
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Islamice MauritaniaPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri, pe Mamadou Alassane Ba, ambasadorul Republicii

Islamice Mauritania la București, în vizită de rămas bun, în legătură cu încheierea misiunii sale în tara noastră.
Cu acest prilej, a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
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MUNCĂ ÎNSUFLEȚITĂ, REALIZĂRI 
IN 1NT1MPINAREA

CONGRESULUI PARTIDULUI

în pregătirea Congresului al XII-lea al P. C. R.

CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR
JUDEȚENE DE PARTID

într-o entuziastă unanimitate—susținere fermă 

a realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu 

în fruntea partidului, deplină uprobure 

și însușire a documentelor Congresului
IN PAGINILE 3-4: relatări ale conferințelor din județele 
Dîmbovița, Gorj, Harghita, Ilfov și Mehedinți.

Forța si rodnicia Marele bilanț
PROPUNERILE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

inițiativelor
muncitorești

•>Ne mal despart puține zile de mărețul eveniment atît de mult așteptat de comuniști, de întregul popor — deschiderea lucrărilor Congresului al XII-lea al partidului. O impresionantă simfonie a muncii își trimite acordurile mărețe spre partid și țară ; o simfonie a elanului creator, a căutărilor și izbînzilor pe marele front al construcției socialiste în industrie și agricultură, pe șantiere și în institute, la masa de creație sau în laboratoare. „Raportăm că în cinstea Congresului am realizat planul pe patru ani ai cincinalului actual" — este formula cea mai frecvent uzitată a știrilor.Consemnăm succint: oamenii muncii din industria județelor Cluj, Maramureș, Mureș, Bihor, Suceava, Neamț, Satu Mare și Covasna au realizat sarcinile de plan pe primii patru ani ai cincinalului. Ce înseamnă acest succes ? Pe dinea unui spor de peste 30 miliarde lei. oamenii muncii din industriei ușoare, __ ,_____tiere și materialelor de construcții anunță cu justificată mindrie același succes, care va aduce economiei naționale un plus de producție de peste 37 miliarde lei. în cinci ani, numai producția suplimentară pe care o realizăm reprezintă de circa cinci ori producția pe care o realiza întreaga industrie în anul 1938 !Am recurs la această comparație pentru că, alături de înaltele ritmuri ale creșterii cu care ne-am obișnuit în anii, socialismului — să mai amintim că producția industrială a sporit anua'j n acest cincinal în' medie cu 11 sută — realizăm tabloul sintetic al unei pasionante întreceri pentru depășirea sarcinilor stabilite.Care este izvorul, mereu proaspăt și nesecat, al acestor realizări ? In însemnările de față nu ne vom opri la programele de măsuri tehnice sau organizatorice din fiecare întreprindere și nici la șirul neîntrerupt de modernizări și perfecționări tehnologice. Din suita de „factori decisivi" în Împlinirea marelui bilanț se relevă acela care ține în modul cel mai direct de om, de conștiința sa profesională : INIȚIATIVA MUNCITOREASCA. Harnicii mineri de la Aninoasa și-au propus ca încă din luna octombrie a acestui an să atingă ritmurile de extracție prevăzute pentru anul 1980. Și-au propus și acum'raportează mîndri că au și reușit : zilnic, prin munca lor plină de abnegație, economia națională primește pînă la 200 tone de cărbune In geticienii trale — începutul general de turboagregatelor, față de cel planificat. Rezultatul ? S-au cîștigat — în echivalent — 273 de zile din acest timp, s-au produs peste prevederi 312 milioane kWh energie electrică. Și aceasta numai în zece luni ! în sfîrșit, mai amintim și reușita muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de la întreprinderea de vagoane — Drobeta- Turnu Severin : din inițiativa lor, aici, la fiecare trei zile s-au realizat

în plus două' vagoane de marfă ; totodată, ei au economisit o cantitate de metal din care pot fi fabricate 100 de vagoane pe patruSînt fapte demne la fel ca sutele de născut din pasiunea muncă a colectivelor sînt doar cîteva fructe ale unor inițiative muncitorești care s-au afirmat în ultimul timp în aceste unități, ca și în multe altele din întreaga țară : „Fiecare utilaj, fiecaremașină, să producă la capacitatea„înaltă productivitate — la mai multe ma- lucrăm o zi pe lună economisite !“. Și așa am sute încît

osii.de laudă, care, acest fel, s-au și dăruirea in acestor unități;

al țârii

Succese ale

constructorilor

de mașini

►

privind creșterea rolului Frontului Unității Socialiste

Necontenitul proces de dezvoltare
a democrației noastre socialiste

LA RAFINĂRIA COMBINATULUI 
PETROCHIMIC 

MIDIA-NĂVODARI

scurt, certitu- producție de La rîndul lor, întreprinderile economiei lores-

plus. La rîndul lor, ener- întreprinderii electrocen- Ișalnița și-au propus la anului să scurteze timpul revizii și reparații al

LA COMBINATUL

MINIER CLUJ

Zile de 
producție-recordColectivul Combinatului minier Cluj a realizat, de la începutul anului și pină în prezent, peste prevederile planului 4 000 tone minereu fier, 16 000 cuarțuri granuloase. 29 000 argile refractare, 167 000 calcar pentru industria chimică și siderurgică, 3 700 tone bentonite preparate și alte minereuri. Cea mai mare parte din aceste produse au fost obținute în luna octombrie și în primele zile ale lunii noiembrie, perioadă adevărate producții record, lizări care sînt închinate greșului al XII-lea al partidului. Dealtfel, în octombrie și noiembrie, productivitatea muncii a crescut cu 8.3 la sută față de lunile precedente. (Alexandru Mureșan).

tone tone tone
de rea- Con-

maximă !“ ; prin lucru șini !“ ; „Să cu materiale mai departe, zeci și poate mănătoare — tîlnită o evidență riguroasă a lor. Ele oglindesc starea de spirit tonică, mobilizatoare, pentru autodepă- șire, pentru inovare, atît de evidentă acum, în aceste zile de puternică angajare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii pentru realizări cit mai frumoase in cinstea Congresului.Căutare, inovare, autodepășire — iată tripticul calitativ ce definește astăzi starea de spirit nu numai a unui om sau altul, ci a unor întregi colective. Inovația și inițiativa au devenit atribute ale însăși existenței profesionale într-o epocă de profunde transformări tehnico-știin- țifice. Un exemplu din multe altele asemănătoare : de la începutul actualului cincinal și pînă în prezent întreprinderile constructoare de utilaj petrolier, chimic și tehnologic din Ploiești, Moreni, Tîrgoviște, Buzău, Găești și Cîmpina au brevetat 12 invenții și au aplicat in producția curentă aproape 300 de inovații. De pe urma lor se obține anual o eficiență economică netă de o jumătate de miliard lei. De asemenea, au fost rezolvate și aplicate cu succes în procesul de fabricație mai mult de 4 000 teme tehnico-economice concretizate, intre altele, în reducerea efortului valutar al unităților respective cu circa 230 milioane lei-valută.Milioane dobîndite prin istețimea minții, în zile și nopți de căutări asidue ; milioane scoase la lumină pentru a fi date țării, poporului ; sînt fructele materiale ale însuflețirii cu care întregul popor întîmpină și cinstește Congresul partidului.

putea înșira aici de inițiative ase- greu poate fi în-

Viorel SALAGEAN

Constructorii de mașini, care au un rol important în promovarea progresului tehnic în toate ramurile economiei naționale, se prezintă la marele forum al comuniștilor cu un buchet de realizări de prestigiu : de pildă, in anul 1979, în a- ceastă ramură se realizează o producție de 1,7 ori mai mare față de aceea din 1975 — producție care reprezintă o treime din producția industrială a tării, în prezent, construcțiile de mașini asigură în proporție de aproape 80 la sută echipamentul tehnologic pentru noile obiective de investiții.Succesele din acest an. anul Congresului al XII-lea al partidului, sînt un mindrie pentru mașini : în zece luni ei au realizat o producție 12,1 Ia sută și o producție netă cu 15,4 Ia sută mai mari decît în aceeași perioadă a lui 1978.între produsele mai importante asimilate și introduse în fabricație în 10 luni din acest an se numără : autotrenul cu două berie pentru transportat cărbune, buldozerul pe roți cu transmisie hidromecanică de 360 CB, prevenitorul de erupție forajul, marin, strungul șei cu comandă numerică diametrul matrițer de bataj pentru fire chimice, telefonic cu claviatură, motorul diesel naval destinat echipării noii nave de 150 000 tdw ce se construiește la Constanța, motorul electric sincron de 3 600 kW.Dovedindu-se buni gospodari, prin măsurile tehnice si organizatorice de valorificare superioară și de reducere a consumurilor materiale, harnicii constructori de mașini au economisit peste prevederi în acest an 22 000 tone de metal și 124 tone de combustibil convențional. (Corneliu Cârlan).

nou motiv de constructorii deindustrială cu

pentru caru- cu de 16 m, ciocanulde 2 500 kg, linia pentru bumbac și aparatul

Recentele propuneri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste marchează în viața politică a țării noastre un moment deosebit de semnificativ, cu profunde implicații. Măsurile propuse de secretarul general al partidului — constituirea de organizații proprii ale Frontului Unității* Socialiste atît în profil teritorial. cit și pe domenii de activitate, întreaga arhitectonică organizational nouă, diapazonul larg de a- tribuții ce le va dobîndi, primirea de membri individuali în Frontul Unității Socialiste din rindurile cetățenilor care nu fac parte din partid — vor duce la creșterea rolului acestui larg și reprezentativ organism democratic, vor deschide unor mase și mai largi de cetățeni porțile participării directe, nemijlocite la dezbaterea și adoptarea deciziilor ce afectează progresul întregii țări, al fiecărei localități.O dată mai mult își găsește expresie în aceste propuneri' consec-

vența cu care conducerea partidului nostru acționează pentru adîncirea continuă a democratismului orîndui- rii noastre, privită ca o necesitate obiectivă, vitală a construcției socialiste, ca factor de propulsare a întregii vieți economico-sociale, politice, de stat și obștești, de valorificare a inițiativelor, capacităților și spiritului creativ al maselor, de perfecționare socială.înseși realismul și eficiența politicii sale, partidul nostru le pune în directă legătură cu gradul de participare a maselor la elaborarea ei. „Nu se poate vorbi de o politică realistă și eficientă — sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — care să nu aibă asentimentul poporului, să nu fie elaborată cu participarea directă a maselor largi populare ; nu se poate asigura realizarea unei politici, dacă la înfăptuirea ei nu participă zi de zi întregul nostru popor. Tocmai in aceasta constă rolul partidului nostru comunist, al celorlalte organizații de masă

și obștești, al organismelor de stat — de a uni intr-un singur șuvoi forța uriașă a poporului, factorul determinant a tot ceea ce am realizat, garanția victoriei comunismului în România. Aceasta constituie esența democratismului nostru".Așa cum se știe, in răstimpul ultimilor 15 ani, printr-un ansamblu de măsuri de perfecționare a conducerii vieții noastre sociale, a fost creat un sistem instituțional larg, suplu și original al democrației socialiste, capabil să asigure atragerea in tot mai mare măsură a oamenilor muncii la conducerea întreprinderilor și instituțiilor, a întregii societăți. Elementele constitutive ale acestui sistem sînt prea binecunoscute spre a mai fi enumerate aici. Ceea ce trebuie relevat este preocuparea stăruitoare a partidului nostru — reflectată cu putere și in proiectele
Petru PÂNZARU(Continuare în pag. a V-a)

Parametrii proiectați 
- substanțial depășițiîn cele patru luni care au trecut de la intrarea în funcțiune, rafinăria Combinatului petrochimic Midia-Năvodari a prelucrat 1 000 000 tone țiței, de- pășindu-și parametrii proiectați. In aceste zile, premergătoare Congresului al XII-lea al partidului, toate forțele sînt concentrate pe șantiere pentru a pune cit mai repede in exploatare celelalte mari obiective de pe platformă, unele dintre ele, între care instalația de hi- drofinare benzine și instalația de fracționare gaze, aflîndu-se in faze avansate de montaj.
Siderurgiștii gălățeni 
au produs 10 milioane 

tone cocsUn eveniment deosebit pe platforma Combinatului siderurgic Galați : uzina cocso-chimică nr. 1 a produs 10 milioane tone de cocs de la intrarea în funcțiune a celei dinții baterii de cocsificare și pină în prezent. Acum oamenii muncii din această uzină — care realizează 60 la sută din producția națională de cocs — s-au angajat să producă zilnic, la fiecare baterie, cite un pilot de cocs peste graficele de lucru. (Dan Plă- eșu). ' ■ ■

într-una din secțiile întreprinderii de motoare electrice Pitești

KW»
■

înflorește creația spirituală, se îmbogățește patrimoniul unitar al poporului
în aceste zile de lucru intens, de efervescentă creatoare cu care artiștii întregii țări întîmpină cel de-al XII-lea Congres^ al partidului, l-am regăsit pe maestrul Ion Jalea în atelierul său, preocupat de inaugurarea unui nou monument : „Dragoș și zimbrul". Este o lucrare pe care sculptorul a realizat-o pentru orașul Cîmpulung Moldovenesc, o lucrare pe care o dedică apropiatului eveniment politic cu semnificații atît de adinei în viata României socialiste.
— V-am ruga să ne 

spuneți ce înseamnă pen
tru un sculptor o astfel 
de realizare ?— Sculptura monumentală înseamnă, după părerea mea, arta de a da viziune umană lucrurilor. Monumentul istoric face parte dintr-un capitol special de realizare, care reprezintă o datorie artistică de onoare pentru fiecare sculptor. Față de ’ lucrările obișnuite de compoziție proprie, sculptura cu tematică istorică este o artă care se face pentru forul public. Ea reprezintă un răspuns la datoria cetățenească a artistului, o manifestare a simțului său patriotic. Nu spun o noutate afirmînd că arta monumentală este o necesitate a momentului istoric actual. Astăzi trăim cu totii un moment de mare potențare a sentimentului patriotic. Or, ^pentru artă. calitatea

contează în primul rînd; la ea sîntem sensibili. Eu cred că la noi s-au făcut multe lucrări destinate cultivării sentimentului patriotic și ele continuă să apară. Așa cum există opere literare patriotice sau muzicale, există lucrări plastice de

țațe în București, Cărei, Moisei, Păuliș etc.— ...și am spune noi, 
și „Dragoș Vodă și zim
brul", una din ultime
le dumneavoastră opere.— Cred de-o viață întreagă că destinul artei mele este de a realiza imagini și chipuri de oa-„Monumentulde inspirație patriotică« wo lecție de istorie"

Convorbire cu Ion JALEAmare valoare, realizate în ultima vreme de artiștii noștri plastici. Amintesc. doar ______ 'Deeebal de la Deva, al lui Ștefan oel Mare de la Vaslui și Suceava, al lui Mihai Viteazul de la Alba Iulia, al lui Mircea cel Bâtrin de la Tulcea, cel al UniriiRomâne de la Focșani, al lui Avram IancuTg. Mureș, ansamblul de busturi de pe Cîmpia libertății de la Blaj, precum și o serie de grupuri statuare dedicate luptătorilor pentru patriei, care au fost înăl-

monumentul lui
Principatelorde la

eliberarea

meni în oare să se întrevadă sufletul și viata lor, aspirațiile și sentimentele lor, dragostea și optimismul lor, lupta lor pentru libertate, pentru o viață mai bună și mai dreaptă.Alături obște a artiștilor din tara noastră, îmi dedic întreaga artă contemporanilor mei, mărețelor realizări ale poporului, care întîm- pină cu noi succese marele eveniment din viața politică a țării: Congresul al XII-lea al P.C.R. Și noi, creatorii, dedicăm Congresului lucrările noastre,

de întreaga

în semn de omagiu adus partidului, poporului, e- roilor săi minunați. Particip la un dialog din ce în intr-un propice felurile, dej dea că se va consolida spiritualitatea omului de tip nou. Am creat multe opere monumentale. în toate am încercat să contribui la înfăptuirea a ceea ce numim „Tabloul istoric al poporului român", la împlinirea căruia participă întreaga mișcare artistică din tara noastră. Ca parte integrantă a acestei epopei naționale făurite pe pă- mîntul străbun, năzuiesc să se înscrie și „Dragoș Vodă și zimbrul" destinată Țării-de-Sus.Oamenii de artă sînt, cu toții, angrenați rea Epopeii în acest cadru, monumentale tinct. Spre deosebire de pictură sau sculptura de proporții reduse, pe care trebuie s-o cauți în muzee sau expoziții, monumentul te întîmpină el însuși, așa cum te întîmpină casele, copacii, natura. Un monument bun este o excelentă lecție de istorie, fiindcă orice monument este istorie,’ că glorifică o epocă, un fapt măreț demn

ce mai fertil, climat sănătos, creației de toate prin care am nă-

in realiza- nationale. rolul artei este dis-

(Continuare în pag. a Il-a)
fie fie de

La. această oră, în prag de mare sărbătoare a muncii creatoare, cînd o țară întreagă își ia avintul spre noi cuceriri ale României socialiste pe drumul desă- virșirii destinului său socialist și comunist, acum, în preajma celui de-al XII-lea Congres al partidului nostru comunist, cel mai înalt forum al conștiinței poporului român, la această oră de totală participare a întregului popor la făurirea viitorului de aur visat de cel mai mare geniu creator al său, acum gîndurile mele se îndreaptă spre toți acei care prin munca, dăruirea, patriotismul lor înfăptuiesc acest destin, acest vis de aur secular al gliei, munților, a- pelor, pădurilor, cîmpiei, al bărbaților, femeilor și tinerilor acestui pămînt.Munții noștri aur poartă — răsună cîntecul de veacuri de la izvoarele Someșului, de la.Beliș și Tar- nița, de la Poiana lui Horea de pe Vlădeasa, de la Bucium, de la Ciucea și Valea Drăganului, locuri transformate în izvoare de lumină și energie care pleacă de aici, de pe Someș, spre marea casă a Țării, făcînd să bată și mai puternic inima României socialiste.Căci cum bine a spus a- cel bard al munților : poporul, o bogăție nesecată de înțelepciune, pricepere, pasiune, abnegație, dăruire, spirit de observație, simț al dreptății, sete de cunoaștere, curaj, imaginație

și talent, bogăție care s-a adunat in lupta seculară pentru libertate, egalitate, independență, prietenie și pace în noștri, in mint.Ridicat înălțime cialistă, acest tezaur ines-
munții munților Omul acestui pă-azi la o nouă de revoluția so-

bup mineri, muncitori, constructori făuritori de țară nouă, tehnicieni și ingineri, cercetători, geologi și ener- geticieni, oameni ce luptă modești, cu devotament, in prima linie, oameni cu miini și inimă de aur, care v-ați făcut și vă faceți datoria față de patrie, față„Slavăoameni vouă,harniciai acestui pămîntA
66

oe«

însemnări de MIK6 Ervintimabil al înțelepciunii colective ne îmbogățește pe zi ce trece în cele mai pretențioase și hotărîtoare domenii ale dezvoltării, devenind sub conducerea cutezătoare a partidului comunist o forță uriașă de progres cu prestigioase realizări pe plan național și mondial.Azi, casa-i toată țara în care de la Someș și pînă la Mare ne unește un cuget, o muncă și o simțire ce ne înfrumusețează orașele, satele, ne, fac viața mai frumoasă, mai îmbelșugată. Slavă vouă, oameni ai acestui pămînt, noroc

de marea familie unită din care facem cu toții parte și în orice grai ne spunem frate. Slavă vouă, celor din adîncul galeriilor, de la focul furnalelor, din albia rîurilor, de pe holdele roditoare, de la fundația noilor orizonturi ce se înalță spre deceniul următor, din freamătul celor mai tinere orașe cunoșcînd la această oră de sărbătoare alături de țara întreagă zbuciumul și bucuriile minunate ale noii faceri. Slavă vouă, eroi cunoscuți și necunos- cuți de pe nave, din văzduh, din școli și laboratoare care rostiți astăzi cuvîntul

țării prin faptele voastre de' muncă arătate cu legitimă mindrie și bucurie la marea sărbătoare a strălucitului bilanț care saltă și mai sus coloana infinită a României socialiste. Glorie ție și ortacilor tăi, Ion Să- lăgean de la Lupeni, care ați scos din adîncurile eroicului oraș înăbușit acum 50 de ani în singe de o rîn- duire nedreaptă 50 de mii tone de cărbune peste plan pentru lumina țării și onoarea de miner. Cinste ție Csiki Denes, veteran al marilor șantiere, care alături de echipa de dulgheri în care lucrează mină in mină români, maghiari și germani contribuiți la devansarea lucrărilor cu 35 de zile față de termenul stabilit pentru predarea unei noi turnătorii pe marele șantier al Combinatului de utilaj greu de la Cluj-Na- poca, obiectiv care va face să bată și mai puternic inima Transilvaniei. Mulțumiri ție, Ion Moga, tinăr comunist șef de echipă de lâcătuși-montori de la aceeași citadelă mîndră a industriei noastre moderne in plină afirmare a noii sale calități care, împreună cu tovarășii ați realizat portante de vățind zi de de nalăavansarea gradului de cunoaștere la nivelul complexelor exigente ale noii etape de dezvoltare a

tăi de muncă, economii im- materiale, în- zi Ia cursurile perfecționare profesio- pentru depășirea șl
(Continuare în pag. a II-a)^
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CONGRESUL Sub semnul deplinei unități
CONGRESUL PARTIDULUI, CONGRESUL ÎNTREGULUI POPOR 

pregătit de comuniști, de toți oamenii muncii într-o atmosferă 
de înaltă responsabilitate, de puternică angajare revoluționară

Săcvențâ fotografică, în una dintre cele mal noi șl moderne întreprinderi gâlâțene: INETOF, sau mal pe înțe
lesul tuturor. Fabrica de elice navale românești Foto : E. Dichiseanu

A FOST TERMINATĂ 
CONSTRUCȚIA BARAJULUI

DE PE CIBIN

Vîrsta întreprinderii: un an. 
Rezultatele: ca ale unui colectiv 

cu îndelungată experiență
• Pe locul unei foste bălți cu stuf... • Elicea 
românească pentru petroliere-gigant • Cifre 

despre cutezanță, ingeniozitate și pasiune

Anii acestui cincinal au adus in peisajul industrial al Galațiului o premieră de prestigiu : întreprinderea navală de elice, piese turnate de neferoase, piese turnate și forjate din oțel. O denumire care încearcă să spună totul despre profilul celei mai tinere unități economice din Galați, pe care localnicii o cunosc îndeosebi sub numele de „INETOF". întreprinderea — care va împlini la mijlocul ltinii noiembrie un an de existentă— a avut o „naștere" senzațională : într-o baltă. Cea dinții organizare de șantier a urmărit... evacuarea apei și tăierea stufului. La 18 noiembrie 1978 se turna aici cea dintîi piesă : o elice navală pentru mineralierul de 55 000 tdw. O coincidență fericită ; acum, în preajma Congresului ai XII-lea, se împlinește primul an de activitate al acestei importante unități. Ce s-a intimplat în acest răstimp 7Ing. Laurențiu Harbuz, directorul „INETOF“-Galați, este entuziast și încrezător în forța oamenilor ce alcătuiesc colectivul uzinei. Cit despre bilanț, nu face decît să ni-1 ofere „crud", lăsîndu-ne a înțelege că cifrele nu înseamnă maximum în materie de succese. Deci, pe zece luni ale anului în curs s-a realizat o producție fizică de peste 790 tone, din care circa 550 tone reprezintă e- licele navale, în număr total de 200, de diferite mărimi ; au fost livrate diverse alte piese pentru sectorul naval și alți beneficiari ; productivitatea muncii a fost depășită cu 10 la sută ; s-au obținut beneficii peste plan de aprpape 8 milioane lei.Sint rezultate demne de ambiția și reputația acestui colectiv, rezultate pe care harnicii muncitori și specialiști de aici le închină Congresului partidului. Din multitudinea de realizări, ne mai oprim la una : Turnarea elicei petrolierului de 150 000 tdw, o piesă gigantică, cu cinci pale, în greutate brută de 37 tone, diametrul fiind de 7,2 metri. Execuția piesei a constituit trecerea unui adevărat e- xamen de maturitate pentru colectivul uzinei și, In primul rind, pentru cel ăl turnătoriei de neferoase, deloc marcat de emoțiile începutului. Cum în țară nu au cu cine se întrece în materie de elice navale— fiind singurii producători — turnătorii au drept firesc punct de reper performanțele internaționale. Aflăm că aliajele de turnare depășesc normele internaționale în ceea ce privește rezistența la rupere, aiungire, precizia analizei chimice, ceea ce conferă pieselor turnate proprietăți superioare celor importate.Dar „INETOF“-Galatl, cum remarcam și mai sus. nu toarnă numai elice navale, cl orice piesă din orice 

aliaj neferos. cu greutăți variind între 100 g și 5 tone. Acum, în preajma Congresului, oțelăria de aici — care intră în producție in acest trimestru — se pregătește să realizeze oțeluri inalt aliate și inoxidabile. Timpul scurs de la turnarea primei
însemnări 

de la „INETOF“ - 
Galați

piese a fost dedicat nu numai producției, ci și căutărilor.între noutățile de ultimă oră ale modernei uzine gălățene remarcăm pregătirea formării in vederea turnării celei de-a doua elice pentru nava de 150 000 tdw, folosindu-se Un aliaj de concepție românească. La secția prelucrări mecanice se întreprind e- forturi în vederea livrării în această lună a două elice pentru navele de 55 000 tdw, alături de numeroase alte produse. Și pentru a ilustra capacitatea noii întreprinderi de a executa și alte repere necesare Industriei românești să amintim asimilarea a 16 tipuri de elemente de legătură ale conteinerelor de pe nave, urmînd ca producția lor de serie să înceapă in viitorul apropiatOdată cu nașterea întreprinderii a fost îmbogățită și limba românească printr-un nou cuvint. desemnînd o meserie de sine stătătoare: elicar. Pe elicari l-am Intîlnit în secția de prelucrări mecanice, ei fiind cei care finisează corpul elicei turnate, ell- minînd prin strunjire adaosul de material. Sint 20 de băieți, in mare majoritate tineri : Neculai Talabă,
Au îndeplinit planul 

pe patru ani din cincinalîn tntimpinarea Congresului ăl XII-lea al partidului, oamenii muncii din 11 unități economice ale județului Tulcea raportează îndeplinirea sarcinilor de plan pe patru ani ai cincinalului. în rîndul acestor unități se înscriu : întreprinderea de construcții și reparații nave și utilaje, Exploatările miniere Mahmudia-Somova șl AI- tîn-Tepe, întreprinderea de mo- rărit și panificație. Asociația 

Ion Sava, Petru Zabloschi, Ion Apostol, Ștefan Gherghișan și alții. Șeful secției, ing. Menclau Velichi, ne spunea că media de vîrstă a celor ce lucrează aici nu trece de 27 de ani. Tineri se află și la mașina specializată de prelucrat pale, unde pot fi așezate elice cu diametrul de pînă la 9,5 m. Mașina cu program de lucru pe calculator este o adevărată bijuterie tehnică, amintind vag de strămoșul ei. strungul.Tînărul colectiv al uzinei s-a născut dintr-o experiență mai veche a Galațiului, turnarea de elice aflîn- du-se între preocupările constante în ultimii ani ale turnătorilor de la șantierul naval. La „INETOF" s-au în- tîlnit astfel „veteranii" cu tinerii dornici de afirmare Intr-un domeniu atît de tentant. Să-i numim pe tehnicianul Mircea Roibu. muncitorii Vaslle Păun, Mircea Teodoriadls, Dumitru Ene, Iftică Ene, alături de specialiști și oameni ai muncii din alte secții, precum : inginerii Stoica Pa- trichi, Corneliu Pruteanu. Lorica Gri- goraș, maistrul Gh. Dinu, echipa de forjori a lui Gh. Vezeteu etc.După cum remarca directorul întreprinderii, la ultima adunare generală a oamenilor muncii, impresia dominantă era provocată de tinerețea sălii. Revenim asupra acestui a- mănunt deoarece tinerețea uzinei, iată, se sprijină pe tinerețea feminină, pentru că — lucru surprinzător pentru o unitate cu acest profil — peste 30 la sută din personal o formează tinerele fete ce pot fi In- tîlnlte pretutindeni, inclusiv la turnătorie, unde subinginera Tunți Roman, proaspătă absolventă a universității gălățene, conduce sectorul cuptoarelor cu inducție. Dealtfel, a- oeastă impresie de vigoare, de putere și Încredere în perspectivă determină acum angajarea In realizarea exemplară a sarcinilor și angajamentelor asumate In cinstea Congresului partidului.
Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteli*

Cu intenția de a surprinde citeva instantanee din atmosfera de muncă a a- cestor zile premergătoare Congresului venisem la întreprinderea de utilaje din Alba Iulia.— Tovarășe reporter, a plecat țărăncuța noastră. Am expediat-o la Șimleu Silva-' niei. la întreprinderea de materiale izolatoare. Iată ce mătase toarce din baghete de sticlă...Tînărul inginer al Întreprinderii era bucuros și totodată nostalgic. „«Țărăncuța» pe care am indrăgit-o atîta este o mașină de filat baghete din sticlă, utilaj realizai aici pentru prima dată in țară". O prestigioasă premieră. Sosisem prea tîrziu pentru a o cunoaște. Conducerea întreprinderii s-a grăbit să o vadă Ia lucru, i-a făcut „bagajele" și a trimis-o Ia Șimleu Silvaniei pentru probele tehnologice In vederea omologării. Ce poate să facă însă a- ceastă mașină am admirat la gazeta de perete a unității : un fuior strălucitor de fibre de sticlă, material intens solicitat de economia națională, de constructori Îndeosebi, pentru calitățile sale termo-hidro-acustice i- zolatoare. De ce s-au grăbit s-o trimită pentru probe 7 E simplu : vor s-o știe. acum. Înainte de Congres, adjudecată pentru producție. antă pentru a fi fabricată In serie :

fluvială a Dunării de Jos — Su- lina ș.a. Ca urmare a acestui succes, oamenii muncii din unitățile economice tulcene au creat condiții pentru realizarea, pînă la finele acestui an, a unui spor de producție industrială In valoare de peste 600 milioane lei, materializat în însemnate cantități de calcar siderurgic, minereu complex în concentrat, utilaje și construcții navale și alte produse. (Neculai Amihu- lesei),

„Congresului și tării
- tot ce avem mai bun!"

UTILAJE MODERNE - 
REMARCABILE PREMIERE TEHNICEvor să știe că au dăruit Congresului una dintre cele mai bune creații. Mașina de filat baghete din sticlă este doar o dovadă dintr-un șir lung de dovezi. Asimilarea ei In producție asigură, numai la volumul comenzilor cunoscute pentru anul viitor, o reducere a importului cu 4 milioane lei valută.Nu este doar un caz în care aici se gîndește „în aur", îmi pare rău că nu putem reproduce in pagina noastră prima diagramă industrială realizată pe o mașină ROMÂNEASCĂ. Am folosit majusculele pentru că merită. Mașina de tipărit diagrame industriale realizată la I.U. Alba Iulia șterge de pe lista de importuri a economiei noastre încă un reper. „O izbîndă tehnică", spune inginerul-șef. „E mîndria noastră, adaugă șeful de echipă de la prototipuri, loan Oprean. Unii credeau că nu reușim. Dar ne-am ambiționat cît ne cuprind puterile. Iar pentru a- semenea ambiții nu ne mustră nimeni".Acest pretențios u- tllaj, care a ridicat numeroase probleme tehnice, așteptate și neașteptate, mari și mici, va fi livrat în această lună beneficiarului din același județ, întreprinderea de hîrtie Petrești. în această lună... Adică tn luna Congresului. Va purta deci, și ea, însem

nele unui efort special, al migalei și stăruinței pentru a realiza ceva deosebit, încă un produs de prestigiu — mesaj de bucurie și succes marelui forum al comuniștilor din România. „Am colaborat și acționat ca de la comunist la comunist, punînd împreună u- mârul — continuă șeful de echipă. Cu forțe unite, izbînda e sigură. Am crescut, sîntem in stare de mai mult".Cine a cunoscut a- ceastă întreprindere In urmă cu doi-trei ani își amintește poate de greutățile pe care oamenii de aici le aveau cu planul, de căutările lor pentru a prinde un ritm de muncă constant, fără zvîcniri și nedorite căderi. Pînă la urmă au prins din mers viteza optimă (productivitatea muncii a crescut în acest cincinal cu 63 la sută) și au recuperat în trimestrul trecut toate restanțele de atunci. Au venit apoi premierele tehnice, de rang național, cum sint cele amintite. 19 au fost in acest an.Dar adevărata maturizare productivă a acestui colectiv se pare că se consolidează acum, din conștiința noilor exigențe pe care le pune Congresul al XII-lea în fața întregii noastre națiuni.
Ștefan DIN1CA 
corespondentul 
„Scînteli"

PE ȘANTIERUL HIDROCENTRALEI 

PORȚILE DE FIER II

Lucrări in avans față de grafice

Hotăriți să Intimplne cu suc- execuție : evacuarea completă acese deosebite cel de-al XII-lea apei din incinta cu o suprafațăCongres al partidului, construe- de peste 15 000 mp, unde se vatorii de pe șantierul Hidrocen- înălța barajul de pe brațul mictralei Porțile de Fier II ampli- al Dunării. S-au creat astfelfică tot mai mult ritmurile de condiții pentru începerea tnmuncă la toate punctele de avans a excavațiilor in aceas-lucru. în bilanțul realizărilor tă porțiune, urmînd ca după a-de pînă acum s-a adăugat fi- ceea să se treacă la lucrărilenalizarea a încă unei faze de de betonare. (Virgiliu Tătaru).

în cinstea celui de-al XII-lea Congres al partidului a fost terminată o lucrare de o deosebită însemnătate pentru viața economico- socială a Sibiului: barajul de pe Cibin, în apropiere de localitatea Gura Rîului. Barajul este clădit din 300 000 de metri cubi de beton, avînd o înălțime de 78 de metri și o lungime de 330 de metri.într-un reportaj publicat cu clțiva ani în urmă în „Scînteia", cu titlul „Cibin: o filă nouă în cartea noilor construcții", se vorbea despre munca tenace a constructorilor de pe marele șantier de la Gura Rîului, iar cititorul era invitat să considere cele scrise drept „un crîmpei dintr-o cronică de anticipație". Iată că acum barajul poate fi admirat în toată grandoarea sa. El va permite formarea unui uriaș Iao de acumulare cu 16 milioane metri cubi de apă.— Lucrarea, la executarea căreia s-au aplicat soluții originale și eficiente, care au dus la economisirea unor mari cantități de ciment, se
Organizarea științifică a 
producției impune aport 
sporit al economiștilorProiectul Programului-directivă de cercetare științifică supus dezbaterii Congresului al XII-lea al partidului conturează un cadru favorabil pentru continuarea organizării și desfășurării în învătămîntul superior economic a unor cercetări interdisciplinare vi- zînd dezvoltarea economico-socială a unor unități economice, platforme sau microzone economico-sociale. ca și participarea mai intensă la găsirea soluțiilor optime privind ramurile eoonomiei naționale, fundamentarea planurilor dezvoltării economico-sociale în profil teritorial. Aceasta necesită antrenarea la cercetarea științifică a unul mare număr de cadre didactioe si studenti. colaborarea lor strînsă pentru obținerea de rezultate utile organelor de decizie în procesul dezvoltării economico-sociale locale și naționale.în consens cu aoeste direcții si 

Pentru aceasta propunem :• Implicarea directă a tuturor cadrelor din învătămîntul superior economic în activitatea de cercetare a problemelor dezvoltării economico- sociale. de către organismele specializate ale organelor de partid si de stat, naționale și locale, prin detașarea, prin rotație, pe perioade variind între 1—2 luni anual, așa incit la interval de 2—3 ani toate cadrele să efectueze o asemenea activitate.• Ministerul Educației si învătămlntului șl Institutul Central de Cercetări Economice să aibă un rol mal activ ne linia stabilirii problemelor si temelor cu caracter complex care necesită o cercetare interdiscinli- nară cu priorități reale în asigurarea dezvoltării economico-sociale4. tării în etapa actuală și în viitor, evitîndu-se tărîmlțarea forțelor de ce'^et ere în învătămîntul superior economic pe teme minore, ca si cercetaYea simultană de către mai multe colective a aceleiași teme. în acest sens, inițierea unor cercetări pentru determinarea modelului optim al dezvoltării economico-sociale in profil teritorial — temă prioritară — Sau modelul de organizare și funcționare a consiliilor unice agroindustriale de stat si cooperatiste, impune colaborarea a numeroase cadra din întreaga tară.• Coordonarea ceroetării științifice tn domeniul științelor economice, care in prezent revine Institutului Central de Cercetări Economice, să aibă un caracter mai cuprinzător și direct, antrenind întregul potential de cadre din învătămîntul superior economic si din centrele de cercetare : să se renunțe la actuala situație cînd activitatea institutului central rămine limitată la cadrele institutelor din structura proprie si, eventual, la cadre din Capitală.• Să se realizeze o colaborare mal strînsă între Ministerul Educației șl învătămîntului. Academia de stiinte sociale si politice si, Institutul Central de Cercetări Economice pe linia orientării. Îndrumării si coordonării cercetării economice, eliminîndu-se formalismul care se tntîlneste Încă In bună măsură în activitatea acestor organe, si care se rezumă la centralizarea de date si situații provenite de la instituțiile de învătămînt superior și centre de cercetări. Se simte nevoia unui rol mai activ al organelor menționate. în coordonarea activității de cercetare pentru a mări contribuția cercetării economice la edificarea societății noastre socialiste.

constituie lntr-un puternic și nesecat izvor pentru „setea de apă" a Sibiului — ne spune tovarășul inginer Wilhelm Weber, vicepreședinte al Consiliului popular municipal Sibiu. Sporindu-și considerabil potențialul industrial și zestrea urbanistică, orașul nostru avea nevoie de o cantitate sporită de apă. începind chiar din această lună, se va asigura Sibiului necesarul de apă potabilă și industrială. Debitul conductei de a- limentare cu apă va fi de circa trei ori și jumătate mai mare decît pină acum.în același timp, lacul de acumulare va oferi posibilitatea irigării unor însemnate suprafețe de teren arabil, va avea rolul de „amortizor" al viiturilor, ferind de inundații atît Sibiul, cît și alte localități. De asemenea, va contribui la dezvoltarea turismului, de aici pornind un drum de mare atracție către pitoreasca stațiune montană Păltiniș. (Nicolae Brujan).

orientări, colectivul nostru. împreună cu specialist! din Universitatea cra- ioveană si din producție, efectuează cercetări complexe pentru formularea unor concluzii, propuneri si soluții utile pentru activitatea organelor de decizie locale, unele în măsură a prezenta interes și pe plan național. Sint studii privind fundamentarea necesarului de forță de muncă, calificată, pe categorii și meserii, pentru unitățile economice din județ, pînă în 1990, conturarea unor soluții optime pentru transportul în comun și în vederea reducerii consumului de carburanți etc.Pornind de la prevederile mobilizatoare cuprinse în proiectul Programului-directivă de cercetare științifică, pentru atingerea obiectivelor stabilite în cele mai bune condiții, considerăm că tn domeniul științelor economice este necesar să fie îmbunătățită activitatea de cercetare.

ProL dr. Ion TRAISTARU 
șeful catedrei de economie politicâ 
de la Universitatea din Craiova

r înflorește creația spirituală, se îmbogățește patrimoniul unitar al poporului

„Monumentul de inspirație 

patriotică - o lecție de istorie"

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)a fi eternizat, cum sînt multe din faptele epocii pe care o trăim. Ceea Ce a înțeles pe deplin societatea noastră socialistă, mai mult ca ori- cind in decursul istoriei țării, este să sprijine și comande sculptură monumentală — monumente. Planul vast Ia care sîntem chemați să participăm cu talentul nostru, un plan străbătut de adine umanism și patriotism, visează înfrumusețarea vieții oamenilor, crearea acelui climat de conviețuire Înaltă cu istoria glorioasă Intr-un prezent măreț demn de eroismul înaintașilor. Pentru noi, sculptorii, Epopeea națională înseamnă o datorie patriotică și o Împlinire artistică, in același timp. Sîntem datori să întregim chipul Istoric al trecutului țării, căreia vitregiile Istoriei de tot felul nu l-au dat răgaz să șl-1 contemple. Asemenea subiecte tra
tate de sculptorii de astăzi sînt posibilități de împlinire artistică și, toto

dată, urmă durabilă a istoriei tn viitor. Monumentul nu este numai o podoabă a orașelor, ci și o lecție de frumos, cu mare valoare educativă.
— Pentru ca marele public să poa

tă să înțeleagă opera, care socotiți 
că ar trebui să fie trăsătura definito
rie a sculpturii 1— Pentru ca un sculptor să fie recunoscut de marele public, opera sa trebuie să reprezinte poporul, marile sale idealuri și năzuinți. în afară de artă, el trebuie să aibă pe prim plan omul cu preocupările Bale, acest mare erou al Epopeii naționale care se realizează pe pămlntul României socialiste. Opera sculptorului trebuie să consemneze viața, înainte de toate, să exprime optimismul vieții u- mane. O artă fără optimism nu este artă. Apoi, opera sa trebuie să fie expresivă, să poată comunica ceva in primul moment privitorului care 

[se oprește in fața ei pentru a-i Înțelege toate sensurile, mesajul ei artistic șl educativ.
Dumitru LAZAR

României aflate In pragul Congresului al XII-lea al comuniștilor, promotori ai înaintării rapide a tării pe drumul societății socialiste multilateral dezvoltate, spre ridicarea el în rîndul țărilor lumii cu economie a- vansată.Slavă vouă, cei de pe Someș, frați buni cu toată tara, care în marea Întrecere socialistă pentru strălucirea scumpei noastre patrii. mamă dulce a tuturor fiilor acestui oămînt : români, maghiari, germani și de alte naționalități, pășiți de.trei ani încoace In primele rtnduri ale „Cintării României" prin munca creatoare ce se desfășoară înainte de toate acolo unde zi de zi se dă bătălia pentru îndeplinirea planului de dezvoltare a țării șl ați obținut tn felul acesta dreapta prețuire a eroicului nostru partid In frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceausescu, prețuirea întregului ponor care v-au cinstit pentru munca și priceperea voas

tră cu titlul de Erou al Muncii Socialiste, acea stea de aur care strălucește azi aici, la noi, în inima Transilvaniei. fiind cel mai de pcet aur al munților noștri. Cinste vouă, oameni ai muncii din județul Cluj, care ati îndeplinit olanul

institutelor sale de tnvăță- mint și cercetare au prezentat in ansamblul bogat al tării o imagine grăitoare a inventivității, talentului, dăruirii, priceperii si hărniciei oamenilor de pe Someș, care știu să traducă în fapte politica de mo

des și garoafe mal timpurii și mai îmbietoare, se- micristalul românesc și produsele chimice care ne protejează mai bine si mai eficient holdele și pădurile contra dăunătorilor și cite altele, de la aurul coloidal la noi mașini frigorifice, de

mâni, maghiari, germani șl de alte naționalități — care făurim în deplină unitate, egalitate și elan , comun noile destine ale tării. In aceste zile de mare avint și legămînt, gîndurile noastre se îndreaptă cu recunoștință spre partidul nos-

lui de prietenie si colaborare a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acest cîntec al tării, al întregului nostru popor răsună azi cu putere în inimile noastre în aceste zile cind ne măsurăm forțele și„Slavă vouă, oameni harnici ai acestui pămînt...“ cîrmă-1 vrem !
proiectele de viitor :Repetă ca De-un cîntec Tara :Numai pe el la nalta

pe patru ani al cincinalului, primii pe tară, cu multe zile înainte de termen, dînd de acum in cinstea celui de-al XII-lea Congres al partidului produse în valoare de miliarde de lei peste plan, contribuind astfel la creșterea avuției naționale, la înflorirea rapidă a patriei, la creșterea bunăstării voastre și a întregului popor. V-am admirat nu de mult tn marea casă a creației tehnico- științifice a tării. Expoziția realizărilor economiei naționale, unde standurile industriei clujene și ale

dernizare si tnnoire a partidului nostru în domeniile industriei, agriculturii, științei și tehnicii, factori decisivi ai progresului economic. ai dezvoltării civilizației și culturii noastre socialiste. Cinste vouă, care dați țârii tipuri de noi și moderne motoare, cazane, mașini textile, surse noi de energie, aparate care zboară în Cosmos, încălțăminte și îmbrăcăminte de mare frumusețe, gingașul porțelan de pe Someș, eleganta faianță de pe Someș, medicamente noi. soiuri de semințe mai fertile, orhi-

la materii prime care înlocuiesc importul și pină la noi produse ingenioase prin care țara noastră se Impune in lume prin creația muncii libere a oamenilor acestui pămînt.La această nouă răscruce de istorie a României moderne pentru care Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român deschide un nou capitol de mari transformări înnoitoare pentru făurirea civilizației și culturii noastre socialiste și comuniste, gîndurile noastre, ale tuturor fiilor acestei țări — ro-

tru. spre conducătorul său iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu, primul bărbat la masa de lucru a tării și strălucit luptător pentru pace și prietenie, la masa de lucru a lumii, ilustru creator de istorie, ieșit din sinul acestui popor, pentru strălucirea timpurilor noastre, deschizător de noi drumuri spre viitorul luminos al marii noastre familii unite.Cîntecul țării, care slăvește pe cel mai mare creator de istorie modernă a României și constructor eminent al păcii si spiritu

El ne cunoaște gindul șl povara.El pune arini visului suprem.
(Ion Brad)Tn versul poetului Ion Brad răsună voința acestui pămînt, voința de bine a acestui popor, hotărîrea fermă a tuturora de a înfăptui visul de aur, Programul Congresului al XII-lea, în frunte cu cel ce l-a zămislit, i-a dat imagine și materie, geniu creator de civilizație si cultură socialistă a României, revoluționarul înflăcărat pentru fericirea poporului: Nicolae Ceaușescu.
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DÎMBOVIȚA

Lucrările Conferinței organizației județene de partid Dîmbovița, care a avut loc la Tîrgo- viște, oraș ce a cunoscut în ultimii ani o puternică dezvoltare economică și socială, s-au desfășurat intr-un climat de profundă responsabilitate comunistă. Luind cuvîntul în deschiderea lucrărilor, tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., subliniind importanța documentelor și a problematicii bogate înscrise pe ordinea de zi a conferinței, a transmis, din partea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un cald salut participanților la conferință și, prin ei, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județul Dîmbovița, felicitări pentru modul în care înfăptuiesc hotărîrile Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, urări de noi și însemnate succese în dezvoltarea județului.Sinteză, a rezultatelor obținute în toate domeniile, a activității organizației județene de partid între cele două conferințe, darea de seamă prezentată de tovarășul Florea Rista- che, prim-secretar al comitetului județean de partid, a înfățișat amplul tablou al prefacerilor înnoitoare petrecute in întreaga viață a județului, ilustrat de atingerea unui ritm mediu anual de creștere a producției globale industriale de peste 16 la sută, superior mediei pe țară, de creșterea continuă a bunăstării tuturor oamenilor muncii, a supus unei profunde analize, îndeosebi neajunsurile manifestate în activitatea economică.Subliniind sarcinile mobilizatoare cuprinse in proiectele documentelor celui de-al XII-lea Congres al partidului, cei 27 de v< ,'fiitori au evidențiat experiența pozitivă a organelor și organizațiilor de partid, modul în care au acționat pentru înfăptuirea politicii partidului, au insistat cu deosebire asupra cauzelor care au generat deficiențele din activitatea unor unități economice și a modalităților de înlăturare a acestora.Gheorghe Dragomir, directorul Combinatului de lianți și azbociment Fieni, Ion Dinescu, maistru ia Schela de extracție Moreni, și Traian Novolan, directorul întreprinderii de frigidere Găești, au arătat că rezultatele obținute în acest cincinal în îndeplinirea sarcinilor de plan sînt urmarea firească a modului în care organizațiile de partid au mobilizat colectivele de oameni ai muncii în vederea aplicării în practică a noului mecanism economico-financiar, întăririi autoconducerii muncitorești, instaurării unui climat de fermitate și combativitate comunistă. Așa cum a relevat Victor Bordea, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Tirgoviște, persistă și rezultate nesatisfăcătoare, datorate in mare măsură deficiențelor in cuprinderea și conducerea activității economice de către organele și organizațiile de partid, care nu au urmărit în perspectivă asigurarea și pregătirea din timp a forței de muncă, aprovizionarea ritmică cu materiale, folosirea deplină a capacităților de producție. Ca urmare, in unele unități cu pondere importantă în indus ria județului — Combinatul de. țeluri speciale, întreprinde- r le „Oțelinox" și „Romlux“ din Tirgoviște, întreprinderea de utilaj tehnologic din Moreni și cea de materiale de construcții din Doicești — nu s-au realizat unii indicatori de plan și, în special, producția fizică. Pornind de la neajunsurile semnalate, mai mulți vorbitori, printre care Constantin Dan, directorul Combinatului de oțeluri spe
Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 

ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 
secretar general al partidului

Conferința evidențiază, într-o entuziastă unanimitate de gîn- 
dire și simțire, faptul că documentele Congresului oglindesc cu 
strălucire viziunea largă, științifică și cutezătoare, consecvența 
revoluționară, spiritul partinic și profund patriotic proprii perso
nalității conducătorului iubit al partidului șl statului nostru.

Siujind cu nețărmurită credință și devotament cauza liber
tății șl fericirii patriei și poporului, cărora le-a dedicat întreaga 
sa viață, dovedind înalte calități de om politic, de militant re
voluționar, de înflăcărat patriot și Internaționalist consecvent, 
eminent om de stat, ctitor al noii etape în construcția Româ
niei socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a dobîndit dra
gostea și prețuirea întregului popor, mîndru și fericit că are 
in fruntea partidului și statului un asemenea mare conducător.

Exprimind voința unanimă și fermă a organizației de partid, 
a celor peste 62 000 de comuniști, a tuturor oamenilor muncii 
din județ, Conferința organizației județene de partid Dîmbovița 
își manifestă acordul deplin, într-o însuflețită unanimitate, cu 
deosebită dragoste, stimă șl recunoștință, pentru realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mal iubit și devotat fiu al 
poporului român, la Congresul al XII-lea, în suprema funcție 
de secretar general al Partidului Comunist Român. Delegații la 
conferință își exprimă convingerea că realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca secretar general al partidului constituie 
chezășia amplificării succeselor poporului român, a înfăptuirii 
nobilelor sale idealuri de pace șl prosperitate, de ridicare pe 
noi trepte de progres și civilizație a României socialiste.

CANDIDATII PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Iile Ceaușescu, Constantin Dan, Gheorghe Dragomir, Petre 
Duminică, Maria Gîlmeanu, Alexandru Heinrich, Gheorghe 
Gaston Marin, Manea Mănescu, Lucian Mititeiu, Ana Mure.șan, 
Marin C. Nedelcu, Traian Novolan, Florea Ristache, Ion Teo- 
reanu. Constantin Tzitzeclis.

GORJ
Intr-un climat de puternică Însuflețire și angajare comunistă s-au desfășurat, la Tîrgu Jiu, lucrările Conferinței organizației județene de partid Gorj : în deschidere a luat cuvîntul tovarășul Vasile Patilineț, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care a transmis participanților la conferință, tuturor comuniștilor și celorlalți oameni ai muncii gorjeni un cald salut din partea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a secretarului 

ciale, Constantin Olteanu, maistru la întreprinderea de utilaj petrolier Tirgoviște, au făcut propuneri concrete cu privire la asigurarea și calificarea forței de muncă, intensificarea cercetării și proiectării în unitățile industriale din județ, valorificarea mai deplină a resurselor și forțelor proprii. în domeniul agriculturii, dezbaterile au reliefat mari posibilități pentru creșterea producției vegetale și animale, pentru sporirea eficienței întregii activități. Referin- du-se la aceste probleme, Nicolae Neacșu, președintele C.A.P. Petrești de Găești, Gheorghe Nicolae, șeful secției de mecanizare Vișina, și Vasile Necula, primarul comunei Răcari, au subliniat necesitatea ca noul comitet județean de pârtid să sprijine permanent organizatorii de partid din consiliile unica agroindustriale.Delegații au aprobat în unanimitate măsurile cuprinse în Hotărîrea conferinței județene de partid, din care redăm : în industrie — înfăptuirea integrală a planului de producție pe anul 1980 și a prevederilor cincinalului viitor, acțiuni pe linia sporirii productivității muncii, gospodăririi mai judicioase a materiilor prime și energiei ; în investiții — crearea condițiilor în vederea recuperării restanțelor înregistrate la unele obiective ; în domeniul muncii organizatorice și al vieții interne de partid — măsuri pentru afirmarea mai puternică a rolului conducător al organizațiilor de partid, pentru mai buna repartizare a forțelor.Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la conferință au adoptat o TELEGRAMA ADRESATĂ C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care se exprimă sentimentele de profundă recunoștință și adineă gratitudine față de secretarul general al partidului, de a cărui neobosită activitate sînt legate renașterea economică și spirituală, prezentul prosper și perspectiva luminoasă a acestor vechi meleaguri, a întregii țări. Vă asigurăm, mult iubite șl stimate tovarășe secretar general — se spune în telegramă — că, avind permanent in față strălucitul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, organizația județeană de partid, toți oamenii muncii din județ vor munci cu dăruire și pasiune comunistă pentru înfăptuirea exemplară a hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului, pentru înflorirea continuă a patriei.
întreaga desfâșurare a lucră

rilor conferinței a pus în evi
dență în mod pregnant însem
nătatea deosebită a proiectelor 
de documente ale Congresului 
al XII-lea. Subliniind contribuția 
hotâritoare, de inestimabilă va
loare teoretică și practică a to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea și fundamentarea 
lor, exprimîndu-și adeziunea de
plină la aceste documente, 
delegații au arătat ca aplicarea 
lor întocmai asigură progresul 
neîntrerupt al patriei pe calea 
socialismului și comunismului. 
Ei au adoptat, totodată, planul 
de dezvoltare în profil teritorial 
ce revine județului.

Dînd expresie voinței ferme a 
comuniștilor, a tuturor locuitori
lor județului, participanții la 
conferință, îndepiinindu-și man
datul încredințat de organizații
le de partid, de colectivele de 
oameni ai muncii pe care le re
prezintă, au adoptat prin înde
lungi aplauze și puternice ova
ții ca document special al con
ferinței Hotărirea privind susți
nerea propunerii ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales 
secretar general al partidului.

general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, felicitări pentru succesele obținute in îndeplinirea sarcinilor din actualul cincinal, precum și urarea de a obține noi șl tot mai remarcabile realizări în întîmpinarea celui de-al XII-lea Congres al partidului, în dezvoltarea eco- nomico-socială a județului, de a-și aduce astfel o contribuție mereu sporită la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Darea de seamă prezentată ds 

tovarășul Nicolae Gavrilescu, prim-secretar al comitetului județean de partid, a relevat că, in actualul cincinal, Gorjul a cunoscut o puternică dezvoltare economică, marcată de realizarea unei producții industriale de aproape 30 miliarde lei. Orientarea cu prioritate a fondurilor de investiții — de peste 34 miliarde lei — spre dezvoltarea extracției de cărbune, țiței și gaze naturale, a producției de energie electrică și materiale de construcții — a condus la transformarea județului într-una din cele mai puternice baze de materii prime și energetice ale tării.Atît în darea de seamă, cit și In cuvîntul celor 27 de vorbitori s-a insistat cu precădere asupra cauzelor care au condus la o serie de nerealizări și mai ales asupra măsurilor politice și organizatorice care trebuie întreprinse pentru îndeplinirea neabătută a sarcinilor ce revin județului Gorj în lumina documentelor celui de-al XI-lea Congres al partidului. Astfel, tovarășii Vasile Ogherlaci, directorul general al Combinatului minier Oltenia, Emilian Dicu, secretarul comitetului de partid al platformei energetice Tur- ceni, Victor Murea, directorul Trustului petrolului Tg. Jiu, Dumitru Stan, secretarul comitetului de partid al complexului hidrotehnic și energetic Cerna- Motru-Tismana, ș.a. s-au referit în special la problemele deosebite cu care se confruntă ramurile cu pondere hotărîtoare în economia județului — minerit, energetică, extracția petrolului.
• „Susținînd din adincul inimii realegerea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu in funcția de secretar general al partidului, 
dăm glas sentimentelor de înaltă apreciere și fierbinte 
recunoștință ale comuniștilor și tuturor cetățenilor României 
față de meritele sale strălucite în lupta pentru binele 
și prosperitatea națiunii noastre socialiste".

• „Luminoasele perspective pe care le deschid patriei 
documentele Congresului ne însuflețesc și ne sporesc puterea 
de muncă, hotărîrea de a obține noi și mari înfăptuiri pe 
drumul edificării comunismului pe pămintul României".

Arătînd că unele rămîneri în urmă existente in aceste sectoare se datoresc deficiențelor care persistă în organizata activității de producție, cit și in pregătirea forței de muncă, ei au subliniat necesitatea ca în viitbr organizațiile de partid, sindicat și U.T.C. să acționeze cu mai multă fermitate pentru întărirea ordinii și disciplinei, pentru cultivarea unei atitudini muncitorești înaintate, revoluționare. Avindu-se în vedere sarcinile deosebit de mari ce revin județului pentru dezvoltarea bazei de materii prime și energetice, vorbitorii au cerut ca ministerele minelor, petrolului și geologiei, energici electrice, industriei constructoare de mașini să se preocupe mai stăruitor și mai prompt de asigurarea condițiilor necesare pentru punerea în funcțiune a noilor capacități din minerit și energie și atingerea parametrilor proiectați la termenele planificate. Tovarășii Ștefan Negreț, prim-secretar al Comitetului municipal Tg. Jiu al P.C.R., Ilie Răuțescu, secretarul comitetului de partid al platformei miniere Rovinari- Jilț, au salutat recentele propuneri cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața social-politică a țării. Totodată, ei au adus critici modului în care s-a acționat de către consiliile populare, de către organizațiile de partid pentru îndeplinirea planului în domeniul construcției de locuințe.Abordînd problemele agriculturii, alți vorbitori, printre care Angela Bivolu, președintele C.A.P. Moi, și Valeriu Olaru, directorul general al direcției agricole județene, au arătat că înfăptuirea cu mai multă hotă- rîre și consecvență a programelor stabilite pentru dezvoltarea 
Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 

ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 
secretar general al partidului

Dînd expresie sentimentelor de nețărmurită dragoste, recu
noștință și prețuire față de secretarul general al partidului — 
prestigioasă personalitate politică a istoriei contemporane, emi
nent conducător de partid și de stat, omul care și-a dedicat, 
cu inegalabilă dăruire și patos revoluționar, întreaga viață 
bunăstării și fericirii națiunii române, prosperității neîncetate 
a patriei, cauzei socialismului și comunismului, împlinirii celor 
mai ardente năzuințe de pace, colaborare, libertate șl progres 
ale întregii omeniri, Conferința organizației județene de partid 
Gorj dă mandat politic delegaților săi ia Congres să susțină 
cu entuziasm și înflăcărare ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales la mărețul forum in înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Român. Susținem cu toată 
căldura, cu nemărginită încredere această înaltă învestitură, 
pornind de la adevărul fundamental că ultimul deceniu și 
jumătate din istoria dezvoltării țării noastre, cind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a aflat în fruntea partidului șl statului, 
reprezintă etapa cea mal densă in mărețe împliniri și cuceriri 
revoluționare, in creșterea prestigiului internațional al României. 
Alăturindu-ne gindurile și sentimentele voinței de monolit a 
comuniștilor, a întregului popor, ne exprimăm convingerea că 
realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la cel de-al XII-lea 
Congres în funcția de secretar general al partidului repre
zintă garanția cea mai de preț a înălțării patriei pe noi trepte 
de progres și civilizație socialistă, a mersului ei vertiginos 
spre comunism.

CANDIDATII PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Iosif Bercia, Nicolae Gavrilescu, Elena Harisiad, Vasile 
Ogherlaci, Vasile Patilineț, Gheorghe Pîcoș, Ion Popescu, Ion 
Sălăjan, Angela Bivolu-Strajă, Marin Ștefănache.

zootehniei, pomiculturii și viticulturii pot și trebuie să situeze Gorjul la nivelul județelor cu cele mai bune rezultate in acest domeniu.în continuare, s-a aprobat în unanimitate Hotărirea conferinței județene de partid, in care, printre altele, se prevăd : în industrie — intensificarea activității organizațiilor de partid și consiliilor oamenilor muncii din unitățile miniere pentru creșterea capacității medii orare a excavatoarelor cu peste 40 la sută față de realizările din acest an și pentru obținerea unei productivități în subteran de cel puțin 6 tone pe post în vederea realizării, în 1980, a 37 milioane tone cărbune energetic ; în agricultură — executarea de plantații pomicole intensive pe 4 500 ha și viticole pe o suprafață de 1 700 ha ; în construcții — recuperarea integrală, în 1980, a restantelor la construcția de locuințe și crearea condițiilor de construire, în cincinalul 1981— 1985, a 17 000 de apartamente.Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, manifestat prin vii și îndelungi aplauze, a fost adoptată o TELEGRAMA A- DRESATA C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, prin care este exprimată voința unanimă a celor peste 45 000 de comuniști, a tuturor oamenilor muncii gorjeni de a-și mobiliza întreaga capacitate creatoare pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea al P.C.R., care deschid României noi și mărețe perspective. Aprobînd cu însuflețire politica internă și exter

nă a partidului și statului, puternic mobilizați de îndemnurile adresate de secretarul general al partidului cu prilejul vizitei de lucru in Gorj — se arată in telegramă — minerii, cnergeli- eienii, ceilalți oameni ai muncii de pe meleagurile Gorjuiui sînt angajați cu toate eforturile pentru dezvoltarea neîncetată a județului, pentru creșterea contribuției lor la înflorirea scumpei noastre patrii, România socialistă.
în numele comuniștilor, al 

tuturor oamenilor muncii din 
Gorj, participanții la conferință 
au exprimat cu nețărmurită 
bucurie adeziunea totală la 
conținutul proiectelor documen
telor Congresului al XII-lea J al 
partidului — elaborate din ini
țiativa și cu aportul decisiv al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— care, concretizind pe un 
plan calitativ superior direc
țiile fundamentale stabilite de 
Programul partidului, asigură 
dezvoltarea armonioasă, mul
tilaterală a județului Gorj, ca 
dealtfel a tuturor județelor țării.

Cu nețărmurită satisfacție, 
într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, marcată de cele 
mai alese gînduri și sentimente 
de dragoste și prețuire față de 
secretarul general al partidului, 
participanții la conferință au 
adoptat Hotărîrea care încre
dințează delegaților la Con
gres mandatul de a susține din 
toată inima, în numele comu
niștilor, al tuturor celor ce tră
iesc și muncesc în acest stră
vechi colț de țară, realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in funcția de secretar general 
al partidului.

HARGHITA
în municipiul Miercurea-Ciuc, reședința unui județ care a cunoscut in ultimii ani profunde și rapide transformări economico- sociale. s-a desfășurat, intr-un climat de vibrant patriotism și înaltă responsabilitate comunistă, Conferința organizației județene de partid Harghita. La începerea lucrărilor conferinței, tovarășul Iosif Uglar, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a transmis delegaților și invita- ților si, prin ei. comuniștilor, tuturor oamenilor muncii români și maghiari, care trăiesc și muncesc în strînsă unitate și frăție pe meleagurile harghite- ne, un călduros salut din partea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a secretarului general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu. felicitări pentru rodnica activitate pentru îndeplinirea prevederilor cincinalului în curș, precum și urări de noi succese pentru continua prosperitate și înflorire a județului, pentru un aport sporit la dezvoltarea întregii țări.Prezentînd un bilanț sintetic al realizărilor obținute de oamenii muncii din județ — realizări ce se concretizează în faptul că întreaga producție a anului 1938 se obține acum în mai puțin de cinci zile și că în 1979 se va da pentru întîia oară o producție industrială de peste 10 miliarde lei, cu un an înainte de termenul programat — darea de seamă, prezentată de tovarășul

Iosif Szăsz, prim-secretar al co- mițetului județean de partid, a ‘abordat în spirit critic si autocritic activitatea de ansamblu a organizației județene de partid pentru înfăptuirea obiectivelor economico-sociale.în cadrul dezbaterilor, cei 26 de vorbitori s-au referit la o multitudine de aspecte majore din activitatea organelor și organizațiilor de partid, trăsătura definitorie a intervențiilor con- stituind-o analiza temeinică a muncii comuniștilor în vederea realizării exemplare a sarcinilor complexe trasate de Congresul al XI-lea al partidului. Vorbitorii au evocat cu îndreptățită mîndrie progresele remarcabile obținute în dezvoltarea județului, care au asigurat creșterea substanțială a nivelului de trai material șl spiritual al tuturor oamenilor muncii, români și maghiari. S-a conturat astfel imaginea unor revelatoare înfăptuiri, din care consemnăm : pe primii trei ani ai actualului cincinal, ritmul mediu anual de creștere a producției industriale a fost de . 14 Ia sută, superior creșterii medii înregistrat pe ansamblul economiei naționale : în această perioadă s-a realizat o producție suplimentară de 1,1 miliarde lei; în agricultură, creșterea medie anuală a producției a fost de 11,6 la sută ,pe primii trei ani, fată de media anuală obținută în perioada 1971—1975 : în a- ceastă perioadă, investițiile însumează aproape 4,5 miliarde lei : au fost create aproape 10 500 noi locuri de muncă, din care 5 700 în industrie ; au fost construite din fondurile și cu sprijinul statului aproape 7 000 de apartamente, iar populația a realizat peste 1 500 de locuințe.în același timp, au fost criticate cu fermitate manifestările de formalism și rutină, tendințele de automultumire care se mai regăsesc la unele organe și organizații de partid. Virgil Boac, directorul C.P.L. Toplița, muncitoarea Kineses Iren, de la Fabrica de încălțăminte Cristuru Secuiesc. Lendeczki Jănos, maistru miner la întreprinderea minieră Bălan, și alții s-au referit la necesitatea folosirii la maximum a spațiilor și capacităților de producție, valorificării integrale a tuturor resurselor din întreprinderi.La rîndul lor. tovarășii Teodor Lâszlâ, secretarul Comitetului comunal de partid Sînsimion, 
Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 

ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 
secretar general al partidului

Forumul comuniștilor harghiteni, exprimind sentimentele 
tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, români și 
maghiari, a primit cu deosebită satisfacție și a aprobat, 
asemenea întregului popor, hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din iulie a.c. de a propune realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului.

Dînd glas voinței și sentimentelor' comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii din județul nostru, ne exprimăm și in această 
împrejurare, cu deplină satisfacție și profundă recunoștință, 
aprobarea deplină față de proiectele de documente ale Con
gresului al XII-lea, care deschid o perspectivă nouă în dezvol
tarea armonioasă a județului Harghita, ca de altfel a tuturor 
zonelor țării, dovadă grăitoare a preocupării statornice a parti
dului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru a înfăptui neabătut politica statornică a partidului pri
vind deplina egalitate intre toți cetățenii patriei, fără deosebire

Molnăr Imre, președintele C.A.P. Tușnad, insisting asupra necesității sporirii producțiilor în agricultură, au arătat importanta mobilizării întregii populații de la sate la gospodărirea mai rațională a pajiștilor naturale. în legătură cu îmbunătățirea stilului si metodelor muncii de partid, vorbitorii Buzăs Bla- ziu, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Miercu- rea-Ciuc, Toader Bendris. secretar al Comitetului orășenesc de partid Toplița, Szabo Emeric, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Odorheiu Secuiesc, Ferencz Ana, prim-secretar al Comitetului județean Harghita al U.T.C., au relevat însemnătatea prezentei activiștilor de partid acolo unde se hotărăște în mod concret soarta planurilor de producție. De o deplină aprobare s-au bucurat recentele propuneri privind extinderea rolului Frontului Unității Socialiste în ansamblul vieții politico-soclale.Pe baza dezbaterii proiectelor de documente pentru Congres, a propunerilor făcute în vederea intensificării activității pentru realizarea exemplară a sarcinilor, a fost adoptată Hotărirea conferinței județene de . partid, care prevede, printre altele: în industrie — canalizarea energiilor tuturor oamenilor muncii pentru realizarea planului si angajamentelor asumate pînă la sfîrșitul anului 1980, precum și pentru înfăptuirea obiectivelor 

ce vor fi trasate de Congresul al XII-lea al partidului ; în a- griculturâ — efectuarea unor lucrări de desecare pe o suprafață de 5 309 ha, iar pe 23 000 ha, a unor lucrări de combatere a eroziunii ; în domeniul muncii politico-ideologice și cultural- educative se va desfășura o activitate susținută, pentru cultivarea sentimentelor de demnitate patriotică, unitate și frăție între toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate.Participanții la conferință au adoptat, într-o atmosferă de e- moțioaantă însuflețire, o TELEGRAMA ADRESATA C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care se exprimă, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, români și maghiari, de pe plaiurile Harghitei, deplina adeziune la întreaga politică internă și externă a statului nostru, la documentele programatice ce urmează să fie supuse dezbaterii și aprobării înaltului forum al comuniștilor, dîndu-se glas angajamentului de a nu precupeți nici un efort, de a-și aduce întreaga contribuție la înfăptuirea mărețelor sarcini ce vor jalona mersul ascendent al patriei în anii ce vin, spre binele întregului nostru popor, strîns unit in jurul partidului, al secretarului său general.
Totodată, conferința a ex

primat cu putere adeziunea și 
aprobarea deplină a comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii 
din județ față de conținutul și 
orientările documentelor Con
gresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român, precum și ho
tărîrea lor fermă de a acționa 
neobosit, cu toată dăruirea și 
pasiunea revoluționară, pentru 
transpunerea neabătută în 
viață a acestora, contribuind 
astfel cu toate forțele la ridi
carea pe noi trepte de progres 
și civilizație a României so
cialiste.

Cu deosebită însuflețire, dele
gații la conferință, adueîndu-și 
la îndeplinire mandatul încredin
țat de organizațiile de partid, 
de colectivele oamenilor muncii 
pe care le reprezintă, au adop
tat o Hotărîre prin care expri
mă voința arzătoare ca tovară
șul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales secretar general al 
partidului.

de naționalitate. Conferința organizației |udețene propune 
și susține realegerea de către Congresul partidului in funcția 
supremă de secretar general al partidului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, comunistul care aduce o inestimabilă contribuție 
ia făurirea destinului nou al patriei, la crearea condițiilor ca 
poporul român să trăiască demn și liber in patria ce și-o 
edifică in conformitate cu năzuințele și aspirațiile sale vitale, 
văzind in realegerea sa garanția sigură a înfăptuirii neabătute 
a programului partidului, a înaintării ferme a scumpei noastre 
patrii pe calea progresului și civilizației socialiste și comuniste,

CANDIDATII PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Dâvid Albert, Toader Bcndriș, Imre Molnâr, Costică Porime, 
Attila Arpăd Răcz, Iosif Szăsz, Iosif Uglar.

ILFOV
In prezența delegaților din toate localitățile județului s-au desfășurat într-un climat de fermă angajare partinică lucrările Conferinței organizației județene Ilfov a P.C.R. Luind cuvîntul la deschiderea lucrărilor, tovarășul Ilie Rădulescu, secretar al C.C. al P.C.R., a transmis participanților salutul Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, calde felicitări pentru rezultatele dobîndite in perioada care a trecut de la conferința județeană precedentă, precum și urarea de a repurta noi și importante succese în toate domeniile construcției socialiste în cinstea marelui eveniment din viața partidului și a țării — Congresul al XII-lea al P.C.R.Sintetizînd în mod analitic, cu un pronunțat spirit critic și autocritic, principalele concluzii desprinse din activitatea organizației județene de partid în ultimii cinci ani, tovarășul Vasile Mușat, prim-secretar al comitetului județean de partid, a reliefat atît progresele realizate în cele mai diverse sfere ale vieții economico-sociale, cit și deficiențele existente încă, precum și căile de înlăturare a acestora. Amploarea transformărilor înnoitoare realizate pe meleagurile Ilfovului este ilustrată de creșterea producției globale industriale cu 14,3 la sută anual în acest cincinal, ca și de faptul că în perioada 1976—1978 s-au obținut în medie anual 1,4 milioane tone cereale față de 1,1 milioane tone în cincinalul anterior.Dezbaterile au reliefat eforturile depuse de organizațiile de partid, de colectivele de oameni ai muncii din orașele și satele județului pentru a ttans- pune în viață sarcinile trasate de Congresul al XI-lea. în cursul discuțiilor au fost subliniate efectele pozitive ale politicii partidului de repartizare armonioasă a forțelor de producție in toate zonele țării, ilustrate grăitor de faptul că, în actualul cincinal, județul Ilfov, beneficiază de investiții de peste 20 miliarde lei. Referindu-se la sarcinile care decurg din proiectul de plan în profil teritorial, delegații Stoian Stoian, prim-secretar al Comitetului municipal Giurgiu al P.C.R., Anica Șerban, tehniciană la „Avicola" Mihâi- lești, și Ion Burtea, directorul I.S.C.I.P. Ulmeni, au accentuat necesitatea sporirii preocupărilor privind valorificarea superioară a resurselor umane și materiale, a amplasării în zonele mai puțin dezvoltate a unor unități economice de dimensiuni mai reduse.Dezbaterile au reliefat — prin cuvîntul tovarășilor Ioana Iosif, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de conserve Oltenița, Ion Cristea, directorul Șantierului naval Oltenița, Nicolae Matei, prim-vice- președinte al consiliului popular județean — imperativul creșterii continue a forței de în- rîurire și mobilizare a activității politico-organizatorice a organizațiilor de partid, criteriul esențial de apreciere al acesteia constituindu-1 rezultatele practice, în primul rînd stadiul îndeplinirii sarcinilor de plan. în contrast cu evidențierea experienței valoroase a multor organizații de partid, printre care cele de la întreprinderea de construcții de nave și piese turnate Oltenița, întreprinderea de ferite Urziceni, textila „Dunăreană" Giurgiu, unde au fost realizate progrese substanțiale pe planul creșterii eficienței economice, tovarășii Iuliana Tănase, secretar al Comitetului orășenesc de partid Urziceni, Aurel Brașov, directorul schelei Cartojani, au adus critici îndreptățite manifestărilor de formalism care mai dăinuie în stilul de muncă al unor organizații de partid, în activitatea 

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar generai al partidului
Dînd expresie hotărîrii organizației județene de partid, voin

ței și sentimentelor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii 
din Ilfov, participanții la conferința județeană, in unanimitate 
și cu deplina,, conștiință a răspunderii partinice și patriotice 
ce le revine, încredințează delegaților la Congresul al XII-lea 
al P.C.R. mandatul ferm de a susține realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de secretar generai al 
partidului. Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la cel 
de-al XII-lea Congres în funcția de secretar general ai parti
dului reprezintă pentru toți locuitorii județului ilfov, ca și pen
tru întregul nostru popor, expresia înaltei aprecieri a calități
lor sale de eminent conducător comunist și om de stat, de 
patriot șl revoluționar înflăcărat, militant de frunte al mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, personalitate marcantă 
a lumii contemporane, care și-a dedicat întreaga viață fericirii 
și prosperității poporului român, înfloririi patriei, cauzei păcii 
și socialismului.

Conștienți că de întărirea continuă a rolului conducător al 
partidului în opera de construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate depind realizarea marilor obiective aflate 
în fața poporului nostru, înfăptuirea însuflețitoarelor programe- 
directivă ce vor fi adoptate de Congresul al XII-lea, conside
răm drept o necesitate istorică prezența în fruntea partidului 
a conducătorului care este arhitectul și, totodată, sufletul viu 
al politicii de înflorire a României socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

CANDIDATII PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Ion V. Cristea, Gheorghe Cristescu, Marcel Dobra, Marin 
Enache, Lucian Ionescu, Stelian Ionescu, Ștefan Manea, Nicolae 
Matei, Angelo Miculescu, Tiberiu Murcșan, Vasile Mușat, Ion 
Necula, Ilie Rădulescu, Gheorghe Roșu, Virgil Teodorescu, Ion 
Vermeșan, Ștefan Voicu.

lor politico-educativă, ceea ce s-a reflectat în deficiențele manifestate în domeniul disciplinei muncii, precum și in utilizarea mașinilor și a timpului de lucru la întreprinderea de ambalaje și piese de schimb pentru agricultură și industria alimentară Buftea, Filatura Balotești.In cadrul lucrărilor conferinței a fost subliniată, totodată, de către tovarășii Stanca Bănică, secretar al Comitetului comunal de partid Ion Roată, Victor Cojoacă, președintele consiliului unic agroindustrial Frăsinet, Victor Ghidarcea, secretar al comitetului județean de partid, necesitatea îmbunătățirii substanțiale a activității organizațiilor de partid de la sate, spre a se asigura obținerea unor producții agricole superioare, apropiindu-se de nivelul atins în I.A.S. Urziceni, Afumați, Chirnogi, în C.A.P. Gur- bănești, Frăsinet, Gîrbovi.Delegații au aprobat în unanimitate Hotărîrea conferinței județene de partid, în care se prevede, între altele : în industrie — în centrul activității se va situa munca politică și organizatorică consacrată îndeplinirii exemplare a indicatorilor de plan pe întregul cincinal, creîndu-se condiții ca în anul 1980 sarcinile ce revin județului să fie depășite, la producția globală industrială, cu cel puțin 300 milioane lei, iar la producția netă cu circa 100 milioane lei ; în agricultură —. se vor asigura dezvoltarea șl folosirea rațională a bazei tehnico- materiale, organizarea temeinica a i.muncii, întărirea ordinii și disciplinei, astfel ca la finele actualului cincinal să se obțină o producție agricolă în valoare de 11.8 miliarde lei, iar in anul 1985 de 15.7 miliarde lei ; în domeniul ridicării nivelului de trai — se. va asigura creșterea cu 33 la sută in anul 1985, față de 1980. a aprovizionării populației cu mărfuri alimentare.Prin aplauze prelungite a fost adoptată o TELEGRAMA ADRESATA C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. în care se exprimă hotărîrea fermă a celor peste 78 000 comuniști, a tuturor locuitorilor județului de a înfăptui exemplar hotărîrile ce vor fi adoptate de cel de-al XII-lea Congres al I’.C.R. in vederea înaintării României pe calea socialismului și comunismului. însuflețiți de minunatul dumneavoastră exemplu, de luminoasele și mobilizatoarele perspective definite in documentele Congresului al XII-iea — se arată în telegramă — delegații Ia Conferința organizației de partid a județului Ilfov, toți comuniștii și ceilalți oameni ai muncii din județ vă asigură, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că iși vor consacra întreaga energie creatoare făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și comunismului în România, bunăstării și fericirii întregului popor.
Intr-o atmosferă de puternica 

însuflețire, delegații la conferin
ță au exprimat adeziunea una
nimă la documentele Congresu
lui al XII-lea, evidențiind deose
bita lor importanță pentru acce
lerarea progresului economico- 
social multilateral al României 
pe calea socialismului și comu
nismului.

Participanții la conferință au 
stabilit — într-o atmosferă de 
vibrantă manifestare a unității 
de nezdruncinat in jurul parti
dului — ca delegații pe care 
i-au ales la Congres să sus
țină realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al partidu
lui, ca o garanție a continuită
ții marilor succese dobîndite 
în opera de construcție socia
listă și au adoptat in acest sens 
o Hotărire.
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CONFERINȚE
ALE ORGANIZAȚIILOR 
JUDEȚENE DE PARTID 

MEHEDINȚI
Desfășurată în ambianța de viguros elan creator cu care întreaga noastră națiune se pregătește să intîmpine marele forum al comuniștilor — Congresul al XII-lea — Conferința organizației județene Mehedinți a P.C.R. s-a constituit, prin aprofundarea temeinică a tuturor laturilor activității politice și economico-sociale, intr-un moment de referință în viața județului. Luind cuvintul in deschiderea conferinței, tovarășul Ion Ioniță, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a transmis participanți- lor, tuturor oamenilor muncii din Mehedinți un cald salut tovărășesc din partea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, felicitări pentru spiritul de răspundere cu care locuitorii județului, în frunte cu comuniștii, acționează în vederea înfăptuirii sarcinilor șl obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea, a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, urări pentru amplificarea in viitor a rezultatelor actuale.Darea de seamă, prezentată de tovarășul Iulian Ploștinaru, prim-secretar al comitetului județean de partid, situind în centrul atenției activitatea organelor șl organizațiilor de partid orientată cu precădere spre îndeplinirea prevederilor actualului cincinal, a relevat, printre altele, că în acest an se va realiza o producție industrială cu 48 la sută mai mare față de 1975. Au fost analizate, totodată, în spirit critic și autocritic, neajunsurile ce s-au manifestat, căile și mijloacele menite să ducă la continua perfecționare a activității în toate sectoarele.Dezbaterile — in Cadrul cărora au luat cuvintul 25 de vorbitori — s-au caracterizat prlntr-un profund Spirit de lucru, combativitate și responsabilitate comunistă : s-au făcut numeroase propuneri care vizează îmbunătățirea muncii prin accentuarea, cu deosebire, a laturilor calitative, atit în ceea ce privește conducerea întregii activități economico-sociale, cit și realizarea efectivă a sarcinilor ce revin județului, fiecărui colectiv de muncă în parte. In lumina acestor cerințe, o parte însemnată din vorbitori, printre care Ion Cazacu, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Drobeta-Turnu Severin, Constantin Ghenciu, maistru la șantierul naval din Drobeta-Turnu Severin, Virginica Hoară, secretara comitetului de partid de la întreprinderea de industrializare a cărnii, și alții au evidențiat preocuparea organelor și organizațiilor de partid, consiliilor oamenilor muncii pentru creșterea eficienței economice, insis- tind, în principal, asupra necesității intensificării eforturilor pentru sporirea mai accentuată a productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale, a consumurilor specifice, ridicarea nivelului tehnic al producției și aplicarea, pe scară largă, a cuceririlor revoluției tehnico-ști- ințifice. O atenție deosebită s-a acordat, in dezbateri, activității de investiții, domeniu în care, după cum au subliniat în cuvintul lor comuniștii Petre Mike, secretarul comitetului de partid de la sistemul hidroenergetic de navigație „Porțile de Fier II“, Vasile Bacalu, directorul întreprinderii de vagoane, Marius Cojocaru, prim-vicepreședinte al Consiliului popular județean, există o serie de rămineri în urmă, pentru a căror recuperare se impune o mai intensă mobilizare a forțelor. Totodată, un șir de vorbitori au adus în discuție aspecte majore legate de dezvoltarea producției agricole, de creșterea randamentelor în toate sectoarele.Subliniind că munca politico- ldeologică pentru formarea omului nou are un rol hotărîtor în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, mai

mulți vorbitori — Anghel Băr- buț, secretarul comitetului de partid de la Combinatul de celuloză și hirtle, Mina Știrbu, secretara comitetului de partid de la întreprinderea de confecții „Porțile de Fier", Constantin Bădița, președintele C.A.P. Salcia, Iacob Dumitrașcu, secretarul comitetului orășenesc de partid Baia de Aramă — au făcut propuneri privind ancorarea mai puternică a acesteia in problemele specifice ale fiecărei unități din industrie și agricultură, în vederea mobilizării tuturor cetățenilor județului la înfăptuirea exemplară a sarcinilor actualului cincinal și a hotărirl- lor ce vor fi adoptate de Congresul al XII-lea al partidului.A fost adoptată o Hotărîre a conferinței județene, în care, printre altele, se prevede : în domeniul economiei județului — folosirea cu maximă eficiență a fondurilor fixe productive, organizarea mai bună a producției și a muncii, extinderea mecanizării și automatizării, a lucrului la mai multe mașini, reducerea costurilor de fabricație cu 8,1 la sută în 1985 față de 1980, înnoirea și modernizarea mai accentuată a producției, îndeosebi pe baza concepției proprii ; in domeniul muncii de propagandă — măsuri concrete pentru organizarea unei activități susținute pentru mobilizarea tuturor oamenilor muncii la transpunerea în viață a sarcinilor și obiectivelor adoptate de Congresul al XII-lea.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la conferință au adoptat o TELEGRAMA ADRESATA C.C. AL P.C.R., tovarășului nicolae CEAUȘESCU, în care se arată, printre altele, că. mobilizați de prețioasele indicații și îndemnuri date de secretarul general al partidului cu prilejul vizitelor de lucru, comuniștii, oamenii muncii din acest colț de țară, holărîți să realizeze o calitate nouă, superioară, in toate domeniile, militează cu abnegație pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, adăugind la bilanțul activității împliniri tot mai importante printre care faptul că, la 1 noiembrie. 11 unități industriale au realizat sarcinile ce le-au revenit pe cei patru ani ai cincinalului, iar la nivelul județului s-a obținut suplimentar o producție industrială de peste 120 milioane lei. Oamenii muncii din județ în frunte cu comuniștii — se arată în telegramă — sînt ferm hotărîți să traducă nestrămutat in viață cutezătoarele Programe-directivă ce vor fi adoptate' de Congresul partidului.
Participanții la conferință au 

reafirmat și cu acest prilej, in 
numele comuniștilor, ci tuturor 
oamenilor muncii din județul 
Mehedinți, deplina adeziune la 
documentele programatice ce 
vor fi supuse spre dezbatere și 
adoptare Congresului al XII-lea 
al P.O.R., reliefînd faptul că 
toate prevederile lor, menite a 
asigura o dezvoltare impetu
oasă a tuturor sectoarelor vie
ții economico-sociale și a tutu
ror zonelor patriei, sînt în 
concordanță cu aspirațiile și 
interesele fundamentale ale în
tregului nostru popor.

Exprlmînd sentimentele pro
funde ale comuniștilor, ale tu
turor locuitorilor Mehedințiului, 
manifestate entuziast cu pri
lejul adunărilor și conferințeloi 
de dări de seamă și alegeri, 
participanții la conferință au 
subliniat cu pregnanță că reale
gerea tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu ca secretar ge
nerai al partidului reprezintă, 
pentru întregul nostru partid, 
pentru întregul nostru popor, 
chezășia viitorului său luminos: 
în acest sens a fost adoptată o 
Hotărîre a conferinței.

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicoiae Ceaușescu să fie reales 

secretar general al partidului
Adine implantată în realitățile construcției socialiste din 

România, gindirea social-politică și economică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu reprezintă una dintre cele mai originale 
contribuții aduse la dezvoltarea gîndirii revoluționare contem
porane, la îmbogățirea cu teze și concluzii autentic revolu
ționare a tezaurului socialismului științific, a patrimoniului 
cunoașterii și creației istorice contemporane.

Dînd glas gîndurilor și sentimentelor de aleasă dragoste șl 
profund devotament pe care comuniștii mehedințeni, toți 
locuitorii acestui minunat colț de țară românească le nutresc 
față de Partidul Comunist Român, față de secretarul său ge
neral, noi, participanții la Conferința organizației județene de 
partid Mehedinți, ne unim glasul cu cel al întregului partid, al 
întregii națiuni și ne exprimăm voința ca, la Congresul al 
XII-lea al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 
în înalta funcție de secretar general al partidului, fiind convinși 
că prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului 
și statului nostru constituie chezășia succeselor noastre 
viitoare, a progresului neîntrerupt, multilateral al României 
socialiste.

CANDIDATII PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Elena Catrina, Silviu Curticeanu, Gheorghe Dolgu, Virgi
nica Hoară, Ion Ioniță, Corneliu Mănescu, Constantin Pândele, 
Patru Păun, Iulian Ploștinaru, Mitrana Predescu.

teatre
• Teatrul Național București
(sala mică) : Gaițele — 19,30,
(sala Atelier) : Fata din Andros 
— 19.
• Filarmonica „George Enescu* 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic dedicat „Zilelor culturii so
vietice*. Dirijor : DMITRI KI- 
TAENKO. Solist : VICTOR PlKAI- 
ZEN (U.R.S.S.) — 20.
• Radioteleviziunea Română (str 
Nuferilor) • Concert simfonic ; 
Dirijor : Paul Popescu — 20.

CONGRESUL
să anime toate domeniile de creație, 

întreaga activitate educativa!
cunoaștem Puterea cuvîntului

decit drumulSub aurora Congresului al XII-lea al partidului, trăind intr-un climat general în care energiile întregii noastre țări sint concentrate intr-un proces de transformare a acumulărilor cantitative în acumulări calitative, sîntem zilnic participanți și martori la Înnoiri de structură petrecute în (activitatea colectivelor de muncă, potrivit unui riguros, și complex program inițiat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. în acest proces, profund revoluționar, menit să ridice la înalte cote valoarea a tot ce producem, sint perfecționate sisteme de organizare și tehnologii, sînt modificate, urjeori din temelii, concepții ț ' • și mentalități. |Și iată, in ' ce urmează, fapt prin „temperatura rală", și de întreaga activitate a tiv o _care ne vorhpa, inginerul Nicolae Lungoci, directorul întreprinderii de confecții din Focșani, părea că pentru prima oară acum încerca să cuprindă, intr-o viziune sintetică, datele unui proces care, departe de a se fi încheiat („procesul perfecționării nu se încheie niciodată pentru cei care organic nu suportă mediocritatea și stagnarea" — spunea tot el amintind un binecunoscut principiu). a trecut totuși în zonele succesului.— înțeleg că s-a dat aici un soi bătălie mută...— Chiar mută n-a fost. Pentru uneori mentalitatea împăcării puținul, cu măruntul, cu pasul nevolnic, atunci cind este deranjată din țițînile ei, în care se ține strașnic, face mult tapaj și multă gălăgie.— Ca metaforă, e perfect. Dar... mai concret ?— Imaginați-vă : o fabrică nouă, frumoasă, bine înzestrată tehnic pentru stadiile de atunci, croită pentru o producție industrială de mare complexitate și randament, dar in care tehnologiile moderne erau complet ignorate și se lucra ca la... cooperativă. Cind am fost numit aici, am zis că lucrurile trebuie atacate frontal. Că nu era timp de menajamente. Primul gest : m-am dus la centrală și am cei'ut să ni se dea comanda cea mai grea, confecții dintre cele mai complicate. Cei de la centrală m-au privit ca pe unul ce nu-i întreg la minte. „Ce vrei să demonstrezi cu asta ?“ m-au întrebat. „Ceva foarte simplu : că se poate", le-am răspuns. Am obținut comanda. Și apoi altele și altele. Vă puteți imagina ce a fost aici dacă înainte de asta,, cind la o confecție se schimba doar poz|Jia unui buzunar curgeau la comitetul de partid. Obstrucțiile nu erau din partea muncitorilor. înverșunați erau unii conducători ai formațiilor de muncă, ai atelierelor și secțiilor. Comoditatea lor era deranjată. Aveam ginereștl care se am început...între măsurile liul oamenilor muncii, de organizațiile de partid pentru introducerea unui suflu înnoitor a fost și organizarea unor cursuri de reciclare profesională. Unii deschis, alții mai pe ocolite s-au arătat... ofensați. Cum, adică, ei, care au diplome și vechime, să mai învețe ? Să mai pună mina pe carte ? La comitetul de partid ni s-a spus acum că discuții pe această temă au fost destule, dar că față de hotărirea luată nu s-a cedat un pas. Și odată începută, învățătura a prins rădăcini. Că și în privința asta, pofta vine mineînd. Mai concret, procesul înnoirilor și, prin asta, al succeselor i-a antrenat pe foarte mulți dintre cei care se simțiseră inițial deranjați din liniștea lor.— Ca s-o scoatem la capăt cu acele prime comenzi complicate — istorisește mai departe directorul — am adunat pe o linie de producție pe cei mai pricepuți muncitori. Le-a plăcut. Le-a plăcut tocmai faptul că se spărgeau rutina și monotonia, că le era și lor solicitată ambiția profesională, că puteau să facă proba

• Opera Română : Seară Bizet-» 
Vivaldi-Prokofiev — 19.
• Teatrul de operetă : My Fair 
Lady —- 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Grădina Icoa
nei) : Furtuna — 19.30.
• Teatrul Mic : Nu sînt Tumul 
Eiffel — 19,39.
• Teatrul ,,Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Idioata — 19,30, (sala 
Studio) : Inele, cercei, beteală — 
19.
• Teatrul. Giulești (sala Majestic): 
Dragă mincinosule — 19,30, (sala 
Giulești) : Haina cu două fețe — 
19,30.

în sus"măiestriei pare — ca să fim drepți — în unii cam adormise. Soluție de moment. Căci adunîndu-i pe cei mai buni intr-un loc, am dezechilibrat celelalte sectoare. Pe măsură însă ce aici am izbutit să pregătim pe alții, cei „împrumutați" se întorceau la vechile lor locuri de muncă. Dar erau acum alții. Treziți la viață ; trăiseră, respiraseră aerul de altitudine al înaltei profesionalități și nu mai consimțeau să reintre în aerul stătut de mai înainte. Au devenit fermenți morali ai noului.Mai des și mai intens, problemele atitudinii față de muncă, intoleranța
2-s

cu rezonanță în inimi,

cele un care mo- aici
s;’

unui colec- muncitoresc smulgere adin realizat un salt, obișnuință. Cel

decăcu

oar poziția reclamațfile
chiar și cadre in- plafonaseră. Cu eihotărî te de consi-

In cinsteaforum al comuniștilorLa Galeriile Uniunii artiștilor plastici din Tg. Mureș s-a deschis o expoziție de arhitectură și sistematizare organizată de consiliul popular municipal șl filiala Mureș a Uniunii arhi- tecților din Republica Socialistă România. Sint expuse planșe, machete. fotografii, ilustrind cele mai importante realizări și proiecte în construcții și urbanistică. (Gh. Giurgiu).
• Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
lăptarul — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Boema rtde, 
cîntă și dansează — 19,30. (sala 
Victoria) : Costică, ne vede lu
mea ! — 19.30.
O Teatrul „Ion Vasllescu* : Buni
ca se mărită — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română* (în sala clubului 
I.C.T.B.) : Așa se cîntă pe la ndi
— 15.
• Teatrul „Ion Creangă* : Scufița 
cu trei iezi — 9,30.
• Circul București : Olimpic circ
— 19,30.

față de mentalitatea pasului pe loc au devenit teme de predilecție ale adunărilor generale de partid, de U.T.C., de sindicat. în procesele verbale ale acestor adunări se păstrează, de exemplu, cazul unui maistru care fusese la început obiectul unor critici repetate pentru atitudinea nu tocmai receptivă față de schimbările ce se cereau. Dar care, după doi ani, era nelipsit printre cei care sesizau că, în unele privințe, tehnologiile moderne, sistemele noi de organizare se înrădăcinează destul de încet. Avea sau n-avea dreptate, important e că. în conștiința lui se înrădăcinase un nou l'el de a gindi. Episodul este reprezentativ pentru tot ce s-a petrecut aici în acest interval. Dar să ascultăm mai departe :— între timp, cu ferestrele deschise către nou, ne-am format cadre tehnice tinere, cu gustul lucrului bine gîndit și făcut. Și care știau să muncească. Am primit mulți absolvenți de facultate pe care nu i-am mai lăsat să-și piardă vremea. Din prima zi i-am pus în contact direct cu problematica producției, cu o răspundere fermă, cu sarcina îmbunătățirii unei tehnologii, a creației directe. Am scos din ei specialiști cu o minte vie, cu un interes mereu nestins pentru tot ce e nou și de nivel superior in domeniul nostru.

se

Orice istoric riguros al ultimilor cincisprezece ani va consemna un fapt de domeniul evidenței, anume acela că in această perioadă s-au adîncit enorm cunoașterea și studiul valorilor spirituale românești ale trecutului, mai mult decit în orice perioadă echivalentă a rale, tabil mai ... preajma XII-lea al partidului, că a- ceastă politică de recuperare a trecutului neutru se datorează concepției revoluționare, profund științifice a partidului, a secretarului său general, viziunii sale înnoitoare ce și-a pus pecetea pe toate_ domeniile de activitate, acest unghi de cutul cultural, are veritabil, umanist, se constituie tr-un sprijin progresului, pe umerii cum zicea, să ne înălțăm prezentul și să scrutăm viitorul". în acest sens, partidul nostru nu poate avea despre tradiție o viziune muzeistică, prin urmare statică, ci una funcțională. O înțelegere, con- și fecundă, di- cel mai auten- patriotism, pe care-1 echivalăm, in acest context. cu conștiința vie a marilor noastre valori și încrederea in capacitatea noastră creatoare, s-a manifestat cu cele mai benefice consecințe in anii din urmă. îndemnul permanent al secretarului general al partidului de a prelua din trecut tot ceea ce este valoros, rostit cu atitea prilejuri, a fost un stimulent fecund pentru toți cei care lucrează în edituri, în universități, in institute de cercetare, in presa literară. Ceea ce a asigurat realizările, fără precedent, ale acestui domeniu a fost, înainte de orice, baia largă, de masă, a noii epoci de cultură, fapt care a dus la un interes general în proporții aproape neverosimile, față de creația literar- artistică. A apărut un pu

istoriei noastre cultu- Este un fapt incontes- ce trebuie amintit, cu seamă acum, in Congresului al

Privit din vedere, train ceea'- ce înaintat și _ 1. în- puternic al Căci „urcați lui zdraveni, cred, Iorga,
dinamică, asemenea structivă rijată de tic

• Teatrul Țăndărică : Anotimpu
rile mlnzului — 17.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
A treia țeapă — 19,30.

cinema
• 39 de trepte î SALA PALATU
LUI — 17,15; 20, SCALA — 13,30; 
15.45; 18,15; 20.30, FESTIVAL —

z13,15; 15.45; 18.15; 20,45, FAVORIT
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.15.
• Cinci seri — In cadrul „Zilelor

— Iertați-mă, dar, așa cum istorisiți dumneavoastră, pare simplu, pare că totul a mers aproape de la sine. Că a fost de ajuns o idee...— Nu o idee, nu o simplă idee. Ci o concepție, un fel nou de a gindi despre muncă.— Tocmai. Iar o concepție nouă, mal ales cind trebuie s-o disloce pe alta, nu-și face loc cu una, cu două.— E adevărat. Dar aici ar fi multe de povestit. O infinitate de întîm- plări mărunte, discuții, confruntări directe... De exemplu : orice măsură, orice idee de reorganizare a unui flux, de schimbare a unei tehnologii trebuia nu numai să poarte girul conducerii colective a întreprinderii, dar să se și pună în aplicare prin contribuția și acțiunea concretă a factorilor de conducere. Perfect. Discutam, dezbateam toate ideile noi, stabileam amănuntele, hotărâm. Dar cind să se treacă la aplicare... De ce ? Cel mai frecvent răspuns : „E ?reu, măi frate, ce zici dumneata.n definitiv, lasă că se poate și fără chestia asta". „Bine, dar atunci cind am discutat în colectiv, ați fost de acord..." ceva...".- Șl capăt ?— Nu menea mentalități, vinse pentru că altul era felul de a gindi al comuniștilor, dar și al celor mai mulți dintre nemembrii de partid. Că noi nu cunoaștem decit drumul în sus.Ceea ce s-a petrecut în colectivul de care vorbim e doar o exemplificare din sute și mii de acțiuni energice, inițiate și conduse de organizațiile de partid din toată țara, și care, de Ia un congres la altul al partidului, au jalonat marile prefaceri ale acestor ani luminați de spiritul comunist, revoluționar. Spiritul pe care îl regăsim cu și mai apăsate accente- în documentele ce vor fi t supuse dezbaterii și aprobării Congresului al XII-lea.
Mihai CARANFIL 
Dan DRAGULESCU

•Z-:

„Ei, da, în ședință e alt- Vedețl mentalitatea ?totuși, cum ați scos-o lane puteau trage înapoi ase-Ele au fost în-

blic cititor de ordinul milioanelor, greu de satisfăcut, care devorează literalmente tiraje uriașe, insațiabil. Se fenomen, invidiat alte țări, mancierpoet chiar, tipărit in peste o sută de mii de exemplare, să se epuizeze in citeva zile și Întrebarea care se pune este aceea de a ști cind vom putea face față

petrece la noi un admirabil in sine, de scriitori din anume ca un ro- contemporan. un

indiferent de limba
în care este rostitNe aflăm la sediul Aso

ciației scriitorilor din 
mișoara. De două ori 
lună, se întrunesc 
membrii cenaclului de 
ba germană „Adam 
ller-Gutenbrunn". O 
mafie, o activitate specială 
in această lună, în aceste 
zile premergătoare , 
de-al XII-lea Congres 
partidului, f 
ale faptelor 
potențate de 
ment.

Alături de 
mâni, maghiari și sirbi, oa
menii j de litere de limba 
germană din Banat intim- 
pină și ei lucrările . a- 
cestui forum al comuniști
lor, al întregului popor, cu 
creații adine ancorate in 
realitatea României socia
liste, cu opere 
din tradițiile 
revoluționare 
comune, ale naționalității 
din care fac parte.

Iată în acest sens relata
rea elocventă a poetului și 
publicistului Nikolaus ~ 
wanger, conducătorul 
mos al cenaclului : 
propunem promovarea 
literaturi valoroase, izvori- 
te din realitatea vieții con
temporane, a unei lite

raturi pătrunse de respon
sabilitatea etică si estetică 
a artistului-cetătean. Ne 
preocupă, de asemenea, 
studierea și restituirea u- 
nor creații majore ale 
moștenirii noastre cultura
le. Din cenaclul de limbă 
germană din Timișoara, 
cu o frumoasă tradiție de 
30 de ani, fac astăzi parte 
scriitori consacrați și debu- 

prozatori,

Ți
pe 

aici 
lim- 
Mii- 
anl-

celui i al 
in aceste zile 
si gindurilor 
marele eveni-coZepii lor ro

inspirate 
înălțătoare, 

ale patriei

tanti, poeți si

va citi batîia oară un autor sau altin. Astfel că registrul editorial este bogat și diferențiat, de la edițiile de referință academice, prevăzute cu un aparat abundent de note, pină la textele din „Biblioteca școlarului", editate cu scopul inițierii elementare in lectura literară. între aceste limite putem enumera o serie de colecții de circulație, al căror rol în popularizarea sau asimilarea

Ber- 
ini-
„Ne 
unei

dramaturgi, critici ti isto
rici literali. In afara ședin
țelor de lucru, cenaclul a 
organizat intîlniri cu citi
torii din întreprinderi si in 
cămine culturale, șezători 
Si acțiuni literare cu parti
ciparea vie a muncitorilor si 
țăranilor, prezenți la dis
cuții".

De curînd, cenaclul a 
realizat un debut remarca-

Din activitatea 
cenaclului literar 
de limbă germană 

din Timișoara

bil. Cu bucurie si mîndrie 
ni se prezintă antologia 
„In focarul contemporanei
tății" („Im brennpunkt 
stehn"). Sub acest titlu su
gestiv, volumul îngrijit de 
Anton Palfi cuprinde crea
ții semnate de cei mai ti
neri condeieri ai cenaclu
lui. Printre ei. Horst Sam
son, laureat al Festivalului 
national „Cintarea Româ
niei", ~ 
leich, 
J ohann 
Totok, 
bert 
mitz, 
hasar Waltz si alții. In a- 
ceste
apărea o antologie amplă a 
Asociației scriitorilor din 
Timisoara dedicată de 
poeți români, germani, ma
ghiari și sirbi Congresului 
al XII-lea al partidului, ca 
semn al participării lor la

Franz Th. Sch- 
Gerhard Ortinau, 

Lippet. William
Herta Miiller, Al- 

Bohn, Matthias Sch- 
Walter Fărber, Balt-

zile, de asemenea, va

valori capitale ale literaturii noastre insuficient comentate anterior, refuzate sau schematic interpretate în perioada sociologismului vulgar și a proletcultismului.în ultimii cincisprezece ani am putea spune că s-a produs o fericită și oportună atașare la spiritualitatea noastră creatoare a tuturor valorilor esențiale ce o alcătuiesc. Numărul important de studii, monografii

Valorificarea
moștenirii literare

extraordinarei cereri de carte. Evident însă că preferăm „îngrijorarea" de această natura indiferenței publice față de cultură. Pe de altă parte, nu putem să nu facem o firească legătură intre interesul enorm față de carte și valoarea cărților, căci, oricite reproșuri vom avea de adus scriitorilor, și ele intră in mod legitim in scopurile criticii, faptul că ei au reușit să intereseze publicul, din ce în ce mai exigent, dovedește că autorii solicitați sau suprasolicitați răspund și unor criterii axiologice de bază.Modalitățile de valorificare a moștenirii literare în asemenea condiții atit de optime și de incitante sint, cum este de așteptat, numeroase și diverse, răs- punzind'atit nevoilor cercetării, cit și diversității categoriilor de cititori. Căci, nu incape îndoială, intr-un fel este concepută o ediție sau o prefață pentru un specialist in istoria literară și altfel pentru un tinăr care
filmului sovietic* : CINEMA STU
DIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• întîlniri de gradul trei : PA
TRIA — 14; 16,45: 19,30.
• Pălărie tare și nas de cartof : 
TIMPURI NOI — 16; 18; 20.
• Knock-out : CAPITOL — 15,30; 
17,45; 20.
• Luca cel sărac s ARTA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Dacii : AURORA — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20.
• Mi-e teamă : BUCUREȘTI — 
14; 16,45; 19.30. LUCEAFĂRUL — 
14; 16.45: 19.30. MODERN — 9; 
11,30: 14.15; 17; 19.45.
• Găină sau vultur : BUCEGI — 
16; 18; 20.

Pompiliu MARCEAcreației literare este considerabil : „Biblioteca pentru toți", a cărei nouă serie a depășit " ' 'numere (și care, tocmai datorită prestigiului dobîndit dorim să apară cu mai multă regularitate), „Restituiri" de la editura „Dacia" din Cluj-Napoca, care pune la îndemîna cititorului opere mai puțin tipărite, „Liceum1' varianta, evoluată, comentate"), „Cele frumoase poezii", ție antologică din rii > scriitori etc. Am sat la o parte seriile de „Opere".sau „Scrieri' autori clasici. Deosebit de utile sint și colecțiile critice. care orientează cititorul in înțelegerea obiectivă, științifică a operelor clasice, lărgindu-i, in același timp, orizontul spiritual.Un aspect esențial în valorificarea moștenirii literare il are acțiunea criticii și istoriei literare, mai ales că se simțea nevoia, imperioasă, a recuperării unor

cifra de 1 000 de

i“ (cu „Texte mai selec- ma- lâ-
din

pe autori sau curente, sinteze pe epoti sau generale pot oricînd proba uriașul progres realizat aici. Să exemplificăm ? Nimic mai simplu. în vremea noastră s-au scris, despre cel mai mare poet al nostru, mai multe cărți decit în întreaga perioadă anterioară, e- chivalentă cu peste șapte decenii, dovadă exemplară a asimilării și respectului real pentru geniul nostru național. Este excelentă inițiativa editurii ieșene ..Junimea" de a publica colecția ..Eminesciana", ajunsă deja la numărul 18. Mari scriitori precum Ne- culce, Budai Dqleanu. Slavici, Odobescu, Macedonski nu beneficiaseră înainte vreme de exegeze complete monografice, iar dintre cei mai noi Tudor Arghezi (despre care avem astăzi zece cărți). Eugen Lovi- nescu (cinci cărți), G. Că- linescu (patru cărți), M. Sa- doveanu (numărul cărților a crescut la. șapte). Rămin încă insuficient explorați autori ca D. Cantemir, Elia-
• Șatra : BUZEȘTI — 14; 16; 18; 
20.
• Uraganul vine de Ia Navarone : 
COTROCENI — 15; 17,30; 20. DA
CIA — 8.45; 11,30; 14.15; 17,15; 20. 
FLOREASCA — 9;' 11,30; 14; 16.45; 
19,30.
• Teatrul cel mare : CENTRAL
— 15; 17,1'5; 19,30, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Hoțul din Bagdad : COSMOS
— 13,30; 15,30; 17.30; 19,30.
• Program de desene animate — 
9,15; 10,30; 11,45, Mihail, cîine de 
circ — 13; 16; 18; 20 : DOINA.
• Nick ’ Carter superdetectiv : 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.

• Cineva ca tine ; FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 15,,45; 18; 20,15, GLO
RIA — 9; 11,16; 13,30; 15.45; 18;
20.15. I
• Deducțiile colonelului Zorin :
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 16,46; 18; 20,15.
• Vacanță tragică : FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19.30.
• Adio, dar rămin cu tine : ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18;
20.15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20,15.
O Ciocolată cu alune : FLACARA
— 15,30; 17,45; 20.
• Ora zero ; GIULEȘTI — 9; 11;

destinele țării prin puterea 
cuvîntului măiestrit, al cu
vîntului cu rezonante în 
inimi și ginduri, indiferent 
de limba in care este ros
tit. In cazul autorilor ger
mani. această limbă o con
stituie dealtfel si graiul 
șvăbesc bănățean, prin 
care în ultimul timp s-a 
impus o literatură în stare 
să răspundă și ea coman
damentelor epocii noas
tre, fapt ilustrat si de o 
bogată antologie de poezii 
apărută recent la editura 
„Kriterion" din București, 
sub titlul „Recoltă" („Fech- 
sung“).

Cenaclul de limba ger
mană. considerat a fi „un 
simbol al legăturilor de 
prietenie dintre românii ți 
germanii bănățeni" (Franz 
Liebhard). se arată demn 
de acest simbol și datorită 
unor traduceri meritorii din 
literatura română clasică 
și contemporană, traduceți 
semnate îndeosebi de seri ■» 
itoarea Erika Scharf, sau' 
mulțumită unor studii fun
damentale consacrate reiat 
fiilor literare româno-oer- 
mane stabilite de-a lungul 
secolelor.

Prin multiplele sale acti
vități, cenaclul „Adam Mil- 
ller-Gutenbrunn" se dove
dește a fi o prezentă vie în 
cadrul manifestărilor cul-

a
atelier de 

contempo- 
tuturor fii- 

socialiste,

turale din această zonă 
tării. Adevărat 
creație literară 
rană, închinată 
lor României
fără deosebire de naționali
tate, idealurilor lor de înflo
rire a patriei comune.

Eduard SCHNEIDER

de Rădulescu, B. Hașdeu și N. Iorga, al căror rol în cultura noastră este unul de intemeietori. Este, poate, de aceea necesar ca editurile de profil să-și sporească inițiativele pentru cunoașterea mai completă și mai profundă a acestor personalități enciclopedice.Foarte bogat este repertoriul sintezelor pe curente literare și epoci. Au fost amănunțit studiate pașoptismul, junimismul, sămănătorismul, poporanismul, simbolismul, gîndirismul, avangarda etc, și e de consemnat faptul că aceste exegeze se realizează, în cea mai mare măsură, pentru prima dată la noi, în această manieră monografică, cuprinzătoare. Nu lipsesc istoriile literare, colective sau individuale, pe epoci delimitate sau generale. Putem afirma, fără nici o rezervă, că s-a format, in ultimul deceniu și jumătate mai ales, un puternic detașament de istorici literari care asaltează toate reliefurile istoriei noastre literare, redînd cititorului intreaga imagine, atit de complexă, de fascinantă, a creației literare românești. Evident, nu este deloc potrivit să cădem in automulțumire și suficiență, să desprindem, cumva, ideea că am ajuns să soluționăm intreaga problemă a moștenirii literare. Mai avem încă destule îndatoriri, între care, desigur, cea mai de seamă este realizarea mai rapidă a marilor tratate de care avem nevoie, mari sinteze ale diferitelor domenii din cultura noastră. Sint insă, orice om de bună credință poate observa, goluri infime intr-un imens teritoriu de realizări, multe excepționale și o garanție că aceste nedorite „restanțe" vor fi „promovate". Valorificarea moștenirii literare rămine una din realizările efectiv grandioase ale politicii culturale a partidului nostru, un titlu de mîndrie pentru făptuitorii ei, o dovadă puternică a înțelepciunii comuniste și a patriotismului ce o animă.

-t
o

13,15; 15,30; 17,45; 20, MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20.
• Un surîs in plină vară : LIRA 
— 16; 18; 20.
• Inchiriem apartament cu copil: 
MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
• Fratele călăului : PACEA — 16; 
18; 30.
e Ultima frontieră a morții : 
POPULAR — 16; 18; 20.
• Doctorul Bethune ; VICTORI^,
— 15; 17,30; 20.
• Jachetele galbene : PROGR®f 
SUL — 16; 18; 20.
• Un om în loden : VIITORUL
— 15,30; 17.45; 20.
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In agricultură nu pot exista pauze
De la strîngerea recoltei
și eliberarea terenurilor

direct la arăturile de toamnă

' Z,.,

. .. ■:

La C.A.P. Răcari, județul Dîmbovița, timpul bun de lucru este folosit din 
plin la efectuarea arăturilor

DÎMBOVIȚA
La Condiții 
deosebite, 

măsuri deosebiteIn județul Dîmbovița, comitetul județean de partid și organele agricole au luat măsuri deosebite pentru intensificarea arăturilor de toamnă. Tractoarele au fost grupate în 97 de formații de mecanizatori în felul a- oesta, crește productivitatea muncii, iar defe unile care se ivesc pot fi înlăturat mai operativ. Avantajele acestei li -ne de organizare sînt evidente, ț unele unități arăturile fiind înc.edate sau în stadiu final.Grăbirea arăturilor este hotărîtă, in mare măsură, de eliberarea terenurilor de coceni și alte resturi vegetale. Pentru ca lucrările să se desfășoare în flux continuu, în fiecare din cele 86 de cooperative agricole din județ se utilizează cite 1—3 platforme monoaxe pentru transportul cooenilor. în total se utilizează 163 de asemenea platforme. Cu aceste mijloace simple, confecționate pe plan local, în ultimele zile au fost eliberate 7 000 hectare, creându-se front de lucru tractoarelor. Pe terenurile mai grele, înmuiate de ploaie, se u- tilizează atelajele la transportul cooenilor.Am insistat asupra acestor aspecte pentru că adesea ni s-a spus : „Arăturile sînt o treabă simplă, nu prezintă un grad de complexitate prea mare". In realitate, unele unități agricole intîmpină dificultăți, în- cepînd cu eliberarea terenului. Chiar dacă pe ansamblul județului există front de lucru, totuși, pe aproape 5 000 hectare cocenii au rămas netăiați, iar pe alte suprafețe se află.în glugi, netransportați, împiedicind executarea arăturilor. In cooperativele agricole Braniște, Nucet, Lungulețu, Cătunu și altele nu se depistează parcelele mai puțin umede, unde ar putea intra tractoarele. O situație aparte se constată in consiliile unice agroindustriale Titu, Potlogi, Mătăsa- ru și Cringuri, unde nu se realizează nici jumătate din graficele prevăzute pentru executarea ogoare-

lor. Pe mai mult de 10 000 hectare de terenuri tasate din cauza băltirii prelungite a apelor, trebuie concentrate tractoarele de puteri mari existente în cadrul județului.Adeseori însă munca în cîmp începe tîrziu și se întrerupe devreme, deși arăturile se pot executa chiar la lumina farurilor. De asemenea, zeci de tractoare nu sint utilizate, deoarece lipsesc mecanizatorii. Considerînd campania agricolă încheiată, unii dintre cei ce au lucrat la volan în această toamnă — mecanici de atelier, cooperatori și cadre calificate — au plecat, uitînd că nu există pauze... (C. Bordeianu).
ARAD

Toți cei care au 
permis de condus 

tractorul •••Arăturile de toamnă se desfășoară intens și pe ogoarele județului A- rad. In multe unități, cum sînt cele din consiliile unice agroindustriale Gurahonț, Cernei, Sînleani, Mișca, Săvîrșin și altele, participă la arăt, în schimbul doi, toți cei care posedă permisul de conducere al tractorului : angajați din instituțiile de pe raza comunei, muncitori din diferite întreprinderi și care domiciliază în satele respective. Ca urmare, s-au executat arături pe mai bine de 50 Ia sută din suprafața planificată. Tot în acest scop, comandamentul agricol județean a luat măsuri să se constituie echipe formate din muncitori din întreprinderile municipiului și care cunosc mînuirea tractorului pentru a da o mină de ajutor unităților agricole rămase în urmă la arat. Trebuie acționat și pentru eliberarea terenului de coceni, deoarece, la nivelul județului, mai există încă o suprafață de 55 000 hectare de pe care nu au fost strin- se resturile vegetale. De asemenea, cooperativele agricole din Pecica, Curtici, Nădlac, Sîntana, Arad mai au in cîmp și însemnate cantități de porumb netransportat. (Mircea Dor- goșan).

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE Al R. P. CHINEZE VA FACE 
0 VIZITĂ OFICIAIĂ DE PRIETENIE ÎN ȚARA NOASTRĂ

r
I

I

In cadrul manifestărilor consacrate celei de-a 62-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, miercuri a avut loc la cooperativa agricolă de producție din comuna Izvoarele, județul Ilfov, o adunare festivă la care au participat reprezentanți ai Comitetului județean Ilfov al P.C.R., ai organelor locale de partid și de stat, numeroși țărani cooperatori.Au luat parte membrii delegației Asociației de prietenie sovieto- română, condusă de V. G. Smirnov, președintele Sovietului regional Novgorod, care se află în țara noastră, precum și membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.In cuvintul lor. ing. Stelian State, președintele cooperativei agricole de producție Chiracu — Izvoarele, și V. G. Smirnov, conducătorul delegației A.P.S.R., au relevat însemnă-

tatea istorică a victoriei Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, succesele obținute de oamenii muncii sovietici în construcția comunismului. Vorbitorii s-au referit, de asemenea, la evoluția ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare statornicite intre P.C.R. și P.C.U.S., intre România și Uniunea Sovietică, subliniind contribuția determinantă a întilnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev la dezvoltarea și consolidarea continuă a acestora în folosul reciprăc, al cauzei socialismului și păcii in lume.

La invitația tovarășului Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, tovarășul Huang Hua, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Populare Chineze, va efectua, în următoarele zile, o vizită oficială de prietenie în țara noastră. I

I

Cu prilejul celei de-a 62-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, V. I. Drozdenko, a rostit miercuri o cuvintare la posturile noastre de radio și televiziune.
ZILELE CULTURII SOVIETICE"Miercuri, tovarășa Suzana Gâdea, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a oferit o recepție.Au participat N. I. Mohov, adjunct al ministrului culturii al U.R.S.S., conducătorul delegației sovietice de oameni de artă și cultură care se află în țara noastră cu prilejul „Zilelor culturii sovietice", membri ai formațiilor artistice participante la această manifestare, personalități ale vieții cultural-artistice din țara noastră.Au luat parte, de asemenea, V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și merfibri ai ambasadei.

Și la Iași s-a inaugurat, miercuri, „Decada cărții sovietice". Cu acest prilej, la Casa cărții din localitate a fost deschisă o amplă expoziție cu- prinzînd peste 2 000 de volume, traduceri in limba română și în limbile naționalităților conlocuitoare din țara noastră din toate genurile de literatură a vastei producții editoriale a Uniunii Sovietice, cărți în limba rusă, traduceri din limba română în limba rusă, care oglindesc dinamismul cele
★în cadrul „Zilelor culturii sovietice", miercuri a fost inaugurată în țara noastră „Decada cărții sovietice". Deschiderea acestei manifestări culturale de tradiție a fost marcată la București, Timișoara, Iași și Ploiești prin expoziții de carte reunind traduceri realizate în limba română și în limbile naționalităților conlocuitoare din producția editorială a Uniunii Sovietice, concretizată în apariția, între anii 1949-1978, a peste 10 000 de titluri tipărite în peste 132 milioane exemplare.In expoziția deschisă la Librăria „Dacia" din Capitală sînt prezentate, la loc de frunte, operele complete ale lui V.I. Lenin publicate în Editura politică în 55 de volume, ca și alte scrieri ale sale apărute în țara noastră în ediții separate. Sînt expuse, de asemenea, o serie de traduceri din prestigioase lucrări ale oamenilor de știință sovietici, apărute în ultimii ani în România, scrieri ale autorilor clasici ruși și contemporani, precum și lucrări de artă. Schimbul reciproc de valori este marcat prin existența în cadrul expoziției a unor traduceri din literatura română, apărute in Uniunea Sovietică.La festivitatea de deschidere a „Decadei cărții sovietice" din Capitală au rostit alocuțiuni Aurel Martin, director general adjunct al Centralei editoriale, V.I. Kaupus, ministrul culturii al R.S.S. Letone, care au subliniat importanța acestei manifestări în mai buna cunoaștere a valorilor spirituale sovietice, în întărirea colaborării culturale dintre România și U.R.S.S.Au participat Ion Găleteanu, secretar de stat la Consiliul Culturii și ' Educației Socialiste, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, directori de edituri, un numeros public.Au fost de față, de asemenea, V.I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice Ia București, și membri ai ambasadei, precum și delegația sovietică de oameni de artă și cultură, condusă de N.I. Mohov, adjunct al ministrului culturii al U.R.S.S., aflată în țara noastră cu prilejul „Zilelor culturii sovietice".

schimburilor culturale dintre două țări vecine și prietene.
★Galeria „Căminul Artei" din loc miercuri la vernisajul expoziției intitu- Jia U.R.S.S.", mani- acțiunilor „Zilelor cultu- desfășoară in țara noastră cu prilejul celei de-a 62-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Expoziția ilustrează, prin intermediul a 135 de lucrări semnate de plastlcieni sovietici contemporani, stadiul artei medaliilor din țara vecină.La inaugurarea expoziției au rostit alocuțiuni Ion Pacea, vicepreședinte al Uniunii artiștilor plastici, și Alexei Koroliuk, sculptor din Leningrad.Au participat reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost de față H. D. Hușvahtov, secretar al Uniunii artiștilor plastici din U.R.S.S., membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.Au fost prezenți, de asemenea, membri ai corpului diplomatic.
★In cadrul „Zilelor culturii sovietice", se află în țara noastră o delegație a Uniunii arhitecților din Uniunea Sovietică, alcătuită din arh. Aleksandr Boltinov, prim-vicepre- ședinte al Uniunii arhitecților din Moscpva, și arh. N. Bogun, directorul institutului „Grajdanproiect" din Magnitogorsk.

LaCapitală a avut amiază late „Medalii din festare inclusă în suita programate în cadrul rii sovietice" ce se

★s-au deschis la filmului sovietic", artistic „Interviuri

Necontenitul proces de dezvoltare a democrației
(Urmare din pag. I)de documente ale Congresului al XII-lea — pentru mărirea gradului de funcționalitate și eficiență a întregului sistem de instituții democratice, pentru perfecționarea continuă a stilului muncii și conducerii colective, pentru realizarea unei noi calități și in domeniul conducerii de către clasa muncitoare, de către partid a întregii' societăți — preocupare care nu are un caracter general și abstract, ci foarte concret și precis.Noile măsuri privind creșterea rolului Frontului Unității Socialiste reflectă faptul că în actuala etapă de dezvoltare a societății tre — caracterizată prin rea considerabilă a complexității vieții economico-sociale, prin amplificarea fără precedent a activității constructive — partidul nostru pune accentul pe necesitatea de a asigura perfecționarea și funcționarea în cele mai bune condiții, la „parametrii proiectați" dacă se poate spune astfel, a sistemului larg de organisme democratice, creat în anii din urmă. Astfel, ele vor purta realmente răspunderea deplină pentru întreaga activitate, din fiecare domeniu, din fiecare unitate socialistă, vor juca un rol activ, hotărîtor ca parte inseparabilă a structurii statului nostru, a sistemului social-politic socialist, organizat de sus pînă jos pe baza principiului centralismului democratic care asigură împletirea armonioasă a inițiativei și autonomiei fiecărei unități cu conducerea unitară a întregii vieți economico-sociale. Tocmai in virtutea acestui principiu se are în vedere procesul apropierii continue atît a conducerii de mase, cît și a maselor muncitoare de conducere la toate nivelurile organizării sociale, iar în perspectivă procesul integrării

noas- spori-

statului în societate, al integrării și implicării întregii societăți în conducerea statului.Aceste cerințe și necesități ale mersului nostru înainte, sesizate, cu clarviziunea și ' simțul prospectiv, ce-i sînt proprii, de secretarul general al partidului, au inspirat recentele sale propuneri, privitoare la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața social-politică a țării și îmbunătățirea organizării sale. Ceea ce se urmărește prin aceste propuneri este activizarea politică și atragerea la actele de decizie socială a tuturor cetățenilor țării — mergînd de la categorii sociale la individ, asigurarea unor canale de comunicare reciprocă deschise între societate și individ, între stat și cetățeni, a climatului psihosocial și cadrului organizatoric propice nu numai pentru actul dezbaterii publice, dar și pentru acela al Înfăptuirii practice a hotărîrilor adoptate, al e- xercitărll controlului asupra modului cum se înfăptuiește concret politica partidului și statului, cum sint respectate principiile eticii și echității socialiste.O caracteristică importantă, de ordin moral-politic, a democrației socialiste în acțiune rezidă în faptul că ea promovează valorile responsabilității și responsabilizării civice ale fiecărui cetățean, valorile coeziunii și solidarității sociale in acțiunea de realizare a sarcinilor și intereselor colective de care depinde nemijlocit și satisfacerea necesităților și intereselor personale. Astfel, democratismul socialist iși reliefează încă o fațetă a umanismului său, contribuind la socializarea și mai accentuată a fiecărui cetățean, la angrenarea sa conștientă intr-o operă colectivă de mare amploare, condiție a dezvoltării și afirmării unei personalități autentice, multilateral dezvoltate.

Prin toate funcțiile sale practice, transformatoare, atît în sfera existenței sociale, cît și a conștiinței și comportamentelor umane, democrația socialistă este un instrument social-politic eficace de promovare a noului și de eradicare a vechiului, a mentalităților individualiste, priva- tiste, de Soluționare a contradicțiilor neantagonioe și de prevenire a transformării acestora în conflicte și coliziuni sociale, un sistem de armonizare și omogenizare socială.Izvorul inepuizabil al forței și vitalității societății noastre socialiste rezidă în comunitatea de țeluri și interese fundamentale a tuturor claselor și categoriilor sociale, a tuturor oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate, în unitatea și coeziunea întregului popor in jurul partidului, al secretarului său general, promotorul consecvent al principiilor democratismului socialist, simbolul unității de granit a națiunii noastre socialiste.Marcînd continuarea înfăptuirii prevederilor Programului P.C.R. adoptat de Congresul al XI-lea, intrarea societății românești într-o fază nouă superioară a dezvoltării sale, Congresul al XII-lea al partidului va marca totodată o nouă etapă calitativ superioară, de dezvoltare a democrației socialiste participative, o democrației care stimulează și valorifică capacitățile, elanul, inițiativa, spiritul gospodăresc, civic al maselor, dezvoltă exigența fiecărui membru al colectivității socialiste față de propria sa muncă și față de activitatea celorlalți, întărește responsabilitatea politică a tuturor cetățenilor, generînd astfel acea uriașă energie socială care accelerează înaintarea neabătută a României pe calea socialismului și comunismului.

în aceeași zi București „Zilele cu lung-metrajul despre probleme personale".La spectacolul de gală de la cinematograful „Patria" au luat cuvintul Constantin Pivniceru, director general-adjunct al Centralei „Româ- nia-film", și Mihail P. Kutatdeladze, vicepreședinte al Comitetului pentru cinematografie al R.S.S. Gruzine, conducătorul delegației de cineaști prezenți la aceste manifestări.La festivitate au participat Ion Găleteanu, secretar de stat la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Biroului Consiliului General A.R.L.U.S., oameni de artă și cultură, un numeros public,A fost, prezentă delegația sovietică de oameni de artă și cultură care participă la „Zilele culturii sovietice".Au luat''parte, de asemenea, V. I. Drozdenko/ ambasadorul Uniunii Sovietice la București, alți șefi de misiuni diplomatice, precum și membri ai corpului diplomatic.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 
10 și 11 noiembrie. In țară : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar no- 
ros. Vor cădea precipitații locale, mai 
ales sub formă de burniță și ploaie, 
mai frecvente în regiunile din nordul 
țării. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între minus 3 și plus 7 grade, 
iar maximele între plus 4 și plus 12 
grade, Izolat mai ridicate. Ceață, mai 
ales dimineața și seara. în București : 
Vreme schimbătoare, cu cerul tempo
rar noros, favorabil burniței sau ploii 
slabe. Vint slab pină la moderat.

InvitațiePredealul constituie unul din locurile cele mai indicate de petrecere a concediului de odihnă. Climatul altitudinii de 1 000 m influențează favorabil organismul, reprezintă un factor terapeutic ce determină modificări importante în compoziția sîngelui, în metabolism.Hotelurile și vilele moderne, confortabile, cabanele, restaurantele și pensiunile asigură condiții excelente pentru cazare, masă și odihnă. Casa de cultură, biblioteca, piscinele acoperite, mijloacele moderne de transport pe cablu, terenurile de sport oferă turiștilor posibilități largi de agrement. Iarna, stațiunea beneficiază de condiții optime pentru practicarea schiului și săpiușu- lui. Drumețiile și excursiile inițiate
• OBSERVATOR PE

ORBITĂ. N.A.S.A. (Agenția americană pentru spațiul cosmic) a anunțat Că în 1983 va lansa ne orbită un „telescop soatial" menit să furnizeze oa
menilor de știintă informații suplimentare cu privire la originea Universului. Aprovizionarea cu energie a acestui veritabil observator astronomic (în fotografie) se va realiza cu ajutorul unui generator solar : cu o putere de 4 kW, acesta va fi cel mai mare construit vreodată pentru un satelit. Generatorul va consta din 50 000 celule solare, dispuse pe o suprafață de 58 mp.

• ȚARA VULCANI
LOR. Vulcanul Merpi de pe insula Jawa, care anul trecut a fost cercetat de o echipă de oameni de știință, condusă de renumitul vuicanolog Haroun Tazieff, ocupă un loc aparte printre cei aproximativ 500 de vulcani ai Indoneziei, fiind

deosebit de activ. De cînd s-a consemnat intrarea sa în activitate, în anul 1006, și pînă în prezent au avut loc 62 de e- rupții. dintre care cea mai lungă a început în noiembrie 1930 și a luat sfîrșit în octombrie 1931. Totuși, Merpi nu atinge gradul de periculozitate al altor vulcani din aceeași țară. Erupția vulcanului Tambera din insula Bali, care a avut loc in 1815, a provocat aproximativ 92 000 victime omenești, iar cea a vulcanului Krakatoa (august 1883), care a produs emoție în întreaga lume, s-a soldat cu moartea a 36 000 persoane.
® COAFURĂ Șl E- 

CONOMIE. Criteriile modei în materie de coafură țin seama se pare, și de penuria de ener-

Dl PRETUTINDENIgie. Cel puțin acesta este cazul Japoniei, unde, la concursul coafezelor, desfășurat în capitala tării, a fost prezentată o pieptănătură denumită „economisiți energia". Ea se realizează prin ondulații, la rece, pe un păr proaspăt spălat. Ondulațiile obținute rivalizează perfect cu cele naturale, fără ca pentru aceasta să se consume vreun strop de energie nici la coafat, nici pentru uscarea părului.
• CAMPANIE ÎMPO

TRIVA FUMATULUI ÎN 
ȘCOLI. toate cele 18 000

CronicaIn Capitală a avut loc, miercuri, semnarea convenției de colaborare între Academia de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România și Academia de . Științe Sociale din Republica Populară Chineză.Din partea română, documentul a fost semnat de tovarășul Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de Științe Sociale și Politice, iar din partea chineză, de tovarășul Hu Qiaomu, președintele Academiei de Științe Sociale.Au asistat Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai Ministerului Educației și învățămintului, conducători ai unor instituții științifice șl culturale din Capitală.Au fost prezenți Chen Shuliang, ambasadorul R. P. Chineze la București, și membri ai ambasadei.în aceeași zi, președintele Academiei de Științe Sociale din Republica Populara Chineză a fost primit de tovarășul Ilie Rădulescu, secretar al C.C. al P.C.R.In cursul vizitei în țara noastră, oaspetele a avut întîlniri la Institutul de studii istorice și social-poli- tice, Academia „Ștefan Gheorghiu", Ministerul Educației și învățămintului, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, Institutul de istorie „Nicolae Iorga", a vizitat obiective

zilei
economice, social-culturale și științifice din București și județul Timiș.

★In întimpinarea Congresului al XII-lea al partidului în comandamente, unități și instituții de învăță- mint aparținind Ministerului Apărării Naționale se desfășoară ample și mobilizatoare activități politico-educative.în instituțiile militare de învăță- mînt subordonate Comandamentului infanteriei și tancurilor a avut loc simpozionul „Rolul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu în fundamentarea concepției P.C.R. cu privire la apărarea patriei, a independenței și suveranității naționale".La Casa armatei din Sibiu s-a organizat o expoziție de carte cu lucrările apărute în colecția de texte alese din gîndirea social-politică a președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu.La Casa armatei din Mangalia au fost prezentate expunerile „Dezvoltarea viitoare a României, prefigurată în proiectele de Directive ale Congresului al XII-lea al P.C.R." și „Corelații fundamentale ale dezvoltării economiei naționale în cincinalul 1981—1985". De asemenea, în unitățile marinei militare continuă să fie prezentat, în această perioadă, ciclul de activități „Viitorul luminos al patriei prefigurat în proiectele documentelor Congresului al XII-lea al P.C.R.". (Agerpres)
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tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
9,55 Film serial : „Calvarul*. Reluarea 

ultimului episod
15.35 Fotbal : selecțiuni din meciurile 

susținute de echipe românești în 
competițiile europene intercluburi

18,15 Baschet masculin în „Cupa cam-' 
pionilor europeni4*. Dinamo Bucu
rești — Aris Salonic (repriza a 
Il-a).

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • INTENSA ACTIVI

TATE POLITICA IN PREGĂTI
REA CONGRESULUI PARTIDU
LUI

19,30 TARA ÎNTREAGA ÎNTTMPINĂ 
CONGRESUL PARTIDULUI.

1.9.45 Ora tineretului
20.45 Cu țara in gînd pe trepte de 

glorii — cîntece revoluționare.
21,15 Reportaj de scriitor. Maramureș. 

Poartă de istorie a României de 
, astăzi și de miine

21,35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Selecțiuni din albumul duminical 
17,00 Noi, femeile !
17,30 Zilele culturii sovietice.
18,00 Film documentar
18,25 Gînd și faptă muncitorească în 

cinstea marelui forum al comuniș
tilor

1&.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • INTENSA ACTIVI

TATE POLITICA ÎN PREGĂTI
REA CONGRESULUI PARTIDU
LUI

20,00 Concert simfonic.
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• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
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BRAVO CRAIOVENII!
„Universitatea"-Craiova s-a calificat în turul III 
al Cupei U.E.F.A. obținind victoria și la Leeds !Iată că după ce cîștigase cu 2—0, la Craiova, partida cu renumita echipă engleză Leeds U„ ieri formația Universitatea a reușit, în premieră, în cadrul unei competiții europene intercluburi, o strălucită victorie

chiar pe teren britanic : din nou 2—0, după un joc de exemplară dăruire și putere de luptă, îmbinate cu un nivel fotbalistic de calitate. Autorii golurilor — Cîrțu și Beldeanu. Dar, asupra acestui joc vom reveni.
și Dinamo eliminate 

din cupeleIeri, la Pitești, în „Cupa campionilor europeni", F.C. Argeș a întîl- nit pe Nottingham Forest, deținătoarea trofeului ediției 1978—1979, echipă în fața căreia pierduse primul meci cu 2—0. Partida revanșă s-a încheiat, de asemenea, cu victoria puternicei formații engleze, scor 2—1 (2—0), aceasta califieîndu-se astfel pentru sferturile de finală ale competiției.Nottingham Forest a obținut destul de repede avantajul decisiv, înscriind în minutele 5 și 23 prin Bowyer și Birtles. în repriza secundă, echipa gazdă, jucind mai bine, a reușit să reducă scorul, în minutul 60, prln- tr-un penalti transformat de Bărbu- lescu, după un fault asupra lui Radu II.La București, în „Cupa cupelor", echipa Steaua și-a deziluzionat profund susținătorii, pierzind și meciul retur cu formația F.C. Nantes, scor 1—2 (1—0).In primă partidă, de la Nantes (3—2 pentru gazde), fotbaliștii bucu- reșteni jucaseră bine și fuseseră apreciați ca atare chiar de presa sportivă franceză ; ei păstrau șanse mari pentru calificarea în sferturile

F. C. Argeș, Steaua

la Predealde organizatorii de turism din stațiune sint un alt argument în favoarea alegerii Predealului ca loc de odihnă șl recreare. Trasee turistice bine marcate duc spre cabanele Clăbucet-plecare, Clăbucet-so- sire, Susai, Gîrbova, Diham, Cioplea, Piatra Mare, Mălăiești. De aici se organizează excursii în localitățile învecinate Sinaia, Bușteni, Poiana Brașov, Brașov, Rișnov, Bran. Funcționînd tot timpul anului, stațiunea Predeal oferă oaspeților săi confort, odihnă, mișcare, sănătate. Biletele pentru această stațiune, precum și informații suplimentare pot fi obținute de la agențiile și filialele oficiilor județene de turism și celor ale I.T.H.R. București.

europenede finală. Ieri, pe stadionul propriu, Steaua a pornit promițător la drum, a dominat Începutul partidei revanșă, reușind să înscrie un gol în minutul 16, prin A. Ionescu la un corner executat de Dumitru. La scorul general de 3—3, echipa calificată era Steaua, și ne așteptam din partea ei la un joc corespunzător acestui scor general, adică la acțiuni desfășurate calm și lucid organizate. Steaua însă a pierdut momentul favorabil desprinderii — și odată cu aceasta meciul și calificarea — în primul rînd pentru că a continuat să joace nervos, crispat, iar principalii ei jucători Ră- ducanu, Dumitru, Iordănescu sau Zamfir au trecut fiecare de la joc colectiv la încercări de rezolvări individuale, pînă la fireasca pierdere a mingii, ca și la răfuieli mărunte cu adversarii. In condițiile unui arbitraj lipsit de fermitate și discernămînt, jucătorii Stelei și-au ieșit din fire, în mod nepermis, iar unii — vezi Stoica, eliminat în minutul 40 — au recurs la acte necugetate. Ciuntirea formației, răminerea ei „în zece", tocmai într-o partidă de asemenea importanță, a avut o influență decisivă asupra rezultatului final ; adversarii desfășurînd larg jocul au știut să exploateze exact superioritatea numerică, înscriind două goluri prin Pecout (min. 60) și Amisse (min. 81). Incit e destul de greu de spus dacă Nantes a eliminat Steaua sau aceasta s-a autoeliminat...
★La Frankfurt pe Main, după un meci dramatic, Dinamo, calificată virtual pînă în minutul 90, a fost egalată în ultimele secunde ale jocului ; rămasă în 10 jucători prin eliminarea lui Mulțescu, a pierdut meciul cu 3—0, ultimul gol fiind înscris in prelungiri.

PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 7 NOIEMBRIEExtragerea I : 44 17 37 Extragerea a II-a : 23 5 197918 157, 38 22 1. 
a

25.
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școli djn Franța a fost organizată o campanie pe scară largă Împotriva unui fenomen îngrijorător : răspindirea fumatului în rîndul elevilor. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Sănătății și Securității Sociale din această țară, din cinci elevi unul începe să fumeze de la vîrsta de 10 ani. Campania include tipărirea unor afișe și broșuri destinate atît elevilor, cit și părinților, care arată efectele nefaste ale fumatului, programe speciale la televiziune, precum și adoptarea unor măsuri mai aspre împotriva întreprinderilor producătoare de țigări care încalcă legea privind limitarea strictă a reclamelor făcute diferitelor mărci de țigări.

• IN PATRIMONIUL 
UNIVERSAL Printre cele 73 de monumente care urmează să fie înscrise luna aceasta pe lista patrimoniului mondial al UNESCO figurează lagărul de la Oswiecim (Auschwitz) din Polonia, ruinele cetății Perse- poiis din Iran, rezervația Ngoro- Ngoro din Tanzania, precum și citeva obiective din Franța, cum sînt Chartres, muntele Saint- Michel, grotele Lascaux, palatele Versailles și Vezelay. Lista este completată anual de UNESCO,

• TELEVIZIUNEA ÎN 
METROU. Firma vest-ger- mană Siemens a pus la punct un sistem de televiziune în direct care permite conducătoru

lui unei garnituri de tren subteran să vizualizeze persoanele, controlînd dintr-o singură privire dacă toți pasagerii au urcat și dacă ușile vagoanelor sint închise. Sistemul comportă in total 160 de camere de televiziune și 140 de ecrane.
• CU AJUTORUL 

ENERGIEI SOLARE. In urma unei hotărîri adoptate de președintele Jimmy Carter, la Casa Albă vor fi instalate panouri de captare a energiei solare în vederea înlocuirii sistemului clasic de încălzire folosit pină acum. Măsuri asemănătoare au fost luate și in alte țări, cum ar fi Palatul de la Zarzuela, reședința regilor Spaniei, și Las Pinas, reședința președinților Mexicului.

Intervenție 
promptă

Aflat la postul său. ceferistul 
Aurel Țigan, din gara Gurahonț- 
Arad, urmărea cu privirea, ca 
de obicei, defilarea vagoanelor 
de la mărfarul care trecea prin 
fața lui. Deodată a observat că 
un vagon încărcat avea arcul 
de suspensie rupt. L-a anunțat 
imediat pe impiegatul de miș
care Ioân Lupei, iar acesta a 
alertat stația C.F.R. următoare 
— Almaș. Acolo, vagonul defect 
a fost scos din garnitură. A fost 
prevenit astfel un 
niment feroviar.

Mulțumiri
în urma unui 

bine 
te ................ ...... ,
Brad a stat numai prin spitale. 
„Eram la un -pas- de a mi se 
amputa un picior — ne scrie el. 
Am încercat, cu o ultimă spe
ranță și la spitalul din Hune
doara. Timp de cinci luni, 
cît am stat aici, am fost 
supus unor repetate și dificile 
intervenții chirurgicale și trata
mente de către medicii Alexan
dru Simionescu, Romeo Stănes- 
cu și Ionel Giurgiu. Toți trei au 
dovedit un înalt profesionalism, 
făcînd tot ce a fost omenește 
posibil pentru a-mi salva picio
rul. Și mi l-au salvat. în curînd 
o să-mi pot relua munca. N-am 
să-i uit cît oi trăi".

de un an 
Dorel Fruja

iminent ere-
accident, mai 

și jumăta- 
din orașul

Decîf așa 
„noroc"...

Există și în Simeria. ca și în 
București, un restaurant „Fero
viarul". Iiupă ce a ieșit de la 
„Feroviarul", Remus Mitulescu 
i-a intilnit pe I. Constantin și 
S. Istovan, cărora le-a zis : 

, „Ce-ar fi să veniți la mine aca
să, să jucăm o carte ? Aveți 
bani ?“ „Avem bani" — au. răs
puns cei doi și s-au dus acasă 
la Mitulescu, unde au încins un 
joc de noroc de pomină. De po
mină a fost mai ales sfîrșltul 
jocului. Pierzlndu-și banii. Mi
tulescu le-a pretins celor doi să 
și-i ia înapoi. Ceartă la cuțite. 
Bătaie. Unul din cei doi parte
neri s-a ales cu o mină ruptă. 
Acum, Mitulescu așteaptă „po
tul" legii. Că „norocul" e după 
cum și-l face omul.

Cum e posibil?
Poșta de ieri ne-a adus două 

plicuri și, în fiecare dintre ele, 
cite un „corp străin".

Primul : un ciob de sticlă, pe 
care cititoarea noastră Vera 
Bucur l-a găsit intr-un borcan 
cu iaurt cumpărat de la magazi
nul „Unic" din București, situat 
chiar la parterul blocului în care 
ea locuiește.

Al doilea : o bomboană împă- 
pe care o 
Năstăsescu 
Mai, blocul 
cutie care 
din Brașov, 

l aceeași
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nată cu... sforvcele, 
altă cititoare. Maria 
din Tg. Jiu, strada 1 
4, a găsit-o într-o 
purta marca fabricii_________ ____

Ambele cititoare pun aceeași 
întrebare, de parcă ar fi fost în
țelese : „Cum e oare posibil sa
se întîmple asemenea lucru ?“ 
întrebare pe care o adresăm ce
lor vizați. S-aude ?

Dupâ un chef 
de... adio

Plecind de la întreprinderea 
de autocamioane Brașov, din 
cauza nenumăratelor abateri de 
la disciplina muncii, Ion Frățilă 
a Of lat că un fost colea de mun
că, Haralambie Plop, avea o 
sumă de bani la el. Pe loc s-a 
hotărit să-i dea acestuia o masă 
de... adio. Apoi, Frătilă s-a auto- 
invitat să doarmă la Plop. Dar 
cînd s-a trezit, acesta s-a văzut 
și fără haine, 
care-i avea în

Instanța l-a 
an închisoare, 
mai suferise o 
tru care beneficiase de grațiere, 
tribunalul i-a mai adăugat 
vechea pedeapsă de 8 luni 
zile. Timp suficient să 
diteze la ce-a făcut, dar 
ales la ce va trebui să facă in 
viitor.

și fără banii pe 
casă...
condamnat la un 
întrucit Fră/ilă 
condamnare pen-

Si 
și IS 
me- 
mai

Pescari pescuiți
Pescuind în apele Baraoltului, 

Farkas Pavel și alți trei consă
teni ai săi din Lueta. județul 
Harghita, au reușit să pescuias
că nu mai puțin de 100 de păs
trăvi. dovedind o dată în plus 
continuitatea de milenii a aces
tei specii de pește în avele re
pezi și limpezi. „Omologarea" 
isprăvii lor a avut loc la miez 
de noapte pe malul piriului și a 
continuat la lumină zilei, la se
diul miliției din localitate. Cei 
patru „performeri" au aflat că 

. pescuitul pe timp de noapte cu 
ustensile interzise nu se chea
mă pescuit, ci braconai și 
pedepsește ca atare.

„Generos", dar 
pe banii cui?

se
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și corespondenții „ScînteiCj

Nuntă mare în comuna Peri- 
șani-Vilcea. Printre invitați se 
afla și Eliodor Nicolae Lupu. Și 
era Eliodor 'de o veselie molip
sitoare. Pentru că un fotograf 
i-a făcut o poză „la minut", 
Eliodor i-a dat pe loc o sută de 
lei. Apoi l-a chemat pe un lău
tar să-i cinte la ureche „una de 
of și inimă albastră", după care 
i-a lipit pe frunte tot o sută de 
lei. Văzîndu-l atît de „generos", 
cineva l-a întrebat : „De unde ai 
atlția bani, că doar nu lucrezi 
nicăieri ?“. întrebărea a ajuns 
— nu se știe cum — și la ure
chile oamenilor legii, care au 
aflat că banii proveneau din 
gestiunea magazinului comunal, 
de unde dispăruseră fix 13 625 
lei. Luat și el „la fix", încă îna
inte de terminarea nuntii, s-a 
lăsat cu altfel de... muzică.

Rubrică realizată de
Petre POPA
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Concepția țării noastre în domeniul ocrotirii omului reafirmată 

la O.N.U.NAȚIUNILE UNITE — Trimisul Agerpres transmite : în cadrul dezbaterilor privind unele aspecte instituționale ale problematicii drepturilor omului, Comitetul pentru probleme sociale și umanitare al Adunării Generale a adoptat o re- zoluție-cadru — prezentată de 36 de țftri în curs de dezvoltare, între care și România — privind unele elemente de bază ale concepției acestor țări referitoare la promovarea drepturilor omului și cooperarea internațională în acest domeniu.Preambulul rezoluției evidențiază faptul că drepturile omului și idealul înfloririi personalității umane se pot înfăptui numai prin crearea condițiilor necesare pentru ca fiecare ora să se bucure cu adevărat de drepturile economice, sociale și culturale, precum și de drepturile sale civile și politice. In partea de fond a rezoluției sint reafirmate indivizibilitatea și interdependența drepturilor omului și libertăților sale fundamentale, suoliniindu-se necesitatea adoptării unor măsuri concrete în vederea statornicirii unei noi ordini economice internaționale, a realizării dreptului la dezvoltare atit al națiunilor, cit și al indivizilor ca o cale sigură și eficientă pentru asigurarea exercitării în fapt a drepturilor omului în ansamblul lor. Printre măsurile concrete, la scară națională, în vederea atingerii acestor obiective, rezoluția reliefează pe prim plan o serie de componente primordiale ale drepturilor omului materializate în practica social-politică și economică a țării noastre și promovate activ de România pe arena internațională, cum sînt garantarea dreptului la
BEIJING : Traduceri de proză româneascăBEIJING 7 (Agerpres). — In volumul „Proza scurtă din Europa răsăriteană", apărut recent în „Editura pentru literatura poporului" din R. P. Chineză, sînt traduse nuvele și’ povestiri aparținînd și unor scriitori clasici și moderni români. Sînt

BONN : Simpozion consacrat Congresului P.C.R.BONN 7 (Agerpres). — In cadrul manifestărilor consacrate Congresului al Xll-lea al Partidului Comunist Român, la Munchen a avut loc. un simpozion organizat de Societatea sud-est europeană pe tema dezvoltării agriculturii românești și colaborării bilaterale dintre România și R.F.G. în domeniul agriculturii. Au participat președintele societății, Walter Althammer, vicepreședinte al fracțiunii parlamentare U.C.D./U.C.S., reprezentanți ai conducerii Ministe
lisabona; Rezoluții adoptate de Conferința mondială

de solidaritate cuLISABONA 7 (Agerpres). — La încheierea Conferinței mondiale de solidaritate cu popoarele arabe, de la Lisabona, au fost adoptate în unanimitate mai multe rezoluții grupate într-un document intitulat „Declarația de la Lisabona". Documentul exprimă „solidaritatea cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei" și „reafirmă sprijinul față de dreptu-

O puternică afirmare 
a solidarității cu cauza 

popoarelor arabeLa Lisabona au luat sfîrșit lucrările Conferinței mondiale de solidaritate cu popoarele arabe, desfășurată cu participarea a peste 1 000 de personalități politice și reprezentanți ai opiniei publice din numeroase țări ale lumii, printre care și România.Această impresionantă manifestare Internațională a avut loc într-un moment cînd țările arabe — care ocupă un vast spațiu geografic și însumează circa 140 milioane de locuitori — capătă o pondere creseîndă în viața internațională. Este vorba de țări în mare majoritate de curînd eliberate, nealiniate, care se afirmă ca un factor puternic al luptei împotriva imperialismului, colonialismului și neo- colonialismului, pentru pace și cooperare, pentru o nouă ordine economică și politică internațională. Totodată, conferința s-a desfășurat in împrejurările în care pe arena mondială se manifestă un curent de opinie tot mai larg în favoarea recunoașterii drepturilor și aspirațiilor legitime ale poporului palestinian, inclusiv la edificarea unui stat independent, condiție indispensabilă pentru asigurarea unei vieți demne și libere acestui popor, pentru realizarea unei păci durabile, globale și juste în Orientul Mijlociu. Un asemenea curent își găsește expresie, între altele, în extinderea relațiilor internaționale ale Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) cu noi și noi state.în spiritul sentimentelor de profundă simpatie și prietenie pe care poporul român le nutrește față de popoarele arabe, în virtutea politicii consecvente a partidului și statului nostru de solidaritate militantă cu lupta popoarelor arabe pentru apărarea și consolidarea independenței lor politice și economice, pentru o pace dreaptă și durabilă în regiune, România a participat activ la dezbaterile conferinței de la Lisabona. Poziția principială a țării noastre în favoarea cauzei drepte a popoarelor arabe, preocuparea sa pentru o reglementare pe cale pașnică, prin mijloace politice a situației, din Orientul Mijlociu, și-a găsit o pregnanță reafirmare în MESAJUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU a- f dresat conferinței.Punînd cu toată claritatea în evi

muncă, la educație, la sănătate șl la hrană, precum și asigurarea dreptului celor ce muncesc de a participa la conducerea treburilor societății.în ceea ce privește aspectele cooperării internaționale în domeniul drepturilor omului, documentul scoate în relief cu claritate urgența lichidării unor fenomene negative care dăunează profund exercitării reale a drepturilor omului, cum sînt actuala ordine economică internațională nedreaptă, rasismul și apartheidul, colonialismul, neocolonialismul și imperialismul, politica de împărțire a lumii în sfere de influență, cursa înarmărilor, dominația și ocupația străină.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor privind rezoluția, reprezentantul român a reafirmat concepția țării noastre in domeniul ocrotirii drepturilor omului și promovării cooperării internaționale în acest domeniu. El a subliniat că, prin bogatul său conținut de idei și prin relația nemijlocită pe care o stabilește între imperativul făuririi unei noi ordini economice mondiale, eliminarea unor grave fenomene negative din viața internațională, pe de o parte, și asigurarea drepturilor omului, pe de altă parte, documentul prezentat de țările în curs de dezvoltare și aprobat de Comitetul social-umanitar are o deosebită însemnătate și valoare pentru orientarea activităților prezente și viitoare ale Națiunilor Unite spre acele aspecte fundamentale de care depinde o autentică cooperare în domeniul asigurării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
incluse „Două lozuri" de Caragiale, „Hagi Tudose" de Delavrancea, povestiri ale lui Sadoveanu, Galaction și Sahia. La sfîrșitul cărții sînt făcute scurte prezentări ale vieții și operei scriitorilor respectivi.
rului federal al Agriculturii, ai cercurilor de afaceri, oameni de știință.Din țara noastră a fost prezentă o delegație de specialiști care au prezentat referate privind succesele obținute de agricultura noastră socialistă, perspectivele ei astfel cum sînt ele prefigurate de Proiectul de Directive ale Congresului al Xll-lea al P.C.R., și posibilitățile de cooperare bilaterală cu R. F. Germania.
popoarele araberile naționale inalienabile ale poporului palestinian, inclusiv dreptul la autodeterminare și la constituirea unui stat independent sub conducerea unicului său reprezentant — O.E.P.". Documentul conferinței de la Lisabona se pronunță, de asemenea, pentru instaurarea unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu.

.. ACTUALITATEA POLITICA)

dență adevărul de netăgăduit eă orice război, orice conflict deschis în zona Orientului Mijlociu, ca și în orice parte a lumii nu poate decît să înrăutățească condițiile de viață și de muncă ale fiecărui popor, să primejduiască pacea și stabilitatea în lume, mesajul a subliniat ca un comandament de prim ordin al vieții internaționale necesitatea inițierii unor tratative care să deschidă calea restabilirii păcii și liniștii în această regiune. „în prezent, sublinia mesajul, considerăm că este imperios necesar să fie intensificate eforturile pentru realizarea unei soluții globale, juste și durabile in această zonă, care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate in 1967 și, îndeosebi, la rezolvarea problemei poporului palestinian, pe baza dreptului său la autodeterminare, inclusiv prin constituirea unui stat propriu, independent".Document de deosebită valoare politică, salutat cu căldură de partici- panții la conferință, exprimînd solidaritatea nedezmințită a României socialiste cu popoarele arabe, mesajul vine să se adauge numeroaselor luări de poziție ale României în favoarea întăririi unității de acțiune a statelor arabe, soluționării pe cale politică, justă și durabilă a conflictului din Orientul Mijlociu. Partidul și statul nostru au desfășurat și desfășoară, de asemenea, o activitate susținută în favoarea cauzei poporului palestinian, acordîndu-i întregul sprijin — politic, diplomatic, moral și material, România numărîndu-se printre primele țări care au recunoscut Organizația pentru Eliberarea Palestinei ca unic reprezentant al acestui popor ; totodată, țara noastră s-a aflat printre statele care au Inițiat înscrierea pe agenda O.N.U. a problemei palestiniene, precum și a rezoluției prin care se acordă O.E.P. statutul de observator la Națiunile Unite.Această poziție profund constructivă a partidului și statului nostru de solidaritate activă cu cauza poporului palestinian, a celorlalte popoare arabe, a întrunit și cu prilejul conferinței de la Lisabona o unanimă apreciere. Făcîndu-se interpretul acestei aprecieri, Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al

EFORTURI PENTRU DEPĂȘIREA IMPASULUI
1N NEGOCIERILE PRIVIND PROBLEMA NAMIBIANĂNAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a convocat o conferință pentru consultări între părțile interesate asupra modalităților de depășire a impasului care marchează eforturile vizînd realizarea unei soluționări negociate a problemei na- mibiene — a anunțat un purtător de cuvînt al Națiunilor Unite. Reuniunea urmează a avea loc la Geneva, în intervalul 12—15 noiembrie. Au fost adresate invitații Organizației poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Africii de Sud, celor cinci state africane denumite din prima linie (Angola, Botswana, Mo- zambic, Tanzania și Zambia) și țărilor occidentale implicate în negocierile cu R.S.A. vizînd realizarea

„Zambia nu va ceda presiunilor exercitate de Rhodesia"
O declarație a președintelui Kenneth KaundaLUSAKA 7 (Agerpres). — Zambia nu va ceda în fața presiunilor provenind din partea Rhodesiei — a declarat președintele Kenneth Kaunda, referindu-se la hotărîrea autorităților de la Salisbury de a suspenda transporturile de porumb pe teritoriul rhodesian destinat Zambiei. Prin această măsură, autoritățile din Rhodesia încearcă să intimideze poporul zambian, care — a subliniat președintele Kaunda — va continua să sprijine lupta dreaptă a Frontului Patriotic Zimbabwe împotriva regimului rasist rhodesian.Statele africane din prima linie (Botswana, Angola, Mozambic, Tan

F 1AAGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

DANEMARCA NU DOREȘTE PREZENȚA ARMELOR NUCLEARE PE 
TERITORIUL SĂU — a declarat primul ministru danez, Anker Joergensen. 
Referindu-se la staționarea în Europa occidentală a noi tipuri de arme 
nucleare americane, Joergensen a arătat că „din moment pe guvernul 
danez nu dorește amplasarea de arme nucleare pe teritoriul național, 
nu sfătuiește nici pe alții să le accepte".PRIMIRE LA SOFIA. Președintele Consiliului de Miniștri al Bulgariei, Stanko Todorov, a primit pe președintele Comitetului federal iugoslav pentru transporturi și telecomunicații, Ante Zelici. Au fost examinate modalitățile unei dezvoltări mai accelerate a colaborării dintre cele două țări în domeniile transporturilor feroviare, rutiere și fluviale.

NUMIRE. Președintele Jimmy 
Carter a anunțat numirea lui Sol 
Linowitz in funcția de ambasador 
american cu atribuții speciale pen
tru Orientul Mijlociu.GREVĂ LA „AIR FRANCE" — Cea mai mare parte-a sindicatelor din cadrul companiei naționale „Air'France" au confirmat cuvîntul de ordine la grevă pentru data de 8 noiembrie.

O.E.P., a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu sentimentele de caldă prietenie și profundă gratitudine pentru sprijinul permanent și multilateral din partea României, personal a conducătorului partidului și statului nostru.Dezbaterile reuniunii de la Lisabona au reliefat îngrijorarea crescindă față de persistența situației de criză și conflict din Orientul Mijlociu. A reieșit clar, ca una din concluziile majore ale reuniunii, că actuala situație impune tuturor statelor și guvernelor, întregii comunități internaționale să facă totul pentru a se ajunge la o rezolvare globală, în măsură să asigure o pace trainică în regiune, în acest sens, a fost primită cu interes ideea, reafirmată în Mesajul șefului statului român, a însemnătă
Curente și tendințe noi 

în Organizația 
Statelor Americane

Semnificațiile „Declarației de la La Paz“Conținutul documentelor finale adoptate de Adunarea Generală a O.S.A. (Organizația Statelor Americane), care a avut loc zilele trecute în capitala Boliviei, reflectă o serie de evoluții interesante în procesul de restructurare a relațiilor interameri- cane — în sensul democratizării raporturilor între țările membre și orientării activităților organizației spre obiective de interes real pentru toate statele din regiune.Reuniunea de la La Paz s-a caracterizat tocmai prin ponderea importantă pe care au jucat-o in desfășurarea lucrărilor sale statele la- tino-americane cu guverne de orientare nouă, democratică, reprezentanții noilor regimuri din Nicaragua, Ecuador, Grenada, alăturîn- du-și glasurile la acelea ale unor state ca Mexic, Venezuela. Costa Rica, Columbia. S-a configurat astfel o nouă forță — ceea ce a permis observatorilor să vorbească chiar de conturarea unei „noi O.S.A." —, care a obținut succese apreciate ca 
„spectaculoase", concretizate în „DECLARAȚIA DE LA LA PAZ", documentul final al reuniunii.Ce elemente noi aduce acest document orientativ al O.S.A. pe următorii ani? Se remarcă, în mod deosebit, faptul că restructurarea raporturilor interamericane este concepută în relație strînsă cu principiile instaurării unei noi ordini 

unei soluții negociate (S.U.A., Marea Britanie, R.F.G., Franța și Canada). Din partea O.N.U. la conferință urmează a participa reprezentantul special al lui Kurt Waldheim pentru Namibia, Martti Ahtisaari (Finlanda), și secretarii generali adjuneți Brian Urquhart (Marea Britanie) și Abdulrahim Abby Farah (Somalia). Reamintind că la 1 octombrie a adresat guvernelor respective și S.W.A.P.O. un document de lucru în problema creării unei zone demilitarizate, Kurt Waldheim precizează că scopul consultărilor îl constituie clarificarea problemelor rezultînd din acest document, in vederea transpunerii în viață a rezoluției 435 a Consiliului de Securitate prin care s-a aprobat planul său privind soluționarea problemei namibiene.

zania și Zambia), a arătat președintele Kenneth Kaunda, se situează cu fermitate pe pozițiile luptei împotriva rasismului, colonialismului, politicii de apartheid și rasiste din Africa australă și vor continua să sprijine popoarele din această parte a continentului.Agențiile internaționale de presă relatează că, la începutul acestei săptămîni, autoritățile de la Salisbury au interzis transportul de porumb pe teritoriul Rhodesiei destinat Zambiei, ca urmare a sprijinului pe care aceasta îl acordă luptei patrio- ților Zimbabwe. •

NOUL CABINET TUNISIAN. După anunțarea rezultatelor definitive ale recentelor alegeri pentru Adunarea Națională a Tunisiei, președintele Habib Bourguiba a procedat miercuri la o remaniere guvernamentală, menținînd în noua formație pe principalii membri ai cabinetului precedent. Primul ministru, Hedi Nouira, a fost reconfirmat in postul său.
REALEGERE. Cahit Karakas a 

fost reales în funcția de președinte 
al Adunării Naționale a Turciei 
(Camera inferioară a parlamentu
lui). In virstă de 51 de ani. el este 
deputat din partea Partidului Re
publican al Poporului.PENTRU CONSTITUIREA UNUI FRONT DEMOCRATIC DE ELIBERARE NAȚIONALĂ s-a pronunțat Partidul Poporului din Panama (comunist). Din acest front ar urma să facă parte muncitori, țărani, studenți, militari, grupări politice care luptă împotriva imperialismului și pentru consolidarea independenței și suveranității naționale.

ții pe care ar avea-o convocarea unei conferințe internaționale, sub egida sau cu participarea O.N.U., la care să ia parte toate țările implicate, inclusiv O.E.P., precum și copreședinții Conferinței de la Geneva, U.R.S.S. si S.U.A., iar, dacă va fi necesar și alte state.Este convingerea României, confirmată și de concluziile conferinței de la Lisabona, că momentul politic actual impune să se facă totul pentru a se ajunge la soluționarea trainică și justă, pe cale politică a situației din Orientul Mijlociu, aceasta răs- punzînd deopotrivă intereselor vitale ale tuturor țărilor și popoarelor din zonă, ca și intereselor cauzei generale a păcii și securității în lume.
Nicolae N. LUPU

economice internaționale. Este pentru prima oară că, într-un documentprogram al O.S.A., etalonul aprecierii viitoarelor activități ale organizației il reprezintă modul in care ea va răspunde cerințelor edificării noii ordini economice. In lumina acestei exigențe a fost abordată de către reprezentanții latino-americani persistența unor inechități in relațiile economice ale S.U.A. cu partenerii lor de la sud de Rio Grande. în prezent, statele latino-americane sînt preocupate de sporirea măsurilor protec- ționiste ale S.U.A. care, Iezind exporturile acestor țări, le-au cauzat, în ultimii ani, pierderi in valoare de 20 de miliarde de dolari. Parti- cipanții au reproșat S.U.A. — pe care unii vorbitori le-au acuzat de „agresiune economică" — că poartă o serioasă răspundere în ce privește răminerea în urmă a majorității statelor latino-americane^ că adesea „au confundat ajutorul economic cu investițiile particulare", că, în fine, prin măsurile protecționiste adoptate „avantajează interesele particulare minoritare".Exprimînd un consens al țărilor latino-americane în legătură cu necesitatea lichidării barierelor protecționiste, Declarația de la La Paz subliniază: „Este indispensabil ca statele membre (ale O.S.A.) să se abțină de la adoptarea de măsuri restrictive care aduc prejudicii pentru țările în

Reuniunea Comitetului
O.P.E.C.LONDRA 7 (Agerpres). — La Londra s-a desfășurat o reuniune a Comitetului Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (O.P.E.C.). Comitetul a adoptat o serie de recomandări ce vor fi înaintate reuniunii la nivel înalt a O.P.E.C., programată pentru 17 decembrie în capitala Ve- nezuelei.într-un interviu acordat agenției Associated Press, ministrul Venezuelan al energiei și minelor, Humberto Calderon Berti, a declarat că țările membre ale O.P.E.C. consideră că viitoarele creșteri de prețuri la țiței trebuie să fie rezonabile.

BOLIVIA: Continuă 
greva generalăLA PAZ 7 (Agerpres). — Agențiile internaționale de presă informează din La Paz că situația din Bolivia continuă să rămînă încordată. Congresul bolivian — precizează a- genția spaniolă E.F.E. — a propus menținerea în funcțiune a parlamentului și respectarea angajamentului de a se organiza alegeri prezidențiale în 1980.Colonelul Alberto Natusch Busch a respins punctul de vedere al parlamentului bolivian. Potrivit agenției Prensa Latina, el a cerut parlamentului să-l aleagă pe el președinte și s-a angajat să formeze un cabinet cu reprezentare parlamentară.Pe de altă parte, se informează că greva generală declanșată de oamenii muncii din Bolivia, la chemarea centralei sindicale, continuă.

CONVORBIRI LA SANAA. Pre- I ședințele R. A. Yemen, Aii Abdallah Saleh, comandantul suprem al forțelor armate, a primit pe ministrul adjunct al afacerilor externe al R. P. Chineze, He Ying. în cadrul I convorbirii s-a exprimat dorința dezvoltării în continuare a relații- ■ lor de prietenie și cooperare dintre . R. A. Yemen și R. P. Chineză.
PERSOANE RĂMASE NEIDENTI

FICATE au aruncat o sticlă cu li- | 
chid incendiar în clădirea unei sec- 1 
ții din Roma a Partidului Comunist 
Italian. Incendiul a fost localizat. I 
Pe de altă parte, s-a făcut cunos- | 
cut că o încărcătură de dinamită 
a fost aruncată în fața clădirii
Uniunii Industriașilor din capitala |
Italiei. La Florența, teroriștii au
plasat o mină într-un auditoriu al I 
universității orașului. în urma ex- |
ploziei, patru studenți au fost ră
niți.

curs de dezvoltare și agravează dificultățile lor economice și sociale". Comentatorii apreciază că dezbaterile sesiunii au adus într-o etapă nouă evoluția relațiilor dintre S.U.A. și țările latino-americane. Reprezentantul Venezuelei declara, în acest sens, că „elementul cel mai impor
tant al reuniunii îl reprezintă faptul 
că a fost dovedită necesitatea de a 
se stabili intre America Latină și 
S.U.A. relații de tip nou, bazate pe 
egalitate și respect reciproc".Un loc important au ocupat in dezbateri problema drepturilor omului, demonstrînd izolarea aproape totală în care se găsesc regimurile antidemocratice din Paraguay, Chile, Uruguay, care au fost aspru condamnate.Sesiunea din acest an a O.S.A. a venit, de asemenea, cu precizări in legătură cu prioritățile O.S.A., pe prim plan trebuind să se situeze — se arată în documentele reuniunii — dezvoltarea colaborării și cooperării dintre statele membre în scopul accelerării progresului în fiecare țară. In acest sens, se t*emarcă anunțarea constituirii, chiar în timpul dezbaterilor reuniunii, a „Parlamentului andin", cu participarea Boliviei, E- cuadorului, Venezuelei, Columbiei și Republicii Peru, conturîndu-se astfel o forță nu numai economică, ci și politică, importantă pe continent, de care, potrivit aprecierilor observatorilor, va trebui să se țină în viitor seama.Deși restructurarea O.S.A. întîm- pină, sub diferite forme, rezistența factorilor ale căror interese au fost în trecut unilateral protejate, tendința spre statuarea unor relații interamericane de tip nou se afirmă cu forță creseîndă. Mutațiile din sistemul acestor relații — reliefate și de sesiunea Adunării Generale a O.S.A. — relevă că, în zilele noastre, cînd pe toate continentele prind viață ideile unei cooperării internaționale bazate pe egalitate și avantaj reciproc, pe respectarea suveranității fiecărei națiuni, principala rațiune de existență a organizațiilor internaționale o constituie contribuția lor cit mai eficientă la materializarea acestor aspirații. Prevederile amintite diq documentele O.S.A., precum și altele privind colaborarea continentală, fără discriminări, pe temelia principiilor coexistenței pașnice, respingerea de către un șir de partici- panți a activităților militare în regiunea Caraibilor și sublinierea necesității de transformare a acesteia „într-o zonă a păcii și cooperării", ilustrează semnificativ intensificarea curentelor spre democratizarea raporturilor interamericane și orientarea lor în direcții conforme cu năzuințele generale spre pace și progres.

Eugen POP

A 62-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie

Parada militară și demonstrația oamenilor muncii 
din MoscovaMOSCOVA 7 — Corespondentul A- gerpres, M. Coruț, transmite : La 7 noiembrie, în capitala sovietică s-au desfășurat tradiționala paradă militară și demonstrația oamenilor muncii din Moscova, consacrate celei de-a 62-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.In tribuna centrală a Mausoleului „V. I. Lenin" din Piața Roșie se aflau tovarășul Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., alți conducători de partid și de stat sovietici. în celelalte tribune erau prezenți veterani ai P.C.U.S. și ai revoluției, veterani de război, fruntași în producție, oameni de știință și cultură, cos- monauți sovietici și candidați cosmo- nauți din țări socialiste, participante la programul „Intercosmos", precum și șefi ai misiunilor diplomatice.Ministrul apărării al U.R.S.S., mareșalul Uniunii Sovietice Dmitri Ustinov, a trecut în revistă trupele aliniate în piață, apoi a rostit o cuvîn-

Raportul prezentat de A. P. KirilenkoPrezentînd raportul în cadrul ședinței festive de la Moscova, cu prilejul celei de-a 62-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, A. P. Kirilenko, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., a subliniat că rezultatul principal al revoluției din octombrie îl constituie societatea socialistă dezvoltată construită în U.R.S.S. Socialismul a fost transformat dintr-o idee științifică în realitate. Caracte- rizind realizările economiei sovietice, vorbitorul a relevat că ultimele trei cincinale au constituit o etapă importantă în crearea bazei tehnico- materiale a comunismului. Creșterea productivității muncii în perioada 1966—1979 va permite să se economisească munca a peste 62 milioane de oameni. Volumul producției industriale a crescut, în perioada 1966—1979, de 2,6 ori, iar în ramurile definitorii pentru progresul teh- nico-științific, cum sînt construcțiile de mașini, electroenergetica, industriile chimică și petrochimică, această creștere a fost de 3,9 ori. în aceeași perioadă, producția întreprinderilor care fac parte din grupa „B“ a industriei a crescut de 2,4 ori. în cursul celor trei cincinale au intrat în funcțiune aproximativ 5 000 de mari întreprinderi industriale.în agricultură fondurile de bază vor fi, la sfîrșitul anului 1979, de 3 ori mai mari decît în anul 1965. Concentrarea producției agricole pe baza specializării intergospodărești și integrării agroindustriale capătă un caracter tot mai profund și multilateral.în 1979, veniturile reale pe locuitor vor depăși nivelul anului 1965 de 1,9 ori. în ultimii 15 ani, peste 160 milioane de oameni s-au mutat în locuințe noi sau și-au îmbunătățit condițiile de locuit.Vorbitorul a relevat, de asemenea, că în Uniunea Sovietică se depun mari eforturi pentru îmbinarea realizărilor revoluției tehnico-științifice cu avantajele sistemului economic socialist. Uniunea Sovietică ocupă un loc fruntaș într-o serie de direcții
Evoluția situației din Irana •*TEHERAN 7 (Agerpres). — După cum anunță postul de radio Teheran — citat de agențiile France Presse și Associated Press — Consiliul Revoluției din Iran a cerut, marți, tuturor membrilor guvernului demisionar al fostului premier Mehdi Bazargan, să rămină în funcție pînă la numirea succesorilor lor. Totodată, Consiliul Revoluției — însărcinat, după demisia guvernului Bazargan cu rezolvarea problemelor curente ale țării — a anunțat că va asigura în mod colectiv președinția guvernului și a hotărît să nu numească un

italia; Embleme sugestive 
ale dezvoltării industriale

Poate nicăieri în lume nu pot fi 
întilnite orașe cu personalitate atit 
de distinctă, care să aducă la tot 
pasul surpriza noului, a unicității, 
ca orașele Italiei. Este o realitate 
Ce se impune vizitatorului nu nu
mai in „Cetatea eternă", ci pe în
treg cuprinsul peninsulei, in care 
vestigiile antichității își dau mina 
peste veacuri cu prezentul, in acest 
vast „muzeu în aer liber".

Piața Veneției este adesea consi
derată cea mai importantă piață a 
Romei, „inima" sa. Aici, în apro
pierea Forului lui Traian, se înaltă 
Columna de marmură, care este nu 
numai un simbol 
viu al orașului, 
dar si al latinită
ții poporului ro
mân. La numai 
cîțiva kilometri 
pe „racordo anulare" — centura de 
beton care înconjoară capitala des- 
chizindu-i larg porțile spre cele pa
tru zări — pot fi întilnite simbolu
rile noi ale Romei — sutele- de fa
brici și uzine care i-au permis să 
aspire in prezent și la titlul de oraș 
industrial.

Talentul, priceperea și inventivi
tatea poporului italian își găsesc 
elocvente întruchipări și la Milano, 
deopotrivă în magnificul Dom. ca și 
in salba de mari societăți și uzine 
care au făcut din vechiul Mediola
num orașul cel mai reprezentativ 
al nordului industrializat al țării. 
Cristalizare în marmură a aproape 
șase secole de eforturi. Domul a 
exercitat dintotdeauna asupra lo
calnicilor și turiștilor o profundă 
fascinație. Tot astfel astăzi stirnesc 
admirația însemnele modernității, 
citadele industriale ca „ENI" — 
Ente Nazionale Idrocarburi. „Pire
lli", „Innocenti", care au contribuit 
la situarea regiunii Lombardia pe 
primul loc din țară din punct de 
vedere al dezvoltării economice.

Nici „superba Genova" nu trăiește 
in prezent numai din faima și mă
reția republicii marine de odinioa
ră. despre care vorbesc impunătoa
rele palate de pe via XX Septem
brie sau de pe via Garibaldi, sau 
vestitele galerii de artă de la Pa

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

tare. în continuare, prin fața tribunelor au defilat ofițeri-cursanți ai academiilor și elevi ai școlilor militare superioare, batalioane de gardă, subunități ale diferitelor arme.Prin marea piață au trecut apoi coloanele sărbătorești ale oamenilor muncii — reprezentanți ai colectivelor industriale și șantierelor de construcții, organizațiilor economice și instituțiilor științifice, sociale și culturale.
★Cu ocazia celei de-a 62-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, guvernul sovietic a oferit Ia Palatul Congreselor din Kremlin o recepție, la care au participat conducători ai partidului și statului sovietic, deputați, reprezentanți ai colectivelor de oameni ai muncii, oameni de știință și cultură, comandanți militari sovietici, șefi ai misiunilor diplomatice, ziariști.în numele conducerii partidului comunist și al statului sovietic a toastat L. I. Brejnev.

importante ale matematicii șl mecanicii, electronicii cuantice, fizicii corpului solid, energeticii nuclear» etc.In continuare, raportorul s-a oprit asupra rolului P.C.U.S. în viața societății sovietice, arătînd că partidul, care însumează astăzi 17 milioane de comuniști, dispune în prezent de posibilități considerabil mai mari de influență politică, organizatorică și ideologică asupra tuturor laturilor vieții societății.O parte importantă a raportului a fost rezervată problemelor internaționale. De peste șase decenii, a relevat vorbitorul, partidul și statul sovietic desfășoară o luptă consecventă pentru pace. O realizare de importanță istorică a fost afirmarea principiului leninist âl ■'coexistenței pașnice ca normă de condd qiîn relațiile internaționale. Rap torul a relevat că opinia publică ș'condu- cătorii multor state au salu u încheierea tratatului SALT-2 intre S.R.S.S. și S.U.A. și se pronunță pentru intrarea lui cit mai grabnică în vigoare. Atașamentul Uniunii Sovietice față de cauza păcii, grija sa profundă față de viitorul omenirii, a spus el, și-au găsit expresia în noile propuneri sovietice prezentate, la Berlin, de Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. Noile inițiative ale Uniunii Sovietice, ca și ansamblul propunerilor anterioare în problemele păcii și dezarmării atestă că, atunci cind există bunăvoință, procesul slăbirii încordării internaționale ar putea progresa în mod ferm. în acest cadru, raportorul a subliniat că sînt deosebit de periculoase planurile de amplasare a armelor racheto-nuclea- re americane de tip nou pe teritoriul unor țări din Europa occidentală.în continuare, raportorul a subliniat că egalitatea deplină in drepturi și respectarea suveranității, colaborarea strînsă pe arena mondială, colaborarea și întrajutorarea reciproc avantajoase sînt componentele relațiilor interstatale socialiste.
nou prim-ministru pînă la alegerile prezidențiale, a căror dată urmează a fi stabilită.Pe de altă parte, agenția France Presse relatează că, potrivit unui comunicat oficial publicat la Teheran, se cere „să se pună capăt oricărei manifestații studențești pro si < anti- americane". Asemenea maâV-’sta- ții — se spune într-un eprm >at — sînt folosite de „elemente card" nu caută decît să provoace dezordine și tulburări" și care „șe infiltrează pentru a devia cursul normal al revoluției".

lazzo Rossi și Palazzo Bianco. Ima
ginii contemporane a Genovei ii 
sint caracteristice emblemele mari
lor industrii, cum ar fi cea side
rurgică și metalurgică, sau a celor 
de avangardă, ca. de pildă, cea nu
cleară. Prin folosirea mării și a 
portului, care oferă cele mai lesni
cioase și mai ieftine mijloace de 
transport, aici a prins viată un im
punător combinat metalurgic, apar
ținînd societății „Italsider". Aproa
pe 15 la sută din producția de la
minate a țării iese de pe porți
le combinatului genovez.

Aici, la combinatul „Italsider" din 
Genova vizitato
rul din România 
este plăcut sur
prins să constate 
cit de multe știu 
muncitorii despre 

Combinatul de la Galați, despre 
produsele realizate de siderurgiștii 
români. Tara noastră, dezvoltarea 
sa economică sint. de altfel, bine 
cunoscute si in alte locuri ale Ita
liei. La uzina „Innocenti" din Mi
lano ni se vorbește cu însuflețire 
despre colaborarea cu România. Un 
grup de muncitori de aci au lucrat 
la montarea unor instalații la Uzina 
metalurgică din Iași. La Torino, 
vizitind uzinele „Flat", acest colos 
industrial, care lansează anual pe 
piețele automobilului sute de mii 
de mașini. însoțitorii țin să preci
zeze : „România este un bun par
tener de afaceri. Cu Uzina de trac
toare din Brașov avem o strînsă 
colaborare".

Asemenea gînduri dau relief re
lațiilor de colaborare prietenească, 
statornicite intre tara noastră și 
Italia, relații permanent punctate 
de un fructuos dialog, în spiritul 
stimei și respectului reciproc. Este 
un dialog care a contribuit și con
tribuie permanent la întărirea prie
teniei dintre popoarele român și 
italian, deschizind noi perspective 
conlucrării pe diverse planuri intre 
cele două țări, corespunzător inte
reselor reciproce, cauzei păcii și 
colaborării în Europa și în lume.

Radu BOGDAN
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