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pentru convocarea Marii Adunări Naționale
In temeiul articolului 54 din Constituție,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. - Se convoacă Marea Adunare Națională în a zecea sesiune a 

celei de-a șaptea legislaturi în ziua de 13 decembrie 1979, ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Congresul ai XII-lea al P. C. R.
0 ELOCVENTA EXPRESIE A COMPETENTEI, 

A ÎNALTEI PREGĂTIRI
POUnCO-PROfESHNALE A COMUNIȘTILOR
Eveniment grandios în viața parti

dului și a întregii țări, Congresul 
al XII-lea al P.C.R. a jalonat, prin 
documentele istorice pe care le-a 
adoptat, căile unui nou și puternic 
avint al țării în perioada următo
rului cincinal și în perspectivă. Cu 
conștiința clară a excepționalei im
portanțe a hotăririlor Congresului 
pentru viitorul țării și pentru pro
priul, lor viitor, milioanele.de oameni 
ai muncii, întregul nostru popor au 
urmărit lucrările Congresului cu 
cel mai viu interes. S-au reliefat 
astfel, încă o dată, și din plin, spi
ritul de profundă responsabilitate al 
comuniștilor, al partidului pentru 
destinele patriei 
socialiste, conști
ința civică înain
tată, exigența și 
neîmpăcarea fată 
de rutină sau ca
rențe, preocupa
rea asiduă pen
tru perfecționa
rea întregii acti
vități economico- 
sociale;

In acest cadru, 
au impresionat 
în mod deosebit 
înalta competență 
profesională și 
tehnico-știintifică, 
nivelul politic și 
ideologic ridicat 
evidențiate de în- 
scși dezbaterile 
din Congres — 
trăsătură ce a ca
racterizat. dealt
fel, și etapele 
pregătitoare ale 
Congresului, adu
nările și confe
rințele de partid 
la diferite nive
luri, in care au 
fost abordate problemele esențiale 
ale dezvoltării societății noastre 
socialiste. Neîndoielnic, nivelul inalt 
al dezbaterilor din Congres a 
fost în mod hotărîtor determinat 
de inseși documentele Congresu
lui, înainte de toate de Rapor
tul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — magistral document al 
marxismului creator, caracterizat 
prin inaltă principialitate, solidă 
fundamentare științifică, profunzi
mea analizei, spirit creator, capaci
tatea de a descifra noile cerințe ale 
dezvoltării sociale.

Cei ce au luat cuvîntul la Congres 
— fie ei muncitori, țărani sau inte
lectuali, directori de întreprinderi șau 
președinți de cooperative agricole, 
cadre de partid și de stat — ince- 
pind de Ia secretari de partid din 
întreprinderi sau primari comunali 
și pînă la miniștri sau membri ai 
conducerii de partid, s-au manifes
tat ca autentici specialiști, cunoscă- ' 
tori îndeaproape ai problemelor 
domeniului în care activează și, tot
odată. ca oameni politici cu un larg 
orizont politico-ideologic, raportînd 
mereu propria . activitate la proble
mele de ansamblu ale politicii parti
dului, ale dezvoltării țării. Forumul 
suprem al comuniștilor s-a dovedit,

„Una din caracteristicile principale 
ale lucrărilor Congresului al XII-lea o 
constituie înalta competență, nivelul 
politic și ideologic ridicat al discuțiilor, 
în cadrul cărora au fost abordate pro
bleme multiple, esențiale ale societății 
noastre socialiste. Toți vorbitorii au 
abordat cu competență și responsabili
tate comunistă atît problemele interne, 
cît și cele internaționale, atît problemele 
practice, cît și cele ideologice și teore- 
tice“.

NICOLAE CEAUȘESCU

La începutul noii perioade de muncă 
inaugurate de Congresul al XII-lea
OTELUL DE CĂLĂRAȘI 

anunță cea mai tînără cetate 
de foc a tării După „botezul focului" pentru Câldrașiul siderurgic - prima șarjă elaborată 

în cinstea Congresului al XII-lea al partidului - alte șarje de oțel sînt turnate 
in lingouri de către cei mai tineri oțelari ai țării

Sîderurgîștii călărășenl și-au 
ținut cuvîntul. S-au angajat 
că, în cinstea celui de-al 
XII-lea Congres al partidu
lui, vor da primele șarje de 
oțel. Și, iată, zilele tre
cute, Incandescența meta
lului topit, turnat in jerbe 
de scintei. a străluminat 
marginea de Bărăgan ves
tind că, pe malul Dunării, 
s-a aprins vatra celui mai 
tînăr oțel al țării.

Notăm trei momente de
finitorii, prin anunțul lor 
sobru, succint, ca de leto
piseț, pentru destinul vechii 
urbe de pe brațul Borcea și 
pentru oamenii ei.

La al XI-lca Congres 
s-a hotărit crearea noii 
cetăți a oțelului din con
stelația siderurgică a țării;

La 16 septembrie 1976, 
în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a 
avut loc inaugurarea o- 
ficială a lucrărilor de 
construcție a combinatu
lui călărășean:

La 18 noiembrie 1979, în 

astfel, a fi forumul unor cadre de 
inaltă specialitate — fapt cu atit 
mai important, cu cît nu este vorba 
de „specialiști de birou", ci de spe- 
cialiști-organizatori sociali, militanți 
politici, cu rol-cheie în organizarea 
și mobilizarea maselor Ia înfăptui
rea politicii partidului. S-a reliefat 
cu toată claritatea — așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
faptul că întregul nostru partid s-a 
ridicat la un înalt nivel de com
petență, ideologic și politic.

Și-au găsit ilustrare în aceasta 
roadele vastei activități desfășu
rate de partid și de statul nostru 
socialist pentru creșterea și educa

rea multilaterală a cadrelor, a co
muniștilor. în general a oamenilor 
muncii. încă demult, conducerea 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal au subliniat ne
cesitatea unei întrepătrunderi tot 
mai strinse a laturii politice și a 
celei de specialitate în pregătirea și 
activitatea cadrelor, a tuturor comu
niștilor, arătind că fiecare comu
nist, fiecare militant politic trebuie 
să devină in același timp un bun 
specialist, așa cum fiecare specia
list, fiecare cadru de conducere 
trebuie să acționeze și ca om poli
tic, ca militant revoluționar. Și, 
după cum se știe, acestea nu au ră
mas simple îndemnuri verbale, pla
tonice — pentru transpunerea lor 
in viață s-a creat și s-a dezvoltat 
o puternică bază materială, au 
fost adoptate numeroase măsuri 
practice: de la generalizarea învă- 
țămîntului obligatoriu de 10 ani, 
perfecționarea învățămîntului de 
toate gradele, inclusiv învățămintul 
politico-ideologic, și pînă la insti
tuirea sistemului complex de reci
clare. Pe bună dreptate a arătat 
secretarul general 'al partidului, la 
încheierea lucrărilor Congresului, 
că dacă nu s-ar fi cunoscut ocupați
ile, funcțiile celor ce au vorbit in 

ajunul deschiderii lucră
rilor celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, pri
ma șarjă de oțel a fost 
elaborată.

O mie o sută cincizeci și 
opt de zile s-au scurs de la 
baterea primului țăruș pînă 
cind oțelul incandescent s-a 
turnat in primele lingouri 
cu marca ștanțată în carnea 
lui fierbinte: „C.S.C." — 
Combinatul siderurgic Că
lărași. Doar ceva mai mult 
de trei ani, 1158 de zile 
fierbinți, de ambiții, de 
căutări, de muncă dură, de 
luptă, de altruism și abne
gație. Dar cuvîntul dat a 
fost respectat. Termenul atît 
de scurt este edificator nu 
numai pentru capacitatea 
țării de azi de a da viață 
unor astfel de construcții 
gigant, pornirld „de la firul 
ierbii", de la prima temelie, 
pină la introducerea in 
circuitul productiv a unei 
noi și complexe siderur- 
gii, ci și pentru oamenii de 
azi ai țării, pentru toți cei 
ce au pus umărul concurînd

la formarea cadrelor, Ia li
vrarea utilajelor, la realiza
rea marii construcții.

în oțelăria nouă, unde 
primul cuptor de 100 de 
tone a început să elaboreze 
șarjele cu care Călărașiul și-a 
pus semnătura de oțel pe 
harta economică în continuă 
devenire a țării, a lucrat și 
continuă să lucreze echipa 
„căștilor roșii", montorii lui 
Gheorghe Trotușan, pentru 
care supremul examen al 
calității muncii rămîne 
înaltul simț al răspunde
rii față de tot ce li se În
credințează spre execuție. 
Același spirit s-a instaurat, 
prin emulație, în echipele 
de constructori ale maiștri
lor Agachie, Voinea, Tudo- 
rică, în brigada meșterului 
electrician Spînu, în echipele 
de constructori betoniști și 
fierari-betoniști conduse de 
meșterii Dinu și Mihai 
Gheorghe.

Inginerul Nicolae Bîrpă, 
vechi constructor siderur- 
gist, care a participat la în
tregul proces de edificare a

cetății oțelului de la Ga
lați. arată că intre ritmurile, 
costurile și eficienta celor 
două construcții de gen — 
Combinatul siderurgic de 
la Galați și cel de la 
Călărași — există deosebiri 
calitative, care indică însuși 
saltul făcut de țara în
treagă în răstimpul dat. 
Aici, prin folosirea unor 
utilaje de mare capaci
tate, a excavatoarelor și bas
culantelor produse in țară, 
precum și prin promovarea 
unor metode avansate de 
lucru — cum sînt cofrajui 
glisant de concepție proprie, 
aplicat pentru prima dată 
in construcțiile de acest gen, 
sau sudarea automată a 
blindajului de furnal, ade
vărată premieră tehnică în 
materie — productivitatea 
muncii este de peste două ori 
mai mare decît cea obținută 
în faza similară a construirii 
Galațiului.

în noaptea primei lor 
șarje, oțelarii călărășeni 
— ajutați de cei din Hu

cadrul dezbaterilor, cu greu s-ar fi 
putut tace distincția între in
tervenția unui om de știință și 
aceea a unui conducător de 
Întreprindere sau de cooperativă 
agricolă.

în același timp, o sursă a înaltei 
competențe puse în evidență de lu
crările Congresului și, în genere, de 
activitatea de partid o constituie con
tactul strîns al cadrelor de partid, al 
activiștilor cu realitatea, cu terenul, 
cu viața. S-a vădit in aceasta rod
nicia orientării consecvent imprimate 
de secretarul general al partidului — 
în concordanță cu propriul exemplu 
personal, stăruitor oferit tuturor 

activiștilor — de 
a se strămuta 
centrul de greuta
te al muncii de 
partid pe teren, 
în unitățile pro
ductive. in între
prinderi. in coo
perativele agri
cole de produc
ție, în mijlocul 
oamenilor muncii 
— acolo unde se 
înfăptuiește, în 
ultimă instanță, 
politica partidu
lui, unde se fău
rește efectiv pro
gresul tării. Toc
mai faptul că în 
covirșitoarea lor 
majoritate dele
gații la Congres 
au fost oameni 
care lucrează ne
mijlocit în pro
ducție a dat in
tervențiilor lor, 
propunerilor, ob
servațiilor și su
gestiilor formu
late girul cunoaș

terii aprofundate a problemelor, 
le-a imprimat un caracter concret, 
eficient. S-a verificat astfel, încă o 
dată, că adevărata competență se 
formează nu în birou, în izolare de 
realități, ci la școala muncii practice.

In aprecierea importanței acestei 
trăsături distinctive a Congresului al 
XII-lea se cuvine a porni de la făp
tui că ne aflăm in plină înaintare 
pe calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Societatea 
noastră a depășit de mult acele stadii 
cind se puneau, in construcția socia
listă, Îndeosebi sarcini de ordin canti
tativ. în prezent, cind pe baza realiză
rilor remarcabile din perioada 1976— 
1980. pășim intr-o etapă superioară 
de înfăptuire a Programului partidu
lui, se ridică probleme de o tot mai 
mare complexitate; însăși ordinea 
de zi a congresului, documentele 
aflate pe masa lui de lucru reflectă 
acest nivel superior al problematicii 
actuale — legată de trecerea de la 
acumulările cantitative la o calitate 
nouă, de integrarea mai profundă a 
dezvoltării economiei în contextul 
revoluției tehnico-științifice, de o tot 
mai accentuată modernizare a indus
triei. agriculturii, a întregii economii,

(Continuare in pag. a V-a)

„Realegerea 
tovarășului 
Nicolae

Ceaușescu 
in fruntea 

partidului 
ne dă profundă 

încredere, 

siguranță 
nestrămutată 

in viitorul 
luminos 

al patriei" 
Telegrame și scrisori 
adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu
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nedoara, care l-au trimis 
aici pe oțelarul principal 
Nicolae Avramescu, om 
aflat la, cea de-a opta pu
nere in funcțiune de acest 
fel, de echipele de specia
liști conduse de inginerul 
Radu Roșulescu, de Nicolae 
Streza, Vasile Vătășescu, 
Nicolae Nistor și Ladis- 
lau Budai — ș-au întrecut 
pe ei înșiși.

Iar noii slderurgiști ialo- 
mițeni se simt cu adevărat 
la ei „acasă" în sectoarele 
care produc. In secția de 
construcții metalice lucrează 
aproximativ 400 de tineri, 
din cei peste o mie de oa
meni ai muncii cîți intră 
zilnic pe poarta combi
natului. Numărul acestora 
este insă în continuă creș
tere. Odată cu ei crește de
tașamentul comuniștilor din 
siderurgia călărășeană. Au 
fost la început doar șase co
muniști. Cu vreo două luni 
în urmă erau 120. Acum sînt 
peste 240. Efectivul „la zi", 
în continuă creștere. Oa
meni pe care tinărul colec

DECRET PREZIDENȚIAL
pentru convocarea Camerei legislative a consiliilor populare

In temeiul articolului 14 din Legea nr. 5/1975 privind congresul, camera le
gislativă și conferințele consiliilor populare,

Președintele Republicii Socialiste România decretează:

Articol unic. — Se convoacă Camera legislativă a consiliilor populare in ziua 
de 12 decembrie 1979.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

BORZEȘTI : Noi instalații 
în probe tehnologice

Mobilizați de hotăririle adoptate 
de Congresul al XII-lea al parti
dului, constructorii și montorii de 
pe platforma industrială de la 
Borzești și-au sporit eforturile pen
tru a finaliza lucrările la o serie 
de investiții. Zilele acestea, ei au 
pus in funcțiune stația de racord 
adine care alimentează cu energie 
electrică noile instalații de la Ra- 

.finăria nr. 2 și de la Uzina de cau
ciuc sintetic. Odată cu aceasta, au 
Încheiat rodajul mecanic și au 
început probele tehnologice la alte 
șase noi capacități de producție din 
cadrul noii rafinării. Este vorba, 
între altele, de instalațiile de re
formare catalitică, de hidrofinare a 
benzinei și motorinei și de frac
ționare a gazelor. Prin intrarea lor 
în funcțiune. Rafinăria nr. 2 Bor
zești va prelucra pină Ia finele a- 
nului o importantă cantitate de ți
ței. (Gheorghe Baltă). .

IAȘI : 30 de unități 
economice au îndeplinit 

planul pe patru ani
Colectivele din 30 Întreprinderi și 

unități economice .din județul Iași, 
raportează Îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe patru ani ai actualu

tiv se poate bizui încă de 
pe acum.

Cu cițiva dintre ei discu
tăm în secția condusă de 
Nicolae Neacșu despre o- 
mogenizarea colectivului a- 
flat la prima lui „probă de 
foc". Călărășenii, ca «-oameni 
ai pamintului-, constitui? 
liantul colectivului munci
toresc, mulți dintre ei re
venind în orașul lor de 
baștină de prin alte centre 
muncitorești. Traian Țugui 
a venit aici după ce a mun
cit 15 ani in construcții me
talice la Galați; Mitru Nea- 
gu — după ce a lucrat ani 
îndelungați in tubulatură de 
cazangerie la întreprinderea 
mecanică de utilaj chimic 
București; Mișu Bondoc — 
după un stagiu lung la căile 
ferate; Nicolae Păcureanu 
— după ce se stabilise și 
crezuse că va rămîne pen
tru totdeauna la Rîșnov. 
Au venit însă și moldo-

loan GRIGORESCU
(Continuare in pag. a Il-a) 

lui cincinal. Avansul cîștigat le va 
da posibilitatea ca, pină la sfirși- 
tul acestui an, să realizeze o pro
ducție suplimentară în valoare de 
4,8 miliarde lei. Printre aceste u- 
nități industriale se află Combina
tul de utilaj greu. Combinatul de 
fibre sintetice, întreprinderile de 
tricotaje „Moldova", de antibiotice 
și mecanică „Bucium" din Iași, pre
cum și întreprinderea mecanică de 
material rulant și întreprinderea de 
perdele și tricotaje din Pașcani. 
(Manole Corcaci).

GHELAR : 6 000 tone 
minereu de fier 
peste prevederi

Minerii de la Ghelar, puternic 
stimulați de hotăririle Congresului 
partidului, au extras In ultima de
cadă a lunii noiembrie, peste pre
vederi, 6 000 tone minereu de fier ; 
totodată, ei și-au depășit sarcina de 
creștere a productivității muncii cu 
13 la sută. în mod deosebit s-au re
marcat brigăzile conduse de minerii 
Iordache Scînteie, Virgil Buzilă, 
Mihai Gîlcă și Ianoș Ferenț, care, 
printr-o bună organizare a muncii 
și prin folosirea la întreaga capa- * 
citate a mașinilor și. utilajelor, au 
obținut însemnate depășiri de plan. 
(Sabin Cerbu).

SE ÎNFĂPTUIEȘTE CU CONSECVENȚĂ 

PROGRAMUL DE CREȘTERE A NIVELULUI 

DE TRAI ÎN ACTUALUL CINCINAL

începind de la 1 decembrie 1979: A doua
etapă de majorare a pensiilor

Ne aflăm încă 
sub puternica im
presie a înălțăto
rului moment al 
celui de-al XII-lea 
Congres al parti
dului, care a a- 
doptat documen
te de însemnătate 
istorică și, prin 
realegerea tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu în su
prema funcție de 
secretar general 
al Partidului Co
munist Român, a 
dat expresie vo
inței unanime a 
comuniștilor, a 
întregii noastre 
națiuni. în Ra
portul prezentat 
Congresului, ca și 
în dezbaterile a- 
cestuia, un rol 
deosebit de im
portant a fost a- 
cordat probleme
lor ridicării nive
lului de trai ma
terial și spiritual 
al poporului nos
tru. în spiritul 
profundului uma
nism care carac
terizează politica 
partidului și sta
tului nostru. Ra
portul prezentat 
de secretarul ge
neral al partidu
lui relevă, prin
tre altele, grija 
deosebită a socie
tății noastre pen
tru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de trai ale pen
sionarilor, ale tuturor acelor .care, 
după ani și ani de activitate depusă 
în slujba dezvoltării economico-so- 
ciale a țării, au dreptul acum la o 
bătrinete liniștită.

După cum se știe, Programul de 
creștere a nivelului de trai in pe
rioada 1976—1980, elaborat sub în
drumarea și cu contribuția nemijlo
cită a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prevede că, pînă la sfirșitul acestui 
cincinal, pensiile de asigurări sociale 
de stat cresc, în medie, cu 23,2 Ia 
sută, față de anul 1975, urmare a 
marilor realizări obținute de poporul 
nostru în toate domeniile de activi
tate. Este de subliniat faptul că în 
actualul cincinal s-a prevăzut acor
darea unor majorări mai substanțiale 
— pină la 40 la sută — pentru pen
siile mai mici, ceea ce reflectă, o dată 
mai mult, consecvența aplicării în 
practică a principiilor eticii și echi
tății socialiste. Prima etapă de ma
jorare a pensiilor s-a aplicat la 1 

PITEȘTI : Loturi noi 
de autoturisme „Dacia" 

livrate la export
De la întreprinderea de autotu

risme din Pitești au fost livrate ieri 
trei noi loturi de autoturisme 
„Dacia" destinate exportului. De la 
începutul fabricației, în anul 1968, 
au fost expediate partenerilor ex
terni din 32 de țări 125 000 de auto
turisme. Numai in 10 luni din acest 
an s-au livrat 18 500 de autoturis
me, la care se vor mai adăuga pină 
la finele anului încă 5 000. (Gheor
ghe Cîrstea).

CRAIOVA : Primele 
generatoare electrice 

de 2 500 kVA
întreprinderea „Electroputere"- 

Craiova a realizat primele genera
toare electrice de 2 500 kVA, com
ponente ale echipamentului de bază 
destinat celor dinții microcentrale 
electrice necesare instalațiilor de 
foraj. Concepute de specialiști ai 
centrului local de cercetare științi
fică șl inginerie tehnologică, micro- 
centralele respective, care consti
tuie o premieră in industria de pro
fil a țării, urmează să asigure 
funcționarea instalațiilor românești 
de foraj în orice condiții de ampla
sament. (Agerpres).

1980
august 1977, cînd s-au acordat. In 
raport de nivelul acestora, majorări 
variind între 4 și 20 la sută, adică 
jumătate din majorarea totală stabi
lită pentru acest cincinal.

în vederea îndeplinirii integrale a 
sporurilor de pensii prevăzute pen
tru actualul cincinal, potrivit Decre
tului Consiliului de Stat, care a fost 
dat ieri publicității, la 1 decembrie 
1979 se aplică cea de-a doua etapă 
de majorare, tot în mod diferențiat, 
cu procente superioare, de pînă la 20 
la sută, pentru pensiile mai mici.

Socotită pe ambele etape de ma
jorare — cea de la 1 august 1977 și 
aceasta de la 1 decembrie 1979 — 
majorarea totală a pensiilor va atin
ge nivelul prevăzut, adică se va rea
liza creșterea medie de 23,2 la sută, 
în același timp, se va realiza și o 
anumită depășire, întrucit la 1 august 
1979 s-a mai acordat o majorare ge-

Anton ANDRONIC
adjunct al ministrului muncii

(Continuare in pag. a V-a)
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minuni
In grădina casei lui Ion Cre- 

țu, din Dumbrava (Satu Mare), 
se află tot felul de rarități. Cu 
citeva luni in urmă, ne vestea 
că una din gîștele sale atinsese 
venerabila vîrstă de 22 de ani. 
Acum, ne-a dat de știre că un 
păr năzdrăvan a înflorit in acest 
an de trei ori : in aprilie, in 
august și in noiembrie. „In caz 
că se va îndoi cineva de exac
titatea spuselor mele . — ne 
scrie el — il rog să vină să-l 
vadă". La rindu-ne. l-am rugat 
pe corespondentul nostru pentru 
județul Satu Mare, Octav Gru- 
meza, să se ducă la fața locului. 
S-a dus și ne-a spus : „In acest 
noiembrie, in părul cu pricina 
coexistă trei generații : două 
pere coapte, rămase de astă 
vară, altele Verzi de mărimea 
unor cireșe și flori. Flori fru
moase, ca toate florile".

Bravo, meștere!
Nicolae Movilă, linotipist — 

Întreprinderea poligrafică Ba
cău, a participat la un concurs 
profesional internațional organi
zat la Moscova. Reprezentantul 
meșterilor tipografi din tara 
noastră a reușit frumoasa per
formanță de a cuceri medalia 
de argint la un... qvadrat dife
rență de primul clasat. Intre alte 
probe, a fost și aceea de a trans
pune in „formulă poligrafică" 
un text de circa 15 000 de sem
ne, prevăzut cu foarte multe 
sublinieri, cifre și caractere de 
litere dintre cele mai diferite. 
Două au fost criteriile de apre
ciere ale juriului : viteza și co
rectitudinea.

Dorința băcăuanului : la vii
toarea ediție să schimbe argin
tul cu aur. Ii urăm succes!

la
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Muzeul 
din Maieru

Despre Maieru se spune
este comuna cu cei mai mulți 
copii din județul Bistrița-Nă- 
săud, indicele natalității fiind 
aici foarte ridicat. Dar nu nu
mai despre numărul micilor 
măiereni s-a dus vestea, ei si 
despre istețimea lor. Școlarii 
din clasele gimnaziale au luat 
sub patronajul lor Muzeul să
tesc fi expoziția memorială „Li- 
viu Rebreanu" din localitate. 
Împreună cu profesorul lor. Se
ver Ursa, se îngrijesc de con
servarea exponatelor și de îm
bogățirea colecțiilor. Sub îndru
marea aceluiași profesor, ei s-du 
deprins cu instructiva si foarte 
educativa îndeletnicire de ghid 
al muzeului. Ghizi de un fel 
aparte, pentru că obișnuitei pre
zentări a exponatelor ei ii adau
gă interpretarea unor balade 
tradiționale, legende si cintece 
străvechi sau creații proprii în 
versuri si proză.

Cînd treceți prin Maieru, vi
zitați și muzeul lor. Merită 1
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Mereu 
la inalfime

De ani și ani de zile. Constan
tin Nicolau a lucrat pe șantie
re din Birlad, Vaslui, Huși, Ne
grești. Multe, foarte multe fa
brici, blocuri, spitale, scoli și 
grădinițe poartă si semnătura 
lui „nea Costică" mozaicarul. 
De frumusețea meseriei i-a con
vins ți pe copiii săi. Gheorghe 
este mozaicar faianțer printre 
constructorii din Vilcea, Maria 
este arhitect conductor. Gina 
— economistă, tot Pe un șantier 
din lăți. Toți trei au preluat 
Ștafeta de constructor de la ta
tăl lor. Mult mai mulți au fost 
insă cei care i-au adresat lui 
„nea Costică" urarea „la mulți 
ani, cu sănătate", in ziua ieșirii 
sale la pensie. Cei care au 
învățat meserie de la el și cu 
care a lucrat împreună. La 
rîndu-i. „nea Costică" le-a urat 
constructorilor să fie mereu... la 
înălțime !
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„Deși putea să 
scrie soiul meu..."

„Mă numesc Natalia Cerchez 
și sint soția lui Gheorghe Cer
chez, corespondent voluntar al 
ziarului „Scinteia". Deși putea 
să vă scrie soțul meu, care se 
pricepe mai bine la minuirea 
condeiului, nu a făcut-o, pentru 
că in cauză sint eu, soția lui, 
așa că m-am hotărit să vă spun 
ce mi s-a intimplat".

Din lectura scrisorii aflăm că, 
Intr-o zi, cititoarea noastră s-a 
îmbolnăvit grav de tot și a fost 
dusă cu Salvarea la spitalul din 
Reșița. Timp de o lună de zile, 
medicii spitalului au vegheat la 
căpătiiul 'ei cu rîndul, zi și 
noapte, salvindu-i viața, „lată 
de ce — ne scrie ea — nu gă
sesc cuvinte pentru a-mi expri
ma toată admirația și mulțu
mirile pentru tot ce au făcut 
pentru mine".

Vînătoreascâ, 
dar adevărată

O adevărată senzație' a _ 
dus printre cetățenii comunei 
Apoldu de Jos (județul Sibiu) 
vestea că un lup „cit un urs de 
mare" se aciuase prin pădurea 
învecinată și că dă tircoale oi
lor satului. Nu a trecut mult, și 
o altă știre anunța că „dihania 
a si doborit nu mai puțin de 18 
mioare". Atit le-a trebuit vină- 
torilor, care s-au simțit cu... or
goliul in bătaia puștii, că au și 
purces pe urmele namilei. In 
frunte cu iscusitul țintas Nico
lae Topirceanu, ei au pus puș
ca la ochi... și au răpus nu nu
mai lupul, ci și două vulpi. 
Acum, în Apoldu de Jos, in lo
cul zicalei „cine aleargă după 
doi iepuri" ...umblă vorba : „cine 
aleargă după un lup. 
două vulpi".

Rubrică realizată 
Petre POPA 
și corespondenții

pro-
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integrală a planului pe 1979

Cu forțe proprii-mașini 
pentru propria fabrică

Acțiuni hotărîte pentru 
recuperarea restanțelor

Insistăm In discuția pe care o pur
tăm cu secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii, inginerul 
Constantin Foarfecă, asupra faptelor 
concrete și argumentelor ce susțin 
afirmația că, acum, acești destoinici 
oameni. ai Bîrladului — cunoscuți în 
peste 70 de țări pentru măiestria cu 
care șlefuiesc rulmenții — au deve
nit și constructori de mașini-unelte. 
Un nou produs pe care bîrlădenii 
scriu cu mîndrie emblema unității ce 
a împlinit în anii actualului cincinal 
un sfert de secol de existență. îl 
ascultăm pe secretarul comitetului 
de partid :

— De cîțiva ani, mai precis din ac
tualul cincinal, ne străduim să trans
punem în viață 
indicațiile date de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu pri
lejul vizitelor e- 
fectuate in între
prinderea noastră. 
Este vorba de rea
lizarea, pe bază 
de concepție pro
prie. a mașinilor- 
specifice fabricației de rulmenți. 
Satisfacția cea mai mare a co
lectivului este că în prezent ma
șinile ce poartă marca întreprinderii 
noastre sînt unanim apreciate datorită 
funcționalității și rezultatelor foarte 
bune în exploatare. Efectul concret : 
am redus importul de mașini și uti
laje speciale de fabricat rulmenți 
cu peste 50 milioane lei valută 
și, totodată, ne-am rezolvat prompt 
problemele dotării cu utilaje.

— în acest sens, ce preocupări 
deosebite există în unitate în aceste 
zile de după marele forum al parti
dului nostru ?

— Colective de muncitori, ingineri, 
tehnicieni, maiștrii în fruntea cărora 
se află inginerii Ion Gavrilă și Va- 
sile Crîsneanu s-au angajat să pună 
în funcțiune, în zilele desfășurării 
lucrărilor Congresului, cea de-a 150-a 
jnașină-unealtă — strung monoax cu 
două posturi de lucru — marcind cel 
de al 22-lea tip de mașină conceput, 
proiectat și construit în între- 
prinderea bîrlădeană. Acum pu- 

* tem spune că ne-am îndeplinit acest 
angajament.

...Unei game diverse de mașini-, 
unelte îi corespunde firesc și una si
milară de tipodimensiuni de rul
menți. Maistrul George Stratulat, 
delegat la Congresul al XII-lea al

ÎNTREPRINDEREA 
DE RULMENȚI 

DIN BÎRLAD

partidului, confirmă : „Activitatea 
creatoare a harnicului nostru colec
tiv a determinat ca valoarea produ
selor noi și reproiectate să înregis
treze o sumă de 460 milioane lei, 
ceea ce reprezintă 33 la sută din pro
ducția marfă executată. Au fost asi
milate 306 tipuri noi de rulmenți, în 
general de construcție specială, o 
gamă mare de S.D.V.-uri, mașini- 
unelte și echipamente tehnologice 
prin autodotare".

Pe Eroul Muncii Socialiste, maistrul 
principal Aurel Chiru, l-am întîlnit 
în mijlocul unui grup de muncitori 
de la fabrica „Profil 11“ : „Unde sînt 
confruntate mai multe idei se rezol
vă mai bine problemele producției.

Este principiul 
nostru de muncă. 
-Rulmentul acesta 
pe care il fabri
căm trebuie să 
fie competitiv pe 
orice piață inter
națională, ca și 
în țară, așa cum 
se cere tuturor 
produselor româ

nești. Deci, calitatea în primul rînd, 
precum și onorarea în mod exemplar 
a prevederilor contractuale, a angaja
mentului asumat in întrecerea pe a- 
cest an, iată ce ne preocupă."

într-adevăr, multe sînt faptele de 
conștiință, de muncă avîntată ale co
muniștilor, ale tuturor constructori
lor de rulmenți din. Bîrlad. întregul 
colectiv de muncă de aici — așa cum 
s-a angajat—acționează în aceste zile 
cu răspunderea ce-1 caracterizează 
pentru transpunerea în viață a sarci
nilor ce îi revin din hotărîrile celui 
de-al XII-lea Congres al partidului. 
El este hotărit ca pînă la finele anu
lui să obțină suplimentar o pro
ducție de circa 300 milioane lei. Din 
realizările pe acest an ale harnicu
lui colectiv de aici mai notăm : pla
nul producției fizice pe 11 luni este 
depășit cu 16 000 rulmenți ; se înre
gistrează o producție suplimentară de 
200 tone elemente de rulmenți din 
metale neferoase ; pînă acum au fost 
construite 48 mașini-unelte specifice 
fabricației de rulmenți, pentru dota
rea întreprinderii. Zilele acestea vor 
mai fl realizate încă 5 mașini, iar în 
luna decembrie alte 5 bucăți.

Crăciun LĂJLUCI 
corespondentul „Scînteii"

La -Bîrlad, In întreprinderea unde se făuresc adevărate bijuterii din oțel

Răspuns prompt la apelul
De ce ne-am aflat în aceste zile Ia 

întreprinderea de mașini grele din 
Capitală ? Pentru că oamenii muncii 
din această mare unitate constructoare 
de mașini au de executat, in răs
timpul care a mai rămas din acest 
an. o serie de utilaje tehnologice de 
mare complexitate, destinate unor 
șantiere de investiții. Dintre aceste' 
utilaje am notat citeva a căror 
livrare este întirziată față de terme
nele contractuale : turbinele și su- 
flantele pentru noile furnale de la 
Călan și Galați, mașina de împins 
blumuri și turnul rotitor pentru 
Combinatul siderurgic din Galați, trei 
cuptoare electrice de 100 tone pentru 
unitățile siderurgice de la Tîrgoviște 
și Călărași, un polimerizator pentru 
noua unitate a chimiei din Cimpu- 
lung-Argeș și un reactor de uree 
pentru Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Arad, Care este stadiul 
realizării acestor utilaje ?

— Acționînd în spiritul exigențelor 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al XII-lea_al 
partidului și înțelegind marea răs
pundere pe care o avem, alături de 
constructori și montori, pentru reali- 

! zarea unor importante obiective de 
investiții, muncitorii, inginerii și teh
nicienii noștri iși concentrează toate 
forțele spre finalizarea grabnică a 
utilajelor tehnologice restante — ne 
spune tovarășul' Radu Badiu, secretar 
adjunct al comitetului de ' partid. 
Practic, toate aceste utilaje sint într-o 
fază avansată de montaj, iar comite
tul de partid și consiliul oamenilor 
muncii au adoptat măsurile necesare 
pentru a duce fabricația lor la bun 
sfirșit în cel mai scurt timp.

în secțiile unde se execută utilaje
le. ne-am convins că se desfășoară o 
ofensivă hotărîtă pentru recuperarea 
restanțelor. La secția de montaj a 
fabricii de turboagregate, discutăm cu 
muncitorii și specialiști care lucrea
ză la montarea turbinelor și suflan- 
telor.

— Sinceri să fim. ne-a părut rău 
cînd am fost criticați în ziarul „Scîn- 
teîa“ că nu am livrat la vreme uti
lajele energetice pentru Călan și 
Galați — ne mărturisește tovarășul 
Hans Martin Borger, inginer-șef cu 
problemele producției. Dar critica era 
îndreptățită. Am făcut o analiză a 
restanțelor și, ceea ce este mai im
portant, am intensificat imediat exe
cuția. Ne-au înțeles și ne-au ajutat

și uzinele colaboratoare : întreprin
derea de cazane mici și arzătoare și 
„Tehnofrig“ din Cluj-Napoca, „Meta
lica" și „Aversa" din București. Așa 
a fost posibil ca prima turbină să ia 
drumul Călanului la 8 noiembrie. 
Pentru livrarea celorlalte utilaje am 
convenit termene concrete, in funcția 
de posibilitățile de montaj pe șan
tiere.

într-adevăr, cea de-a doua turbină 
pentru Călan este aproape gata. Se 
fac totodată ultimele pregătiri la 
prima suflantă, care va fi probată pa 
stand împreună cu turbina a doua. 
La fiecare utilaj se lucrează intens,

ÎNTREPRINDEREA
DE MAȘINI GRELE

DIN CAPITALĂ

concentrat. Am notat numele citorva 
harnici lăcătuși montori : Ion Grigo- 
rean. Petre Drăgan, Constantin Roșu, 
Zamfir Spulber. Cum este organizată 
munca ? Ne explică maistrul Pavel 
Dedu, secretarul biroului organizației 
de bază :

— Executăm pentru prima dată 
acest tip de utilaje. De aceea, s-au 
constituit formații de montaj speciale 
pentru fiecare utilaj în parte. Se lu
crează fără întrerupere 24 de ore. Din 
două in două zile se analizează sta
diul montajului împreună cu secțiile 
colaboratoare din întreprindere și se 
iau măsuri pentru urgentarea prelu
crării tuturor pieselor necesare. Prac
tic, pieselor necesare turbinelor și 
suflantelor li s-a dat „cale liberă", 
prioritate absolută la toate mașinile- 
unelte de prelucrare. Din partea sec
torului de concepție se află perma
nent alături de noi un specialist 
proiectant cu care decidem operativ 
in toate problemele apărute la mon
taj. Dar hotărîtor a fost că, prin mun
ca politică de la om la om, fiecare 
a înțeles importanța lucrării pe care 
o are de executat. Și dacă o piesă 
prelucrată nu se potrivește la mon
taj, lăcătușul montor intervine singur 
la sectorul de prelucrări pentru efec
tuarea neîntîrziată a corecțiilor care 
se impun. Se acționează operativ,

Primele ore ale unei dimineți din 
zilele de după Congresul al XII-lea 
al partidului. La comitetul de 
partid al întreprinderii de uti
laj chimic din Ploiești, doi oameni, 
apăsați de răspunderi, secretarul 
Nicolae Boancă și directorul Vasile 
Ciornei, analizau desfășurarea fabri
cației la cele mai urgente utilaje 
cerute pe șantiere. Acest lucru, după 
cite aflăm. îl fac zilnic. Trec mai 
întii prin secții să vadă la fața lo
cului cum meșg treburile, întirzie mai 
mult la cazangerie unde se dă bă
tălia finală, apoi vin să se sfă
tuiască împreună ce se poate 
face ca ritmul de înaintare al fabri
cației să fie mai susținut. ..în aces
te zile și în aceste 
săptămini pină la 
sfirșitul anului ne 
aflăm angajați în- 
tr-o mare bătălie, 
ne spune secreta
rul comitetului de 
partid. Foc conti
nuu, mobilizare 
totală, organizare 
cit mai bună, a- 
cestea sînt preocupările noastre. Vrem 
astfel, așa cum ne-a îndemnat secre
tarul general al partidului, să recu
perăm restanțele la planul fizic pro
venite mai ales din lipsa unor ma
terii prime și materiale".

Plecăm de la „statul major" in sec
torul aflat în „prima linie" a fabrica
ției: la cazangerie grea. Aici, utilaje 
de mari proporții, cu greutăți finale 
de 130 de toHe;“S‘e află în diferite faze 
de execuție. Urgent : un utilaj com
plicat, de mare. dificultate tehnică ce 
se realizează aici pentru prima oară : 
un striper. Este destinat Combinatu
lui chimic de la Bacău. Alte două 
asemenea utilaje și încă trei scrube- 
re. tot atît de dificile, se află în 
fabricație. întilnim pe inginerul 
Radu Drăgan, șeful de schimb al 
secției. „Acum, la noi nu se mai pune 
problema orelor de răgaz, ne spune. 
Ne-am propus să facem totul pen
tru ca timpul, oră cu oră, să fia 
folosit cit mai bine. în aoest sens, 
am adus lîngă noi și pe tehnolog, 
și pe proiectanți. Orice modificări la 
documentație, orice schimbări de 
tehnologii se fac din mers. Toți 
specialiștii .întreprinderii au ieșit din, 
birouri și mai mult de jumătate din 
programul lor și-l dedică fabricației 
utilajelor urgente.

Dar între timp, în secție se face 
liniște. Sînt minutele pentru 
masa de prinz. Avem prilejul să 
stăm de vorbă cu șeful de echipă 
Vasile Nicolae. Cei 7 oameni ai lui 
dădeau mare zor la formarea fas
ciculului tubular de la striperul a- 
mintit. „Am reușit fată de grafice
le de lucru și așa destul de strin- 
se să avansăm la operațiile noastre 
cu 4—5 zile. Aceasta printr-o orga
nizare mai bună, prin dorința și 
hărnicia colectivului. Am hotărit, de 
comun acord, să mai lucrăm in fie
care schimb cite două ore în plus. 
Așa socotim noi să răspundem la a- 
pelul adresat nouă".

Oamenii întreprinderii au Înțeles 
bine ce înseamnă urgențele unui 
șantier sau altuL întregul colectiv,, 
în frunte cu cep aproape 2 000 de 
comuniști, a pornit o acțiune hotă- 
rită pentru recuperarea restanțelor, 
acționînd în spiritul exigențelor 
subliniate la Congresul al XII-lea al 
partidului. Echipa de cazangii con
dusă de Alexandru Gealep a execu-

ÎNTREPRINDEREA 
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șantierelor
problemele se rezolvă direct, munci- 
torește.

Deoarece într-un timp foarte scurt 
urmează să fie finalizată fabricația 
mai multor turbine, s-a întrevăzut 
apariția unui loc îngust la standul de 
probe. Dar s-a găsit soluția : maistrul 
Stere Avganți împreună cu echipa de 
țevari condusă de Ilie Lupașcu au 
adaptat instalațiile existente pentru 
a efectua probele de stand in paralel, 
concomitent, la două turbine. Astfel, 
timpul de verificare se reduce cu 
două luni pentru fiecare turbina.

La secția de utilaj complex, comi
tetul de partid a adoptat o altă mă
sură organizatorică : fiecare utilaj 
restant a fost repartizat unei grupe 
de doi-trei muncitori și specialiști, 
care au competența politică și profe
sională de a conduce și organiza ac
tivitatea de montaj și de a soluționa 
problemele tehnice care apar. în plus, 
în fiecare schimb este asigurată asis
tența tehnică de specialitate. Lăcătu
șul Ion Mărgărit, muncitor specialist, 
șeful echipei care montează mașina 
de împins blumuri și turnul rotitor 
pentru instalația de turnare continuă, 
necesare Combinatului siderurgic din 
Galați, ne spune că a organizat un 
sistem propriu de urmărire a stadiu
lui de prelucrare a pieselor necesare 
la montaj, că toate problemele de 
ordin tehnic le rezolvă pe loc, îm
preună cu specialiștii. De asemenea, 
pentru a se reduce importul cu circa 
o jumătate milion lei, prin efortul 
lăcătușilor Vasile Chiscop și Gheorghe 
Marin, al frezorului Gheorghe Ustu
roi și al rectificatorului Doru Ivan, 
s-a executat în întreprindere un pre
tențios subansamblu : mecanismul de 
acționare a turnurilor. Concentrat, 
bine organizat și cu maximă grijă 
pentru calitate se lucrează și la poîi- 
merizator și la reactorul de uree.

Hotărîrea întregului colectiv de la 
întreprinderea de mașini grele este 
de a finaliza fabricația tuturor utila
jelor restante, eșalonat, pînă la sfir
șitul acestui an. Concomitent, se lu
crează la celelalte utilaje de același 
tip care, sîntem asigurați, vor fi li
vrate la termen. Și, după cum se 
muncește în toatei secțiile, există ga
ranția că acest harnic colectiv iși va 
onora toate obligațiile contractuale pe 
acest an pentru șantierele de in
vestiții. •

Corneliu CARL.AN

tat două utilaje de mare tehnicitate 
cu o lună mai devreme. Formațiile 
de lucru ale lui Vasile Dinu și Gheor
ghe Matei au și ele rezultate deo
sebite in muncă.

Am aflat despre măsurile tehnico- 
organizatprice luate de oameni 
inimoși, operativ aplicate. Așa de 
pildă, pentru lichidarea locurilor în
guste s-au mobilizat proiectanții șl 
sectorul de autoutilare. într-un timp 
record s-a putut realiza un utilaj 
principal de placat piese mari. Prin
cipalii realizatori : comuniștii Dumi
tru Magia, proiectant, sculerul-șef 
Gheorghe Vrăbioiu, șeful laboratoru
lui de sudură Sorin Călărasu, elec
tricianul Valeriu Bolgiu. Tot prin au

toutilare s-au re
alizat în mini
mum de timp 15 
dispozitive de su
dură automată. 
Președintele sin
dicatului, Nicolea 
Necula, ne-a vor
bit despre avîptul 
luat de întrecerea 
socialistă după 

Congresul al XII-lea al partidu
lui. „Pentru ca rezultatele echipelor, 
ale secțiilor să fie cit mai bune — ne-a 
spus el, s-a trecut la reorganizarea 
schimburilor II și III, la întărirea 
asistentei tehnice. Am întărit atelie
rul II de la. cazangerie cu maistrul 
comunist Dumitru Avramescu ; pe 
șeful de echipă Vasile Nicolae l-am 
trecut de la cazangeria ușoară la cea 
grea. în schimburile II și III au in
trat recent circa 100 de lăcătuși, mai 
ales la cazangeria grea, unde este 
punctul cel mai fierbinte al activi
tății uzinei.

Am reținut un fapt deosebit In 
această mobilizare generală pen
tru scurtarea timpului de fabricație : 
grija mare pentru calitate, pentru e- 
xecuția ireproșabilă a fiecărei ope
rații în parte. Observația directoru
lui tehnic, inginerul Teodor Ungu- 
reanu, am reținut-o in întregime ; 
„Avem o mare răspundere. Dacă ■ u- 
tilajul nu-i bine lucrat, se pot în- 
timpla accidente uneori foarte gra
ve în procesul de fabricație la com
binatele chimice. N-am permis și nu 
permitgm — colectivul întreg știe a- 
oest lucru — să facem lucru de mîn- 
tuială pe motiv că lucrăm mai re
pede. Comuniștii au imprimat un 
spirit inalt de responsabilitate. Do
vada : nu avem nici un fel de re
clamata la calitatea utilajelor". A- 
ceastă afirmație a fost întări
tă de directorul șantierului Plo
iești al T.M.U.C.B., inginerul Ion 
Dobre, pe care l-am găsit în între
prindere. El ne-a spus : „Lucrez de 
mult timp pe platformele petrochi
mice Brazi și Teleajen. Utilajele de 
la Ploiești, deși de mare dificulta
te tehnică, sînt foarte bine execu
tate. Am dori noi. montorii. ca si 
de la ceilalți furnizori să primim a- 
semenea utilaje".

Urmărirea zilnică a tnțregii fabri
cații — pe echipe, pe secții, pe u- 
tilaje și subansamble. organizarea 
mai bună a lucrului pe flux, lichi
darea locurilor înguste, asigurarea 
unei mai bune asistente tehnice în 
schimburile de noapte dau posibi
litate colectivului să lichideze res
tanțele la producția fizică. Iată o 
informație de ultimă oră : datorită 
efortului concentrat, bine organizat, 
colectivul întreprinderii a reușit ca 
in luna noiembrie să diminueze res
tanțele de pe lista prioritară do la 
714 tone, utilaje cerute urgent la 
montaj pe șantiere, ia 331 tone, 
urmînd ca această cantitate să se 
livreze eșalonat in luna decembrie.

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii"

Se ară intens pe terenurile unităților din cadrul consiliului unic agroindustrial 
Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman

ARĂTURILE
— o lucrare care trebuie
încheiată urgent în toate 

județele
La culturile agricole care se însă- 

mințeazâ primăvara — porumb, plan
te tehnice, legume, furaje — nivelul 
recoltelor este determinat, intr-o 
măsură hotăritoare, de pregătirile 
care se fac toamna. Este vorba, în 
principal, de executarea arăturilor și 
fertilizarea unor suprafețe cit mai 
mari. în cele mai multe unități agri
cole, după încheierea celorlalte 
lucrări de toamnă, s-a lucrat cu toate 
forțele la arat. Prin organizarea mun
cii in schimburi prelungite și chiar 
în două schimburi — de zi și de noap
te — au putut fi terminate arăturile 
pe toate suprafețele. Au raportat în
cheierea acestei lucrări unitățile agri
cole de stat și cooperatiste din jude
țele Vrancea, Neamț, Gorj, precum 
și majoritatea județelor din Transil
vania. Pină ieri, 29 noiembrie, au- fost 
executate arăturile, pe 3 425 100 hecta
re, ceea ce reprezintă 77 la sută din 
suprafața planificată. Cele mai mari 
restanțe la arat se înregistrează în 
unitățile agricole de stat și coopera
tiste din județele Ialomița, Brăila, Il
fov, Timiș, Teleorman, Buzău, Dolj, 
Galați, Vaslui și altele. Pentru înfăp
tuirea sarcinilor mari ce revin agri
culturii în ce privește sporirea ran
damentelor la hectar, subliniate pe 
larg la Congresul al XII-lea al parti
dului, se cere ca organele și organi
zațiile de partid, direcțiile agricole și 
consiliile pooulare să acționeze e- 
nergic ca în fiecare unitate agricolă, 
în fiecare consiliu agroindustrial să 
se termine arăturile de toamnă pe 
toate suprafețele.

Hotărîtor pentru intensificarea și 
încheierea neîntîrziată a arăturilor 
este buna folosire a tractoarelor. 
Deși în județele în care aceas
tă lucrare este întirziată — Ialo
mița, Ilfov, Teleorman — au sosit in 
ajutor un mare număr de tracto
riști din Transilvania, totuși nu s-a 
lucrat în ritmul prevăzut, vitezele zil
nice stabilite de organele agricole ne- 
fiind realizate. în tot cursul lunii no
iembrie, de pildă, in județul Ialomița 
au fost arate numai 100 000 hectare, 
suprafață care reprezintă viteza zil
nică prevăzută pe 10 zile. Și în alte 
județe — Teleorman și Ilfov — nu 
se realizează viteza zilnică prevăzu
tă. Desigur, ploile din această lună 
au îngreunat executarea arăturilor, 
iar în unele locuri, datorită excesu
lui de apă din sol. tractoarele n-au

putut intra în unele zile pe teren. 
Acum, timpul este frumos, pămîntul 
s-a zvîntat, astfel încît se poate lucra 
intens la executarea arăturilor. Esen
țial este ca tractoarele să are din plin, 
atit ziua, cit și noaptea, la lumina fa
rurilor, prin gruparea lor in formații 
mari, de 10—15 tractoare, conduse 
nemijlocit de activiști de partid și 
ingineri agronomi.

Cu mai multă stăruință șl cu 
forțe sporite trebuie să se acțio
neze pentru eliberarea terenuri
lor de coceni și alte resturi ve
getale. în județul Ialomița, de pildă, 
unde mai sînt de arat circa 150 000 
hectare, mare parte din această su
prafață este ocupată cu coceni. Da 
asemenea, in unitățile agricole da 
stat din județul Ilfov, situate în in
cintele îndiguite din Lunca Dunării, 
există pe teren mari cantități 
de coceni. Prin urmare, pentru 

, a putea fi încheiate grabnic ară
turile este necesar să fie asigurat 
front dc lucru tractoarelor. Aceasta 
presupune ca, în timpul cel mal 
scurt, să fie adunați și transportați 
toți cocenii care există pe cîmp, toate 
resturile vegetale. La eliberarea te
renurilor de coceni au datoria să 
participe toți locuitorii satelor. Prin- 
tr-o intensă muncă politico-educati- 
vă desfășurată de organizațiile de 
partid, fiecare cooperator trebuie să 
înțeleagă că executarea fiecărei lu
crări în timp cit mai scurt este în 
interesul sporirii producției agricole, 
al bunăstării Întregii colectivități 
din care face parte. Iată de ce, 
acum, cînd se pun bazele viitoarei 
recolte, nu se poate admite ca o lu
crare — în cazul de față arăturile 
de toamnă — să nu poată fi execu
tată pentru că terenul nu a fost eli
berat de cei care aveau .obligația să 
taie cocenii și să-i transporte.

Timpul este foarte înaintat. Tocmai 
de aceea, organele și organizațiile de 
partid și de stat, organele agricole ju
dețene șl consiliile unice agroindus
triale au datoria de mare răspundere 
de a lua toate măsurile • pentru fo
losirea la capacitatea maximă a 
tractoarelor, de a mobiliza forțele 
neiesare la eliberarea terenurilor de 
resturi vegetale, astfel ca arăturile 
de toamnă să fie încheiate cit mai 
repede pe toate suprafețele pre
văzute.

Otelul de Călărași
(Urmare din pag. I)

veni, cu familia Mocanu din 
Piatră Neamț, olteni, arge
șeni. Doi meșteri sudori. Mi
lan Chițu și Vasile Smădu, 
specializați și în lăcătu- 
șerie mecanică, au de
venit aici adevărați das
căli ai tinerilor, și mulți 
sudori care și-au primit 
din mîinile lor „brățara .de 
aur" îi vor ține toată viața 
minte. în această meserie, 
deosebit de căutată în con
strucții, excelează cu deo
sebire fetele și tinerele fe
mei. Despre Vjrginia Ghi- 
nea, Titina Andronache și 
Tereza Costache se vorbeș
te cu stimă — ele dau nu
mai lucru de calitate ca și 
cînd, cu aparatul lor de su
dură, ar face adevărate 
broderii în metal.

Fără îndoială, un tulbu
rător poem s-ar putea scrie 
aici despre soțiile construc
torilor, femei care și-au 
urmat bărbații la noul lor 
loc de muncă. lăsindu-șl 
prin alte părți gospodării 
bine legate pentru a și le 
reinfiripa aici, ba. multe 
dintre ele, s-au calificat in 
diferite meserii ori și-au 
ridicat calificările obținute 
prin alte părți. Soția lui 
Aurel Moroianu, venit aici 
de pe șantierul naval din 
Mangalia, s-a făcut sudo- 
riță : Ecaterina, soția su
dorului Florea Cismaru, a 
învățat meseria bărbatului 
ei ; soția lui Anton Neagu 
s-a calificat în munca de 
macaragiu pe un pod ru
lant. iar acestea nu sînt 
decit citeva exemple din
tre zeci și zeci.

„Oțelul de Bărăgan" nu mai este o metaforă, ci o realitate concretizată în probele 
fiecărei noi șarje, care concentrează atenția tuturor siderurgiștilor călărășeni asistați 

de oțelarii hunedoreni

Odată cu elaborarea pri
mului lor oțel, călărășeni! 
iși văd visele și ambițiile 
și mai stimulate. Si-au dat 
cuvîntul și l-au ținut. Sa
tisfacția, bucuria raportu
lui lor muncitoresc le mă
rește încrederea în proprii
le lor forțe. Au de conti
nuat și de desăvîrșit o ope
ră în dublu sens : aceea a 
atingerii parametrilor can
titativi și calitativi pre- 
văzuți — lucru la care

participă deopotrivă con
structorul, beneficiarul și 
furnizorii — și propria lor 
devenire, ca oameni ai 
unei noi discipline munci
torești, demni și conștienți 
de importanța contribuției 
lor la efortul creator al în
tregii țâri.

Spuneam. Intr-un alt re
portaj consacrat călărășe- 
nilor, că din orașul lor 
pleci cu dorința irezistibilă 
de a reveni. Acum, pe ar

tera de beton șl asfalt care 
leagă Capitala de orașul de 
pe Borcea, drumul șste și 
mai ademenitor, căci la 
poarta Călărașiului cerul 
este luminat de dogoarea 
vetrei încinse, iar jerbele 
de scintei ale șarjelor de 
oțel1 par a saluta festiv, cu 
Însemnele puterii oamenilor 
acestui pămîrzt, noua etapă 
de muncă și creație inau
gurată de Congresul al 
XII-lea al partidului.
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NESTRĂMUTATĂ 1N VIHORUL LUMINOS AL PATRIEI '
In telegrama adresată de Comite

tul municipal Bacău al P.C.R. se 
arată : „Exprimînd voința unanimă a 
comuniștilor, a tuturor cetățenilor 
care trăiesc și muncesc în acest oraș, 
vă adresăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, calde și respec
tuoase felicitări pentru realegerea 
dumneavoastră, de către Congresul 
al XII-lea al partidului, in înalta 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român. Exemplul 
dumneavoastră de strălucit militant 
revoluționar, de eminent conducător 
de partid și de stat, de patriot și in
ternaționalist înflăcărat reprezintă 
pentru noi un puternic imbold in ac
tivitatea de îndeplinire a politicii 
partidului și statului nostru, de slujire 
devotată a poporului. Ne angajăm 
solemn în fața dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe secretar general, că 
vom acționa strins uniți în jurul 
partidului, pentru transpunerea in 
fapt a hotăririlor adoptate de Con
gresul al XII-lea al P.C.R., a planu
lui pe acest an și pe anul 1980, a 
cincinalului viitor, pentru ridicarea 
la un înalt nivel a calității și efici
enței Întregii noastre activități".

„Eveniment major tn viața partidu
lui și a țării, Congresul al XII- 
lea al partidului a configurat pen
tru toți oamenii muncii băimăreni
— mineri, metalurgiști, constructori, 
oameni de cultură și artă — un vast 
program de , acțiune — se arată in 
telegrama trimisă de Comitetul mu
nicipal Baia Mare al P.C.R. în aceste 
zile istorice, gîndurile și sentimen
tele, voința noastră neclintită de a 
ne făuri un viitor luminos se înmă
nunchează în hotărîrea neclintita de 
a înfăptui sarcinile și obiectivele 
puse în fața noastră de către istori
cele documente adoptate de Congres.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
municipiul Baia Mare, in cea mai 
deplină unitate de voință cu în
tregul nostru partid și popor, iși 
exprimă vibranta lor emoție și bucu
rie in legătură cu realegerea dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în suprema funcție de 
conducere a partidului. Puternic mo
bilizați de. vibrantele dumneavoastră 
chemări adresate de la inalta tribună 
a Congresului al XII-lea, oamenii 
muncii băimăreni, in frunte cu co
muniștii, se angajează ca, strins uniți 
in jurul partidului, al Comitetului 
Central, al dumneavoastră, iubite to
varășe secretar general, să facă totul 
pentru a transpune în viață hotăririle 
adoptate de Congres".

„în aceste momente solemne da 
adincă semnificație istorică, cind 
Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român a stabilit, intr-un 
spirit de înaltă răspundere, linia po
litică generală și orientările funda
mentale ale dezvoltării societății 
noastre in noua etapă. comuniștii, 
toți oamenii muncii din municipiul 
Constanța, stăpiniți de emoții vibran
te și- bucurie, de aleasă mindrie pa
triotică, vă adresează din adincul 
inimii — cu prilejul realegerii dum
neavoastră in suprema funcție de 
secretar. general al partidului — cele 
mai calde felicitări și urări de multă 
sănătate, putere de muncă și ani 
mulți. plini de Roadele înțelepciunii 
și cutezanței revoluționare, in fruntea 
partidului, a patriei și poporului 
român" — se spune în telegrama 
trimisă de Comitetul municipal Con
stanța al P.C.R.

în telegrama trimisă de Comitetul 
municipal Iași al P.C.R. se arată : 
„Comuniștii, toți oamenii muncii din 
străvechea vatră a Moldovei trăiesc 
cu vie emoție, satisfacție și nespusă 
bucurie momentul solemn al opțiunii 
unanime exprimate de cel de-al 
XII-lea Congres al P.C.R.. prin care 
ați fost reinvestit in înalta funcție 
de secretar general • al partidului. 
Alegerea dumneavoastră ca secretar 
general al P.C.R. constituie dovada 
supremă a dragostei și prețuirii 
nețărmurite pe care partidul, Între
gul popor vi le poartă, expresia 
profundă a încrederii națiunii noas
tre in politica Partidului Comunist 
Român. Vă asigurăm și cu acest pri
lej. mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că pentru comuniști, pen
tru ceilalți oameni ai muncii din 
municipiul Iași rațiunea de a fi a 
existentei și activității' lor este înde
plinirea cu abnegație și pasiune co
munistă a sarcinilor de mare res
ponsabilitate trasate de Congres".

„Făcîndu-ne ecoul celor mai alese 
gînduri și sentimente de nețărmurită 
dragoste și înaltă prețuire ale comu
niștilor, ale tuturor oamenilor mun
cii din această parte a țării — se 
arată în telegrama trimisă de Comi
tetul municipal Tirgu Jiu al P.C.R.
— vă adresăm cu deosebită bucurie 
cele mai calde felicitări pentru 
realegerea dumneavoastră, la* măre
țul forum,' în suprema funcție de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, încununare a voinței 
ferme și entuziaste a partidului, a 
Întregului nostru popor.

Puternic mobilizați de mărețele 
obiective și hotăriri adoptate de cel 
de-al XII-lea Congres al partidului, 
vă Încredințăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că, urmînd 
neabătut pilda și cuvîntul dumnea
voastră, comuniștii, toți cei ce tră
iesc și muncesc in această străveche 
urbe vor face totul pentru realizarea 
neabătută a sarcinilor ce le revin in 
acest cincinal și în perspectivă".

„Comuniștii, toți locuitorii muni
cipiului Pitești, asemenea întregului 
partid și popor au primit cu cea mai 
vie satisfacție și mindrie patriotică 
hotărîrea unanimă a Congresului al 
XII-lea al partidului de a vă realege 
în înalta funcție de secretar .general 
a! Partidului Comunist Român, act 
cu profunde semnificații patriotice, 
garanție sigură a Înfăptuirii marii 
opere de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism — 
se arată în telegrama Comitetului 
municipal Pitești al P.C.R. împreună 
cu întregul popor și întreaga națiune 
română, îngăduiți-ne să vă adresăm 
din adincul inimilor noastre cele mai 
calde și respectuoase felicitări, dum
neavoastră, fiul cel mai iubit al na
țiunii noastre, conducătorul strălucit 
al partidului și poporului".

„Milioanele de țărani, toți oamenii 
muncii din agricultura cooperatistă, 
asemenea întregului popor — se 
spune în. telegrama Consiliului Uni
unii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție — au urmărit 
cu profundă satisfacție și legitimă 
mindrie patriotică lucrările Congre
sului al XII-lea al partidului, care, 
prin documentele programatice adop
tate, de importanță decisivă pentru 
dezvoltarea viitoare a României so
cialiste, se Înscrie ca un eveniment 
epocal în istoria partidului și a na
țiunii noastre.

Ne-a produs o mare satisfacție 
orientarea stabilită de dumneavoas
tră și aprobată de Congres privind 
înfăptuirea, in viitorul cincinal, a 
unei profunde revoluții agrare, dez
voltarea și modernizarea în ritm sus
ținut a producției agricole, funda
mentată prin alocarea a 155 miliarde 
lei pentru investiții In agricultură.

Realegerea dumneavoastră, de că
tre marele forum al comuniștilor, în 
înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român ne-a 
produs nemărginită bucurie și satis
facție, sentimentul împlinirii năzuin
ței noastre celei mai fierbinți, al În
crederii nestrămutate că obiectivele 
cutezătoare stabilite de Congres vor 
fi înfăptuite neabătut".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din sectorul 2 ai Capitalei, aseme
nea întregii națiuni, au primit cu ne
mărginită bucurie actul de voință al 
întregului partid și popor — realege
rea dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai de seamă și iubit 
fiu al neamului românesc, omul care 

„Perioada de cind vă aflați la conducerea partidului și statului este cea mai fertilă 
din istoria națională, marcind glorioase izbinzi in edificarea societății socialiste, in 

ridicarea țării pe noi trepte de civilizație materială și spirituală".

„Vă asigurăm și cu acest prilej, mult iubite tovarășe secretar general, că pentru 
comuniști, pentru toți oamenii muncii, rațiunea existenței și activității lor este îndepli
nirea cu abnegație și pasiune revoluționară a sarcinilor de mare responsabilitate 

trasate de Congresul al XII-lea al partidului".

vă Identificați, prin toate fibrele 
ființei, cu năzuințele de veacuri ale 
bravului nostru popor, in suprema 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român, garanție 
sigură a mersului ascendent al pa
triei pe noi coordonate ale progre
sului și civilizației socialiste și co
muniste — se arată in telegrama 
trimisă de Comitetul de partid al 
sectorului 2 din București.

Mulțumindu-vă din toată inima și 
cu acest prilej pentru sprijinul per
manent ce il acordați dezvoltării 
economico-sociale a sectorului nos
tru, vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că noi, comuniștii, 
toți oamenii muncii din sectorul 2 
sîntem hotărîți să nu precupețim 
nici un efort pentru realizarea exem
plară a istoricelor hotărîri adoptate 
de Congresul al XII-lea al parti
dului. hotărîri care prefigurează 
viitorul strălucit al României".

In telegrama adresată de comu
niști, de ceilalți oameni ai muncii 
din Tribunalul Suprem se mențio
nează : „Exprimîndu-ne adeziunea 
față de realegerea dumneavoastră in 
înalta funcție de secretar general ai 
partidului, sîntem mindri de con
tribuția determinantă pe care ați 
avut-’o la înfăptuirea tuturor hotă
ririlor partidului și statului nostru, 
la elaborarea documentelor Con
gresului al XII-lea al partidului.

Comuniștii și ceilalți oameni ai 
muncii din Tribunalul Suprem, ală
turi de întregul popor, adresin- 
du-vă felicitări pentru realegerea în 
această inaltă funcție și urări de 
multă sănătate, se angajează șă 
aducă la îndeplinire întocmai hotă
ririle adoptate de cel mai înalt fo
rum al partidului, să aplice cu fer
mitate indicațiile dumneavoastră cu 
privire la transformarea revoluțio
nară a instituțiilor noastre de drept, 
menite să așeze întreaga ordine so
cială și de stat pe baze moderne, 
corespunzătoare dezvoltării noastre 
sociale, avînd la bază principiile le
galității, eticii și echității socialiste".

Cităm dintr-o altă telegramă : 
„Unit în cuget și simțiri cu întregul 
nostru popor, personalul Academiei 
militare iși exprimă nemărginita 
bucurie și vă roagă să primiți, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
fiul cel mai iubit al națiunii noastre, 
ctitor de țară nouă, cele mai calde și 
respectuoase felicitări cu prilejul 
realegerii dumneavoastră tn funcția 
de secretar general al Partidului Co
munist Român.

însuflețiți de minunatele perspec
tive ale țării, magistral întruchipate 
in Raportul prezentat de dumnea
voastră, in celelalte documente ale 
Congresului, ne vom. consacra în
treaga energie și pricepere pentru a 
îndeplini cu responsabilitate comunis
tă nobila misiune ce ne-ați incredin- 
țat-o, de a contribui la ridicarea ca
pacității de apărare a țării, a forței 
combative a unităților și marilor uni
tăți prin formarea de cadre cu o te
meinică pregătire politico-ideologică, 
militară și de specialitate, caracte
rizate prin devotament nemărginit 
față de patrie, popor și partid, prin 
desăvirșit spirit de ordine și discipli
nă, cu o înaltă conștiință politică și 
un profil etic înaintat, gata oricînd 
să apere cu fermitate pămintul stră
bun, independența, suveranitatea și 
integritatea scumpei noastre patrii".

„împărtășind cele mai alese senti

mente de stimă și prețuire, de recu
noștință fierbinte față de partid, față 
de dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
zecile, sutele de mii de femei din ju
dețul Argeș sînt bucuroase să-și ex
prime mîndria și deplina satisfacție 
la vestea că, împlinind voința între
gului nostru popor, cel de-al XII-lea 
Congres v-a reales în unanimitate în 
funcția de secretar general al parti
dului — se spune în telegrama tri
misă de Comitetul județean al femei
lor Argeș. Profund recunoscătoare 
pentru stima și prețuirea, ce o purtați 
femeilor țării, pentru stăruința de a le 
asigura, prin măsurile inițiate, un rol 
distinct în strategia generală a dezvol
tării țării, pentru grija deosebită ce o 
purtați privind îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de muncă și viață, a 
ocrotirii mamei și copilului, vă asigu
răm, mult stimate tovarășe secretar 
general, că ne vom îndeplini cu res
ponsabilitate sarcinile profesionale și, 
în egală măsură, îndatoririle de 
mame și soții, nobila datorie ce ne 
revine de a crește și educa copiii tn 
spiritul celor mai înalte virtuți mo
rale și etice, de a forma și pregăti 
tînăra generație pentru muncă. și 
viață, contribuind astfel la efortul 
general de perfecționare a societății, 
la realizarea înaltului scop al Pro
gramului partidului — formarea 
omului nou".

„Cei peste un milion de membri ai 
sindicatelor din Capitală,, alături de 
întregul nostru partid și popor, liber 
și stăpin pe destinele sale — se arată 
în telegrama biroului executiv al 
Consiliului municipal al sindicate

lor București — au luat cunoștin
ță cu profundă emoție și entuzi
asm de mult dorita și așteptata 
veste a realegerii dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de secre
tar generai al Partidului Comunist 
Român. în această alegere, oame
nii muncii din Capitală văd. asemeni 
întregului popor, înalta apreciere a 
strălucitei dumneavoastră contribu
ții, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la tot ce s-a realizat in 
patria noastră în anii socialismului 
și, totodată, garanția supremă pentru

r
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FIUL ȚĂRII
In fruntea țării, fiul țării, EL,
A fost chemat de națiunea-ntreagă 
Ca să ne fie sceptru și drapel, 
Făclie luminoasă in patria lui dragă.

EL vine din istoria străbună, 
Din Decebal, din Ștefan, din Mihai 
Să întregească-a patriei cunună 
De bravi bărbați, eroi acestui plai.

In fruntea noastră, unanim, fierbinte, 
Toți, intr-un glas și l-a cerut poporul 
Ca pe un sacru drept, ca pe-un părinte 
EL chezășia faptei, viitorul.

de cutezanță și idee, 
noastră sclipitoare, trează, 
noii ere, erou de epopee

In fruntea obștii, temerar și drept, 
L-a vrut
La cîrmă
Ce-aduce

istoria și neamul său o cere 
să-l avem pe cel mai înțelept 
strălucire și putere.

Carpații, dealul și cimpia 
cu talazuri înspumate

L-au vrut
Și marea
S-avem aici, la noi în România, 
Un luptător de pace și dreptate.

EL, erou 
Gîndirea 
Ctitor al
Ce ne conduce pașii spre însorită-amiază. ț

A
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EL, omul de-omenie-a fost ales, 
EL, ce ne-aprinde-n suflete văpaie 
De la tribuna Marelui Congres, 
Eroul, Ceaușescu Nicolae.

Ilie GH. ION
maistru miner
Întreprinderea minieră Cîmpuiung-Argeș, 
membru al cenaclului literar
,,Tudor Mușatescu"

înfăptuirea cu deplin succes a Pro
gramului partidului de ridicare a 
României pe noi culmi de progres, de 
civilizație materială și spirituală, de 
bunăstare și fericire".

„în deplin consens cu voința în
tregii națiuni, noi, cadrele didactice, 
cercetătorii și studenții Universită
ții din București ne exprimăm to
tala adeziune față de realegerea dum
neavoastră în cea mai înaltă funcție 
de conducere a partidului — se spu
ne intr-o telegramă. Concepția dum
neavoastră despre structura econo
miei, fundamentată pe o rațională 
utilizare a resurselor de materii pri
me și energie, care să ne asigure o 
independență deplină în următorul 
deceniu, pe dezvoltarea în continua
re cu prioritate a ramurilor de vîrf, 
în vederea valorificării superioare 
a resurselor naturale ale țării, preo
cuparea dumneavoastră pentru lărgi
rea capacității de asimilare a pro
gresului tehnico-științific contempo
ran,. înfăptuirea unei profunde revo
luții agrare, de îmbinare a criterii
lor de eficiență economică și socială 
în amplasarea forțelor de producție 
pe intreg teritoriul țării, reprezintă 
garanția materială a asigurării con
dițiilor egale de muncă și viață pen
tru toți cetățenii țării fără deosebire 
de naționalitate".

Cităm dintr-o altă telegramă : „Co
muniștii, întregul colectiv al Institu
tului de Economie Mondială vă ex
primă cele mai sincere și calde fe
licitări cu ocazia realegerii dumnea
voastră in funcția de secretar gene
ral al Partidului Comunist Român. 
Alegerea dumneavoastră, cel mâi iu
bit fiu al națiunii noastre, in fruntea 
Partidului Comunist Român repre
zintă pentru noi chezășia obținerii 
in viitor a unor noi și hotăritoare 
izbînzi in construirea societății so
cialiste și comuniste, în făurirea unei 
vieți prospere și fericite pe străve
chiul pămînt românesc. Patriotismul 
dumneavoastră înflăcărat, prodigioa
sa dumneavoastră activitate teoretică 
și practică constituie pentru colecti
vul institutului nostru cea mai vie 
pildă, cel mai puternic imbold pen
tru perfecționarea continuă a mun
cii. noastre de cercetare, pentru creș
terea aportului ei la sporirea efici
entei comerțului exterior românesc".

Cităm din telegrama trimisă de 
Uniunea scriitorilor: „Scriitorii din 
România, împreună cu întregul po
por, iși exprimă deplina satisfacție 
și adînca bucurie față de realegerea 
dumneavoastră, de către cel de-al 
XII-lea Congres, în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Comu- 
nișt Român.

Scriitorii din țara noastră — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — își reînnoiesc, cu acest 
prilej, legămîntul lor față de nobilele 
idealuri ale Partidului Comunist Ro
mân. fiind strins uniți in jurul con
ducerii partidului, al dumneavoastră 
personal, stimate și iubite tovarășe

Nicolae Ceaușescu. întreaga noastră 
activitate de creație și obștească va 
fi pătrunsă tot mai puternic de spi
ritul dinamic, vizionar al documente
lor adoptate de Congresul al XII-lea, 
cu deosebire de ideile călăuzitoare 
cuprinse in Raportul pe care l-ați 
prezentat în fața întregului partid și 
popor. Un îndreptar de neprețuit il 
constituie pentru obștea scriitoriceas
că îndrumările și indicațiile din Ra
port care privesc rolul literaturii și 
artei în bidicarea necontenită a nive
lului conștiinței socialiste a omului 
nou".

Comitetul comunal de partid Tisău 
scrie : „Comuniștii, toți locuitorii co
munei Tisău. județul Buzău, își ex
primă întreaga satisfacție cu prilejul 
realegerii dumneavoastră tn înalta 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român, act istoric ce 
constituie o garanție sigură a înfăp
tuirii Programului partidului de fău
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism. Totodată, vă asigu
răm de hotărîrea tuturor comuniști
lor, a oamenilor muncii din comună 
de a face totul pentru transpunerea 
în viață a mărețelor hotărîri ale 
Congresului al XII-lea al partidului, 
pentru realizarea planului economic 
în profil teritorial și angajamentelor 
luate tn întrecerea socialistă".

„însuflețiți de o puternică emoție, 
dînd glas sentimentelor noastre de 
înaltă cinstire, noi, oamenii muncii 
din Institutul de inginerie tehnolo
gică și proiectare pentru | industria 
chimică, vă felicităm din inimă cu 
ocazia realegerii dumneavoastră în 
înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român — se a- 
rată în telegrama institutului. Sîntem 
ferm convinși că această istorică op
țiune a întregului nostru popor, strins 
unit in jurul Partidului Comunist Ro
mân, asigură în mod hotărîtor reali

zarea unor noi și grandioși pași pe 
calea dezvoltării multilaterale a 
scumpei noastre patrii, intru înde
plinirea mărețelor hotărîri înscrise in 
Carta devenirii noastre — Programul 
Partidului Comunist Român. Contri
buția decisivă la creșterea țară pre
cedent a prestigiului internațional al 
României, acțiunile dumneavoastră 
strălucite în lupta pentru pacea lu
mii, pentru instaurarea pe Pămint a 
unei noi ordini economice și poli
tice, bazate pe egalitate și drepta
te, vă situează printre oamenii de 
stat cei mai apreciați și iubiți ai în
tregii umanități".

în telegrama trimisă de Comite
tul comunal de partid Bran se ara
tă : „Comuniștii, toți locuitorii co
munei Bran,, județul Brașov, ne ex
primăm deplina adeziune la docu
mentele Congresului al XII-lea al 
P.C.R., la minunatul Raport prezen
tat la istoricul forum al comuniști
lor români, hotărîți de a pune în
treaga noastră capacitate și putere 
de muncă în slujba îndeplinirii e- 
xemplșre a mărețelor obiective. cu
prinse în aceste documente progra
matice. Deplin încrezători în politi
ca partidului, mindri de tot ce s-a 
înfăptuit și am înfăptuit, nutrind 
sentimentul deplinei angajări în zi
direa socialismului și comunismului 
în România, comuniștii, toți locuito
rii comunei Bran adresează salutul 
lor fierbinte și satisfacția totală pen
tru realegerea dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în înalta funcție de secretar gene
ral al partidului, pentru binele și fe
ricirea patriei socialiste".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din întreprinderea de cooperare eco
nomică cu străinătatea în domeniul 
industriei miniere și geologiei — 
GEOMIN — își exprimă profunda 
satisfacție și totala adeziune față 
de realegerea dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la cel de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român în 
înalta funcție de secretar general. 
Acest fapt reprezintă pentru între
gul nostru popor expresia înaltei 
aprecieri a calităților dumneavoas
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tră de eminent conducător comu
nist și om de stat, de patriot și re
voluționar înflăcărat, militant de 
frunte al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, care v-ați 
dedicat Întreaga viață fericirii și 
prosperității poporului român, în
floririi patriei, cauzei păcii și socia
lismului.

întregul colectiv de oameni ai 
muncii din GEOMIN se anga
jează că va munci cu dăruire 
și pasiune comunistă pentru înfăp
tuirea exemplară a Hotăririlor Con
gresului al XII-lea al Partidului Co
munist. Român, că își va consacra 
întreaga energie creatoare făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate și a comunismului in Româ
nia. Totodată, vă rugăm să ne per
miteți, mult stimate tovarășe secre
tar general, să vă adresăm cele mai 
calde felicitări, însoțite de urările 
noastre de sănătate și fericire".

„Alături de întregul activ de partid, 
de întreaga suflare a țării, colectivul 
Editurii politice își exprimă via sa
tisfacție, deosebita bucurie prilejuite 
de realegerea dumneavoastră în înal
ta funcție de secretar general al 
Partidului . Comunist Român — se 
arată într-o altă telegramă.

Mîndri că sîntem printre cei ce au 

minunata sarcină de a face să pă
trundă m casele tuturor oamenilor 
cuvîntul partidului, cuvîntul dumnea
voastră înaripat, de a face să se afir
me in cugetele și în Activitatea lor 
spiritul gindirii și acțiunii dumnea
voastră revoluționare, vă asigurăm 
că vom manifesta fermitate și inaltă 
principialitate comunistă în promo
varea politicii partidului nostru. în 
îndeplinirea hotăririlor Congresului 
al XII-lea".

„în aceste momente înălțătoare, ce 
vor rămine vii în conștiința poporu
lui nostru și in istoria României, cu 
inimile vibrind de o adincă bucurie 
și deplină satisfacție, comuniștii, toți 
oamenii muncii din inspectoratul ge
neral de stat pentru investiții-con- 
strucții vă adresează cele mai calde 
felicitări cu prilejul realegerii dum
neavoastră, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în suprema funcție de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român și vă urează din toată 
inima multă sănătate și viată înde
lungată in fruntea partidului nostru 
— se menționează în telegrama aces
tui colectiv. înalta învestitură ce v-a 
fost din nou acordată constituie încă 
o dovadă a prețuirii și stimei pe care 
partidul, întreaga națiune le nutresc 
față de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, cirmaci de 
nădejde și patriot înflăcărat, presti
gioasă personalitate a vieții contem
porane, care vă dedicați întreaga 
energie și putere de muncă înfloririi 
patriei noastre socialiste, creării unui 
climat de pace și înțelegere între 
popoare".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din bazinul carbonifer al Gorjului au 
luat cunoștință cu multă satisfacție 
de realegerea dumneavoastră, la 
marele forum, in înalta funcție de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, ca expresie a recunoaș
terii unanime a înaltelor dumnea
voastră calități de eminent condu
cător politic și înflăcărat patriot, 
militant neobosit pentru împlinirea 
celor mai nobile idealuri ale poporu
lui, văzind in aceasta garanția cea 
mai de preț a conducerii victorioase 
a națiunii române pe noi culmi dc 
progres și civilizație — se arată tn 
telegrama trimisă de Combinatul 
minier al Gorjului. Vă asigurăm că 
vom acționa cu inaltă abnegație pen
tru a fi mereu la înălțimea grijii și 
atenției cu care ne înconjoară parti
dul, dumneavoastră personal, pentru 
a da patriei cantități mereu sporite de 
cărbune, la nivelul cerințelor econo
miei naționale in plin avint. Odată 
cu cele mai alese gînduri și senti
mente de nețărmurită dragoste, pre
țuire și admirație, vă rugăm să pri
miți tradiționala urare minerească 
«Noroc bun !»“.

tn telegrama Direcției centrale de 
statistică se arată: „Alături de în
tregul partid și popor, comuniștii, toți 
lucrătorii Direcției centrale de statis
tică au primit cu profundă satisfacție 
istorica hotărire a celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, prin care se 
consfințește voința fermă a întregii 
națiuni, de a vi se încredința din nou, 
dumneavoastră — cel mai înțelept și 
iubit fiu al său, ilustru om politic și 
patriot, comunist de omenie — inalta 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român. Prin această 
hotărire se dă expresie opțiunii în
tregului partid și popor de a înfăptui 
neabătut Programul de edificare a 
societății socialiste multilateral ^dez
voltate și înaintare a Românier spre 
comunism, de a traduce în viață în
treaga politică a partidului și statu
lui nostru, luminată de clarviziunea, 
realismul și înaltul umanism, de spi
ritul novator și consecvent revoluțio
nar al luminoasei dumneavoastră 
personalități, strălucit Conducător al 
partidului și țării noastre".

„Asemenea întregului nostru popor, 
am primit cu nemărginită satisfacție 
și deosebite sentimente de mindrie 
națională reinvestirea dumneavoastră 
in cea măi înaltă funcție în condu
cerea Partidului Comunist Român — 
Se snune în. telegrama adresată de 
Comitetul de stat pentru energia 
nucleară. Cu acest deosebit prilej, 
vă rugăm să ne îngăduiți, mult sti
mate și iubite tovarășe secretar gene
ral, să vă adresăm cu toată căldura 
inimilor noastre, cu cel mai profund 

Au mai transmis, de asemenea, telegrame, mesaje, scrisori: Comi
tetul orășenesc de partid Rupea, județul Brașov, Asociația artiștilor 
plastici amatori din municipiul București, Combinatul de industrializare 
a lemnului Pipera, revista „Munca de partid", Institutul central pen
tru conducere și informatică, Stațiunea de cercetare și producție po
micolă — Caransebeș, întreprinderea de avioane — București, Comitetul 
U.T.C. de la întreprinderea de confecții și tricotaje — București, Con
siliul unic agroindustrial de stat și cooperatist Bosanci, județul Suceava, 
Antrepriza română de construcții-montaj—ARCOM, precum și numeroase 
alte organizații de partid, de masă și obștești, colective de oameni ai 
muncii din toate domeniile de activitate, un număr impresionant de co
muniști, alți oameni ai muncii, femei și bărbați, de toate' virstele și pro
fesiile, români, maghiari, germani și de alte naționalități, care, într-o 
deplină unanimitate, ău dat glas aprobării entuziaste față de documen
tele adoptate de Congres, hotărîrii neabătute de a le transpune în viață, 
uriașei satisfacții că tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost reales secretar 
general al partidului — chezășie a viitorului luminos al patriei.

respect șl cele mai alese sentimente 
de stimă și prețuire urările noastre 
de multă sănătate, ani mulți de via
ță, nesecată putere de muncă pentru 
îndeplinirea mărețelor sarcini pe care 
cel mai înalt forum al comuniștilor 
din scumpa noastră patrie vi le-a în
credințat, spre binele și fericirea în
tregului popor. Vă rugăm să ne În
găduiți ca, și cu acest prilej, să ne 
exprimăm profunda noastră recunoș
tință și cele mai alese mulțumiri 
pentru deosebita atenție pe care ați 
acordat-o programului de energetică 
nucleară, pentru sprijinul nelimitat și 
prețioasele indicații date in scopul 
orientării ferme a muncii noastre de 
Înfăptuire a acestui program".

In telegrama trimisă de colectivul 
întreprinderii miniere Hunedoara se 
arată : „Oamenii muncii din între
prinderea minieră Hunedoara, mi
nerii din Poiana Ruscăi, cu a-
dîncă bucurie și recunoștință, a-
probăm hotărirea comuniștilor prin 
care ați • fost reales secretar ge
neral al partidului și vă asigu
răm că, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
a da viață hotăririlor Congresului al 
XII-lea al partidului, conștient! că 
în acest fel ne aducem contribuția 
la așezarea patriei noastre intre țări
le dezvoltate din punct de vedere 
economic".

„Sîntem deosebit de bucuroși că 
delegații la cel de-al XII-lea Con
gres, dînd glas voinței unanime a 
tuturor comuniștilor, a întregului 
popor, v-au reales pe dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, eminent condu
cător de partid și de stat, patriot și 
revoluționai- înflăcărat, personalitate 
marcantă a lumii contemporane, mi
litant de frunte al mișcării cotnuniste 
și muncitorești internaționale. în. înal
ta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, se arată 
în telegrama educatorilor și elevilor 
Școlii generale nr. 197 din Bucu
rești. Toți laolaltă și fiecare in 
parte vă felicităm călduros pentru 
funcția înaltă și plină de răspun
dere în care ați fost reales șl sîntem 
fericiți că vă aflați pe mai departe 
în fruntea partidului, pentru a con
duce destinele națiunii noastre pe 
drumul marilor Izbînzi".

„Oamenii muncii, comuniștii din 
Combinatul petrochimic Borzești au 
primit cu profundă satisfacție reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în inalta funcție de secretar general 
al partidului — se arată intr-o altă 
telegramă. La votul unanim al Con
gresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român îl aliniem și pe al 
nostru, văzind în aceasta cea mai fi
delă întruchipare a propriilor gin- 
duri și sentimente de caldă prețuire 
față de dumneavoastră, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, față de 
contribuția inestimabilă ce o aduceți, 
zi de zi. cu pasiune revoluționară, 
tenacitate, curaj și nemărginită dă
ruire, la înălțarea României socialiste 
pe culmi tot mai înalte de civilizație 
și progres".

„In numele comuniștilor și al’ tu
turor oamenilor muncii din între
prinderea „Electrocentrale" Porțile de 
Fier vă transmitem din toată inima, 
cu prilejul realegerii dumneavoastră 
în inalta funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român, Cele 
mai călduroase felicitări, urări de 
sănătate și fericire deplină — se 
arată in telegrama trimisă de acest 
colectiv. Documentele aprobate de 
înaltul forum al comuniștilor consti
tuie o nouă expresie a preocupărilor 
conducerii partidului și statului nos
tru pentru ridicarea patriei pe noi 
culmi de civilizație și progres, pen
tru afirmarea în continuare a presti
giului României in întreaga lume. 
Exprimind gîndurile și sentimentele 
de recunoștință ale comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii din între
prinderea noastră, vă informăm că 
sîntem hotărîți să facem totul pen
tru realizarea actualului ■cincinal cu 
șase luni mai devreme și, prin a- 
ceasta, să producem suplimentar, pe 
intreg cincinalul 1976—1980, peste 2 
miliarde kWh energie electrică".

In telegrama adresată de comitetul 
de partid de la întreprinderea „Pro- 
gresul“-Brăila se spune între altele : 
„Realegerea dumneavoastră în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului nostru constituie garanția cea 
mai sigură a continuării neîntrerupte 
a activității rodnice desfășurate de 
întregul partid, de întreaga națiune, 
a amplificării succeselor remarcabile 
înregistrate, a înfăptuirii neabătute a 
Programului partidului. Noi, cei care 
facem parte din cadrul marii in
dustrii constructoare de mașini, in
dustrie care a cunoscut în ultimul 
deceniu o mare dezvoltare, ne-am 
convins zi de zi, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că inima 
dumneavoastră bate pentru fiecare 
colț de țară. Indicațiile și sarcinile 
transmise cu prilejui vizitelor dum
neavoastră în mijlocul nostru ne-au 
deschis întotdeauna noi orizonturi, 
au constituit îndemnuri pentru 
triumful progresului tehnic. La toate 
acestea ne gindim în aceste zile 
cind, alături de toți comuniștii ro
mâni. vă aducem omagiul nostru 
fierbinte, drept prețuire a tot ceea 
ce ați făcut pentru binele și pros
peritatea poporului nostru și vă asi
gurăm că vom ști întotdeauna să fim 
la înălțimea hotăririlor. și sarcinilor 
stabilite de cel de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român".
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Fierbintele omagiu dedicat de creatori partidului.
secretarului său general

Gînduri și simțăminte 
de înaltă vibrație 

patriotică
Însemnări despre o bogată antologie 

de poezie, proză și publicistică 
a scriitorilor noștri de astăzi

Cele două volume ale culegerii 
Perspective comuniste (editura 
„Cartea Românească"), alcătuite in
tr-un moment de importanță isto
rică pentru poporul și partidul 
nostru, se constituie intr-un curat 
și inalt omagiu adus, cu prilejul 
celui de-al XII-lea Congres parti
dului, secretarului său general. 
„Am inserts in aceste pagini, 
arată George Macovescu, pre
ședintele Uniunii acriitorilor, res
pectul, dragostea, încrederea și 
legămintul nostru față de parti
dul clasei muncitoare din a- 
ceastă țară, față de nemărginita 
forță care a înviat trecutul, a năs
cut prezentul și a luminat viitorul 
poporului român. Am înscris aici 
respectul, dragostea, încrederea ?» 
legămintul nostru față de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, omul nou al 
vremurilor noi, căruia ii datorăm 
chipul de azi al patriei noastre. 
Ne-am înflorit cartea cu gînduri 
ale lui. Sint gîndurile întregului 
neam. Sint gîndurile noastre". în 
acest omagiu, in care ss regăsesc 
sentimentele Întregului popor ro
mân. își împletesc vocile scriitori 
tineri și virstnici, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, toți 
slujitorii condeiului pe deplin con- 
știenți de inalta misiune a scrisu
lui lor, hotărîți să dăruiască po
porului opere însuflețite de un pu
ternic spirit revoluționar, de forța 
și frumusețea mesajului lor comu
nist.

Sursele metaforei inedite și 
ale versului avintat, patetic, ale 
incandescenței mărturiilor de pa
triotică simțire șl expresie, izvoa
rele ideilor înalte și ale adevăru
rilor transfigurate cu aleasă inspi
rație se regăsesc, pe deasupra ma
rii varietăți de stiluri și specii lite
rare, în realitatea monumentală a 
țării noastre, în noua sa înfățișare, 
în viața și munca oamenilor care-și 
făuresc propriul lor destin, liberi 
în țara libertății visate de-a lungul 
istoriei de marii luptători și vizio
nari, in complexa, operă pe care 
partidul o întreprinde pe pămintul 
străbun din voința mulțimilor fău
ritoare de istorie. în această vastă, 
monumentală lucrare socială, scrii
torii, suflet din sufletul neamului, 
recunosc cu emoție liniile de forță 
ale gindirii inițiatorului și princi
palului ei autor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Iată de ce paginile cule
gerii „Perspective comuniste" rețin 
la loc de frunte ideea și fapta celui 
mai iubit fiu al poporului, „omul 
nou al vremurilor noi“, al cărui 
nume răsună puternic și este gra
vat adine in inimile și conștiințele 
tuturor, de la cei mai tineri con
deieri pînă la venerabilii slujitori ai 
scrisului românesc prezenți în acest 
impresionant florilegiu de gindire 
și simțire patriotică, umanistă, re
voluționară. „In îndelungata exis
tență a poporului român, relevă 
profesorul universitar Alexandru 
Piru, din mijlocul său s-au ridicat 
in momente cruciale pentru desti
nele sale conducători cu o largă și 
profundă înțelegere a necesităților 
timpului, identificindu-se cu inte
resele și aspirațiile poporului, atră- 
gind energia maselor într-un tot 
unitar, indestructibil și punînd-o in 
Slujba apărării ființei naționale, a 
mersului înainte pe calea progre
sului. România de azi, poporul nos
tru au identificat in personalitatea 
exemplară a președintelui tării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe 
exponentul propriilor sale interese 
și năzuințe. Iată de ce poporul 
își cinstește și-și urmează neabătut 
conducătorul, iată de ce oricare 
fiu al patriei noastre, român, 
maghiar, german sau de altă 
naționalitate, găsește cuvintul ce 
exprimă cu simplitate, din inimă, 
dragostea pentru acest mare co
munist de omenie și strălucit re
prezentant al intereselor poporului 
român pe toate meridianele globu
lui. Iată de ce creatorii, rezonatori 
ai sufletului obștesc, ai sentimente
lor ce însuflețesc masele largi de 
oameni ai muncii, ÎI omagiază prin 
arta cuvintului sincer, emoționant". 
Despre osmoza trainică dintre per
sonalitatea unui conducător și aspi
rațiile, năzuințele și voința poporu
lui — identitate în care se află 
sursa marii sale autorități politice 
și morale — scriu academicienii 
Șerban Cioculescu și Alex. Rosetti. 
„Fiecare cetățean al țării noastre, 
indiferent de naționalitate, știe că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este o 
prezenta vie pe toate șantierele 
muncii și ale construcției — relevă 
Șerban Cioculescu. Nu este zi in 
care să nu fie pe teren, intr-un colț 
sau altul al țării, pentru stimularea 
și coordonarea activităților, pentru 
punerea in aplicare a programului 
partidului și a îndeplinirii planului 
cincinal. In veacul nostru, al pro
gresului tehnicii. înzestrarea indus
triei este preocuparea permanentă 
a șefului statului nostru, plecat de 
la glie, astăzi însă răscolită de mo
torizate, irigată și îngrășată chimic, 
după cele mai moderne mijloace 
ale științei, dină maximul de ran
dament in toate sectoarele muncii. 
Oamenii de litere și arid au găsit 
in tovarășul Nicolae Ceaușescu un 
prieten și un sprijinitor, pasionat 
de trecutul istoric, de realizările 
majore ale înaintașilor ti doritor 
si promoveze valori noi, în plura
litatea stilurilor și a individualită
ților". în Inscripția sa, Al. Rosetti 
subliniază : „Președintele Nicolae 
Ceaușescu îmi pare drept expre
sia cea mai desăvîrșită a trăsături

lor nobile ale neamului nostru. Un 
conducător cum și-a dorit si cum 
Iși merită poporul român. Un om 
in ființa căruia trăsăturile de ome
nie, bunătate, dăruire se întrunesc 
fericit cumpănite. Un luptător, un 
vizionar, un artist. Călătorind in 
străinătate, am avut prilejul, pre
tutindeni, să aud rostindu-se nu
mele Președintelui României. Nu
mele său și numele țării". Un luptă
tor neînfricat în numele tării de 
azi, format în anii grei ai luptelor 
cu teroarea fascistă și polițienească, 
ani cind și-a pus fără șovăire tine
rețea în slujba aspirațiilor de li
bertate și dreptate ale celor mulți 
este eroul fragmentului aparți- 
nind prozatorului Marin Preda. Vi
zionarul care n-a avut un țel mai 
înalt decît scoaterea la lumină a 
națiunii sale; ce a cunoscut secole 
de înapoiere, nevoită să ducă, pe 
umeri, lungă vreme, cîte un apă
sător și umilitor jug străin, este un 
„vizionar. lucid, omul al cărui prin
cipiu fundamental al întregii sale 
existente a fost și este echivalent 
cu responsabilitatea în fața isto
riei" — relevă profesorul universi
tar Alexandru Bălăci. Orice faptă, 
orice acțiune a președintelui repu
blicii s-a înscris în lumina acestei 
noi morale a partidului ce preco
nizează afirmarea omului liber. El 
este în felul acesta creatorul unei 
Carte a pedagogiei revoluționare, 
a cărei finalitate constă in modela
rea omului nou". Un om între 
oameni care a ridicat sus „Steagul 
omeniei" cîntat energic de Mihai 
Beniuc:

„E important să ai petrol și aur, 
Să n-ai omizi nici cari

la tine-n pom, 
Dar dintre toate

cel mai scump tezaur 
E ca să fie-n fruntea țării-un om 
Ce-nalță-n zare steagul omeniei: 
Acesta e cirmaciul României.

Deschisul drum ce-i pardosit
in faptă 

Cu trudă, hărnicie și eu artă 
In văgăuni zvirlind

bulgări de noapte, 
Cu ochii și cu degetul pe hartă 
Și-n dreapta, sus,

cu steagul omeniei, 
In frunte e cirmaciul României".

Mîndru, liber flutură „steagul 
omeniei" ridicat pe cel mai înalt 
catarg al patriei socialiste de cir
maciul său, stegar neînfricat al bi
ruinței comuniste cîntată în ritmul 
unui marș eroic de versurile lui 
Eugen Frunză :

„Sintern oștenii tineri 
Ai unui vechi pămint. 
Aici ni-i vatra caldă 
Și-al muncii cintec dulce. 
Aici ne-a dat partidul 
Credință și avînt, 
Spre culmea năzuită 
El zborul ni-l conduc» 
Căci steagul libertății, 
Neindoit de vint 
Cel mai viteaz din fiii 
Acestui neam îl duce, 
Trăiască ! Să trăiască . 
Stegarul ne’nfricat 
Care atita slavă 
Poporului i-aduce !
Trăiască ! Să • trăiască 
Supremul comandant 
Al biruinței noastre
De azi și. totdeauna".

în Bpiritul celor mat frumoase 
tradiții ale creației patriotice țiș- 
nite din inima fierbinte a poeților 
ce și-au pus talentul în serviciul 
poporului, îmbărbătîndu-1, dîndu-i 
tăria faptelor mari, scriitorii de 
azi înalță imnuri și ode omului 
muncii, constructorilor, eroilor care 
se confundă cu' mulțimile din su
fletul cărora se nasc. Ostașului de 
rind al partidului însuflețit de mă
rețul crez revoluționar, celui 
„ce-ntruna a dat / Dăruindu-și zile 
și nopți / Pentru alții", Nicolae 
Dragoș îi închină asemenea ver
suri ;

„El a știut primăvara s-o spună 
înainte de-a fi
Priviri să îndemne spre ea 
El a știut copacii să-i inveț» 
Rostirea cîntecului
Ascuns in incercuiții lor ani 
Pasul, in zborul de flamură 
Roșie-i scris
Chipul •— zidit in legenda luminii 
Visată cu anii lui, toți".

’Mulțimilor, cărora partidul Ie-a 
croit drumul demnității, celor ano
nimi care au străbătut un lung și 
greu drum ■ de suferințe pînă cind 
ei, „sarea pămîntului" nostru bine- 
cuvîntat, au ajuns stăpîni în pro
pria țară, Dumitru Popescu le de
dică versuri în bronzul cărora 
mari simboluri culturale ale umani
tății răsună sentențios și solemn :

„Memoria noastră, o lungă alee 
Cu monumente de prometei 
Si un tunel de cripte
Spre mausoleul neamului

căzut lingă ei.
Cind răbufnirea timpului roșu, 

de pară, 
Și a vremii, de gheață, suflare 
Aduc ecoul marii porunci — 
Ne plecăm pentru binecuvântare. 
Mulțimea nu mai aleargă 
După firul depănat de caval 
Rugind de centaur;
Adunată pe vatra Carpaților 
Întețește focul sub care

țara se coace 
Ca o piine de aur.
Griul ca sămința sfințită

Corneliu Brudoșcu TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Imagini 
din marea 

frescă 
a patriei 

Însemnări despre 

o expoziție reprezentativă 
a plasticienilor 
contemporani 

din țara noastră
Troian Brădean TOVARAȘA ELENA CEAUȘESCU

Pe palme bătătorite 
lujerul greu iși indoaie. 

Brațele sint torțe 
in soborul fără-asfințit 

Și, tot mîinile, 
Lemn tinăr 

pentru zbuciumata văpaie. 
Strînse în vrere și-n casă, sever, 
Buzele rostesc 
Porunca pentru ziua de miine ; 
Vintul o va duce 

înaintea pruncilor 
Născuți din pruncii de azi. 
Ce vor mușca 

bucata sacră de piine. 
Neguri se mai ridică 

pe geana cerului 
Șl tunete străbat spre noi 

sub pămint — 
Dar mulțimile au învățat 

să se preschimbe în stei 
Năpraznicul tunet 

să-l împrăștie, frînt".

Recucerirea tradiției înaintate a 
poporului sub lumina Soarelui înalt 
din anii acestei epoci, reașezarea 
„voievozilor noștri cei viteji" și a 
tuturor eroilor neamului pe locurile 
meritate în memoria și conștiința 
vie a generațiilor prezente au încor
dat lira poeților, făcînd-o să scoată 
adesea sunete iuți ca săgețile arca
șilor lui Ștefan. Pentru că din su
fletul etern al eroilor crește falni
cul stejar al demnității naționale, 
Adrian Păunescu dedică un poem 
nemuritorilor „daci liberi", sim- 
bolizînd, pe urmele lui Coșbuc din 
„Decebal către popor", spiritul 
neadormit al libertății noastre ; ,

„Dacă viața vă intreabă, 
întrebați pe dacii liberi, 

Căutați-i jos, in singe, 
și-n ulcele și in grai 

Osul nostru blind sticlește, 
că e os din dacii liberi, 

Glasul nostru e un cintec 
repetat de dacii liberi, 

Dacii liberi dorm sub ierbe, 
dacii liberi dorm sub plai".

Un cintec mîndru, în numele 
„vertebrei de pămînt, a demnității", 
simbolizînd legătura trainică cu 
glia străbună, cu viața și aspira
țiile acelora în mijlocul cărora 
ne-am născut îi aparține lui Ion 
Gheorghe :

„Lujer elastic, tremurat de vint, 
Vîrful tulpinei

pe care crește floarea 
Astrului —
Și-a craniului nostru salvator.

Poetul prețuiește lumea după 
Lucrul vertebrei de pămînt 
Din vîrful scării șirului spinării — 
Vertebra de pămînt, ce ține omul 
De la țară, copilul, tinărul, 

bărbatul 
Politic, de țară, demn, mindru 
De părinții săi, orgolios 

de sănătatea 
Și puterea minții 

clasei lui materne"

Ion Brad semnează memorabilul 
portret al eroului pe care o tară 
de ziditori îl urmează în zidire, 
fiindcă recunosc în el propriile lor 
idealuri, doruri și aspirații:

„In noua ctitorie de țară 
El a clădit înăuntru, 

a clădit Inafari 
In hotarele inimii, 

in gindul fără hotar» 
Ca o desprimăvărare, 
In orizontul lumii ars de sbucium 
Unde cuvintul său 

e pașnic bucium. 
De unde-l chemi, 

de-acolo Iți răspunde. 
Cu visul tău desmărginit din unde. 
De peste mări și țări, 

ca pe-o nădejde, 
O lume-ntreagă numele-i rostește. 
Zidiri inalte ține-n aspre palme 
Ca-naintașîi săi cu chipuri calme 
Și meșterii-l urmează in zidire 
Că li se vede fruntea-n omenire. 
Ni-i mare țara prin cirmaciul ei, 
Cu piscuri ninse veșnic de idei"

„Și meșterii-l urmează în zidire" 
uniți în cuget și simțiri în marea 
epopee constructivă, răspunzînd în
tr-un singur glas, cu o unică voință 
celui care i-a chemat : „Să facem 
legămintul solemn că vom acționa 
într-o deplină unitate pentru con
tinua înflorire a economiei, științei, 
culturii și civilizației întregului 
nostru popor, că vom face totul 
pentru a asigura poporului nostru 
deplina independență și libertate, 
bunăstarea și fericirea !“.

Din această concepție patriotică, 
revoluționară, din acest legămînt 
solemn izvorăsc toate îndemnurile 
adresate și slujitorilor artei de a fi 
mereu în mijlocul poporului, de a 
participa la toate marile lui înfăp
tuiri, îndemnuri evocate astfel de 
Letay Lajos : „Ce ne-a spus atunci, 
ce ne spune mereu : să scriem 
pentru popor, despre popor. întot
deauna pornind de la «izvor», de 
la ceea ce e nou, curat: în spirit 
creator, dar nu artificial, falsificat : 
permanent la cel mai inalt nivel, 
insă întotdeauna pentru cei mulți. 
Nu o dată am avut prilejul să 
vorbesc despre ''toate acestea — la 
fel cum atr avut milioane 
de oameni in multe si multe 
alte probleme — într-o perma
nentă consfătuire, trup și suflet 
alături de conducătorul țării, secre
tarul general al partidului, la ma
rele dialog dintre partid și po
por". „Nu intîmplător — relevă 
Dumitru Ghișe — în toate docu
mentele noastre de partid. în Pro
gramul partidului. în hotărîrile 
Congresului educației politice și al 
culturii, in cuvintările secretarului 
general al partidului este subli
niată și accentuată necesitatea 
obiectivă a dezbaterilor, a discu
tării colective a tuturor probleme
lor... E meritul Congresului al 
IX-lea al partidului nostru, al se
cretarului său general, care — 
vestejind odată pentru totdeauna 
orice sechele ale unei gindiri dog
matice, închistate și intolerante, a 
repus în drepturile sale legitime 
însăși gîndirea creatoare. Redînd 
demnitatea cuvenită discuției ști
ințifice și dezbaterii democratice 
largi, dialogului social, partidul a 
creat climatul propice dezvoltării 
personalității umane". Despre a- 
cest permanent dialog, expresia 
unei exemplare omenii comuniste, 
a democratismului imprimat în
tregii vieți sociale scrie și Valeriu 
Râpeanu: „L-am văzut cu casca 
minerului, salopeta muncitorului, 
halatul medicului. L-am intilnit in 
lanul de grîu cu secera in mină 
și la volanul tractorului. L-am ur
mărit suind pe schele și coborind 
în adincurile minei. L-am văzut sub 
soarele dogoritor al verii și sub 
rafalele de ploaie. A stat de vorbă 
cu aceeași simplitate, cu aceeași 
deferentă cu muncitorul, țăranul, 
economistul, arhitectul, inginerul, 
scriitorul, artistul plastic, savan
tul. A fost mereu prezent și a 
ascultat omul oarecare, anonimul 
care i s-a adresat cu inima des
chisă, știind că ceea ce ii va spune 
va avea ecou. A fost in mijlocul 
poporului în viața de fiecare zi".

Culegerea omagială „Perspective 
comuniste" dedicată de scriitori, 
cu prilejul Congresului al XII-lea 
al P.C.R., partidului, secretarului 
său general, semnifică, angajamen
tul oamenilor de litere de a răs
punde înaltei meniri educative a 
literaturii cu noi opere inspirate 
din clocotul muncii creatoare a po
porului, scrieri militante la înălți
mea strălucitorului portret al țării 
de azi și a eroului vremurilor 
noastre.

C. STANESCU

A rememora, a concreti
za, a aduna în vie sinteză 
marile prefaceri sociale care 
au întovărășit dezvoltarea 
noastră istorică, a contura 
imaginea oamenilor, con
temporanii noștri care, co
tidian, marchează cu noi 
fapte de eroism treptele 
înaintării pe calea pro
gresului înseamnă a te 
alătura mișcării progresiste 
și democratice care a ani
mat întotdeauna pe cei mai 
de seamă reprezentanți ai 
culturii românești. Argu
mente elocvente în spriji
nul acestei afirmații ne a- 
due lucrările expuse în să
lile Muzeului de artă al Re
publicii Socialiste Româ
nia, lucrări semnate de cei 
mai reprezentativi creatori 
pe care-i are obștea artisti
că, lucrări premiate în ca
drul primelor două etape 
ale Festivalului național 
„Cîntarea României". în 
momentele atit de impor
tante ale celui de-al XII- 
lea forum al comuniștilor 
români, în aceste momente 
de evaluare a unei etape 
străbătute și deopotrivă a 
perspectivelor ce se deschid 
întregii noastre vieți poli
tice, economice, sociale, cul
turale — aceste lucrări de 
certă valoare, care, in ulti
mii ani, s-au distins prin 
mesajul lor vibrant și ac
tual, reprezintă omagiul pe 
care creatorii întregii țări 
l-au adus și îl aduc Parti
dului Comunist Român, se
cretarului său general, ste
garul tuturor victoriilor 
noastre. Privitorul va re
cunoaște în multe din lu
crările de pictură sau gra
fică adevărate imagini-sim- 
bol care exprimă noul in 
formă sensibilă, relevind 
sensurile adinei ale reali
tății.

în cadrul primelor două 
ediții ale Festivalului 
și concursului „Cîntarea 
României", în toate mani
festările care le-au însoțit 
desfășurarea, creația pro
fesionistă a pus in evidență 
plenar și sugestiv generoa
sa dezvoltare pe care au cu
noscut-o. in ultimii ani mai 
ales, artele plastice româ
nești.

Atențî Ia graiul culorii 
sau la ritmurile compozi
ționale, pictorii, sculptorii 
și graficienii mărturisesc și 
de această dată o adeziu
ne limpede la evenimentul

CASA CUViorel Mărginean

contemporan. Expresie a 
unei acute conștiințe civice, 
conștiință care a conferit 
întotdeauna picturii româ
nești valoare și sens filozo
fic, lucrări ca acelea sem
nate de Ion Pacea, Viorel 
Mărginean. Brăduț Covaliu, 
Virgil Almășanu. Traian 
Brădean, Constantin Piliu- 
ță, Mihai Rusu, Iacob La- 
zăr, Alin Gheorghiu, Ion 
Bițan. Vladimir Șetran. Ion 
Sălișteanu, Vasile Celmare, 
Constantin Nițescu. Eugen 
Popa, Octav Grigorescu, 
Gina Hagiu. Elena Grecu- 
lesi, Marin Gherasim, Gh. I. 
Anghel. Toma Roată. Fr. 
Eartok etc. au manifestat a- 
deziunea la marea lecție de 
istorie care inbrățișează 
deopotrivă trecutul, pre
zentul și viitorul acestui 
popor. Lucrările aparți- 
nînd unor maeștri ai 
artei noastre precum Ion 
Jalea, Ion Irimescu, Ion 
Vlasiu, Corneliu Baba. Au
rel Ciupe, Ion Muscelea- 
nu ș.a. păstrează cu ad
mirabilă consecvență carac-

terele stilistice care i-au 
format și impus pe planul 
vieții artistice. Materialita
tea faptului de viață de
vine aici punct de spri
jin, prilej de studiu apro
fundat, participînd la tota
litatea creației pe care 
semnătura lor o evocă.

Pictura reprezentanților 
generațiilor medii, dar și 
pictura tinerilor care s-au 
impus in ultimii ani cu 
tot mai multă autorita
te a cîștigat un substan
țial teren în explorarea 
plină de indrăzneală și de 
originalitate a unor variate 
aspecte pe care viața con
temporană le-a pus la în- 
demina artiștilor in cerce
tarea marilor mutații so
ciale și tehnice, a vastului 
lor ecou în desăvîrșirea 
ființei umane.

Sculptura prezentată în 
sălile Muzeului de artă se 
află la același nivel calita
tiv. Formulele simple și 
atotcuprinzătoare adoptate 
de artiști precum George 
Apostu, Ovidiu Maitec,

ViȚA (din ciclul Scornicești)

Paul Vasilescu, Horia Flă- 
mind, Vasile Gorduz, Ifti- 
mie Bîrleanu, Constantin 
Lucaci, Iulia Oniță, Ioana 
Kassargian, Lehel Domo- 
kos, Gr. Minea. se dovedesc 
în stare să unească rațiu
nea și intensitatea fierbinte 
a apelului afectiv. Sint lu
crări in care gindul și Sen
timentul se află indestruc
tibil legate de realizarea 
propriu-zis artistică.

Nu putem, la sfîrșitul a- 
cestor succinte rînduri, să 
nu remarcăm încă 0 dată ți
nută artistică a acestei ma
nifestări organizate de 
C.C.E.S. în colaborare cu 
Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România, 
nu putem să nu subliniem 
efortul creatorilor noștri de 
a configura prin opere o 
experiență specifică, ce 
se înscrie armonios în an
samblul vast și complex al 
civilizației socialiste.

Marina PREUTU

Vladimir Șetran ȘANTIERUL NAVAL OLTENIȚA Mihai Rusu UZINA DE UTILAJ PETROLIER
TÎRGOV1ȘTE
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Felicitări adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la realegerea in funcția de secretar general al P.C.R.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia realegerii dumneavoastră in funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român, vă transmitem, în numele Partidului Comunist 
din Cuba, felicitările noastre, dorindu-vă, în același timp, succese in înde
plinirea responsabilității dumneavoastră, precum și în realizarea hotărîrilor 
și sarcinilor adoptate de cel de-al XII-lea Congres.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba

Decernarea unor înalte distincții cooperativelor 
agricole din Mărgineni și Scornicești-Olt

La Cooperativa agricolă de produc
ție din satul Mărgineni, aparținind 
comunei Scornicești din județul Olt, 
a avut loc, joi, o adunare generală 
prilejuită, de decernarea înaltului ti
tlu de „Erou al Muncii Socialiste" și 
a medaliei de aur „Secera și Cioca
nul", conferite acestei unități pentru 
obținerea în anul 1978 a unei produc
ții medii de 5 213 kg griu la hectar pe 
întreaga suprafață cultivată, in con
diții de neirigare.

In aceeași zi, a avut loc o adunare 
generală și la Cooperativa agricolă 
de producție din comuna Scornicești, 
în cadrul căreia a fost decernat, pen
tru a patra oară, ordinul „Meritul 
Agricol" clasa I, conferit pentru reali
zarea în 1978 a unei producții medii 
de 10 360 kg porumb boabe la hectar, 
pe terenuri neirigate.

înaltele distincții au fost înmînate 
In cadrul celor două adunări de tova
rășul Ion Albulețu, prim-secretar al 
Comitetului județean Olt al P.C.R., 
președintele Consiliului popular ju
dețean.

La adunări au luat cuvîntul Vasile 
Bjlrbulescu, Erou al Muncii Socia- 
'iiote, președintele C.A.P. din comuna 
Scornicești, și Nicolae Potecea, pre
ședintele C.A.P. din satul Mărgineni, 
care au înfățișat principalele rezul
tate înregistrate în cele două coope
rative agricole de producție în anul 
trecut.

CONGRESUL AL XII-LEA AL P. C. R., 
0 ELOCVENTĂ EXPRESIE A COMPETENTEI

(Urmare din pag. I)

de asimilarea celor mai înaintate 
cuceriri ale cercetării, de valorifi
carea optimă, științific determinată, 
a tuturor resurselor țării, de repar
tizarea și mai rațională a forțelor de 
producție pe teritoriul național, de 
realizarea unei eficiente superioara 
In întreaga activitate economico- 
cocială.

Or. soluționarea unor asemenea 
probleme și sarcini solicită o temei
nică și multilaterală pregătire — ști
ințifică, tehnică, politică, culturală a 
activului de partid și de stat, a 
tuturor cadrelor de conducere, a co
muniștilor, în general a tuturor 
celor ce muncesc. Calitatea nouă, 
superioară spre care tindem in 
activitatea economică, socială, in 
conducerea tuturor sectoarelor de 
activitate nu este de conceput fără 
calificarea superioară a celor chemați 
să o înfăptuiască. Congresul al XII- 
lea a arătat că partidul este tot mai 
bine pregătit pentru a răspunde cu 
deplin succes cerințelor conducerii 
științifice, competente, a tuturor 
sectoarelor de activitate.

Caracterizîndu-se prin înalta com
petență a intervențiilor, Congresul a 
reliefat totodată cu putere creșterea 
substanțială a nivelului de pregătire 
politico-ideologică al cadrelor de 
partid — și, dacă avem în vedere și 
etapele pregătitoare — al Întregului 
partid. Așa cum este bine cunoscut, 
absolut toți membrii partidului nos
tru studiază în forme organizate ale 
învățămintului de partid : iar in ce 
privește cadrele de partid este sem
nificativ că dintre activiștii comite
telor județene circa două treimi au 
absolvit sau urmează școli superi
oare de partid, iar aproape un sfert 
au absolvit școli de partid cu durata 
de 1—2 ani. In același timp, și-a 
spus cuvîntul orientarea imprimată 
învățămintului politico-ideologic — 
spre strinsa legătură cu viața, cu 
realitățile țării, înlăturarea oricărui 
caracter scolastic, urmărindu-se mo
bilizarea energiilor la înfăptuirea 
exemplară a politicii partidului.

j Se știe că procesul de formare a 
L conștiinței socialiste îngemănează 

lntr-un tot unitar ridicarea nivelului 
politico-ideologic, dezvoltarea spiri
tului revoluționar, ridicarea compe
tenței profesionale, a pregătirii teh- 
nico-științifice, înrădăcinarea norme
lor eticii înaintate. De aceea se poate 
spune că întreaga pregătire și des
fășurare a Congresului a reliefat 
procesul de continuă dezvoltare a 
conștiinței socialiste a comuniștilor, a 
oamenilor muncii. înaltul spirit de 
responsabilitate comunistă In care au 
fost abordate problemele multiple 
aflate in dezbatere, exigența, spiri
tul critic și autocritic au ilustrat, că 
trăsăturile proprii omului înaintat 
devin. în tot mai mare măsură, un 
atribut nu numai al comuniștilor, dar 
și al maselor largi de oameni ai 
muncii în societatea noastră.

Tocmai această realitate a avut-o

Administrația asigurărilor de stat anunță :
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor de viață pentru luna no
iembrie 1979 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

1) M.C.P. ? 2) RJV.V. I 3) 
S.E.K. ; 4) A.R.V. ; 5) A.H.F. ; 
6) J.O.W. j 7) G.I.X. j 8) 
V.W.Q.

Au luat cuvîntul, de asemenea, 
numeroși cooperatori, care, expri- 
mînd mulțumiri pentru distincțiile 
acordate, au dat glas hotăririi ferme 
de a nu precupeți nici un efort pen
tru ca și în viitor cele două coope
rative agricole de producție să se 
situeze printre unitățile fruntașe ale 
agriculturii noastre socialiste.

în încheierea adunărilor, partici- 
panții au adoptat telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se subliniază că 
distincțiile primite constituie un 
însuflețitor imbold în muncă pentru 
mobilizarea tuturor rezervelor exis
tente în scopul sporirii continue a 
rodniciei pămîntului, al realizării 
exemplare a sarcinilor ce le revin. 
Ei își exprimă, totodată, adeziunea 
totală față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
hotărîrea de a acționa cu toată dă
ruirea, cu înaltă responsabilitate și 
exigență pentru înfăptuirea ei. In 
telegrame este reafirmată deosebita 
satisfacție fată de realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului, garanția sigură a înfăptuirii 
mărețelor obiective stabilite de mare
le forum al comuniștilor, a ridicării 
României socialiste pe noi culmi de 
civilizație și progres.

In vedere tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cind, în cuvîntarea rostită la Înche
ierea lucrărilor Congresului, a subli
niat legătura indisolubilă dintre ma
rile transformări revoluționare în
făptuite sau in curs de înfăptuire în 
patria noastră și creșterea nivelului 
tehnico-științific, politic, ideologic și 
cultural al partidului, ridicarea con
științei socialiste a întregului popor. 
Se confirmă, încă o dată, justețea 
concepției partidului nostru privind 
funcția activă a conștiinței socialiste. 
Din faptul că conștiința socială este 
determinată de existența socială nu 
rezultă inevitabilitatea răminerii ei 
în urmă față de aceasta ; dimpotrivă, 
in măsura in care reflectă fidel ne
voile reale ale dezvoltării sociale, 
conștiința socialistă se transformă 
într-o puternică forță de accelerare 
a progresului, intr-un factor de prim 
ordin in opera de construire a noii 
orinduiri.

Desigur, rezultatele obținute în ri
dicarea nivelului profesional, tehni
co-științific, ideologic și cultural al 
cadrelor, al comuniștilor, al celor
lalți oameni ai muncii nu reprezintă 
un punct final, ci doar o bază pentru 
continua perfecționare a acestei pre
gătiri multilaterale, știut fiind că 
formarea conștiinței socialiste, în 
toate laturile ei componente, repre
zintă un proces istoric deosebit de 
complex. îndelungat, că înseși pro
gresele rapide ale cunoașterii științi
fice în zilele noastre impun o conti
nuă îmbogățire și împrospătare a 
cunoștințelor. Tocmai în concordanță 
cu aceste cerințe, in Raportul la Con
gres au fost indicate măsuri concre
te privind dezvoltarea în continuare 
a învățămintului pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, a 
politehnizării, integrării strînse cu 
producția și cercetarea, organizarea 
superioară a calificării forței de 
i*nuncă, generalizarea procesului de 
reciclare a cadrelor, perfecționarea 
pregătirii profesionale a tuturor oa
menilor muncii.

în același timp, se impune realiza
rea unei noi calități ia organizarea 
muncii politico-ideologice și cultural- 
educative. astfel incit aceasta să con
tribuie cu și mai mare eficiență la 
însușirea temeinică a Ideologiei și po
liticii partidului, la lărgirea orizon
tului de cunoaștere, să dezvolte com
bativitatea împotriva mentalităților 
înapoiate, rutiniere și influențelor 
străine, simțul responsabilității so
ciale, să cultive spiritul patriotic, 
devotamentul față de partid, față 
de patrie, față de cauza socialismului.

Cultivată stăruitor, prin munca asi
duă. perseverentă a organizațiilor de 
partid, a tuturor factorilor învestiți 
cu răspunderi in domeniul educativ, 
conștiința socialistă se va afirma tot 
mai puternic ca o uriașă forță de mo
bilizare și dinamizare a energiilor 
creatoare ale întregului nostru popor, 
chezășuind înfăptuirea neabătută a 
mărețului Program al partidului de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Toți asigurații cărora le-au Ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în polițele 
lor urmează sâ se adreseze unită
ților ADAS pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa șl la următoare
le trageri lunare de amortizare este 
necesar ca asigurații să achite pri
mele de asigurare la termenele sta
bilite.

Excelenței Sale Doamnei LIDIA GUEILER TEJADA
Președintele constituțional interimar al Republicii Bolivia

LA PAZ
Cu ocazia alegerii dumneavoastră în Înalta funcție de președinte 

constituțional interimar al Republicii Bolivia, vă rog să primiți din partea 
mea și a poporului român sincere felicitări și cele mai bune urări pentru 
succesul misiunii dumneavoastră, pentru pacea și prosperitatea poporului 
bolivian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Adunare consacrată 
de solidaritate cu

în,Capitală a avut loc, joi la amia
ză, o adunare consacrată „Zilei in
ternaționale de solidaritate cu po
porul palestinian", organizată de In
stitutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea și Liga română 
de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa.

Adunarea a fost deschisă de loan 
Botar, secretar al I.R.R.C.S.

A luat apoi cuvintul Abdel Salam 
Dajani, directorul Centrului de in
formare al Organizației Națiunilor 
Unite pentru România. După ce a 
evidențiat activitatea desfășurată 
de Organizația Națiunilor Unite 
pentru găsirea unei soluții juste 
a problemei palestiniene, vorbito
rul a subliniat că Republica So
cialistă România, militînd consec
vent pentru creșterea rolului, in
fluenței și autorității Națiunilor Unite 
în viața internațională, a sprijinit 
ferm, și în cadrul O.N.U., recunoaș
terea și traducerea în viață a drep
turilor naționale ale poporului pales
tinian. Exprimînd atașamentul său 
profund la principiul egalității în 
drepturi al tuturor popoarelor, drep
tul lor de a-și hotărî singure soarta, 
fără nici un amestec din afară, 
România — a subliniat vorbitorul — 
s-a pronunțat ferm, printre primele 
țări ale lumii, pentru reglementarea 
globală, justă și durabilă a conflic
tului din Orientul Mijlociu, care să 
includă in mod necesar soluționarea 
problemei cruciale a poporului pales
tinian pe baza dreptului său la auto
determinare și a înființării unui stat 
propriu, independent.

Această poziție — a relevat vor
bitorul — a fost reafirmată cu clari
tate de reprezentantul cel mai auto
rizat al națiunii române, eminentă 
personalitate internațională, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, de la 
înalta tribună a Congresului al XII- 
lea al Partidului Comunist Român. 
Aceeași poziție reiese cu, pregnanță 
și din conținutul mesajului pe care 
șeful statului român l-a transmis 
Conferinței mondiale de solidaritate 
cu popoarele arabe, care a avut loc 
la Lisabona în luna septembrie 1979, 
mesaj care conține o chemare vi
brantă către toate popoarele și gu
vernele lumii de a conlucra în spri
jinul luptei poporului palestinian 
pentru realizarea drepturilor și aspi
rațiilor sale legitime.

în continuare, a luat cuvintul Eu
gen Jebeleanu, vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste. Referindu-se la impor
tanța acestei manifestări inițiate de 
Organizația Națiunilor Unite în spri
jinul cauzei juste a poporului pales
tinian, vorbitorul a evocat semnifi
cația mesajului adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu președintelui celei 
de-a 34-a sesiuni a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor Unite 
și secretarului general al O.N.U., me
saj transmis și președintelui Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, 
relevind importanța acestui docu
ment care reafirmă poziția clară, 
constructivă față de cauza justă a 
poporului palestinian, pe care Româ
nia socialistă a adoptat-o și o promo
vează cu consecvență. Vorbitorul a 
arătat că marcarea in țara noastră a 
„Zilei internaționale de solidaritate 
cu poporul palestinian" este un nou 
prilej de a reafirma sprijinul deplin 
și poziția militantă a poporului ro-
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Handbalul in ascensiune
Am aplaudat, recent, noua noastră 

echipă feminină de handbal pentru 
frumoasele 'sale evoluții in tradițio
nala competiție dotată cu „Trofeul 
Carpați",. pe care a și ciștigat-o în 
urma victoriilor prețioase reușite in 
fața redutabilelor, reprezentative ale 
R.D. Germane și Poloniei. N-au tre
cut nici două săptămîni de atunci și, 
iată, sintem in plăcuta situație de a 
adresa aceleași aplauze scrise și 
băieților noștri din handbal, care cu
ceresc și ei „Trofeul Carpați", reali- 
zind numai victorii într-o companie 
de primă mină.

Se știe că, după campionatele 
mondiale din Danemarca — la care 
reprezentativa noastră masculină, de 
4 ori campioană mondială, a ocupat 
abia locul VII — eșecul a fost ana
lizat și dezbătut pe toate fetele. îm
preună cu înșiși jucătorii și antre
norii lor. Iubitorii handbalului au 
fost asigurați, atunci, că s-a pus de
getul pe rană și că s-au întreprins 
măsurile „terapeutice" cuvenite 
ceea ce urma să se vadă și să se ade
verească în viitor. Cum viitorul de 
care se vorbea a și început să devină 
prezent, este normal să fim interesați 
ce arată el. Și ce arată ?

în primul rind. se constată că nouă 
selecție a jucătorilor a fost făcută cu 
inspirație și cu gindul la Olimpiadă. 
Actualul lot național cuprinde trei 
generații de handbaliști : cea a lui 
Radu Voina, Birtalan, Munteanu, 
Stockl și Grabovschi — care posedă 
experiența ciștigăril titlului mon
dial ; cea a lui Stingă, Durau, Dră- 
găniță, Mironiuc, Folker — care a 

1 trecut deja prin fiorii unui campio
nat mondial ; cea a debutanților Mă
ricel Voinea, Boroș, Vasilache. Vasil-

„Zilei internaționale ■ 
poporul palestinian** 1

nerală a pensiilor, suplimentară, de 
cite 15 lei, pentru acoperirea unor 
influențe rezultate din reașezarea ta
rifelor la consumul de energie. In 
acest fel, se îndeplinește și indicato
rul stabilit ca, pină la finele acestui 
cincinal, pensia medie reală să spo
rească cu 15—16 la sută.

Pentru a face mai bine înțelese 
sensul și modul concret de aplicare 
a măsurilor amintite, ne vom referi 
la citeva exemple privitoare la efec
tele majorării pensiilor. Un pensio
nar care, înaintea primei majorări 
avea o pensie de 800 lei, va primi 
după cea de-a doua majorare 1 007 
lei, adică in plus cu aproape 26 la 
sută ; un alt pensionar, care avea
1 500 lei, va primi 1 740 iei, mai mult 
cu 16 la sută ; cel care avea o pen-

ca, Buligan — care abia acum începe 
să se călească la focul întrecerilor 
internaționale. Faptul că jocul noii 
reprezentative este de la un meci la 
altul mai legat, mai sudat și mai co
lectiv demonstrează că armonizarea 
celor trei generații — evident. încă 
perfectibilă — este încă de pe acum 
realizată.

în al doilea rind. se observă reale 
înnoiri și îmbunătățiri în concepția 
generală de joc, mai concret — în 
dispunerea apărării. în tempo-ul și 
strategia ofensivei, in schimbările de 
jucători. Sint toate acestea — ca și 
altele, asupra cărora nu e cazul să 
insistăm — semne certe ale modului 
gmdiț in, care lucrează reputara 
„echipă" de tehnicieni ce conduce 
lotul olimpic de hadbal masculin și 
răspunde de pregătirea și rezultatele 
sale : loan Kunst-Ghermănescu. pre
ședintele federației de specialitate, 
antrenorul federal Nicolae Nedef și 
antrenorul Lascăr Pană de la Baia 
Mare.

Aceste îmbunătățiri și cîștiguri sint 
atestate — cum era necesar si firesc 
— de înseși rezultatele noii echipe 
naționale, care în acest sezon a sus
ținut 9 partide mai importante și le-a 
cișțigat pe toate : două cu Elveția, la 
noi in țară ; două cu echipa R.F. Ger
mania, in deplasare la campioana 
mondială ; cite una în ..Trofeul Car
pați". cu formațiile Norvegiei (35— 
17), Ungariei (26—20), R.D. Germa
ne (22—19), Iugoslaviei (34—18) și 
Poloniei (21—17).

înlăturarea din mers a unor de
ficiențe este tot atit de importantă 
ca evitarea pericolului supraestimâ- 
rii propriilor forțe — pericol de care, 
cum ne amintim, n-am scăpat la

mân pentru realizarea drepturilor na
ționale legitime ale poporului pales
tinian, inclusiv a dreptului său la au
todeterminare și la edificarea unui 
stat propriu, liber și independent. 
Subliniind interesul țării noastre față 
de instaurarea unei păci juste și du
rabile în Orientul Mijlociu, vorbito
rul a arătat că rezolvarea problemei 
palestiniene reprezintă componenta 
esențială a reglementării conflictului 
din această zonă a lumii. în context, 
el a arătat că România, președintele 
ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au 
fost printre primii care au afirmat 
sprijinul și solidaritatea hotărită cu 
cauza dreaptă a poporului palesti
nian, recunoașterea acestuia pe plan 
internațional, inclusiv la O.N.U., au 
susținut consecvent necesitatea de a 
se asigura deplina participare a Or
ganizației pentru Eliberarea Pales
tinei la toate dezbaterile internațio
nale asupra problemelor Orientului 
Mijlociu, considerînd că numai pe o 
asemenea cale se pot cristaliza so
luții viabile potrivit intereselor tu
turor popoarelor din regiune.

La adunare au participat Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. reprezentanți ai U.T.C.. U.A.S.C.R., 
U.G.S.R, și C.N.F., un numeros pu
blic.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră.

★
Cu ocazia aceluiași eveniment au 

mai avut loc adunări la București, 
Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Cra
iova, organizate de către consiliile 
Uniunilor asociațiilor studenților co
muniști din aceste centre universi
tare.

vre mea
Ttmpu! probabil pentru zilele de 1, 

8 și 3 decembrie. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească ușor. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
Intre minus 3 și plus 7 grade. iar 
cele maxime între plus 2 șl plus 
10 grade, local mal ridicate. Ceată 
frecventă, mai ales dimineața și seara, 
în București : Vremea va continua să 
se încălzească ușor. Cerul va fi varia
bil, favorabil burniței. Vint slab pină 
Ia moderat. Ceață, mai ales dimineața 
și seara.

(Urmare din pag. I)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului ILIE VERDEȚ 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiul 

Sovietului Suprem al U.R.S.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., în numele 
poporului sovietic vă mulțumesc dumneavoastră, Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România pentru caldele felicitări și bunele urări adresate cu 
prilejul celei de-a 62-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Ne exprimăm încrederea că prietenia și colaborarea dintre Uniunea 
Sovietică și România, conlucrarea lor pe arenă internațională se vor întări 
și dezvolta, atît pe bază bilaterală, cit și pe bază colectivă, în cadrul 
Organizației Tratatului de la Varșovia și Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, aceasta corespunzînd Intereselor fundamentale ale popoarelor, ale 
comunității socialiste, ale întăririi păcii și securității internaționale, cauzei 
generale a construirii socialismului și comunismului.

LEONID BREJNEV 
ALEKSEI KOSÎGHIN

Cronica
în zilele de 27—29 noiembrie a.c. 

a avut loc la București o intîlnire de 
lucru intre tovarășii loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor da 
mașini, și Pavol Bahyl, ministrul in
dustriilor construcțiilor de mașini 
generale din R.S. Cehoslovacă.

Cu acest prilej, cei doi miniștri au 
evaluat, in spiritul celor convenite 
cu ocazia intilnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Gustav Husak, rezultatele 
obținute în cadrul acțiunilor de 
cooperare economică și tehnică în 
domeniul construcțiilor de mașini și 
al schimburilor de mărfuri, stabilind, 
totodată, noi căi de intensificare și 
dezvoltare a acestor relații, în inte
resul reciproc.

Joi dimineața, cei doi miniștri au 
semnat un protocol care prevede, 
printre altele, extinderea acțiunilor 
de cooperare în perioada 1981—1985, 
în mod special în domeniul mașini- 
lor-unelte, construcției de tractoare, 
autovehicule și mașini pentru in
dustria ușoară, tehnicii de calcul și 
echipamentelor electronice.

La convorbiri și la semnare a fost 
prezent LUmir Hanak, ambasadorul 
R.S. Cehoslovace la București.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Populare Benin, joi după-amia- 
ză a avut loc in Capitală o manifes
tare culturală în cadrul căreia zia
ristul Minodor Mitrică, redactor la 
Agenția română de presă — Ager
pres, a vorbit despre activitatea 
desfășurată de poporul beninez pen
tru dezvoltarea economică și socia
lă, independentă, a țării.

La manifestare au participat 
membri ai conducerii Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și Africa, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de artă și cul
tură, un numeros public.

Au fost prezenți Hubert Sylvestre 
Deguenon, insărcinatul cu afaceri 
a.i. al Republicii Populare Benin la 
București, și membri ai ambasadei.

sie de 2100 lei va primi 2 346 lei, 
în plus cu circa 11,6 la sută. Din 
exemplele de mai sus reiese clar că 
sistemul de majorare a fost in așa fel 
conceput incit să se vină in sprijinul 

A doua etapă de majorare a pensiilor
tuturor pensionarilor, dar mai alea 
al celor cu pensii mai mici. Tot
odată, vor fi majorate, în aceleași 
condiții, pensiile I.O.V.R., pensiile 
militare și ale altor categorii de pen
sionari.

Consecvența grijii cu care partidul 
și statul nostru îi înconjoară pe 
cei cu timplele cărunte se reflectă, și 
în documentele Congresului al

Olimpiada de la Montreal, și am 
pierdut finala. Or, este de la sine în
țeles că in această perioadă de pre
gătire preolitnpică nu trebuie să re
petăm greșelile comise atunci, îna
intea Olimpiadei din 1976.

Cum spuneam, avem certitu
dinea — și vorbim in perfectă cu
noștință de cauză ! — că toți cei ce 
se ocupă și răspund de destinele 
olimpice ale handbalului nostru mas
culin cunosc mai bine toate acestea 
și acționează in consecință. Noi am 
dorit numai să consemnăm cu satis
facție că intr-adevăr handbalul se 
află în ascensiune și să ne manifes
tăm încrederea că acest progres evi
dent va fi confirmat șl la apropiata 
super-cupă mondială și — mai _ cu 
seamă — Ia vară, în competiția 
olimpică.

Gheorqhe MITRO1

zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Populare Socialiste Albania, 
ambasadorul acestei țări la București, 
Nesip Kați, a oferit, joi seara, o re
cepție.

Au participat tovarășii Cornel Bur
tică, viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Petre Blajovici, ministru secretar de 
stat la Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, Constantin Oan- 
cea, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Ion Stoian, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, Du
mitru Necșoiu, vicepreședinte al Con
siliului popular al municipiului Bucu
rești, reprezentanți ai altor ministere 
și instituții centrale, ziariști.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
La invitația Consiliului popular al 

municipiului București, joi seara a 
sosit in Capitală o delegație a Comi
tetului Administrativ al orașului Phe
nian, condusă de Kang Zung Han, 
președintele comitetului, care face o 
vizită în țara noastră.

La sosire, în Gara de Nord, oaspe
ții coreeni au fost salutați de tovară
șul Gheorghe Pană, președintele Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, 
primarul general al Capitalei, de 
membri ai Comitetului Executiv al 
consiliului popular municipal.

Au fost prezenți Li Ha Zun, însăr
cinatul cu afaceri a.i. al R.P.D. Co
reene la București, și membri ai am
basadei.

★
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, a primit pe Moha
med EI Mehdi Ould Aweissi, amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Islamice Mauritania în 
Republica Socialistă România, în le
gătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare. (Agerpres)

XII-lea pentru perioada următorului 
cincinal 1981—1985. Astfel, in Rapor
tul prezentat la Congresul al XII-lea 
al Partidului Comunist 'Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta că

„pensiile nominale de asigurări so
ciale de stat se vor majora, în me
die, cu 23 la sută". în Programul- 
directivă adoptat de Congres privind 
creșterea nivelului de trai în perioa
da 1981—1985 și ridicarea continuă a 
calității vieții se menționează că, la 
nivelul anului 1985, pensia medie no
minală pentru limită de vîrstă cu 
vechime integrală va depăși 1 500 lei,
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Milioane de telespectatori au putut constata;
Intr-adevăr, Universitatea Craiova 

a fost frustrată de arbitraj!
Am avut posibilitatea să vedem 

ieri după amiază pe micul ecran se- 
lecțiuni înregistrate de la meciul de 
fotbal Borussia Mbnchengladbach — 
Universitatea Craiova. Ni s-a oferit 
astfel confirmarea, prin imaginile te
leviziunii, a faptului că arbitrajul a 
păgubit grav Universitatea Craiova. 
Milioane de telespectatori au consta
tat că relatările cronicarilor Radiodi
fuziunii și ziarului „Snortul" fuse
seră pe deplin adevărate — și anume 
că arbitrii partidei au „ignorat" ceea 
ce era simplu de văzut ; la faza 
din minutul zece, care a precedat 
înscrierea primului gol incorect, min
gea depășise foarte clar linia de fund 
a terenului (așa cum, de altminteri, 
se vede cu claritate, in imaginea pe 
care o publicăm alăturat, sur

Plecarea 
unor oaspeți 

de peste hotare
Joi au părăsit Capitala alte dele

gații și reprezentanți ai unor partide 
care au participat la lucrările celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român :

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DIN VIETNAM, condusă 
de Le Quang Dao, secretar al C.C. 
al P.C. din Vietnam ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI UNI
FICAT AL COMUNIȘTILOR HAI- 
TIENI, condusă de Rene Theodore, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Unificat al Comuniștilor Haitieni ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI LA
BURIST DIN AUSTRALIA, condusă 
de Joan Taggart, vicepreședinte al 
partidului ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI AFRI
CAN AL INDEPENDENȚEI DIN 
SENEGAL, condusă de Bara Gou- 
diabi, secretar general al P.A.I. din 
Senegal ;

REPREZENTANTUL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN HONDURAS.

La plecare, oaspeții au fost salutați 
de tovarășii Cornelia Filipaș, mem
bru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Hie Rădulescu și 
Marin Vasile, secretari ai C.C. al 
P.C.R., de alți activiști de partid.

(Agerpres)

t V
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 învățămînt-educație. Tehnica mun

cii intelectuale și metodologia cer
cetării științifice

16.30 Emisiune în limba germană
18.25 Rezultatele tragerii Loto
18,35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 Hotărîrile Congresului — program 

de acțiune al întregului popor. 
Independența energetică o făurim 
cu toții !

19.40 Film artistic : „Un om la strfm- 
toare“. Premieră pe țară. Produc
ție a studiourilor americane

21,10 Atelier de creație literar-artistică.
21.40 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 O viață pentru o idee î Mated 

Drăghicescu
16.50 Hotărîrile Congresului — program 

de acțiune al întregului popor
17.30 Blocnotes — informații utilitar®
17.50 Caseta cu imagini
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 Radar pionieresc
19.40 Capodopere, mari Interpret. Con

certul nr. 2 în si bemol major pen
tru pian și orchestră de Johannes 
Brahms

20.25 De pretutindeni — Toscana
20.50 Studio liric ’79
21.40 Telejurnal

față de 1 250 lei cit va fi la finele 
cincinalului actual. în aceeași pe
rioadă, vor fi majorate toate celelalte 
categorii de pensii, inclusiv ale mem
brilor cooperativelor agricole de pro
ducție și ale pensionarilor din rindul 
țăranilor cu gospodărie individuală 
din zonele necooperativizate.

Aceste măsuri sînt o nouă mărtu
rie a consecvenței cu care partidul 
nostru pune în centrul politicii sale 
omul, satisfacerea în condiții tot mai 
bune a nevoilor lui. Tot ceea ce se 
înfăptuiește prin efortul general da 
dezvoltare multilaterală a tării are ca 
scop suprem o nouă calitate a vieții 
pentru toți cei ce muncesc, ca și 
pentru cei care și-au dăruit puterea 
de muncă și priceperea propășirii e- 
conomice și sociale a țării, pentru a 
se bucura de o bătrinețe lipsită 
de griji, liniștită și demnă.

prinsă pe ecranul televizorului de 
fotoreporterul nostru E. Dichiseanu), 
mai departe, la faza din minutul 78, 
jucătorul Nickel (nr. 9) se afla, cum 
au putut să observe bine telespecta
torii, intrț-un ofsaid clar, adică între 
Nickel și linia porții, in momentul 
cind a fost țransmis balonul, nu se 
găseau doi jucători adverși, ci nu
mai unul, portarul Boldici !

Echipa noastră, s-o spunem fără 
rețineri, a jucat bine impotriva 
Borussiei, deținătoarea „Cupei 
U.E.F.A.". Exceptind unele neajun
suri în finalizare, craiovenii s-au 
prezentat in fața renumitei formații 
vest-germane fără complexe, cu un 
înalt spirit de luptă sportivă, desfă- 
șurînd acțiuni de calitate tehnică și 
tactică la nivel internațional, pe 
care amatorii de fotbal de la noi din 
tară le-au apreciat în mod deosebit. 
Nedreptățiți in meciul-tur, craiovenii, 
antrenori și jucători, au datoria de a 
se pregăti cu aceeași rîvnă pentru 
returul de la 12 decembrie, cu dorin
ța cea mai aprinsă de a-și pune în 
valoare calitățile fotbalistice — cu 
nimic mai prejos decît ale adversa
rului — și de a reprezenta mai de
parte cu demnitate culorile noastre 
sportive în competiția europeană 
„Cupa U.E.F.A." Să sperăm că bri
gada de arbitri, delegată de U.E.F.A., 
care va oficia la Craiova, în 12 de
cembrie. nu va mai proceda aidoma 
altor brigăzi, ce au dezavantajat, fie 
la Mbnchengladbach, fie la Frank
furt pe Main sau chiar la Leeds, 
echipele românești în respectivele 
meciuri din cupele intercluburi.

Valeriu MIRONESCU

• RESPIRAȚIA PLAN
TELOR Șl RECOLTA. c#r- 
cetătorii din R.S.S. Estonă au 
stabilit că o plantă, cu cit res
piră mai activ, cu atît consumă 
mai multe substanțe acumulate 
prin sinteză naturală in frunze 
și rădăcini. Unele culturi agri
cole consumă în urma „respi
rației" circa 30—50 la sută din 
rezervele lor energetice. Cu a- 
jutorul unei instalații speciale 
(fitotron), cercetătorii amintiți 
examinează pe rind diferitele 
specii de plante șl selecționează 
pe acelea care au sistemul de 
respirație cel mal economicos, 
respectiv care păstrează In 

masa verde cantitatea cea mai 
mare de hidrați de carbon. „Do
sarul" plantei este apoi' înain
tat biologilor și geneticienilor 
pentru folosirea ei cu prioritate 
în culturi.

• LOTERIE TRAGICĂ. 
La Napoli, oraș cu cea mai ri
dicată proporție de șomeri din 
Italia, s-au prezentat 38 000 de 
candidați pentru un număr de 
numai... 40 de locuri de muncă 
disponibile Ia Banca din oraș, 
care caută personal pentru 
manipularea unor mașini de 
perforat taloane. Ziarele napo
litane consideră că banca este 

practic în imposibilitate de a se
lecționa pe cei 40, din masa 
imensă de candidați, urmind, 
probabil, să se folosească un 
sistem de tragere la sorți. O 
tragică loterie, care nu va a- 
juta, din păcate, cu nimic la 
Rezolvarea gravei probleme a 
șomajului.

• BUSINESSUL... CU
REI DE SLĂBIRE. Mu«‘ au 
fost cei care au dat crezare re
clamei zgomotoase făcute de 
„International Slimming Cen
ter" (Centrul internațional de 
slăbire), cu sedii la Lyon, Tou

louse și Paris. Ce putea fi mal 
tentant pentru mulți suprapon
derali decît o slăbire rapidă, fără 
eforturi, fără masaje, fără gim
nastică, fără senzație de foame ? 
Toți candidați! la o slăbire rapi
dă și confortabilă care s-au lă
sat seduși de reclamă și au ur
mat cu încredere tratamentul de 
23 de zile (constînd, tn afară de 
consumarea de mere verzi, din 
injecții cu o substanță necu
noscută), propus de „centrul in
ternațional" bu pierdut, ce-1 

drept, un impresionant număr.de 
kilograme, dar in același timp 
și-au ușurat serios punga și 
mai ales s-au ușurat de o mare 
parte din podoaba capilară, cu 
alte cuvinte au... chelit. Indig
nați. „pacienții" s-au adresat au
torităților judiciare, dar numai 
doi din cei ce au organizat a- 
ceastă afacere bănoasă au pu
tut fi reținuți, ceilalți reușind 
să dispară cu sumele apreciabi
le obținute de pa urma credu
lității obezilor.

• UN SEMNAL DE 
ALARMA. Cunoscuta revistă 
„Paris Match" publică in
tr-unui din ultimele sale nume
re un zguduitor fotoreportaj in 
legătură cu creșterea toxicoma
niei în rindul adolescenților. 
Sînt reproduse constatările In
stitutului național al sănătății și 
cercetărilor medicale din Fran
ța, potrivit cărora mulți elevi 
de liceu, între 14 și 16 ani. fu
mează țigări cu hașiș sau frun
ze de cânepă indiană, adesea 
chiar pe coridoarele școlilor, 
75 la sută din candidați! ia ba
calaureat au experimentat o 
dată sau de mai multe ori un 

drog sau un altul. Din aceștia, 
cam 8 la sută devin toxicomani 
invederați. Revista consideră, 
reproducînd părerea părinților; 
că principalul vinovat este so
cietatea în care trăiesc, care nu 
oferă tineretului un ideal în 
viață și care nici nu ia măsuri 
pentru prevenirea acestui grav 
flagel.

• PÎNĂ UNDE SE 
POATE MERGE CU TEH
NICA TRANSPLANTURI
LOR? Presa occidentală a a

nunțat că la Universitatea din 
Cleveland, statul american Ohio, 
dr. R. J. White a ajuns la cea 
de-a 35-a experiență de trans
plantare a unui cap de maimuță 
la un alt individ din aceeași spe
cie. Aceste experiențe sînt me
nite să ghideze studiile ce se fac 
în vederea aplicării acelorași pro
cedee Ia om. Solicitat să colabo
reze cu dr. White Ia aceste ex
periențe, celebrul chirurg Chris
tian Barnard, „părintele trans
plantului cardiac", a refuzat o- 
ferta, adăugind că, în ce-1 pri
vește, consideră asemenea cer
cetări drept profund reproba
bile.
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„Congresul al Xll-lea al P. C. R. - eveniment iQME Președintele Republicii Togo

de uriașă însemnătate politică pentru l-a primit pe reprezentantul P. C. R.
SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII POPULARE BENIN

viitoarea dezvoltare multilaterală a României"
în comentariile unor agenții de presă, ziare sau pe

riodice, ale unor posturi de radio și televiziune din 
diverse țări ale lumii continuă să-și găsească un deo
sebit ecou hotăririle de importanță istorică pentru 
progresul multilateral al României socialiste adoptate 
de Congresul al Xll-lea al Partidului Comunist Român, 
semnificația lor de acte de decizie ale intregii națiuni,

realegerea in unanimitate la cirma destinelor partidu
lui a celui mai strălucit fiu al poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a vieții 
internaționale, perspectivele luminoase pe care le 
deschide noua etapă pentru Înflorirea continuă a pa
triei, mesajele nobile adresate lumii de România in 
problemele cardinale ale contemporaneității.

LOME 29 (Agerpres). — Reprezen
tantul Partidului Comunist Român 
la Congresul extraordinar al Partidu
lui Adunarea Poporului Togolez, Ion 
Tudor, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., a fost primit de președin
tele fondator al partidului. Gnas
singbe Eyadema, președintele Repu
blicii Togo.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
președintele Republicii Socialiste 
România, i-a fost transmis, cu a- 
ceastă ocazie, șefului statului togolez 
un mesaj de salut. Președintele Eya
dema a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu salutul său, cele

mai bune urări de succese, precum 
și urări de prosperitate poporului ro
mân prieten.

Cu acest prilej, au fost evidenția
te bunele relații existente între parti
dele și țările noastre, precum și do
rința comună de a acționa pentru 
dezvoltarea, și în viitor, a acestor 
raporturi de prietenie și colaborare.

De asemenea, reprezentantul ro
mân s-a intîlnit cu directorul per
manent al Partidului Adunarea Po
porului Togolez, Ayte Gachin Mi- 
vedor, cu ministrul afacerilor exter
ne și cooperării, Anani Kuma 
Akakpo-Ahianyo, precum și cu mi
nistrul planificării rurale, Samon 
Kortho.

Săptămînalul iugoslav „NIN" a 
publicat articolul „Congresul Parti
dului Comunist Român", in care se 
spsj/ie : -„Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — România, stima noastră 
și mîndria !“, „Ceaușescu reales pen
tru pace și progres !“ sint cuvintele 
care au răsunat, săptămîna trecută. 
In Sala Palatului din București. 
Cuvîntările conducătorului de partid 
și de stat român și-au pus pecetea 
pe dezvoltarea socialistă multilatera
lă în continuare a țării. Dealtfel, și 
Rezoluția pe care Congresul a apro
bat-o in unanimitate subliniază rolul 
deosebit al Iui Nicolae Ceaușescu — 
cel mai iubit fiu al poporului, stră
lucit conducător și eminent revolu
ționar, patriot înflăcărat și interna
ționalist consecvent, militant de 
seamă al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale».

După ce se inserează titlul interior 
„Congresul continuității", în articol 
se arată : „Nu întimplător am început 
acest articol cu asemenea citate. în
datorați pentru tot ceea ce secretarul 
general a făcut personal pentru țara 
sa, din 1965, cind a venit la cîrma 
partidului și țării, românii subliniază 
în același timp că aceasta este o pe
rioadă destul de îndelungată de dez
voltare continuă în care se înregis
trează noi și noi succese în edificarea 
țării.

în ceea ce privește Congresul al 
Xll-lea, el a fost deja proclamat, la 
București. „Congresul continuității" 
și „Congresul poporului". Pe tot 
parcursul lucrărilor sale, atit în Ra
portul secretarului general, cit și în 
cadrul dezbaterilor ulterioare, s-a 
subliniat în mod deosebit că in pe
rioada următoare se cere din partea 
tuturor românilor, nu numai din 
partea celor 2 900 000 de membri ai 
partidului, să facă totul pentru înde
plinirea sarcinilor.

Continuitatea românească, definită 
și la Congres prin adoptarea celui 
de-al șaptelea plan cincinal de dez
voltare (din 1981 pînă în 1985), a fost 
și pînă acum caracterizată printr-o 
dezvoltare industrială intensă, și așa 
va fi și in viitor.

Numeroase date ilustrează precis 
calea românească planificată spre 
comunism. Rolul conducător și în
drumător al partidului va fi în pe
rioada următoare mai puternic, 
aceasta este una dintre impresiile 
generale după încheierea celui de-al 
Xll-lea Congres al P.C.R.".

„Fapt deosebit de semnificativ — 
scrie -Nin» — Congresul cere 
acțiuni pentru îndeplinirea celui mai 
pomplex program propus pînă acum 
de societatea românească. Intr-un 
asemenea mod gindesc cei 22 mili
oane de români" — scrie revista iu
goslavă, subliniind că „rezultatele, 
desigur, nu vor intirzia — și acesta 
este cel mai important lucru reliefat 
la Congres. Desigur, cu sublinierea 
că dezvoltarea viitoare a țării nici nu 
se poate imagina fără independență 
deplină și absența politicii de forță 
și dictat in relațiile internaționale, 
fără amestec in treburile altor state, 
fără politica sferelor de influență și 
hegemonie.

în anul in care sărbătoresc cel 
de-al 35-lea jubileu al victoriei asu
pra fascismului, românii doresc să 
creadă profund în aceasta" — scrie 
„Nin".

Articolul este ilustrat cu o fotogra
fie infățișindu-I pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vorbind la tribuna Con
gresului.

Sub titlul „Al Xll-lea Congres al 
P.C.R. și-a încheiat lucrările", ziarele 
bulgare „ZEMEDELSKO ZNAME", 
„TRUD" și „NARODNA ARMIA" 
publică corespondente in care rela
tează pe larg despre ultima zi a 
dezbaterilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost reales în unanimitate in funcția

de secretar general al Partidului Co
munist Român — relevă ziarele, in- 
formînd apoi despre aprobarea hotă- 
rîrilor prin care Congresul a adop
tat Raportul C.C. al P.C.R. și celelalte 
documente sunuse dezbaterii. Cotidia
nul „OTECESTVEN FRONT" scrie, 
la rîndul său : „în consens cu voința 
înflăcărată a tuturor comuniștilor, ex
primată unanim în adunările generale 
și conferințele de partid, Congresul 
al Xll-lea al P.C.R. a reales în func
ția de secretar general al partidului 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu". Zia
rul „TRUD" publică o corespondență 
BTA din Bujurești, intitulată „înaltă 
apreciere", in care se menționează, 
între altele : „Rezoluția Congresului 
acordă o atenție specială problemelor 
securității europene și dezarmării. In 
Rezoluție se recomandă o pregătire

Realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar 
general al partidului, 
hotăririle adoptate de 
forumul comuniștilor 
români continuă să 
stîrnească un amplu 
ecou în opinia publică 

internațională

minuțioasă a întilnirii de la Madrid 
care va avea'loc în 1980".

Revista „AFRIQUE-ASIE" dedică, 
în ultimul său număr, un supliment 
special Congresului și succeselor ob
ținute de România in anii con
strucției socialiste. Suplimentul cu
prinde interviul acordat in exclu
sivitate revistei de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și 14 articole re
feritoare la aspectele esențiale ale 
politicii interne și externe promovată 
de România socialistă. Este eviden
țiat rolul determinant al președinte
lui Nicolae Ceaușescu în dezvoltarea 
continuă a României și creșterea 
prestigiului și autorității sale pe plan 
internațional. Pe coperta suplimen
tului, sub fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se află înscris cu 
majuscule : „România : Anul 35".

în editorialul său, revista „Afrique- 
Asie" scrie, între altele : „într-o lume 
complexă și zbuciumată, marcată de 
mari contradicții, într-o lume tumul
tuoasă, in care au loc profunde trans
formări revoluționare, sociale și na
ționale, îndeosebi în lumea a treia, 
Partidul Comunist Român, sub con
ducerea secretarului său general. 
Nicolae Ceaușescu, a făcut dovada 
capacității sale de a făuri o istorie 
națională împreună cu poporul și 
pentru popor".

„în fruntea partidului și a statului

— scrie „Afrique-Asie" — Nicolae 
Ceaușescu a promovat și promovează 
cu fermitate o politică îndreptată 
spre accelerarea progresului econo
mic și social al României, dezvol
tarea și modernizarea în ritm susți
nut a forțelor de producție, înflo
rirea științei, învățămintului și cul
turii, perfecționarea necontenită a 
forțelor . de producție, organizarea și 
conducerea societății, adîncirea de
mocrației și aplicarea în viață cu 
consecvență a principiilor eticii și 
echității socialiste, ridicarea constan
tă a nivelului de trai material și cul
tural al întregului popor".

Este reliefată, de asemenea, pre
ocuparea constantă a țării noastre de 
dezvoltare a colaborării cu toate sta
tele, de promovare și consolidare a 
coexistenței pașnice, pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale. ■

„PEOPLE’S DEMOCRACY", or
gan al Partidului Comunist din India 
(marxist), a dedicat Congresului măi 
mult de o pagină. „De la eliberarea 
României de sub jugul fascist, in 
1944 — relevă ziarul — partidul co
munist . a fost purtătorul de cuvînt 
al aspirațiilor poporului român. în 
îndelungata sa existență. România 
nu a realizat niciodată atit de mult 
ca în acești 35 de ani de după eli
berare, ani de profunde schimbări".

„Un obiectiv fundamental al celui 
de-al Xll-lea Congres al Partidului 
Comunist Român — obținerea inde
pendenței energetice", se intitulează 
corespondența publicată pe trei co
loane de ziarul „AVGHI", organ al 
P.C. din Grecia (interior), care in
serează, de asemenea, fotografia 
șefului statului român.

„RIZOSPASTIS", organul P.C. din 
Grecia, subliniază, intr-un articol 
intitulat „Ceaușescu: Balcanii să de
vină zonă a păcii", că „România ac
ționează pentru întărirea încrederii 
și colaborării în această regiune, mi
litează pentru adoptarea de măsuri 
care să ducă la transformarea Bal
canilor într-o zonă a păcii, lip
sită de arme nucleare". în continua
re sint redate temele principale ale 
Raportului prezentat la Congres de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

„Făcînd o apreciere sintetică a lu
crărilor Congresului, secretarul ge
neral al partidului, Nicolae Ceaușescu, 
a accentuat că Congresul a adoptat 
hotăriri importante care vor in
fluența pozitiv dezvoltarea în con
tinuare a vieții social-economice a 
țârii" — relevă, de asemenea, „Ri- 
zospastis".

Ziarul grec „VRADYNI", după ce 
relevă prezența numeroasă a delega
țiilor străine și semnificația partici
pării lor la lucrările Congresului, 
arată, referitor la Raportul prezen
tat de secretarul general al partidu
lui: „Dl. Ceaușescu a cerut din nou 
reducerea cheltuielilor militare, a 
chemat la realizarea de noi pași în 
direcția reducerii trupelor și a re
afirmat opinia sa că atît N.A.T.O., 
cit și Tratatul de la Varșovia tre
buie să fie desființate".

Manifestări consacrate marelui forum 
al comuniștilor români

CEHOSLOVACIA. La Ambasada 
română de la Praga a avut loc o gală 
de filme. De asemenea, a fost orga
nizat un stand cu lucrări ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Au parti
cipat cadre de partid și de stat.

BANGLADESH. La sediul Parti
dului Unit al Poporului din Ban
gladesh, a fost organizată o* în-

trunire, dedicată celui de-al XII- 
lea Congres al P.C.R., în ca
drul căreia președintele Partidului 
Unit al Poporului, Kazi Zafar Ah
med, și secretarul general, Mostafa 
Jamal Haider, au subliniat înaltul 
prestigiu internațional de care se 
bucură secretarul general al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. „prețuit 
pretutindeni pentru dinamismul, 
principialitatea și clarviziunea sa".

---------------------- ,--------------------------------------------------------- -------■   ■ ■ ■    ■ ..^yr-rrr—rrr..1!,-.- 1 ■,—ljmi

(din aamvalitatea politică)
BRAZILIA

Reforme în sistemul vieții politice
După aproape un deceniu și jumă

tate de relativă imobilitate, viața 
politică braziliană cunoaște o stare 
de accentuată efervescență. Paralel 
cu manifestările prilejuite de întoar
cerea in țară a liderilor politici aflați 
în exil, după amnistia proclamată 
în august, in Congresul Național au 
început dezbaterile proiectului „Ba
zele reformei politice" — document 
care stabilește cadrul și relațiile vii
toare dintre puterea executivă, pu
terea legislativă și forțele politice.

Adoptarea proiectului va pune 
capăt sistemului bipartit, instaurat 
în anul 1965. Astfel. ARENA (Alianța 
Renovatoare Națională), formație 
politică proguvernamentală. și 
M.D.B. (Mișcarea Democratică Bra
ziliană). partid de opoziție legal, vor 
fi desființate acum.

Noi partide vor putea fi consti
tuite — după cum prevede proiectul 
— dacă vor obține sprijinul a 10 la 
sută dintre parlamentarii din fiecare 
cameră (Senat și Camera Deputați- 
lor) a Congresului sau dacă vor în
truni la alegerile viitoare 5 la sută 
din voturile exprimate în cel puțin 9 
din cele 22 de state ale republicii. 
Deocamdată, potrivit precizărilor ofi
ciale. nu se are în vedere legalizarea 
nartidului comunist, deși s-a permis 
fruntașilor săi reîntoarcerea în țară.

Procesul definirii noilor structuri 
politice ale tării a stîrnit reacții dife
rite. de la susținerea fără rezerve a 
reformei pînă la contestarea sensului 
ei, atit de unele cercuri militare ce 
se situează pe o linie conservatoare 
față de orice tendințe de schimbare 
a situației actuale, cit și de o serie 
de sectoare ale opoziției, care o con

sideră fie limitată, fie ca reprezen- 
tînd, în ultimă instanță, o soluție da 
permanentizare a regimului. /

In concepția inițiatorilor săi, refor
ma politică este menită „să pună de 
acord toate curentele de gîndire apă
rute in acest moment de deschidere, 
garantind, in plus, stabilitatea de
mocratică a tării". Unii oameni po
litici situați pe poziții de centru- 
stînga sau stingă, ca și observatori 
consideră însă că procesul început 
are ca scop, în primul rind, divizarea 
opoziției, a M.D.B. îndeosebi, prin 
fărîmițarea sa în mai multe partide 
și fracțiuni.

O înțelegere mai cuprinzătoare a 
momentului politic brazilian impune 
o revizuire, chiar și sumară, a schim
bărilor ce au avut loc pe parcursul 
ultimilor cincisprezece ani în struc
turile socio-ecohomice ale țării, a 
implicațiilor lor. Trăsături specifice 
anului 1965 au făcut ca înființarea, 
prin decret, a M.D.B., ca partid de 
opoziție legal, să fie dificilă, neexis- 
tind prea multi aderenți la a- 
ceastă formațiune. De-a lungul 
anilor, din lipsa unei alte alter
native, M.D.B. a devenit însă, cum 
scria de curînd ziarul „Le Monde", 
„un adevărat vehicul" pentru toate 
curentele de opoziție, fapt relevat 
cu pregnantă de alegerile legislative 
din 1974 și mai ales de cele din 1978, 
cind M.D.B. a “înregistrat avansuri 
considerabile fată de ARENA în 
marile metropole — Rio de Janeiro, 
Sao Paulo sau Porto Alegre.

Situația nou creată — după opinia 
majorității observatorilor — a fost 
determinată de transformările econo
mice și sociale din țară. Ani în șir

și cu osebire în perioada 1969—1973, 
fructificind imensul potențial eco
nomic de care dispune, Brazilia a 
obținut indici de dezvoltare econo
mică remarcabili (10—11 la sută, 
medie anuală), realizindu-se o ac
centuată modernizare a economiei 
naționale, care a avut serioase con
secințe de ordin social : creșterea 
numărului de muncitori, a clasei 
mijlocii etc. După 1973, Brazilia a 
resimțit puternic repercusiunile cri
zei economice mondiale : rata infla
ției a crescut rapid (anul acesta, se 
estimează, va urca pînă la 60 la 
sută), datoria externă s-a mărit de 
asemenea, tinzînd să atingă nivelul 
a 50 de miliarde de dolari.

în aceste condiții, în contextul cli
matului de „deschidere politica", 
revendicările de natură economică, 
politică și socială ș-au multiplicat. 
Grevele succesive (cea mai recentă, 
cea a metalurgiștilor din zona Sao 
Paulo, a angrenat peste 200 000 de 
persoane) reprezintă numai o fațetă 
a problemei deoarece — în fond — 
sint puse in discuție valabilitatea 
„modelului economic" de pînă acum, 
precum și încorporarea în circuitul 
vieții politice naționale, ca entități 
distincte cu programe proprii, a pă
turilor sociale ale căror rinduri s-au 
lărgit considerabil în urma prefa
cerilor economice survenite.

Reforma politică pornește de la 
aceste realități și ea apare ca rezul
tat al presiunii forțelor favorabile 
deschiderii larg democratice, reflec- 
tînd astfel stadiul dezvoltării econo- 
mico-sociale a Braziliei la ora ac
tuală.

Valentin PAUNESCU

„Fără soluționarea problemei palestiniene nu poate fi 
realizată o pace durabilă in Orientul Mijlociu"
Intervenția reprezentantului 

Generale
NAȚIUNILE UNITE — Trimisul 

Agerpres, N. Chilie, transmite: Plena
ra Adunării Generale a O.N.U. 
examinează in prezent punctul de pe 
ordinea de zi intitulat „Problema 
palestiniană", pe baza unui raport 
alcătuit de Comitetul pentru exerci
tarea drepturilor inalienabile ale 
poporului palestinian.

Luind cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul României, am
basadorul Teodor Marinescu, a pre
zentat pe larg poziția țării noastre, 
reafirmată cu o mare claritate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în Ra
portul la cel de-al Xll-lea Congres 
al P.C.R., privind rezolvarea pe caie 
pașnică a conflictului din Orientul 
Mijlociu, în cadrul căreia trebuie 
să-și găsească o soluționare cores
punzătoare și problema palestiniană.

Ambasadorul român a prezentat 
concepția care stă la baza poziției 
României, potrivit căreia chestiunea 
palestiniană reprezintă atît o pro
blemă națională, a dreptului im
prescriptibil al unui popor la autode
terminare și la o patrie, cit și o 
componentă esențială a unei soluții 
juste și durabile de pace în Orientul 
Mijlociu.

încă de la declanșarea conflictului 
din Orientul Mijlociu, a declarat re
prezentantul țării noastre, România 
s-a pronunțat consecvent pentru so
luționarea lui politică, pentru reali
zarea unei păci globale care să ducă 
la retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate in urma războ
iului din 1967. la înfăptuirea dreptu
lui poporului palestinian la autode
terminare, inclusiv la constituirea 
unui stat propriu independent, la 
asigurarea independentei și suvera
nității tuturor statelor din zonă. Vor
bitorul a exprimat convingerea tării 
noastre că fără soluționarea, în acest 
spirit, a problemei palestiniene nu 
se poate realiza pacea în Orientul 
Mijlociu.

român în plenara Adunării 
a O.N.U.

România se pronunță, de aseme
nea, cu consecvență — a adăugat re
prezentantul țării noastre — pentru 
participarea Organizației pentru Eli
berarea Palestinei — singurul repre
zentant. legitim al poporului pales
tinian — la negocierile îndreptate 
spre rezolvarea politică a conflictului 
din Orientul Mijlociu. In promo
varea acestei poziții, România a fost 
printre primele state care au recu
noscut O.E.P. ca singurul reprezen
tant legitim al poporului palestinian. 
Sprijinul important pe care O.E.P. 
l-a cîștigat în ultima vreme din 
partea multor state și intenția ma
nifestă a O.E.P. de a aduce o con
tribuție constructivă la eforturile de 
rezolvare pașnică a conflictului din 
Orientul Mijlociu, reprezintă, în opi
nia delegației române, un prețios 
aport la eforturile de stabilire a păcii 
în această regiune.

In continuare, ambasadorul român 
a reafirmat punctul de vedere al țării 
noastre potrivit căruia pericolul grav 
pe care situația din Orientul Mijlo
ciu continuă să-I prezinte pentru 
pacea și securitatea din această re
giune și din lume impune ca O.N.U. 
să joace un rol mai activ in rezol
varea conflictului și în procesul de 
realizare a păcii. în acest sens, 
România consideră că o importantă 
deosebită ar avea organizarea sub 
egida O.N.U. a unei conferințe in
ternaționale cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv a O.E.P., 
precum și a celor doi copreședinți ai 
Conferinței de pace de la Geneva, 
Uniunea Sovietică și S.U.A.

în încheiere, relevind necesitatea 
intensificării eforturilor, mai ales în 
cadrul O.N.U., îndreptate spre re
glementarea globală a situației din 
Orientul Mijlociu, reprezentantul țării 
noastre a subliniat că România va 
sprijini și în viitor orice inițiativă 
menită să contribuie la înfăptuirea 
unei păci juste și trainice în această 
regiune.

Consiliul de Securitate sprijină eforturile îndreptate 
spre obținerea independenței Namibiei

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate a cerut 
Republicii Sud-Africane să comunice, 
înainte de 6 decembrie, dacă acceptă 
conceptul stabilirii unei zone demi
litarizate de-a lungul graniței de 
nord a Namibiei. în acest sens, con
siliul a dat publicității o declarație 
adoptată în urma unei reuniuni de 
consultări, care a avut loc la cererea 
țărilor africane membre neperma
nente ale acestui organism al O.N.U.

Consiliul de Securitate, se arată în 
document, sprijină eforturile secre
tarului general al Națiunilor Unite

pentru aplicarea rezoluției din 1978 
referitoare la desfășurarea de alegeri 
în Namibia, sub supravegherea 
O.N.U., care să conducă poporul 
acestui teritoriu la independență. 
Consiliul notează „cu profundă ne
liniște că pînă în prezent nu a fost 
posibilă realizarea acestui obiectiv".

De asemenea, consiliul ia notă de 
faptul că țările africane din „prima 
linie" (Angola, Botswana, Mozambic, 
Tanzania și Zambia), precum și 
S.W.A.P.O. (Organizația Poporului 
din Africa de Sud-Vest) au acceptat 
conceptul zonei demilitarizate.

Sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA 29 (Agerpres). — La 

Moscova au continuat joi lucră
rile sesiunii Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., în cadrul cărora au fost

Ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. 

pentru folosirea energiei 
atomice in scopuri pașnice

VARȘOVIA 29 (Agerpres), — Re
cent au avut Ioc în R.P. Polonă lu
crările celei de-a 37-a ședințe a Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
folosirea energiei’ atomice in scopuri 
pașnice, la care a participat și o de
legație din R.S.F.I. Au fost examina
te problemele care decurg pentru 
comisie din protocoalele ședințelor 
sesiunii C.A.E.R. și ale Comitetului 
Executiv al consiliului, problemele 
legate de prelungirea valabilității 
Convenției cu privire la specializarea 
și cooperarea multilaterală interna
țională în producția de izotopi ; pro
gramul de colaborare tehnico-științi- 
fică dintre țările membre ale 
C.A.E.R. pentru soluționarea proble
melor de combustibili și energie pe 
perioada 1976—1980 și într-o perspec
tivă mai îndelungată.

Comisia a examinat — în vederea 
semnării de către țările interesate — 
proiectele convențiilor de colaborare 
tehnico-științifică dintre țările mem
bre ale C.A.E.R. referitoare la asimi
larea de blocuri energetice cu reac- 
tori nucleari cu uraniu îmbogățit și 
apă cu o putere dfe ordinul a 1000 
MWE, construirea de reactori de 
mare putere cu neutroni rapizi și de 
centrale nucleare termoelectrice și 
furnizoare de căldură pentru produ
cerea aburului industrial și pentru 
necesități de termoficare. A fost 
adoptat planul de colaborare tehnico- 
știihțifică dintre țările membre ale 
C.A.E.R. în domeniul folosirii ener
giei nucleare în scopuri pașnice pe 
perioada 1981—1985 ; programul de 
colaborare în domeniul fuziunii 
termonucleare controlate, referatul 
final cu privire la rezultatele expe- ' 
diției științifice a specialiștilor țări
lor membre ale C.A.E.R.. organizată 
de tara noastră pentru studierea 
radioactivității fluviului Dunărea, 
precum și planul de lucru al comi
siei pe anii 1980—1981.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de lucru, de colabo
rare și înțelegere reciprocă.

examinate proiectele planului de 
stat de dezvoltare economică și so
cială și bugetului de stat pe anul 
1980, prezentate parlamentului de 
guvernul sovietic. întruniți în ședin
țe separate ale celor două camere, 
— Sovietul Uniunii șl Sovietul Na
ționalităților — reprezentanții repu
blicilor unionale au examinat per
spectivele dezvoltării economiei so
vietice, posibilitățile de sporire în 
continuare a bunăstării poporului — 
informează agenția T.A.S.S.

Tovarășului MATHIEU KEREKOU
j Președintele Comitetului Central

al Partidului Revoluției Populare a Beninului, 
Președintele Republicii Populare Benin

COTONOU
Ziua națională a Republicii Populare Benin îmi oferă plăcutul prilej de 

a vă adresa dumneavoastră și prin dumneavoastră Partidului Revoluției 
Populare a Beninului, guvernului și poporului beninez prieten calde felicitări 
și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de succese și prosperitate din 
partea Partidului Comunist Român, a guvernului și poporului român, precum 
și din partea mea personal.

îmi exprim convingerea că bunele relații de strînsă prietenie, cooperare 
și solidaritate statornicite între partidele și popoarele noastre se vor dezvolta 
și întări _ necontenit in interesul celor două popoare, al luptei pentru pace și 
progres in întreaga lume, al întăririi independenței și suveranității popoarelor, 
pentru lichidarea definitivă a politicii imperialiste, a colonialismului, neocolo- 
nialismului, rasismului și apartheidului și instaurarea unei noi ordini politica 
și economice in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Astăzi se împlinesc 
patru ani de la procla
marea Republicii Popu
lare Benin. însuși fap
tul că s-a. renunțat la 
vechea denumire — 
Dahomey — considera
tă ca fiind prea legată 
de perioada colonială, 
a dat expresie dorinței 
poporului acestei țări 
de a înfăptui prefaceri 
înnoitoare, menite să 
asigure lichidarea stă
rii de înapoiere econo
mică moștenite din 
trecut și înaintarea pe 
calea progresului eco
nomic și social.

Tot la sfirșitul lui 
noiembrie 1975 a fost 
creat și Partidul Revo
luției Populare, în ale 
cărui documente pro
gramatice s-a înscris 
ca țel făurirea unei 
societăți noi. socialis
te. La prima confe
rință națională a a- 
cestui partid de gu- 
verHămînt, desfășurată 
în vara anului 1977, 
s-a adoptat planul de 
stat trienal de dezvol
tare a țării, aflat în 
curs de transpunere 
în viață. în ce pri
vește agricultura, ra
mură în care lu
crează aproape 90 la 
sută din populația tă
rii. se acordă o atenție 
deosebită creării secto

rului cooperatist, dez
voltării producției a- 
gricole în vederea sa
tisfacerii necesităților 
de alimente ale popu
lației și sporirii canti
tății de produse agri
cole tropicale destinate 
exportului. In dome
niul industrial, unită
țile economice proiec
tate urmăresc valorifi
carea resurselor natu
rale, descoperite prin 
recente prospecțiuni, 
între care zăcămin
te metalifere, petrol, 
marmură, precum și 
prelucrarea lor în mai 
mare măsură în tară.

în cadrul preocupă
rii partidului și sta
tului nostru de a 
amplifica legăturile de 
prietenie, solidaritate 
și colaborare cu țările 
africane, cu toate ță
rile în curs de dezvol
tare, România a stabi
lit și dezvoltă rela
țiile cu R.P. Benin pe 
baza deplinei egalități 
în drepturi și avanta
jului reciproc. Un rol 
important în aceas
tă privință au avut 
convorbirile dintre 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și președin
tele Mathieu Kerekou, 
cu ocazia vizitei aces
tuia în România, în 
1976, Declarația so

lemnă comună semna
tă cu acel prilej. La 
prima sesiune a Co
misiei mixte româno- 
benineze,- care a avut 
loc la București în 
vara anului trecut, de
legațiile celor două 
țări, constatind evo
luția favorabilă a re
lațiilor bilaterale, au 
identificat noi posi
bilități de a le extin
de, în conformitate cu 
înțelegerile la nivel' 
înalt.

Ca o nouă expresie’ 
a bunelor relații sta
tornicite între cele 
două partide și po
poare, în mesajul a- 
dresat Congresului al 
Xll-lea al partidului 
nostru este reafirmată 
„întreaga solidaritate 
a poporului beninez și 
a avangărzii sale. 
Partidul Revoluției 
Populare din Benin, 
cu lupta dusă de 
poporul român, sub 
conducerea Partidului 
Comunist Român, pen
tru triumful idealuri
lor nobile ale păcii, 
dreptății și progresului 
social".

Dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor 
dintre România și Be
nin răspunde interese
lor celor două popoare, 
ale progresului și pă
cii în lume.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A STATULUI BARBADOS

Excelenței Sale Domnului DEIGHTON WARD
Guvernatorul general al Statului Barbados

BRIDGETOWN
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a țării dumneavoastră, doresc ca, 

în numele poporului român și al meu personal, să vă adresez sincere felici
tări și cele mai bune urări de progres și prosperitate poporului din Barbados,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al guvernului, a trimis o tele
gramă primului ministru al statului 
Barbados, I.M.G.M. Adams, cu prile-

jul aniversării independenței tării, 
prin care îi adresează cordiale feli
citări și sincere urări de sănătate și 
fericire personală.

Insulă de formă aproape triun
ghiulară, situată în extremitatea 
răsăriteană a Antilelor Mici, Bar
bados își trage numele de la pal
mierii stufoși de pe coastele răsă
ritene, care le-au apărut ca „țăr
muri bărboase" primilor navigatori 
europeni poposiți pe aceste melea
guri. După patru secole și jumă
tate de dominație colonială, Bar
bados a dobindit, in 1961, autonomia 
internă, iar la 30 noiembrie 1966 
și-a proclamat independenta.

Cu 250 000 de locuitori, pe o su
prafață de 430 kilometri pătrați, 
Barbados este una din țările cu 
cea mai mare densitate a popu-

lației. Economia statului se bazea
ză in principal pe producția trestiei 
de zahăr, în ultimii ani creindu-se 
însă unele premise pentru diversi
ficarea economiei, în special prin 
construirea unor obiective indus
triale (electronică, textile, construc
ții).

Relațiile diplomatice stabilite, la 
nivel de ambasadă, în 1977, între 
România și Barbados creează ca
drul dezvoltării unor legături bila
terale de colaborare bazate pe prin
cipii de egalitate în drepturi și 
avantaj reciproc, în interesul celor 
două țări. și popoare.

ȘgAGEI\miLE DE PRESA
3SB - pe scurt

O REUNIUNE REGIONALA A EXPERȚILOR GUVERNAMENTALI DIN 
ȚARI LATINO-AMERICANE, membre ale „Grupului celor 77", consacrată 
cooperării economice între țările în curs de dezvoltare, se desfășoară' la 
Montevideo. La lucrările reuniunii participă și o delegație română. Luind 
cuvîntul, reprezentantul român a expus concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu privire la rolul cooperării economice internaționale și al 
colaborării între țările în curs de dezvoltare in procesul edificării noii or
dini economice internaționale.

CHEMARE LA UNIREA FOR
ȚELOR DEMOCRATICE HAITIE- 
NE. Biroul Politic al C.C. al Parti
dului Unit al Comuniștilor Haitieni 
a dat publicității o declarație in 
care cheamă toate forțele demo
cratice din țară să creeze un front 
unic popular pentru răsturnarea 
regimului antipopular al dictatoru
lui Jean Claude Duvalier, aservit 
monopolurilor străine și oligarhiei 
autohtone.

POTRIVIT UNEI DECLARAȚII 
A PRIMULUI SECRETAR AL 
C.C. AL P.C. DIN BOLIVIA. Jorge 
Nolle Cueto, lovitura militară de 
stat de la 1 noiembrie, condusă de 
colonelul Alberto Natusch Busch, 
a pus in pericol procesul democra
tizării vieții politice din Bolivia, 
dar acest pericol a fost înlăturat, 
prin respingerea de către popor a 
regimului impus prin forța ar
melor.

TRATATUL DE NEPROLIFERA- 
RE A ARMELOR NUCLEARE a 
fost ratificat de guvernul turc, 
anunță agenția Anatolia.

VIITOAREA REUNIUNE LA 
NIVEL ÎNALT A CELOR ȘAPTE 
principale țări industrializate din 
Occident (S.U.A., Japonia, R.F.G., 
Franța, Marea Britanie, Italia și 
Canada) va avea loc în luna iu
nie 1980, la Veneția. Ea va exami
na probleme legate de inflație, re
lațiile monetare internaționale, 
criza petrolului.

REUNIUNEA LA NIVEL ÎNALT ' 
A PIEȚEI COMUNE s-a deschis, i 
joi, la Dublin. Pe agendă se află 
probleme legate de situația econo- • 
mică și socială a „celor nouă", pre
cum și problema privind contribu
ția britanică la bugetul Pieței | 
comune.

ATENTAT ASUPRA SENATO
RULUI EDWARD KENNEDY. O 1 
femeie înarmată cu un cuțit a in- . 
cercat să pătrundă in biroul sena
torului democrat Edward Ken- • 
nedy, dar a fost oprită și arestată . 
de agenții însărcinați cu paza se
natorului, unul dintre aceștia fiind 
ușor rănit. Poliția a stabilit că este > 
vorba de Suzanne Osgood, in virstă 
de 38 de ani, din Boston. Se știe 
că senatorul Kennedy și-a anun- i 

țat candidatura pentru învestitura 
Partidului Democrat in alegerile 
prezidențiale de anul viitor din I

S.U.A.

AMPLE DEMONSTRAȚII DE PROTEST IN COREEA DE SUD. Stu
denții din Seul și dtn alte orașe sud-coreene au organizat, in ultimele 
zile, ample manifestații, care au coincis cu acțiunile desfășurate de nu
meroase partide și organizații de opoziție, în cadrul cărora s-a cerut abro
garea legii marțiale și a tuturor legilor antidemocratice. Poliția a efectuat 
miercuri ample arestări în rîndul manifestanților.
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