN IRA- 
| KIANO-ZAMBIAN. La Bagdad a 
I fost dat publicității comunicairul 

oficial în urma vizitei întreprinse 
I în Irak de președintele Zambiei, 
I Kenneth Kaunda. Documentul pre

cizează că în cursul convorbirilor 
I desfășurate intre șeful statului 

zambian și președintele irakian, 
I Saddam Hussein, ambele părți și-au 

exprimat voința pentru dezvolta- 
I rea și extinderea relațiilor bilate- 
I rale ; au fost abordate, de aseme

nea, o serie de aspecte ale situației 
I internaționale. în special din Afri

ca și Orientul Mijlociu.
, MASURI PENTRU COMBATE

REA EFECTELOR SECETEI DIN
I INDIA. După două recolte excep

ționale, India este confruntată, in 
1 prezent, cu serioase dificultăți ali

mentare. In toamna acestui an — 
1 a declarat premierul indian Charan
• Slngh — țara, și tn special regiu- 
I nea sa nordică, a fost afectată de 
I cea mai puternică secetă din ultimii 

60 de ani. ceea ce a compromis 
I aproape în întregime producția de 
| cereale. Premierul Indiei a subli

niat că au fost adoptate măsurile
I necesare pentru a se asigura, apro

vizionarea corespunzătoare cu ali- 
I mente a întregii populații a țării.
I CONGRESUL AL II-LEA AL 
' PARTIDULUI DEMOCRATIC GA-

BONEZ și-a Încheiat, duminică, 
i lucrările. Congresul a adoptat o re- 
I zoluție, prin care a desemnat pe 
I El Hagi Omar Bongo, secretarul 

general al P.D.G., președintele Re
publicii Gaboneze, drept candidat 

I unic al partidului la alegerile pre
zidențiale care vor avea loc in luna 

I martie 1980, cind expiră actualul 
: mandat al președintelui Bongo.
. POPULAȚIA ORAȘULUI MOS

COVA. In capitala Uniunii Sovie-
I tice a apărut anuarul „Moscova in 

cifre — 1979“. Potrivit datelor cu- 
I prinse în anuar, populația oralului 
| numără in prezent 8 011 000 locui

tori.
RELAȚII DIPLOMATICE. Pur- 

I tătorul de cuvint al Departamentu
lui de Stat, Hodding Carter, a 

I anunțat că Statele Unite iși vor 
I restabili relațiile diplomatice și 

economice cu Bolivia de îndată ce
I o vor cere noile autorități.

Delegația Partidului Co
munist din Vietnam, condusa d9 
tovarășul Le Quang Dao, secretar al 
C.C. al P. C. din Vietnam ;

Delegația Partidului Co
munist Italian, condusâ d’ Ug0 
Pecehioli, membru al Direcțiunii 
partidului, senator ;

Delegația Partidului Co
munist Francez,condusă deJean 
Colpin, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.F. ;

Delegația Partidului Co
munist Brazilian, condus& de 
Carlos Luls Prestes, secretar general 
al partidului ;

Delegația Partidului Co
munist din Japonia, condusă da 
Hiromu Murakami, vicepreședinte al 
Prezidiului C.C. ăl partidului ;

Delegația Partidului Co
munist Portughez, condus* d* 
Sergio Vilarigues, membru al Comi
siei Politice, secretar al C.C. al parti
dului ;

Delegația Partidului Pro
gresului și Socialismului din 
Maroc condus^ de Ab Yata, secre
tar general al partidului ;

Delegația Partidului de 
Stingă — Comuniștii din Sue- 
țjja condusă de Eivor'Marklund, 
vicepreședinte al partidului ;

Delegația Partidului Co
munist Finlandez, condusă da 
Erkki Kauppila, membru al Biroului 
Politic al C.C. al partidului ;

Delegația Partidului Co
munist din Danemarca, eon* 
dusă de Preben Henriksen, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al partidului;

Delegația Partidului Co
munist din Austria, condU8i d* 
Franz Hager, membru al Biroului 
Politic al C.C. al partidului;

Delegația Partidului Elve
țian al Muncii, condusi de 
Andre Muret, membru al Biroului Po
litic al C.C. al partidului ;

Delegația Partidului Co
munist din Columbia, condU8ă 
de Carlos Romero, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al parti
dului ;

Delegația Partidului Co
munist din Bolivia, condusă de 
Humberto Ramirez, secretar genera! 
adjunct al partidului ;

Delegația M.P.L.A. — Parti
dul Muncii din Angola, con’ 
dusă de Juliao Mateus Paula, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
partidului ;

cinema
• Omul ears na trebuia ■ SCALA
— 15; 17.30; 20.
• O viață Închinată fericirii po
porului : PATRIA — 14,30; 17 J
19,30.
• Speranța t CAPITOL — 15,30; 
17,45; 20. FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
n Mlhai Viteazul : BUCUREȘTI
— 15,30; 18,45, DRUMUL SĂRII — 
15,30; 19.
• Procesul de la Niirenberg : CI
NEMA STUDIO — 10; 14.
• l’n suris in plini vară : LU
CEAFĂRUL — 15.30; 18; 20,15.
• Sutjeska ; FESTIVAL — 14,30; 
17,15; 20.
• Clipa : CENTRAL — 15; 18.
• Diamantele negre : VICTORIA
— 15,30; 19.
• Program de desene animate — 
9: 10.30. Albă ca zăpada și roșie 
ca trandafirul — 12; 14; 16. Doc
torul Bethune — 18; 20 : DOINA.

Delegația Partidului Co
munist German, condusă d’ 
Martha Buschmann, membru al Pre
zidiului Direcțiunii P. C. German ;

Delegația Partidului Co
munist din Canada, condusă de 
Bruce Magnuson, membru al Birou
lui Politic al C.C. al partidului :

Delegația Partidului Co
munist din S.U.A., condus* d* 
Hellen Winter, membru al Biroului 
Politic al partidului ;

Delegația Partidului Co
munist Mexican,condusă de An- 
tonio Becerra Gaitan, secretar al C.C. 
al partidului ;

Delegația Partidului Co
munist Sirian, condusă de Abdel 
Wahab Richwani, membru al C.C. al 
partidului ;

Delegația Partidului Co
munist din Mauritius, condu' 
să de Letoraj Chundramun, președin
tele C.C. al partidului ;

Delegația Partidului Uni
ficat al Comuniștilor Haitieni, 
condusă de Rhene Theodore, secretar 
general al C.C. al partidului ;

Delegația Partidului Co
munist din Reunion, condusă 
de Elle Hoarau, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al parti
dului ;

Reprezentantul Partidului 
Comunist din Guadelupa, 
Lmmanuel Ibene, membru al Birou
lui Politic al partidului ;

Președintele Partidului 
Comunist din India (mar
xist) Elamkulath Mana Sancatau 
Namboodiripad ;

Reprezentantul Partidului 
Comunist din Honduras ;

Delegația Partidului Co
munist din India, condusa de 
Prem Sagar Gupta, membru al Con
siliului Național al partidului ;

Delegația Partidului So
cialist Francez, condusă d9 
Anne Tregouet, secretar național al 
partidului ;

Delegația Partidului So
cialist Italian, condusă de Clau’ 
dio Signorille, vicesecretar al parti
dului ;

Delegația Partidului Mun
citoresc Socialist Spaniol, 
condusă de Jose Federico Carvajal, 
membru al Comisiei Executivă a 
partidului ;

Reprezentantul Partidului 
Muncii din Olanda, Jaap Va” 
Der Deof, prim-vicepreședinte al 
partidului, deputat ;

Delegația Partidului So
cialist din Japonia, condusâ d® 
Shachl Shisodaira, vicepreședinte al 
partidului ;

Delegația Partidului So
cialist Portughez, condusă de 
Francisco Ramos da Costa, membru 
al Comisiei Naționale a partidului ;

Reprezentantul Partidului 
Muncii din Guatemala, Otto 
Sanchez, membru al C.C. al parti
dului ;

Reprezentantul Partidului 
Socialist Unit din Berlinul 
Occidental, Erlch Ziegler- mem‘ 
bru al Biroului șl Secretariatului Co
mitetului Director al partidului ;

Delegația Partidului So
cialist Yemenit, condusâ de Saeed 
Salem Al-Khalbah, președintele Co
misiei de Revizie a partidului ;

Delegația Congresului 
General Popular din Jama- 
hiria Arabă Libiana Popu
lară Socialistă, condusâ de Mo‘ 
hemad Al-Zeldany, șeful biroului de 
legături externe al congresului ;

Reprezentantul Partidului 
African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.), 
Francisco da Silva, membru al Co
mitetului Executiv al partidului ;

Delegația Uniunii Socia
liste Sudaneze, condlls& de Hi' 
lari Paulo Logali, membru al Biroului 
Politic al C.C. al uniunii ;

Delegația Partidului Na
țional Democrat din R. A, 
Egipt eondusă de 4r- Ahmed Sa
lama, membru al C.C. al partidu
lui ;

Delegația Partidului So
cialist Desturian din Tunisia, 
condusă de Mohamed Ghedira, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
partidului ;

întoarcerea fiului risipitor • 
TIMPURI NOI — 19,455 18.30.
• Dacii : FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• 39 de trepte : EXCELSIOR —
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20,15, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18î 
20,15, GLORIA — 9; 11.15; 13,30; '
15,45; 18; 20,15.
• Pentru patrie « GRTVITA — I; 
12,30; 16; 19,15.
• Clprlan Porumbescu ■ BUZEȘTI
— 15,30; 19.
• Drumul razelor de soare : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Columna : BUCEGI — 15: 18,30.
• Mihail, ctine de circ i LIRA t- 
15.30; 18; 20.
• Iarna bobocilor : FERENTARI «
— 15,30; 17.30; 19,30.
• Deducțiile colonelului Zorin :
CIULEȘTI — 9; 11; 13.15: 13,30;
17,45; 20
• Vis de ianuarie : COTROCENI
— 15; 17,30; 20.
• Găină sau vultur l PACEA — 
16; 18: 20.
• Ora zero : FLOREASCA — I:
11; 13; 15,30; 17,45: 20.
• Totul pentru un cintec : VOL
GA — 9; 11,15: 13,30: 15,45; 18; 20.

Delegația Partidului Afri
can al Independenței din 
Senegal condusă de Bara Gou- 
diaby, secretar general al partidului;

Președintele Partidului Ra
dical din Chile, Anselmo Sule-

Delegația Uniunii Demo
crate a Poporului Malian, 
condusă de Youssouf Traore, mem
bru al Biroului Executiv Central al 
partidului, secretar al informațiilor 
ți culturii ;

Delegația Partidului De
mocrat din Coasta de Fildeș, 
condusă de Konam Kouassi Lambert, 
membru al Biroului Politic ;

Delegația Mișcării Revo
luționare Naționale pentru 
Dezvoltare din Ruanda, con" 
dusă de Habarushaka. Claudien, 
membru al C.C. al mișcării ;

Reprezentantul Uniunii 
Democratice din Volta, con' 
dusă de Harouna Traore, membru al 
Biroului Politic, ministrul învățămin- 
tului superior și cercetării științi
fice :

Delegația Uniunii Socia
liste a Forțelor Populare din 
Maroc condM8& de Mehdi Alaoui, 
membru ăl Biroului Politic al uniu
nii ;

Delegația Uniunii Națio
nale a Forțelor Populare din 
Maroc condusa de Ahmed Souhaili, 
membru al Comitetului Central și al 
Consiliului Național al partidului :

Delegația Partidului So
cialist Revoluționar din Ecua- 
dor condusă de Fernando Maldo
nado Donoso, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
partidului ;

Reprezentantul Mișcării 
de Eliberare din Sao Tome și 
Principe Flavio. Quaresma Peris 
Dos Santos — ambasador ;

Delegația Partidului Libe
ral Autentic din Liberia, cOri' 
dusă de Jakson F. Doe, vicepre
ședinte al partidului ;

Delegația Partidului So
cialist Democratic Italian, 
condusă de Ruggiero Coletti, vice- 
secretar național al partidului, direc
tor al ziarului „Umanita“ ;

Delegația Mișcării Radi
calilor de Stingă din Franța, 
condusă de Marie Thereze Prevel, 
membru al Biroului și Secretariatu
lui Național al mișcării ;

Reprezentantul Uniunii De
mocratice a Poporului din 
Finlanda Kalevi Soumela, mem
bru al Consiliului Executiv al 
uniunii ;

Delegația Partidului So
cialist Popular din Danemar
ca condusă de Gert Petersen, pre
ședintele partidului ;

Delegația Partidului Re
voluționar Instituțional din 
Mexic condus^ de Gustavo Carva
jal Moreno, președintele Comitetului 
Executiv Național al partidului ;

Delegația Mișcării de Ac
țiune Populară Unitară — 
M.A.P.U. _ din Chile, condusă de 
Rodrego Gonzales, membru «1 C.C. 
al mișcării :

Giinter Markscheffel, obserVO- 

tor din partea Partidului So
cial-Democrat din R. F, Ger
mania ;

Reprezentantul Partidului 
Politic Radical din Olanda, 
Michiel van de Kasteleen. secretar 
cu problemele interne al partidului.

★
Le sosire, delegațiile au fost 

salutate de tovarășii Iosif Banc, 
Virgil Cazacu, Dumitru Popescu și 
Iosif Uglar, membri ai Comitetului 
Politic Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R., Cornel Burtică, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupți, Gheorghe Oprea, 
Ion Pățan, Leonte Răutu și Ștefan 
Voitec, membri ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C, al P.C.R., Ștefan An
drei, Mihai Dalea, Nicolae Giosan șl 
Richard Winter, membri supleant! ai 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., Vasile Marin și Ilie Ră- 
dulescu. secretari ai C.C. al P.C.R., 
Vasile Vilcu. președintele Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.R., Ion Ce- 
terchi, Ion Cozma, Traian Dudaș, Pe
tră Duminică, Eduard Eisenburger, 
Suzana Gâdea, Mihnea Gheorghiu, 
Gheorghe Gaston Marin, Mircea Ma- 
lița. Cornel Onescu, Cornel Pinzaru 
și Ghizela Vass, membri ai C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Alrinei, Gheorghe 
Badrus, Alexandru Bălăci, George 
Ciucu, Gheorghe Dolgu. Ion Mărgi- 
neanu. Popa Ioan D. Pop. și Aneta 
Spornic, membri supleanți ai C.C. ăl 
P.C.R. și alți activiști de partid.

• Teatru! ee! mare I VIITORUL 
— 15,30: 17,46; ».
• viad Tepe» : Aurora — I; 12; 
15,30; 18.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Autobiografie — 19,30.
• Opera Română : Pagini vocale 
românești (recital foyer) — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 19.30.
• Teatrul Mic : O parte dintr-o 
pasăre — 19,30.
• Teatrul foarte Mic : O șansă 
pentru flecare — 20.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Dragoste periculoasă — 19.30,
• Teatrul satlric-muzlcal ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Omul care 
aduce risul — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică- : Ninigra 
și Aligru — 17,

Cronica
Depunere de coroane de 

flori. Delegația Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, condusă de 
tovarășul Arvid lanovici Pelșe. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prezentă in țara noastră 
pentru a participa la lucrările celui 
de-al Xll-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, a depus, duminică 
dimineața, coroane de flori la Mo
numentul V.I. Lenin, Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism, 
Mohumentul eroilor patriei Și Monu
mentul eroilor sovietici.

Au participat tovarășii Vasile Vilcu, 
președintele Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.R., Traian Dudaș, mem
bru al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Badrus, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul României la 
Moscova, Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R,

tv
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în Jurul orei 9,00 — TRANS
MISIUNE DIRECTA DE LA 
DESCHIDEREA LUCRĂRI
LOR CONGRESULUI AL 
XII-LEA AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN
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16.08 Telejurnal e Cronica lucrărilor 
Congresului al Xll-lea al P.C.R.

16,15 Emisiune in limba maghiară
13.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Cronica lucrărilor 

Congresului al Xli-l&a al P.C.R,

S-a încheiat ștafeta pionierească

„De la comuniști învățăm cutezanța revoluționară"
De-a lungul â șase trasee, ștafeta 

organizată de Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor In cinstea ce
lui de-al Xll-lea Congres al partidu
lui a străbătut toate județele țării, 
impulsionind acțiunile politico-educa
tive de muncă și învățătură desfășu
rate de cei aproape 2,5 milioane de 
pionieri in întimpinarea marelui fo
rum al comuniștilor.

în încheiere, participănții la ștafeta 
pionierească au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care șe. spune :

Vă raportăm, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general al parti
dului, că in această toamnă școlarii 
primiți in Organizația Pionierilor s-au 
constituit în „Generația Congresului 
al Xll-lea al P.C.R.11, iar cei mai buni

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Debut victorios al rugbiștilor noștri 
în campionatul european 
ROMÂNIA - POLONIA 49-15

Selecționata României ■ debutat 
victorioasă in noua ediție a campio
natului european, de rugbi — „Cupa 
F.I.R.A.“ — ciștigind cu scorul de 
49—15 (29—0) meciul disputat ieri ps 
stadionul Giulești din Capitală Cu 
echipa Poloniei.

Rugbiștii români au dominat auto
ritar partida, practicînd un joc 
eficace pe linia de treisferturi, în
scriind numeroase eseuri spectacu
loase. Punctele formației noastre au 
fost realizate de Constantin — 13 (o 
lovitură de pedeapsă și 5 transfor
mări), Aldea — 12 (3 eseuri), Mun- 
teanu, Miirariu, Motrescu,. Dumitru, 
Podărescu și Voicu — 4 (cite tin 
eseu). Din echipa oaspete s-au re
marcat Milart și Rokicki.

Partida a fost arbitrată de Julio 
Segurola (Spania).

Selecționata română a început jo

Handbal: „Trofeul Carpați“ - cucerit 
de reprezentativa feminină a țării noastre

Cea de-a XlX-a ediție a compe
tiției internaționale feminine de hand
bal „Trofeul Carpați", desfășurată 
timp de o săptămină in Sala sportu
rilor din Brașov, s-a tncheiat dumi
nică seara cu succesul primei repre
zentative a României, care, tn ulti
mul meci, prestind un joc foarte bun, 
a întrecut cu scorul. de 14—10 (8—6) 
selecționata Poloniei.

FOTBAL: România - Cipru 2-0
• In Capitală, un spectaculos meci Rapid — Progresul 5—1

• Pe primul loc in seria
Ieri, 18 stadionul Dinamo din Capi

tală, s-a desfășurat meciul Româ
nia — Cipru, din preliminariile cam
pionatului european interțări — gru
pa a III-a. Echipa română a Învins 
cu 2—0 (1—0), prin golurile marcate 
de Mulțescu și Marcel Răducanu.

Fotbaliștii noștri n-au părut deloc 
convinși că au de îndeplinit altceva 
decit o simplă formalitate. Firește, ei 
au dominat partida de la un capăt la 
altul și au irosit destule ocazii priel
nice de a înscrie, printre care și un 
penalti, prost executat chiar de Mul
țescu, totuși, nu s-au ridicat nici pe 
departe pină la nivelul real al posi
bilităților individuale și de ansamblu, 
în urma rezultatului de ieri, echipa 
noastră a încheiat seria jocurilor din 
grupa a III-a, cu șase puncte din 
șase partide — două cîștigate, două 
egale și două înfringeri, golaveraj 
9-8.

★
în grupa a V-a a campionatului eu

ropean, la Paris, echipa Franței a în
vins pe aceea a Cehoslovaciei cu 2—1 
(0—0). O remarcă despre autorii 
punctelor Înscrise de gazde : PCcout 
și Rampillon, ambii de la... F.C. 
Nantes.

Un rezultat din etapa a XIII-a a 
campionatului vest-german : viitoa
rea adversară a echipei Universitatea 
Craiova în turul al treilea al „Cupei 
U.E.F.A.11 — Borussia Moenchen
gladbach, a jucat cu Borussia D6rt- 
mund, pe terenul acesteia din urmă, 
obținind un scor egal: 1—1.

★
în divizia națională B au avut lor 

ieri cîteva meciuri-derbi. în Capi
tală, pe stadionul Republicii s-a 
văzut cit de mult îndrăgesc amatorii 
de fotbal bucureșteni cele două 
echipe, Rapid și Progresul Vulcan, 
în jur de 30 000 de spectatori au 
aplaudat o partidă cu multe faze 
frumoase, o partidă mai bună decit

zilei
Gheorghe Preda, vicepreședinte al 
Consiliului popular al municipiului 
București.

Au fost prezenți V.I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasadei.

★
La invitația Ministerului Comer

țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, in perioada 
14—18 noiembrie s-a aflat in țara 
noastră Mahmoud Rabbani, consul 
onorific al Kuweitului in Olanda și 
om de afaceri.

Oaspetele a avut convorbiri atît la 
M.C.E.C.E.L, cit și la unele între
prinderi de comerț exterior, tn legă
tură cu dezvoltarea schimburilor eco
nomice bilaterale. Consulul a fost 
primit de tovarășul Cornel Burtică, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, pre
cum și de Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

90.00 Congresul partidului — congresul 
întregului popor. Dăm legătura cu 
țar®.,,

20.40 Partid, inima țării. Cintece
21,30 Telejurnal o Cronica Congresului 

al Xll-lea al P.C.R.
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16.00 Telejurnal • Cronica lucrărilor 
Congresului al Xn-lea al P.C.R.

16.15 Cenacluri ale tineretului
16.45 De la A la... infinit (selecțiuni)
17.45 Efigii lirice
18.00 Muzică ușoară românească
18,20 România de «zi, România de 

ni line
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal o Cronica lucrărilor 

Congresului al Xll-leâ al P.C.R.
20.00 Bijuterii muzicale
21,00 Documentare de știință
21,30 Telejurnal • Cronica lucrărilor 

Congresului al Xll-lea al P.C.R.

dintre cei mai buni pionieri ai cla
selor a V-a au rostit și semnat „Le- 
gămintul pionierului11, angajîndu-se 
in acest fel să depună eforturi și mai 
mari pentru a obține rezultate bune 
și foarte buna în toate domeniile de 
activitate.

Conștienț! de importanța hotărîtoa- 
re pe care documentele Congresului 
al Xll-lea o au pentru dezvoltarea 
patriei noastre dragi, se spune în în
cheierea telegramei, ne angajăm 
solemn ’ In fața dumneavoastră, a 
partidului și poporului că vom pune 
întreaga noastră capacitate de mun
că in slujba înfăptuirii lor exempla
re, că ne vom integra detașamentelor 
de oameni ai muncii, chemați să asi
gure făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism.

cul cu următoarea formație : Simion, 
Aldea, Zafiescu, Constantin, Motres
cu, Podărescu, Suciu, Murariu, Du
mitru, Stoiea, Pintea, M. Ionescu, C. 
Dinu, Munteanu, Scarlat. în repriza 
secundă au mai jucat Voicu și Cioa- 
rec.

★
La Split s-a disputat meciul amical 

de rugbi dintre selecționata secundă 
a României și reprezentativa Iugo
slaviei. Rugbiștii români au obținut 
victoria cu scorul da 32—6 (14—6).

★
Echipa de rugbi a Noii Zeelande, 

aflată în turneu în Marea Britanie, 
a jucat la Otley cu selecționata de 
Nord a Angliei, victoria revenind 
gazdelor cu scorul de 21—9 (7—0). 
Aceasta a fost prima înfringere a 
rugbiștilor din Noua Zeelanda de la 
Începutul turneului.

Celelalte două partide disputate tn 
ultima zi s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Bulgaria — Româ
nia (B) 20—15 (10—11) ; R.D. Germa
nă — U.R.S.S. 17—15 (10—7).

Clasament final : 1 România (A) 
— 9 puncte ; 2. R.D. Germană — 8 
puncte ; 3. Bulgaria — 6 puncte ; 4. 
U.R.S.S. — 5 puncte ; 5. Polonia — 2 
puncte ; 6. România (B) — zero
puncte.

III-a, din nou, F.C. Bihor
multe din divizia A, încheiată cu o 
victorie, surprinzătoare numai prin 
mărimea scorului, a Rapidului : 5—1 
(1—0). Rapid, mai năvalnic, Progre
sul mai metodic, s-au menținut pe 
poziții aproximativ egale pină in 
minutul 68, cind Șumulanschi a urcat 
rezultatul la 3—1, iar giuleștenii s-au 
desprins fără drept de apel de ad
versarii lor. Au marcat : Șumulanschi 
(3), Cojocaru și Manea ; pentru Pro
gresul — Sandu Ion. (Portarul Bu- 
lancea ar trebui penalizat, dacă tot 
n-a făcut-o arbitrul meciului, pen
tru un gest nesportiv cum nu se mai 
vede nici pe maidan).

Progresul Vulcan rămîne lider al 
seriei secunde (20 p.), dar F. C. Ra
pid (13 p.) s-a apropiat amenințător 
dg primul loc. Alte rezultate din se
ria secundă : Metalul — Mecanică 
Fină 1—0, Rulmentul Alexandria — 
Poiana Cîmpina 1—0. în seria I, vic
torii pe terenuri proprii ale princi
palelor candidate la promovare : 
F.C.M. Brașov (25 p.) — Unirea
Focșani 2—0 și F. C. Constanța (23 
p.) — Delta Tulcea 5—0, în timp ce, 
surpriză, C.S.M. Suceava pierde 
acasă în fața echipei Nitramonia 
Făgăraș, scor 0—1. Derbiul seriei a 
III-a, F.C.M. Reșița — U.T.A., a fost 
ciștigat de prima echipă, eu 1—0, gol 
înscris din penalti, în minutul 77. 
Astfel, reșițenii au acum 16 p., iar 
U.T.A. a rămas cu 18 p., in timp ce 
F.C. Bihor a revenit in fruntea se
riei. cu 20 p. (prin victoria cu 3—0 
in fața U. M. Timișoara), iar Corvi- 
nul s-a urcat pe locul secund, cu 
19 p. (după ce a întrecut ieri pe Mi
nerul Anina cu 4—2). Deci. în seria 
a III-a, întrecerea celor patru foste 
divizionare A, pentru revenirea in 
prima categorie, rămine pe mai de
parte interesantă și deschisă oricărui 
rezultat.

V. MIRONESCU

Telegrame externe
Pentru elaborarea unui cod de conduită 
în domeniul transferului de tehnologie

GENEVA 18 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor celei de-a doua sesiuni 
a Conferinței internaționale asupra 
codului de conduită in domeniul 
transferului de tehnologie, care s-a 
desfășurat la Geneva, reprezentanții 
„Grupului celor 77“ și-au exprimat 
regretul față de rezultatele slabe ale 
negocierilor. Țările in curs de dez
voltare au apreciat că acest cod ar 
reprezenta un instrument fundamen
tal al noii ordini economice interna
ționale. Ele au subliniat că interesele 
țărilor industrializate frînează reali

Reuniune a A.S.E.A.N. consacrata 
problemelor energetice

BANGKOK 18 (Agerpres). — în 
localitatea thailandeză Chiang Mai 
s-au încheiat lucrările unei reuniuni 
a reprezentanților statelor din Aso
ciația Națiunilor din Asia de Sud- 
Est (A.S.E.A.N.), care au discutat 
chestiuni legate de cooperarea în 
domeniul energiei. Adresîndu-se par- 
ticipanților, primul ministru al țării- 
gazdă, Kriangsak Chomanan, a cerut 
țărilor din A.S.E.A.N. să întărească 
cooperarea pentru a rezolva proble

nicaragua ; Spre realizarea 

obiectivelor reformei agrare
MANAGUA 18 (Agerpres). — în 

Nicaragua a fost încheiată acțiunea 
de expropriere a terenurilor agricole 
ce au aparținut familiei fostului dic
tator Somoza și principalilor membri 
ai anturajului său — a declarat lâ 
Managua reprezentanților presei di
rectorul Institutului național pentru 
reforma agrară, Jaime Wheelock.

Sub controlul statului au fost puse 
peste 1 000 000 de hectare, cuprinzind 
cele mai fertile păminturi din țară, 
iar in cele circa 1 500 de domenii ex
propriate ale latifundiarilor au fost 
create gospodării agricole de stat. Pe 
de altă parte, s-a mai arătat că gu
vernul dispune, de asemenea, de în
semnate suprafețe de terenuri agri

Necesitatea dezvoltării producției 
agricole pe plan mondial

— relevată de un studiu al F.A.O.
ROMA 18 (Agerpres). — Tn anul 

2000, dintr-o populație totală • de 6 
miliarde de persoane, 390 de milioane 
vor continua să sufere din cauza 
foametei, dacă tendințele actuale din 
agricultură și alimentație se mențin. 
Chiar dacă vor fi întreprinse efor
turi considerabile în cursul urmă
torilor 20 de ani pentru a corija 
dezechilibrele actuale, numărul mal- 
nutriților se va situa în continuare 
în jurul cifrei de 240 de milibane. 
Aceasta este una din eoncluzile unui 
studiu realizat de F.A.O. (Organiza
ția Națiunilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură) în decursul ulti
milor 10 ani in 90 de țări in curs de 

^^AGENTIILE DE PRESA

1 UN NOU ACT DE AGRESIUNE ÎMPOTRIVA ZAMBIEI. Un purtător de 
ț cuvint al Ministerului Apărării al Zambiei, citat de agențiile France Presse 

și Associated Press, a anunțat că forțe militare ale regimului de la S<?lis- 
' bury au comis un nou act de agresiune împotriva Zambiei arunclnd du- 
I minică în aer alte trei poduri.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN VE
NEZUELA, desfășurată la Caracas,

zarea de progrese rapide In acest do
meniu.

In aceste condiții, participanții au 
căzut de acord să ceară celei de-a 
34-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. să aprobe organizarea unei a 
treia sesiuni a conferinței în prirna 
jumătate a anului viitor, in cadrul 
U.N.C.T.A.D. Pină la organizarea a- 
cestef reuniuni, Secretariatul general 
al U.N.C.T.A.D. va pregăti o schiță 
a acestui cod pe baza a ceea ce s-a 
convenit pină la actuala fază a ne
gocierilor.

mele legate de depășirea dificultă
ților impuse de criza energetică.

în cadrul reuniunii ș-a hotărît ea 
țările A.S.E.A.N. să se ajute reci
proc pentru depășirea dificultăților 
ivite ca urmare a crizei petrolului, 
să-și furnizeze reciproc tehnologie 
și informații cu privire la explora
rea zăcămintelor de petrol, să proce
deze la schimburi de tehnicieni și la 
efectuarea de studii mixte cu priviră 
lai folosirea mijloacelor de economi
sire a energiei.

cole în regiunile învecinate eu 
Oceanul Atlantic și că valorificarea 
acestor păminturi va permite crearea 
bazei necesare pentru dezvoltarea a- 
grară și industrială a acestei părți 
relativ puțin populate a țării.

Jaime Wheelock a spus că după 
finalizarea acțiunii de expropriere a 
latifundiilor, principala sarcină în ca
drul reformei agrare va consta in 
consolidarea apăratului de conducere 
al gospodăriilor de stat Și crearea de 
uniuni de muncă. Nucleul acestor 
uniuni îl vor constitui comunele a- 
gricole, ai căror membri vor coopera 
în lucrarea pămlntului și vor bene
ficia in mod colectiv de roadele 
muncii lor.

dezvoltare, regrupind 98 la sută din 
populația așa-numitei lumi a treia.

Potrivit ipotezelor avansate în 
acest studiu, creșterea anuală a pro
ducției agricole va fi de 2,7 la sută 
la sfirșitul secolului, ceea ce nu va 
fi suficient pentru a face față ce‘ 
rerii în țările în Curs de dezvoltare. 
Importurile cerealiere in țările îft 
curs de dezvoltare deficitare vor 
atinge aproape 180 de milioane tone 
în anul 2000.

Necesitatea dezvoltării producției 
agricole pe plan mondial este eviden
țiată și de faptul că in 1979 aproape 
un miliard de petsoane sufereau de 
pe urma malnutriției.

L.-. •

PRIMIRE LA BEIJING. Hua 1 
Guofeng, președintele C.C. al P.C. . 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, a primit du- I 
minică la Beijing delegația C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla- I 
via, condusă de Milka Planinț, 
membru al Prezidiului C.C. al 1 
U.C.I.. președintele C.C. al U.C. din . 
Croația — informează agenția | 
China Nouă. I

MANIFESTARE COMEMORAȚI- I 
VA LA ATENA. Cu prilejul împli- | 
nirii a șase ani de la marile de
monstrații de protest ale studen- | 
ților greci împotriva regimului de 
dictatură al coloneilor, la Atena a l 
avut loc, duminică, o amplă mani
festație a tinerilor, in memoria celor | 
34 de persoane ucise la 17 hoiem- | 
brie 1973 de forțele polițienești. Cu 
același prilej, oficialități guverna- | 
mentale și reprezentanți ai partide- 1 
lor politice au depus coroane de 1 
flori la intrarea Institutului politeh- . 
nic din capitala elenă, în amintirea I 
studenților uciși. I

MII DE LOCUITORI AI CALA- I 
BRIEI au participat Ia o manifes- | 
tație organizată de partidele de 
stingă și sindicatele muncitorești i 
in orașul Locri, din sudul Italiei, in | 
semn de protest față de creșterea ' 
criminalității și „puterii Mafiei" in 
această regiune a țării. De- | 
monstranțil au cerut insistent adop- | 
tarea unor măsuri de natură să ex- 
tirpeze acest flagel al criminali- | 
tații.

INUNDAȚII. Ploile puternice' că- , 
rute in ultimele zile in R. S. Munte- I 
negru au cauzat serioase inun- I 
dații, provocind perturbarea vieții 
economice din această republică, in- I 
formează agenția Taniug. Traficul j 
rutier este foarte dificil din cauza 
distrugerii unor porțiuni de țosea i 
și a dărîmării unor poduri. Echipe 
de intervenție acționează pentru < 
ajutorarea sinistrațllor.

CONFERINȚA PE TEME DE I 
COMERȚ LA NAIROBL La Nai
robi, capitala Kenyei, s-â desfășurat I 
timp de zece zile o conferință la 
care au participat reprezentanți al • 
C.E.E. și ai celor 58 de țări în . 
curs de dezvoltare din Africa, zona I 
Caraibilor și Pacificului (A.C.P.) I 
asociate la Piața comună în baza 
Convenției de la Lome. Conferința I 
a avut drept tematică promovarea | 
comerțului intre cele două părți și, 
in același timp, intre țările aso- ■ 
tiâte. în. legătură cu acest din ■ I 
urmă aspect, delegațiile „celor 58“ ’ 
au formulat recomandări care vi
zează in special crearea unor insti- I 
tuții urmărind dezvoltarea schim- I 
burilor între țările A.C.P.
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ICONGRESUL PUTERNICA AFIRMARE A PRESTIGIULUI
INTERNAȚIONAL AL ROMÂNIEI SOCIALISTE

Intîlniri cu : L. I. Brejnev, I. B. Tito, Hua Guofeng, Valery Giscard d’Estaing

*
Roadele unei politici juste, principiale

Moment de bilanț ol împlinirilor 
pe calea edificării socialiste, marele 
forum al comuniștilor, forum al în
tregului nostru popor, oferă, totoda
tă, prilej de evaluare a vastei acti
vități desfășurate de România so
cialistă pe planul vieții internațio
nale. Anii care au trecut de la Con
gresul al Xl-lea au fost și în acest 
sens ani rodnici, de puternică afir
mare a României socialiste ca mili
tantă dîrză pentru promovarea 
aspirațiilor celor mai înaintate ale 
tuturor popoarelor. împletind orga
nic interesele fundamentale ale na

țiunii noastre socialiste cu interesele 
tuturor națiunilor, România se ma
nifestă azi tot mai pregnant ca o 
prezență dinamică și constructivă în 
eforturile generale pentru asigu
rarea păcii, pentru triumful ideilor 
libertății, independenței și progre
sului in lume.

Se poate aprecia cu deplin temei 
că nicicind nu a avut țara noastră 
atit de ample și de trainice legături 
internaționale, nicicind numărul prie
tenilor ei nu a fost atit de mare pe 
toate meridianele globului, nicicind 
prestigiul ei nu a fost atit de proe
minent.

Această imagine a României so
cialiste de astăzi este de nedespăr
țit de activitatea prodigioasă a to
varășului Nicolae Ceaușescu, arhi
tect clarvăzător și promotor neobosit 
al întregii politici a partidului și 
statului nostru.' Dovezile grăitoare 
de înaltă apreciere și prețuire la 
adresa secretarului general al 
partidului, președintele republicii, 
sint izvorul viu al creșterii conti
nue a renumelui României ca stat 
sccialist liber și independent, ocu- 
pînd un loc demn între națiunile 
lumii.

înalt omagiu președintelui Nicolae Ceaușescu
Cronica acestpr ani a consemnat numeroase dovezi de deosebită 

prețuire față de gindirea cutezătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
față de contribuția sa la elaborarea unor soluții novatoare in probleme 
fundamentale ale contemporaneității. Ele și-au găsit multiple expresii, 
intre care și inmînarea unor înalte diiȘtincții :

- ORDINUL
- ORDINUL
- ORDINUL
- ORDINUL
- MEDALIA

dial al Păcii.
- MEDALIA DE AUR „NORBERT WIENER" a Organizației mondiale 

pentru sisteme generale și cibernetică.

„LENIN" (U R S S )
”,EROU AL MUNCII SOCIALISTE" (R.S.F. Iugoslavia)
„GHEORGHI DIMITROV" (R.P. Bulgaria)
„KARL MARX" (R.D. Germană)
DE AUR ^FREDERIC JOLIOT-CURIE" a Consiliului Mon-

- PREMIUL „SIMBA" pentru pace pe anul 1978.
- MEDALIA DE AUR CU PLACHETA a Institutului de relații Interna

tionale din Roma.
- PLACHETA DE AUR CU EFIGIA ȘEFULUI STATULUI ROMAN din 

partea căpitanilor regenți și a Consiliului Mare și General al Repu
blicii San Marino.

- „MERITUL CIVIL CU COLAN" (Spania)
- „MARELE ................................ .......... —
- „MARELE
- „MAREA
- CAVALER

„MAREA
- ORDINUL „COLANUL MOUBARAK CEL MARE" (Kuweit)

CORDON AL ORDINULUI MAKARIOS’ (Cipru) 
CORDON AL ORDINULUI NATIONAL" (Burundi) 
CRUCE A ORDINULUI NATIONAL" (Coasta de Fildeș) 
AL, ORDINULUI „STEAUA GHANEI".

CRUCE A ORDINULUI NAȚIONAL AL LEULUI" (Senegal)
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Vastă activitate de dezvoltare a relațiilor cu toate statele, 
cu toate forțele progresiste ale lumii

• In anii care au trecut de la Congresul al Xl-lea, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a întreprins 48 de vizite 
oficiale In țări de pe aproape toate continentele ; de 
asemenea, secretarul general al partidului nostru, pre
ședintele republicii, a avut 16 convorbiri bilaterale la 
nivel înalt cu ocazia unor reuniuni Internaționale, 
scurte vizite, escale.
• In aceeași perioadă, în țara noastră au avut loc 

89 de vizite oficiale ale unor șefi de state și de 
guverne.
• Numărul statelor cu care România întreține relații 

diplomatice a ajuns la 132, Iar al acelora cu care 
avem relații economice depășește 140-

• Partidul Comunist Român întreține relații de prie
tenie și solidaritate cu 90 de partide comuniste șl 
muncitorești, cu 23 de partide socialiste șl soclal- 
democrate, cu 74 de partide politice progresiste șl 
democratice din țările în curs de dezvoltare, cu miș
cările de eliberare, cu alte formațiuni politice din 
numeroase țări ale lumii.
• România face parte din circa 80 de organizații 

Internaționale guvernamentale șl participă la activi
tatea a peste 700 de organizații neguvernamentale.

Gînduri de aleasă prețuire și admirație

Participare activă la circuitul mondial 
de bunuri materiale și spirituale

• Schimburile României cu celelalte țări socialiste 
au crescut cu peste 70 1° sută, volumul acestora re- 
prezentînd circa 50 la sută din totalul schimburilor 
noastre economice ; în același timp, schimburile eco
nomice cu țările in curs de dezvoltare S-AU DUBLAT 
in ultimii cinci ani, iar cu cele capitaliste dezvoltate au 
crescut cu 21 la sută.
• România participă. împreună cu alte țări socia

liste, la realizarea a 149 de acțiuni de cooperare 
economică și specializare în producție.

• De asemenea, țara noastră participă la realizarea 
a peste 130 de obiective economice în țările in curs de 
dezvoltare.
• 15000 de specialiști români lucrează în prezent, 

In cadrul unor acorduri de cooperare, In aproape 
60 de state.
• In prezent, țaro noastră are legături culturale cu 

peste 140 de state, pe bază de acorduri, programe, 
înțelegeri, convenții.

Realizări care au schimbat fața țării
„Oamenii sovietici acordă o înaltă apreciere minunatelor împliniri ale 

clasei muncitoare, țărănimii cooperatiste și intelectualității din România 
care, sub conducerea încercată a partidului comunist, au schimbat fața 
țării lor".

LEONID BREJNEV

Pentru o viață mai frumoasă 
și mai prosperă

„Mă bucur, tovarășe Ceaușescu, că pot remarca contribuția dumnea
voastră prețioasă la dezvoltarea colaborării prietenești dintre cele două 
țări și partide ale noastre... Profit de această ocazie pentru a exprima sa
tisfacția sinceră pentru marile succese pe care România, in frunte cu 
dumneavoastră, le-a obținut în construcția socialistă, in creșterea puterii 
sale economice, in interesul unei vieți mai frumoase a cetățenilor ei".

IOSIP BROZ TITO

Lumea este conștientă de contribuția unică 
a președintelui României

„Rolul și participarea României In problemele internaționale sint in 
mod eminent ilustrate de activitatea dinamică a prestigiosului său condu
cător, președintele Nicolae Ceaușescu. întreaga lume este conștientă de 
contribuția sa unică la normalizarea relațiilor dintre state, la reglemen
tarea conflictelor și disputelor internaționale prin negocieri intre părțile 
implicate și instaurarea unui nou tip de relații intre state".

KURT WALDHEIM

Personalitate de renume mondial
„România deține o poziție distinctă și joacă un rol semnificativ în afa

cerile mondiale. Personalitatea dumneavoastră, domnule președinte, ca om 
de stat de renume mondial, cu experiență și influență este larg 
recunoscută". ,

REGINA ELISABETA A ll-A

Admirație și aprecieri elogioase 
din partea popoarelor

„România a aplicat în construcția socialistă orientarea dezvoltării In
tr-un ritm înalt a economiei naționale și a obținut realizări strălucite. Toc
mai din această cauză ea se bucură de admirație și aprecieri elogioase din 
partea popoarelor, iar prestigiul ei internațional devine tot mai ridicat".

HUA GUOFENG

Renumit militant al mișcării comuniste 
și muncitorești

„Comuniștii bulgari, poporul bulgar cunosc bine viața dumneavoastră 
de fiu credincios al poporului român și al Partidului Comunist Român. 
Comuniștii bulgari, oamenii muncii bulgari vă cunosc ca pe un renumit 
militant al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, unul din 
marii prieteni ai țării noastre".

TODOR JIVKOV

Conducător remarcabil apreciat în întreaga 
comunitate internațională

„In calitate de conducător al măreței sale țări, președintele Nicolae 
Ceaușescu nu numai că a asigurat un uriaș progres al României, dar și-a 
cucerit un rol de lider în întreaga comunitate internațională, ceea ce este 
remarcabil. El s-a dedicat conceptului potrivit căruia o națiune trebuie să 
fie suverană, integritatea sa teritorială trebuie să fie apărată, poporul său 
trebuie să fie independent".

JIMMY CARTER

Recunoștință României
„Sîntem profund recunoscători României, președintelui Nicolae 

Ceaușescu, pentru sprijinul dezinteresat și multilateral — material, politic 
și diplomatic. Acordăm cea mai inaltă apreciere poziției consecvente a 
României în problema Namibiei".

SAM NUJOMA

Intîlniri cu : Jimmy Caiter, Ahmed Sekou Toute, Yasser Arafat, Samora Machel

Pe diferite meridiane ale globului continui manifestările consacrate 
marelui eveniment pe care-l trăiește întregul nostru popor •— cel de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comunist Român. Numeroase ziare, posturi 
de radio, de televiziune îi dedică articole, editoriale, ample emisiuni al 
căror conținut reflectă stima și prețuirea de care se bucură România in 
lume.

Conferințe de presă șl Intîlniri cu 
factori de seamă ai vieții publice 
dintr-o serie de țări, desfășurate la 
ambasadele și oficiile noastre diplo
matice din BEIJING, DACCA, BEI
RUT, ISLAMABAD, ALEXANDRIA 
(Egipt), BRUXELLES, au prilejuit a- 
sistenței — persoane oficiale, zia
riști, corespondenți ai presei străine 
acreditați in țările respective — cu
noașterea amplului program de dez
voltare a României, așa cum este 
prefigurată de proiectul de Direc
tive, de celelalte însemnate docu
mente puse în dezbaterea Congresu
lui al XII-lea al P.C.R. Cei prezenți 
și-au exprimat înalta prețuire pen
tru personalitatea proeminentă a 
secretarului general al partidului, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, relevînd rolul său 
determinant în înaintarea țârii noas
tre spre noi culmi ale progresului și 
civilizației, în lupta mondială pentru 
progres și pace.

U.R.S.S. „In ajunul forumului co
muniștilor" se intitulează corespon
dența din București inserată de zia
rul sovietic „Izvestia". „Acest eveni
ment important din viața poporului 
României — scrie ziarul — a fost 
precedat de pregătiri serioase. Re
zultatele acestor pregătiri s-au vădit 
elocvente în timpul conferințelor ju

dețene de partid, desfășurate în în
treaga țară. Comuniștii au făcut 
bilanțul activității depuse, au stabilit 
planurile de viitor. în mod firesc, 
principala atenție a fost acordată 
proiectelor de documente-directivă, 
care vor fi supuse aprobării Congre
sului al XII-lea al P.C.R. Ele au fost 
amplu dezbătute de comuniști și de 
cei fără de partid din întreaga țară 
Participanții la conferințele județene 
de partid au dat mandat delegaților 
la Congres să se pronunțe in spriji
nul documentelor-directivă ale parti
dului.

„Grija permanentă față de bună
starea poporului, față de cerințele și 
năzuințele Iui, manifestată de comu
niști — relevă „Izvestia" — a con
tribuit la creșterea recunoștinței, sti
mei șl încrederii oamenilor muncii 
față de P.C.R.".

Ziarul arată apoi că „un loc de 
seamă în paginile ziarelor și revis
telor apărute în aceste zile tn Româ
nia îl ocupă materialele consacrate 
întăririi prieteniei și colaborării 
multilaterale cu celelalte țări socia
liste",

„La lucrările Congresului al XII- 
lea al Partidului Comunist Român 
vor lua parte delegații de partid din 
statele socialiste — se scrie în în

cheierea articolului. împreună cu 
prietenii români, ele vor fi martore 
ale importantului eveniment din via
ța țării frățești. Neîndoielnic, Con
gresul al XII-lea al P.C.R. va deveni 
o etapă importantă in dezvoltarea 
statului socialist român".

Ample manifestări consacrate înaltului forum al partidului nostru

Congresul al XII-lea al P. C.R. - prefigurare
a unui viitor luminos al României

Sub titlul „Raportul minerilor", 
ziarul „Soțialisticeskaia Industria", 
relevă „atmosfera entuziastă în care 
întregul popor român se pregătește 
să întimpine cel de-al XII-lea Con
gres al partidului". Ziarul arată că 
printre fruntași se află și minerii 
care „întîmpină Congresul parti
dului dăruindu-și .toate forțele, cu
noștințele și experiența lor, contri
buind la afirmarea tot mai trainică 
a germenilor muncii comuniste".

R.S.F. IUGOSLAVIA. „In ajunul 
celui de-al XII-lea Congres al parti
dului Comunist Român. Direcțiile dez- 

voltăril pe mal departe" este titlul sub 
care cotidianul iugoslav „Borba" sub
liniază într-un amplu articol : „La 
Congresul al XII-lea al P.C.R. vor 
fi definite direcțiile fundamentale și 
prioritățile dezvoltării social-politice 
șl economice a țării. Scopul este ca

Românla să fie inclusă în rîndul ță
rilor cu dezvoltare medie, cu un ve
nit național de 2 400 dolari pe lo
cuitor, intărindu-se totodată în con
tinuare roiul conducător al partidu
lui și statului socialist. Trăsătura 
principală a pregătirilor pentru Con
gres a fost aprobarea politicii con
ducerii partidului și statului, s-a ex
primat in unanimitate dorința ca 
Nicolae Ceaușescu să fie reales în 
fruntea Partidului Comunist Român".

„în centrul atenției delegaților 
care vor reprezenta 2 900 000 de co

munlștl — adaugă „Borba" — se va 
afla grija pentru întărirea, în conti
nuare, a potențialului economic al 
României, ceea ce în mod logic va 
asigura dezvoltarea socială și un ni
vel de viață corespunzător".

In ceea ce privește politica lnter- 

națională a P.C.R., cotidianul Iugo
slav subliniază că „acest congres va 
confirma pozițiile partidului privind 
relațiile din cadrul mișcării munci
torești internaționale, care, potrivit 
aprecierii oficiale, trebuie să promo
veze' unitatea de tip nou, avînd ca 
temelie respectarea egalității în 
drepturi, independența și autonomia 
fiecărui partid și stat. Congresul va 
confirma, totodată, orientarea spre 
colaborare în întreaga lume, în pri
mul rînd cu toate țările socialiste, 
apoi cu țările în curs de dezvoltare 

șl nealiniate șl, în sfîrșit, cu țările 
lumii capitaliste, pe baza respectului 
reciproc și a egalității în drepturi".

R.P. BULGARIA. „Un program 
îndrăzneț de continuare a Industria
lizării țării, înfăptuirea sarcinilor pri
vind dezvoltarea social-economică in 
viitorul cincinal și pînă în anul 2090, 
ridicarea pe mai departe a rolului 
științei în toate domeniile construc
ției socialiste" —■ iată ce va adopta 
apropiatul Congres al XII-lea al 
Partidului Comunist Român — scrie, 
într-o corespondență specială, ziarul 
bulgar „Rabotnicesko Delo".

Celelalte ziare bulgare, relevînd 
bunele relații de vecinătate, sublinia
ză, în' relatările lor, rolul stimulativ, 
determinant pe care îl au întîlnirile, 
devenite tradiționale, dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov în dezvoltarea relații
lor româno-bulgare.

GRECIA. „Obiectivele Congresului 
al XII-lea al Partidului Comunist 
Român" este titlul sub care ziarul 
grec „Avghi" inserează fotografia 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, subli
niind apoi că „ultimele două luni au 
constituit o perioadă de activitate in
tensă pentru comuniștii români, pen
tru toate organizațiile lor de partid, 
ca dealtfel pentru întregul popor 
român, o perioadă de multiplicare a 
eforturilor pentru realizarea sarcini
lor de producție în toate sectoarele".

ARGENTINA. în Argentina, revis
ta „Diplomacia Economica" inserea
ză, sub titlul „România și actualita
tea mondială", un amplu articol care 
prezintă dezvoltarea țării noastre, 

eforturile pentru extinderea perma
nentă a bazei de materii prime, va
lorificarea superioară a resurselor 
naturale, progresele în domeniul in
dustrializării.

MAROC. Cotidianele „L'Opinion", 
„Al Bayane", „Al Mouharir" și „Al 
Alam", ca și săptămînalul „Libera
tion" au publicat ample relatări, sub
liniind semnificația celui de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, pentru dezvoltarea de viitor, 
economică și socială, a României, în 
lumina documentelor ce vor fi dez
bătute la Congres. Postul de radio 
Rabat a transmis un reportaj despre 
Congresul al XII-lea al P.C.R., subli- 
niindu-se contribuția personală a to
varășului Nicolae Ceaușescu la elabo
rarea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru.
KUWEIT. Cotidianul „Kuweit Times’ 

face o prezentare a politicii interne 
și externe a țării noastre, scoțînd in 
evidență contribuția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, „spirit cutezător 
și clarvăzător, care-și dedică întrea
ga sa activitate bunăstării și fericirii 
propriului său popor". Iată de ce — 
scrie ziarul — „la Congresul Parti
dului Comunist Român, toți reprezen
tanții poporului iși vor da întreaga 
adeziune ca președintele Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în funcția de 
secretar general al partidului".

în încheierea articolului se spune 
că „România va continua politica sa 
externă de a dezvolta relațiile cu ță
rile arabe și africane, precum și CU 
celelalte state ale lumii".


