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Ambasadorul Republicii Austria
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți, pe Andreas Somogyi,

care și-a prezentat scrisorile de acre
ditare in calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu

blicii Austria în țara noastră. (Con 
tinuare in pagina a V-a).
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Ambasadorul Republicii Arabe Egipt
cu prilejui prezentării scrisorilor de acreditare

Marți. 13 noiembrie, președintele scrisorile de acreditare a noului am- țara noastră, Mohammed Wafic 
Republicii Socialiste România, tbvă- basador extraordinar și plenipoten- rT . . - — .
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit țiar ăl Republicii Arabe Egipt in Hosny. (Continuare m pagina a v-al.
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0 elocventă expresie 
a unității de voință 
a întregului partid

și întregului popor
Prin desfășurarea conferințelor ju

dețene de partid s-a încheiat, prac
tic, o importantă latură organizato
rică a pregătirii Congresului al 
XII-lea al partidului — de la adu
nările generale de dări de seamă și 
alegeri din organizațiile de bază ale 
partidului, conferințele organizațiilor 
de partid din întreprinderi, instituții, 
din comune, orașe, municipii și pină 
Ia conferințele organizațiilor județene 
de. partid. S-au asigurat, astfel, de jos 
și pină Ia nivelul județelor dezbate
rea in organizațiile 
lectelor de docu
mente ale Con
gresului, alegerea 
noilor organe de 
partid, a delega- 
ților la Congre
sul al XII-lea, . 
precum șl desem
narea candidați-, 
lor pentru orga
nele centrale ale 
partidului. Așa 
cum a 'subliniat 
comunicatul re
centei sale ședințe.
Jitie Executiv al C.C. al P.C.R. a dat 
o (naltă apreciere modului in care 
s-au desfășurat conferințele organiza
țiilor județene de partid — incit se 
poate aprecia că ele s-au înscris ca 
importante evenimente în viața par
tidului. a țării.

tn acest cadru, un moment de re
ferință, deosebit de important, l-au 
constituit participarea și cuvintarca 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Conferința organizației de partid a 
municipiului București. Pornind de 
la sarcinile specifice ce revjn orga
nizației de partid a Capitalei, re- 
levind principalele direcții necesare 
de acțiune, cuvîntarea a scos in evi
dență învățăminte și orientări cu de
plină valabilitate pentru toate orga
nizațiile partidului nostru, tn acest 
sens, se reliefează însemnătatea de
osebită a indicațiilor privind îndepli
nirea neabătută a tuturor sarcinilor 
cincinalului, aplicarea consecventă a 
principiilor noului mecanism eco
nomic, realizarea autoconducerii mun
citorești, autogestiunii, sporirea pre
ocupărilor față de problemele vie
ții de zi cu zi ale oamenilor 
muncii, de cerințele de ordin larg, ce
tățenesc — probleme abordate prin 
prisma îmbunătățirii activității po- 
litico-organizatorice a organizații
lor de partid, lărgirii democrației in
terne de partid, pregătirii cadrelor.

de partid a pro-

stimulării spiritului critic și autocri
tic ca o condiție esențială a înlătu
rării neajunsurilor și perfecționării 
intregii activități.

Ca una din concluziile majore .ale 
desfășurării conferințelor și tuturor 
adunărilor de partid, 
realitățile fundamentale 
liefat încă o dată și. cu 
s-au afirmat unitatea 
coeziunea sa interioară, 
tregului partid in jurul conducerii 
sale, al tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Indiferent de locul <je muncă, in

ca una din 
ce s-a re- 

acest prilej, 
partidului, 

unitatea in-

Conferințele organizațiilor de partid: 
unanimă aprobare a documentelor 

Congresului, entuziastă susținere 
a realegerii tovarășului 

Nicolae Ceaușescu in fruntea partidului
Comitetul Po- fabrici, uzine, cooperative agricole 

sau institute da cercetare, indiferent 
de municipii, orașe sau comune, 
indiferent de județ sau zonă a țării, 
comuniștii s-au înfățișat ca o pu
ternică forță politică strins unita, 
această unitate fiind izvorul forței 
partidului. Se poate spune că parti
dul se prezintă la Congres unit ca un 
singur om, cu o unică voință și im 
iei unic : a tace totul pentru a în
făptui hotăririle Congresului, pentru 
înflorirea patriei, pentru înaintarea 
României spre comunism.

în același timp, conferințele și 
adunările de partid au constituit o 
expresie firească a integrării pro
funde a partidului în viața societății, 
o dovadă elocventă a faptului că tot 
ceea ce privește partidul este ur
mărit nu numai cu atenție și profund 
interes, ci și cu un sentiment de vie 
participare de către toți oamenii 
muncii, de întregul popor. Se poate 
spune, de aceea, că desfășurarea 
adunărilor și conferințelor a ilustrat 
pregnant legătura indisolubilă din
tre partid și popor, amploarea și 
trăinicia acestei legături. Partici- 
panții la conferințe au exprimat 
gindurile. aspirațiile, convingerile nu 
numai ale membrilor de partid, ale 
organizațiilor, pe care le-au repre
zentat, ci și ale colectivelor de 
muncă, ale maselor largi ale celor ce 
muncesc, ceea ce a ilustrat in modul

cel mai convingător coeziunea În
tregii societăți in jurul partidului. 
De aceea, hotăririle adoptate de 
conferințe pot fi considerate nu nu
mai ca documente aie organizațiilor 
de partid, ele reprezentind, in fapt, 
decizii ale tuturor cetățenilor din ju
dețele respective.

Ca un puternic liant al coeziunii 
poporului s-a verificat și afirmat, 
încă o dată, unitatea frățească a 
tuturor fiilor patriei, fără deosebire 
de naționalitate, unitate in care se 
materializează strălucit roadele po

liticii naționale a 
partidului de asi-. 
gurare a deplinei 
egalități în drep
turi a tuturor ce
tățenilor țârii — 
români, maghiari, 
germani și de. 
alte naționalități. 
Baza materială a 
acestei egalități 
se întărește con
tinuu. așa cum 
s-a relevat preg- 
conferințelor, prinnant și in cadrul ... ____ r ___

politica de repartizare armonioasă a 
torțelor de producție pe întreg teri
toriul țării, politică ce asigura dez
voltarea tuturor județelor, ridicarea 
lor la un inalt nivel de progres și 
civilizație socialistă, bunăstarea tu
turor locuitorilor patriei comune.

Prin această prismă se cuvine sub
liniată unanimitatea absolută cu care 
toate conferințele au aprobat pro
iectele de documente ale Congresu
lui. Pe bună dreptate, participant!! 
au subliniat că văd in aceste docu
mente materializarea 
fundamentale de progres 
programul științific al 
României spre un nivel tot 
de dezvoltare economică, de cultură, 
civilizație și bunăstare. însușirea a- 
cestor documente de către întregul 
partid — de la organizațiile de bază 
pină la organizațiile județene — la 
care se adaugă aprobarea și adeziu
nea exprimate in acest răstimp de 
organizațiile de masă și obștești, fac

cerințelor 
al țării, 

ridicării 
mai inalt

PE BAZA PROGRAMULUI ADOPTAT DE COMITETUL POLITIC
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R

Măsuri pentru buna aprovizionare 
a populației in perioada de iarnă

Programul cu privire la aprovi
zionarea populației in trimestrul 
IV — 1979 și semestrul I — 1980, 
dezbătut și aprobat de Comite
tul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. in ședința din 12 noiembrie, 
prevede măsuri pentru satisfacerea 
cerințelor de consum ale populației 
cu produse agroalimentare și indus
triale. intr-o gamă sortimentală di
versificată și de calitate superioară. 
Elaborat pe baza indicațiilor secre
tarului general ăl partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, programul 
are in vedere cerințele sporite de 
consum ale populației, determinate 
de creșterea mai accentuată a' veni
turilor oamenilor muncii, prin trece
rea la aplicarea, de la 1 august a.c., 
a celei de-a Il-a etape de majorare 
a retribuțiilor. Practic, se prevăd 
creșteri la toate produsele alimen
tare de bază față de aceeași perioa
dă din sezonul trecut (carne și pă
sări — 8.2 la sută, piine — 7.2 la 
sută, lapte șl produse lactate proas
pete — 14,8 la sută, unt — 9,4 la 
sută, ulei comestibil — 9.1 la sută, 
zahăr și produse zaharoase — 9.7 
la sută, otiă ■— 20,8 la sută, car
tofi — 17,8 la sută, legume — 
7,8 la sută, fructe — 36,2 la sută); 
la textile-incălțăminte (tricotaje — 
6.1 la sută, încălțăminte de iar
nă — 4,6 la sută,, produse de blă
nărie și cojocărie — 4,3 la sută) ; la 
produsele metalo-chimice (articole 
de uz. casnic și gospodăresc — 4—11 
la sută, sobe de încălzit — 5.7 la 
sută, articole pentru sporturile de 
iarnă — 7—12 la sută, articole pentru 
pomul de iarnă — 7,5—10 la sută) ; 
la combustibili (4.5 la sută) etc.

în scopul Îmbunătățirii aprovizio
nării, copulației in perioada de iarnă 
vor spori livrările de carne proaspătă 
și refrigerată, prin diminuarea livră
rilor de produse congelate. Vor fi 
luate în continuare măsuri de imbu- 
nătățire și diversificare a preparate
lor de carne, corespunzător cerințe-

i

lor de consum ale populației, spo
rind in același timp cantitățile de 
produse specifice sezonului rece.

O atenție deosebită se va acorda 
extinderii desfacerilor de preparate 
culinare prin diversificarea produse
lor și promovarea mai largă a pre
paratelor cu adads de legume și alte 
produse alimentare.

în vederea asigurării unei aprovi
zionări continue cu legume și fructe 
in tot sezonul rece, programul pre
vede constituirea unor importante 
stocuri-siloz de cartofi — cu 23 000 
tone mai mult față de anul trecut, 
legume — cu 15 000 tone mai mult, 
fructe — cu 19 600 tone mai mult. în 
completarea fondului de marfă se 
vor pune la dispoziția populației im
portante cantități de produse din im
port (citrice, banane, măsline ș.ă.).

In vederea Îndeplinirii sarcinilor 
prevăzute in program. Comitetul Po
litic Executiv al C.C. a). P.C.R. a sta
bilit răspunderi concrete pentru toa
te organismele care concură la 
aprovizionarea populației — ministe
rele producătoare. Ministerul Comer
țului Interior, Centrocoop, consiliile 
populare — care 
mărească livrarea 
taților planificate, 
cioasă a fondului 
dețe și localități, 
păstrare și depozitare a mărfurilor 
insilozate. depistarea și valorificarea 
de noi resurse locale pentru sporirea 
ofertei de produse solicitate de popu
lație. Este de ’ ' 
le de partid 
de control al 
desfășura în 
permanentă activitate de îndrumare 
și control a unităților comerciale și 
a depozitelor, pentru ca aprovizio
narea populației să se realizeze rit
mic. la nivelul și în sortimentele sta
bilite.

au datoria să ur- 
integrală a canti- 
repartizarea judi- 
de marfă pe ju
pe cartiere, buna

datoria organelor loca- 
și de stat, a echipelor 
oamenilor muncii de a 
perioada următoare o

Mihai IONESCU

l.o întreprinderea de vagoane din Drobeta-Turnu Severin s-a consemnat un succes de prestigiu . ieșirea de pe linia de fabricație a vagonului de marfa 
cu nr. 55 000. In cinstea celui de-al XII-lea Congres al partidului, constructorii de vagoane mehedințeni mai raportează și alte însemnate realizări : producerea 

peste plan, de la începutul anului, a 172 vagoane marfă, economisirea a 216 tone metal, 45 000 kg electrozi și a altor materii prime și materiale

CU SARCINILE CINCINALULUI REALIZATE
întreprinderea mecanică pentru agricultură 

și industrie alimentară — Arad
Colectivul întreprinderii mecanice 

pentru agricultură și industrie ali
mentară — Arad a îndeplinit pre
vederile cincinalului, punind supli
mentar la dispoziția unităților agri
cole utilaje, instalații și piese de 
seliimb in valoare de peste 800 mi
lioane lei.

In telegrama adresată cu a- 
cest prilej tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de comitetul de partid și 
consiliul oamenilor muncii din în
treprindere, se spune : Sintem ho-

tăriți și pe deplin pregătiți, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să acționăm cu abnegație și dăruire 
comunistă pentru înfăptuirea neabă
tută a hotăririlor ce vor fi adop
tate de Congresul, al XII-lea al. 
partidului, să ne aducem o contri
buție sporită la traducerea in viață 
a mărețului program de ridicare a 
patriei noastre dragi pe culmi tot 
mai înalte ale progresului și civili
zației socialiste și comuniste.

au Îndeplinit planul pe patru ani
Industria sectorului 3 

al Capitalei
Puternic însuflețiți de apropierea 

marelui eveniment din viața țării 
— Congresul al XII-lea al parti
dului — oamenii muncii din in
dustria sectorului 3 al Capitalei ra
portează îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe patru ani din actualul 
cincinal. Sectorul 3, în care Iși des
fășoară activitatea o serie de mari 
colective muncitorești, printre care 
cele de la uzinele .,23 August" și 
..Republica". întreprinderea de ma- 
șini-unelte și agregate și altele, are 
o pondere însemnată nu numai in 
industria Capitalei, ci și in întrea
ga economie a țării. Obținind acest 
succes, colectivele unităților eco
nomice din sector și-au asigurat 
posibilitatea de a realiza suplimen
tar, pină la finele anului, o produc
ție de peste 4 miliarde lei, concre
tizată intre altele in 6 445 tone la
minate finite pline. 12 846 tone țevi

din oțel, 10 strunguri carusel, 
locomotive diesel, hidraulice 
I 250—1 500 CP. mașini-unelte 
prelucrat metale in valoare de 
milioane lei, '733.000 perechi de în
călțăminte cu fețe din. piele și 
altele. (Cristian Antonescu).

29 
de 
de

172

Zece unități 
din județul Vaslui

în cinstea celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, zece unități 
din județul Vaslui au îndeplinit 
planul producției industriale pe 
primii 4 ani ai cincinalului. La pa
noul de onoare al județului se află 
întreprinderea de încălțăminte 
Huși. întreprinderea de ulei Birlad, 
întreprinderea județeană de con- 
strucții-montaj, . sectorul județean 
de exploatări forestiere, întreprin
derea de transporturi auto. Uniu
nea județeană a cooperativelor de 
consum și altele. (Crăciun Lăluci).

ȘTIINȚA

element fundamental
în strategia dezvoltării

noastre socialiste
Nu numai geneza socialismului — 

născut dintr-o analiză riguros știin
țifică a proceselor fundamentale ale 
societății — pledează pentru alianța 
indestructibilă și pentru simbioza 
permanentă a socialismului cu știin
ța. în socialism, știința iși găsește 
vocația' ei democratică, încetind să 
fie sursă de putere utilizată in 
scopul dominației și al exploatării, 
în acălași timp, ea se abate de la 
caracterul de elită ce i l-au impri
mat alte s+steme, » . •>.
toți oamenii mun
cii avind acces la 
producerea știin
ței, fiind stimu
lați să-i îmbogă
țească potențialul, 
este prețios faptul 
pirghie a transformărilor esențiale 
ce se petrec in sfera forțelor de pro
ducție și nu ocupă numai un loc de 
onoare pe care o înțelegere greșită 
i-1 atribuia exclusiv in suprastruc
tura societății. Dar dacă astăzi ter
menii socialism și știință se pronun
ță simultan, este și pentru că cele 
două mari revoluții care schimbă 
fața lumii in prezent pot pentru pri
ma oară să-și îngemăneze efectele : 
este vorba de revoluția socială și de 
revoluția tehnico-științifică.

Literatura astăzi în lume, în spe
cial in țările capitaliste, este plină 
de reproșuri la adresa științei, de-

venită țap ispășitor al multor crize 
și eșecuri. Nu i se neagă succesele 
uimitoare, din care nu puține dato
rate unor mobilizări neobișnuite de 
resurse sub impulSul în special al 
unor interese militariste. Cîteva do
menii. ce au înflorit in special pe 
seama uriașelor cheltuieli de Înar
mare, formează ceea ce se numește 
,.știința mare", ce presupune instala
ții gigantice, imense resurse materiale 
și concentrări de

Mircea MALITA

Pentru socialism 
că știința este o

inteligență umană! 
Tot.,.știința mare" 
nu. se poate deba
rasa de vălul gros 
al secretului care 
întirzie aplicațiile 
la domenii paș- 
au apărut atiteanice. Niciodată nu

cărți care dezvăluie viciile unui anu
mit tip de știință și tehnologie in ne
socotirea mediului înconjurător con
tinuu poluat șl in secătuirea resurse
lor naturale, aduse uneori pe pragul 
epuizării. Multe din critici sint în
dreptățite, insă adresa lor este gre
șită.

Nu 
unei 
tive 
toare. Știința, ca și multe activități 
umane, se supune unor decizii, are 
în spatele ei politici și strategii, iar 
acestea se bazează pe valori și pre
ferințe, care nu pot fi deslușite în 
afara contextului social și economic 
al societății care le produce.

în economia bazată pe profitul 
imediat drept criteriu unilateral, și 
exclusiv — afirmă economiștii oc
cidentali înșiși — se uită cel puțin 
două elemente fundamentale fără 
care creșterea, oricit de dinamică ar 
fi. se termină în impas : natura cu 
resursele ei neregenerabile, pe de o 
parte, și socialul, cu imperativul de 
a face viața mai plăcută, mai îm
bietoare in direcția împlinirii perso
nalității omului, pe de alta. La aces
tea se adaugă incapacitatea de a 
duce politici de termen lung, ilus
trată de lipsa de pregătire in fața 
crizelor și mutațiilor. Orice absență 
a științei la apelul unor necesități 
presante se datorează canalizării ei 
in direcții irelevante pentru progre
sul social și reținerii de la rosturile 
ei anticipatoare firești.

Știința, impreună cu tehnologia de 
care este strins legată prin faptul că 
tot mai multe tehnici sint astăzi 
produsul investigației științifice și al 
sporului de cunoaștere a fenomene
lor fundamentale, oferă posibilități 
imense pentru ca lumea să-și rezol-

știința este vinovată în cazul 
orientări spre scopuri distruc- 
sau al unor tehnologii risipi-

(Continuare in pag. a IV-a)

(Continuare in pag. a Il-a)

Urbanistica modernâ la Bistrița — rod al dezvoltării impetuoase a acestui oraș in perioada de dupâ Congresul al Xl-lea

Printre oameni, pentru oameni
însemnări de Corneliu LEU

în

(Continuare în pag. a IV-a)

ne 
ei

Cei 
in

și co-

amintiri 
ale istoriei re- 
susține și 
cu faptele

,0

Evident adevăr, verificat 
in întreaga istorie a 

României moderne : rolul 
de promotor al spiritului 
revoluționar in desăvirși- 
rea societății noastre il joa
că acea figură dăruită și 
luminoasă, acel sumuifi pe 
care ființa umană l-a rea
lizat' pină in prezent in 
existența ei colectivă, 
chipul care 
zentul și prefigurează 
torul a tot ce a ciștigat 
nobil și mai lucid, mai 
cer și mai pasionat, 
generos și mai frumos 
ral, mai competent și 
vizionar conștiința omeni
rii — COMUNISTUL.

Comunistul, soldat cre
dincios al partidului ; co
munistul. om de mare ome
nie ; comunistul, inimă mi
litantă a societății lui. Toa
te aceste atribute converg 
spre cel care le încununea
ză și care exprimă intregul 
conținut al spiritualității pe 
care o. reprezintă treapta 
atinsă de el in evoluția 
existenței omului : comu
nistul, promotor de perma
nență al spiritului revolu
ționar.

Acest adevăr general, 
care-și pune amprenta asu-

pra realității noastre, apa
re și mai elocvent pentru 
scriitorul .care ani de zile 
a bătut drumurile țării, 
șantierele ei. localitățile ei 
de tradiție ajunse la mo
derne ritmuri de viață, cele 

„noi. ridicate uimitor acolo 
unde bogățiile țării și re-

Penlru ca numele care 
apar astăzi menționate de 
tovarășii de munca! de cei 
care au simțit umărul, 
drumarea. priceperea 
sfinta dorință de nou a 
muilistului. nu se poate să 
nu trezească . in amintirea 
celor care au fost martori

construcțnle înălțate 
seamănă cu cea dinainte , 
e mai elegantă, e perfec
ționată tehnic, e lucrată cu 
mijloace mai rapide. Ceea 
ce conferă trăsătură de 
unire acestor construcții 
este rostul important pe 
care l-au căpătat in econo-

in 
ei

exprimă pre- 
vii- 
mal 
sin- 
mai 
mo
rn ai

sursele ei de forță de mun
că se cereau puse în va
loare, uzinele și ogoarele, 
muntele și. cimpia, malurile 
apelor și bogăția duioaselor 
orizonturi curbe din zona 
dealurilor. Apare și mai 
elocvent astăzi cînd, in 
adunările lor de pretutin
deni. comuniștii vorbesc 
despre cei care ii vor re
prezenta la Congresul al 
doisprezecelea al partidu
lui. alegîndu-i. după o ex
presie bine consacrată, pe 
cei mai buni dintre cei mai 
buni.

ai acestor ani entuziaști de 
edificare a țării 
emoționante 
cente, ce ne 
înconjoară 
autentice.

Mi-am. amintit, astfel, 
aceste zile, de un om care 
a contribuit la edificarea a 
mai bine de jumătate din 
construcțiile hidroenergeti
ce' ale țării, tocmind, in 
același timp, o intreagă ge
nerație de meseriași in 
acest domeniu. Ceea ce 
este interesant in munca 

. Iui e faptul că nici una din

mia țării, in modernizarea 
ei. Același lucru se intim- 
piă și cu oamenii pe care 
,i-a format. : fiecare iși are 
personalitatea lui, existența 
distinctă și. contribuția dis
tinctă la construcția socia
listă a țării, dar iși află 
laolaltă fibra comună în 
acel har al spiritului nova
tor pe care li l-a dăruit cel 
ce i-a format.

Mi-am amintit, de ase
menea, de un om căruia, 
cu ani in urmă, fiind ales 
primar, i-a venit ideea au
diențelor la locul de mun-

că. Nu ea o soluție, nu ca 
o inovație, ci ca o necesi
tate a omului de partid pus 
in funcție administrativă, 
de a-și simți domeniul de 
activitate acolo unde are 
loc producția propriu-zlsâ, 
și nu in biroul său. Supe
riorii lui pe plan local l-au 
criticat pentru că nu folo
sește anticamera și secreta
ra, dar curios lucru, nume
le acelora nu și-l mai 
amintește nimeni astăzi.

Și, pentru că este vorba 
de spiritul generos al aces
tor ani, de emulația deose
bită sub zodia căreia sim
țul revoluționar a! fiecărui 
comunist s-a înscris in anii 
acestor Congrese care încep 
cu al nouălea, să ne gindim 
la județele țării din clipa 
întemeierii lor și pină' as
tăzi. La ele și la impetuo
zitatea in care s-au dezvol
tat multilateral, unele in- 
tregindu-și viața în capito
le de existență care le 
lipseau, altele, pur și sim-' 
piu, pornind de Ia incipien
te sau trăsături nedefinite 
in aproape toate domeniile. 
Ce s-ar fi făcut ele ? Sau, 
mai bine zis, ce s-ar fi fă-

Zile de producție-record
Colectivul de la Exploatarea 

minieră Tlba, județul Maramu
reș, dedică Congresului al 
XII-lea al partidului un impor
tant succes ;■ livrarea către uzi
nele de preparare a celei de-a 
226 000-a tonă de minereu dată 
peste plan de la începutul .ac
tualului cincinal. Angajați cu 
toate forțele in ampla acțiune 
de valorificare integrală, com
plexă și superioară a zăcăminte
lor de minereuri neferoase, mi
nerii de la Ilba au declarat ul
timele zece zile premergătoare 
Congresului drept zile de pro- 
ducție-record, în care să reali
zeze o producție suplimentară 
de metale neferoase in valoare 
de peste 400 000 let (Gh. Susa).

Realizări 
ale constructorilor 
de hidrocentrale

Un număr de cinci loturi din 
cadrul Trustului de construcții 
hidroenergetice Olt-defileu, și 
anume colectivele ' de pe șan
tierele viitoarelor hidrocentrale 
ce se .înalță pe Olt, la Turnu și 
Călimănești, pe Lotru, la Bră- « 
dișor, precum și cele care reali
zează aducțiunea secundară de 
la Păscoaia și galeria de fugă 
de la Cirligu Mare și-au onorat 
sarcinile de plan pe anul. in 
curs. (Agerpres)
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pregătit de comuniști, de toți oamenii muncii într-<) atmosferă
de înaltă responsabilitate, de puternică angajare revoluționară

RAPORT
MUNCITORESC

1I

Muncitorii de la laminorul degrosisor și de semifabricate al Combinatului 
de oțeluri speciale din Tirgoviște asigură zi de zi metalului, puntr-un 

control exigent, o inaltă calitate

• V.

din
mal

întreprinderea de ma
șini-unelte și agregate din 
București. Una dintre uni
tățile cu valoare de simbol 
pentru industria româneas
că a construcțiilor de ma
șini. De-a lungul timpului 
aici .au fost scrise, cu re
marcabile fapte de muncă, 
pagini de neuitat în noua 
istorie a României. între
prinderea s-a dezvoltat din 
ea însăși, extrăgindu-și se
vele vitale din politica 
clarvăzătoare a partidului, 
de făurire a unei industrii 
moderne, comparabilă, prin 
performanțele sale, cu cele 
mai avansate industrii na- 

. ționale. în 
timp . care 
Congresul 
partidului, 
lectiv muncitoresc s-a 
scris din ce in ce mai 
tărit pe. orbita realizărilor 
de excepție, comprimind și 
anihilînd, în multe cazuri, 
distanța care separa per
formanțele sale de perfor
manțele de virf ale tehni
cii mondiale în acest do
meniu.

„In aceste zile care ne mai 
despart de mărețul forum 
al comuniștilor — imi spu
ne economista Ioana Epu- 
ran, secretar adjunct al co
mitetului de partid pe între
prindere — noi și semnifi
cative realizări vin să se 
alăture celor de pînă acum, 
constituindu-se in grăitoa
re și entuziaste mărturii 
ale profundului atașament 
manifestat de toți oamenii 
muncii de la I.M.U.A.B. 
față de partid, față de se
cretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
Bilanțul realizărilor de 
plan, pe primele 10 luni 
ale anului, consemnează 
sintetic că a fost realizată 
o depășire de 99 milioane 
Iei la valoarea producției 
industriale, 26 milioane Iei 
la' producția marfă și 53 
milioane lei la producția 
fizică — mașini-unelte 
pentru așchiere. Cifrele 
sint elocvente, dar limbajul 
lor, fie el cit de concis, nu 
reușește ' să surprindă in 
întregime felul in care oa
menii întreprinderii in- 
timpină cel de-al XII-lea 
Congres al partidului. Des
pre emoția necuprinsă ce 
ne încearcă, pe fiecare din-

intervalul de 
a trecut de la 
al XI-lea 
puternicul

al 
co- 
in- 
ho-

tre noi, în aceste puține 
zile care au mai 
pină la Congres, despre 
temperaturile tot mai înal
te la care se desfășoară 
activitatea în orice sector 
al întreprinderii, cei mai 
în măsură să vorbească 
sint oamenii. Oamenii și 
faptele lor...“.

...Hala de mașini grele
— secția de strunguri, ca
rusel. Mă aflu intr-unui 
dintre teritoriile „fierbinți" 
ale întreprinderii, , perime
tru al muncii de excepție, 
unde oamenii au repurtat 
însemnate victorii în lupta 
lor tenace pentru nou. Aici 
au fost zămislite uriașele 
„carusele" cu diametrul de 
8,5 și 16 m, adevărați coloși 
în lumea mașinilor-unelte. 
Acesta este locul în care-i 
aflu la treabă pe oamenii 
formației conduse de Marin 
Mardale, dînd înfățișare 
definitivă unui nou produs 
de o deosebită tehnicitate
— mașina de alezat și fre
zat AF-200. Peste citeva 
zile montajul ultimelor 
subansamble va fi încheiat 
urmind ca mașina să intre 
în probe tehnologice. Ini
țial. termenul de finalizare 
fusese fixat pentru 1 de
cembrie. Care au fost re
sorturile 
ceastă 
timpului 7

„E deosebită această ma
șină, imi spune meșterul 
Mardale, e deosebită prin 
performanțele sale tehnice, 
dar nu numai pentru ele. 
Toți cei care am lucrat la 
montajul ei am pus mult 
suflet in munca noastră, 
dorind să ferecăm in 
trupu-i de oțel măcar o 
parte din bucuria care ne 
încearcă in aceste zile pre
mergătoare Congresului"...

Privesc înaltg. robusta 
AF-200 și mă gindesc la 
felul in care au trebuit să 
nluiiceâsca acești 12 oâ- 
meni, pentru a condensa' 
într-atît procesul genezei. 
„Treaba a mers bine, îmi 
zice Ion Dașu, alt om de 
bază al echipei, deși n-aș 
putea spune că a mers in- • 
totdeauna ca pe roate. Am 
avut și greutăți cu insta
lația hidraulică, de pildă, 
dar in loc să ne pierdem 
cu firea și să cerem ajutoa
re din alte secții, am chib-

rămas

ce au dus la a- 
comprimare a

„Da, și noi, romanii, putem face
asemenea mașini". Și-le-au făcut!

O probă a înaltei tehnicități — mașina de rectificat interior, la 
care lucrează (in imagine) Alexandru Gașpar și Emil Constantin

lehim Avram, Dinu Mihai 
zatorii mașinii

și Ion Dașu, trei dintre reali- 
de alezat și frezat

Foto : S. Cristian

zuit temeinic asupra lor și 
le-am rezolvat cu propriile 
forțe. Greutăți se ivesc 
întotdeauna cind străbați 
un drum ■ nebătătorit, dar" 
tocmai în aceasta constă 
una dintre menirile noas
tre, ale comuniștilor, a 
avea curajul și puterea să 
te îndepărtezi de inșelătoa-

*
crurilor unice. Și la fabri
ca de mașini de rectificat, 
fapte de seamă ale muncii 
iși caută acum, aici, împli
nirea. Printre ele se află și 
mașina de rectificat univer
sală MRU-350. Mașină u- 
nealtă de mare precizie, a 
cărei istorie a început â se 
scrie la 10 septembrie. In

Reportaj de la întreprinderea 
de mașini-unelte și agregate 

București

CONSTANȚA. Constructorii Grupului de șantiere nr. 2 
Centrala Canalul Dunărea-Marea Neagră au început, cu două luni 
devreme, montarea grinzii principale în, greutate de aproape 100 tone 
și cu o deschidere de peste 38 metri, la podul de la Medgidia, cea mai 
importantă arteră de circulație peste canal. Podul va lega zona indus
trială a orașului cu viitorul port și vă avea cite două benzi de circu
lație pe fiecare sens și o înălțime de 17 metri, făcind parte dintr-o 
suită de patru construcții asemănătoare care vor traversa canalul, ce
lelalte aflîndu-se în execuție la Cernavodă, Basarabi și Agigea. (George 
Mihăescu).

HARGHITA lntimPinarea Congresului al XII-lea al parti
dului, oamenii muncii români și maghiari de la întreprinderea de uti
laje și piese de schimb Gheorghieni au asigurat debutul activității noii 
turnătorii a întreprinderii prin începerea probelor tehnologice la cup
torul cu inducție de trei tone. Noua turnătorie va asigura piese care 
intră în componența mașinilor și agregatelor produse de I.U.P.S. 

; Gheorghieni și de alte întreprinderi similare din țară pentru prelucra
rea și valorificarea superioară a lemnului. (I. D. Kiss).

| |_pQ\/ Ieri, constructorii de nave din Oltenița au lansat 
o nouă navă, cu un deplasament de 2 400 tone. Este cea de-.a 25-a lan
sare din anul in curs pe acest șantier. (Lucian Ciubotarul.

MARAMUREȘ Omagiul muncitoresc pe care minerii mara
mureșeni il aduc Congresului al XII-lea al partidului este exprimat 
zi de zi prin noi fapte de muncă. Stăruind în efortul de a crea noi 
tehnologii și mecanisme menite să sporească productivitatea muncii 
in subteran, un colectiv de la Exploatarea minieră Cavnic a realizat 

. o modernă instalație de perforat in abataje. Instalația va fi folosită la 
aplicarea tehnologiei de excavare cu fișii verticale, care asigură creș
terea de peste 3 ori a productivității muncii la această operație. Intro
ducerea noului mecanism va permite minerilor din Cavnic să-și mă- 

‘ rească și mai mult avansul față de planul cincinal la zi, ajuns acum 
la peste trei luni. (Gheorghe Susa).

Vl LCEA a 'e‘^ pe P°arta întreprinderii de utilaj chimic 
și forjă din Rîmnicu Vîlcea primul valț simplu cu răcire intensivă, 
destinat industriei de prelucrare a cauciucului și maselor plastice. Uti
lajul va intra în producția de serie la începutul anului viitor. (Ion 
Stanciu).

CARAȘ-SEVERIN Constructorii de mașini din Reșița in- 
timpină cel de-al XII-lea Congres al partidului cu un succes remarca
bil : ei au îndeplinit înainte de termen sarcinile de plan pe 4 ani la 
producția destinată exportului. Prin avansul ciștigat, oamenii muncii 
din Întreprindere au creat condițiile pentru a livra beneficiarilor ex
terni mașini și utilaje în valoare de peste 13 milioane lei valută. (Nico
lae Cătană).

TULCEEA OameniI muncii din porturile Tulcei se prezintă la 
marele bilanț pe care-1 face țara în cinstea Congresului al XII-lea al 
partidului cu importante realizări. De la începutul anului și pînă in 
prezent ei au manipulat peste plan 700 000 tone de mărfuri, iar traficul 
portuar a fost depășit cu 200 000 de tone. (Neculai Amihulesei).

rea siguranță a drumurilor 
netede, imbicsite de praful 
rutinei. Pentru că aceste - 
drumuri uu vor trece nicio- 
dată prin tărîmul fierbinte 
al noului... în anii pe care-i 
trăim, exemplul personal 
al tovarășului Nijșolae ' 
Ceaușescu este o minunată 
pildă de lupta neobosită 
pentru promovarea .consuc" 
ventă a noului in toate do
meniile de activitate. Iată 
că peste puține zile AF-200 
va fi gata. Iar nu peste 
multă vreme vom construi, 
cu siguranță, - o altă mași
nă, și mai complicată".

Dar nu numai în hala de 
mașini grele împlinirile au 
chipul inconfundabil al lu-

prezent se găsește In sta
diu de suprafinisare, 
mind ca nu peste 
vreme să ia calea 
tului...

Zice Constantin 
unul dintre meșterii care 
i-au montat partea electri
că : „Sîntem tare jpîndri. 
noi, cei care ,am contribuit 
cu iscusința, și .puterea 
minților și brațelor noastre 
la construcția acestei ma
șini deosebite. Pentru că ea 
va vorbi, în țara unde va 
fi exportată, despre inalte- 
le performanțe de care sint 
capabili oamenii întreprin
derii., despre înaltul nivel 
de dezvoltare a industriei 
românești..." Vasile Tufiș, 
conducătorul celor 23 de

ur
mul lă 

expor-
Marin,

lăcătuși-montșitori, care au 
dat viață acestei noi crea-, 
ții „de virf", se îndeamnă 
mai greu la vorbă, pentru 
că „în locul fiecăruia dintre 
noi ar putea grăi, mai 
drept și mai bine, muncito
rii care vor lucra pe a-. 
ceastă mașină. Prețuirea 
pe care o vor acorda cali
tății ei va răsplăti deplin 
toaje eforturile noastre".

Un alt colectiv de muncă 
al fabricii este și el hotă- 
rit ca, în cinstea Congresu
lui. să predea la „cheia" 
omologărilor mașina de 
rectificat interior și fron
tal MțlI-500. Altfel spus, 
oamenii maistrului Gheor
ghe Gheorghiu vor reuși, in 
aceste zile, să dea formă 
definitivă unei mașini noi, 
a cărei precizie de prelu
crare se va situa sub limi
ta micronilor. 1VIRI-500 sau 
o nouă obișnuită premieră 
industrială la I.M.U.A.B... 
Printre protagoniștii el se

■ află și Alexandru Gâșpai, 
om de o 
modestie, 
firesc că 
montajul 
rectificat 
confecționeze, din mers, 
mai multe S.D.V.-uri, nu 
intotdeauna simple, pe care 
le-a și confecționat, fără 
prea multă vorbă. „Nu este 
mașină, fie ea cit de com

rară și deplină 
jcare-mi spune 

pentru a lucra la 
acestei mașini de 
a trebuit să-și 

din
S.D.V.-uri,

plicată, pe care să nu o 
poți construi dacă ai oa
meni pe măsură, îmi spu
ne comunistul Ștefan 
Dragnea, unul din „vetera
nii" întreprinderii. Acest 
adevăr este una dintre 
„cheile" succeselor pe care 
le-a obținut I.M.U.A.B.".

...Iată citeva fapte de sea
mă și autorii lor, acum, 
cind ne mai despart puține 
zile de Congresul al 
XII-lea al partidului, mo
ment epocal al devenirii 
noastre. Și nu găsesc cu
vinte mai potrivite pentru 
a încheia aceste rindurl 
decit spusele șefului, sec
ției. montaj din cadrul 
fabricii, de mașini de recti
ficat : ..Nu puțini au fost 
aceia, fie de la noi, fie din 
străinătate care, aflînd, 
de-a lungul timpului, des
pre proiectele noastre din 
ce in ce mai ambițioase, 
și-au pus o întrebare : Pu
tem oare noi, românii. Să 
facem mașini-unelte și a- 
gfegate care să rivalizeze 
cu „suratele" lor, făurite in 
țări cu îndelungate tradiții 
în domeniu ? Răspunsul a 
fost unul singur : Da, și 
noi, românii, putem face 
asemenea mașini. Și — 
le-am făcut 1“

Ioan ALECU

tone. (Neculai Amihulesei).

(Urmare din pag. I)
ca pe masa de lucru a Congresului 
al XII-lea să se afle documente pur- 
tind girul întregului popor, încreză
tor că acestea jalonează calea sigură 
spre progres.

Intr-o deplină unanimitate și dind 
expresie gjndurilor și sentimentelor 
fierbinți ale comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii, conferințele județe
ne de partid au incredințat delegaților 
Ia Congres, prin hotăriri speciale, 
mandatul de onoare de a susține pro
punerea ca in inalta funcție de secre
tar general al partidului să fie reales 
cel mai iubit și stimat fiu al națiunii 
noastre, exponentul strălucit al inte
reselor și năzuințelor întregului po
por — tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Partidul, poporul, țara și-au mani
festat cu entuziasm și hotărire voința 
unică — realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in fruntea parti
dului ! Iși găsesc expresie in această 
opțiune fermă sentimentele de dragos
te și recunoștință ale tuturor cetățe
nilor patriei, aprecierea unanimă pe 
care o dau înaltelor calități ale se

cretarului nostru general — strălucit 
conducător revoluționar, patriot în
flăcărat și eminent militant al miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, neobosit luptător pentru 
propășirea României și fericirea po-' 
porului român, pentru înfăptuirea 
idealurilor de libertate, independență 
și progres social ale tuturor popoare
lor, pentru pace/ prietenie și colabo
rare intre națiuni. De numele și acti
vitatea sa prodigioasă sint indisolubil 
legate marile realizări dobindite in 
toate domeniile, profundele înnoiri ce 
au avut loc in întreaga viață politică, 
economică, socială și culturală a țării 
noastre în perioada ce a urmat Con
gresului al IX-lea al partidului, în 
cei 15 ani de cind tovarășul Ceaușescu 
se află în fruntea partidului — . ani 
pe bună dreptate apreciați drept cei 
mai rodnici din istoria țării. Iată de 
ce in realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca secretar general al 
partidului, comuniștii, întregul popor 
văd garanția sigură a înfăptuirii 
neabătute a Programului partidului, 
a hotărîrilor Congresului al XII-lea, 
a obținerii unor noi și strălucite

SE ÎNFĂPTUIEȘTE CU SUCCES ANGAJAMENTUL

MINERILOR DIN COMĂNEȘTI :
r --------------~„In cinstea Congresului — 4000 tone 
de cărbune peste prevederi11

Minerii din valea 
Trotușului sint hotă- 
riți să întimpine Con
gresul partidului prin 
fapte deosebite in 
producție, să extragă 
din adincuri cantități 
tot mai mari de căr
bune peste plan. Nu 
de mult, ei au raportat 
realizarea planului pe 
patru ani din actua
lul cincinal. Ingine
rul Nicolae Bejan. 
directorul Exploatării 
miniere Comănești, ne 
spune că, la ora ac
tuală, în fruntea în
trecerii se situează 
minerii din sectorul 
„Lumina". Aici, bri
găzile conduse de Ion 
Damian și Grigore 
Bălan au luat iniția
tiva de a extrage zil
nic, in plus, 15 tone de 
cărbune.

Pentru aceasta, pro
ducția a fost concentra
tă pe panouri mari, 
s-au mecanizat toate 
operațiile de manipu
lare și s-a generalizat 
susținerea metalică in 
abatajeie-cameră. Ca 
urmare, randamentul 
în abataje a crescut

simțitor, iar producti
vitatea muncii a spo
rit cu 8 la sută față 
de plan.

Alături, în sectoarele 
Vermești și Rafira, în 
luptă cu timpul, mi
nării au găsit noi so
luții organizatorice 
prin care ' ciștigă 
zile și ore prețioa
se pentru producție. 
Brigăzile conduse de 
Nicolae Manole și 
Ștefan Gosav au ho- 
tărit să nu mai 
efectueze 'schimbul la 
gura minei, ci direct 
la locul de muncă, in 
abataje. în felul a- 
cesta, utilajele și in
stalațiile nu mai sînt 
oprite, ci sînt preluate 
din mers, în stare de 
funcționare. Tot pen
tru a cîștiga timp, 
minerii conduși de 
Gheorghe Anton ex
perimentează un nou 
tip de combină la să
parea galeriilor. Fo
losirea acesteia duce 
la. sporirea vitezei de 
avansare cu cel puțin 
50 la sută, față de cea 
realizată pină acum 
cu ntijloacele obiș
nuite.

Calitatea cărbunelui 
extras preocupă pe 
toți minerii. Orta
cii din schimburi
le conduse de Ion 
Cristoloveanu și An
drei Negri au luat ini
țiativa de a alege ste
rilul din cărbune chiar 
in abataje, și nu la su
prafață, cum se proceda 
pînă nu de mult. Ca 
urmare, au fost reduse 
posturile de la supra
față și, odată cu a- 
ceasta. cheltuielile de 
producție.

Sint fapte care, ates
tă că angajamentul asu
mat in cinstea mare
lui forum al comuniș
tilor de minerii din 
bazinul Comănești, de 
a realiza în cinstea 
Congresului o produc
ție suplimentară de 
4 000 tone . cărbune, se 
materializează cu suc
ces. Dovada ? Pină a- 
cum ei au extras 3 500 
tone cărbune în contul 
angajamentului.

Gh. BALTA 
corespondentul 
„Scînteii"

LA ÎNTREPRINDEREA DE TRACTOARE Șl MAȘINI AGRICOLE DIN CRAIOVA

TRACTORUL 10000
în atmosfera de înflăcărată între

cere socialistă desfășurată în întimpi- 
narea Congresului al XII-lea, la în
treprinderea de tractoare și mașini 
agricole din Craiova s-a consemnat 
ieri un eveniment deosebit : a intrat 
pe fluxul tehnologic tractorul nr. 
10 000. Practic, la întreprinderea cra- 
ioveană se produc tractoare începind 
de la Congresul al XI-lea al P.C.R., 
ca urmare a indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
vizitei de lucru din 1974.

Indicațiile date atunci au constituit 
pentru vrednicul colectiv craiovean o 
deviză de ' muncă. în prezent, la 
această întreprindere, cu o veche și 
recunoscută tradiție muncitorească, se 
realizează tractoare cu încărcător hi
draulic TIH-445 și tractoare Â-1800A, 
in trei variante constructive, acestea 
fiind cele mai puternice tractoare de 
fabricație românească. Sarcina trasa
tă de secretarul general al partidului 
privind reprofilarea întreprinderii 
este pe cale de finalizare. în acest 
an, tractoarele reprezintă 74 la sută 
din totalul producției marfă a între
prinderii, iar 43 la sută din produc
ția de tractoare este destinată expor
tului.

— Faptul că acum, in preajma 
deschiderii lucrărilor Congresului al 
XII-lea, colectivul nostru poate ra
porta noul succes în producție, in
trarea pe flux a tractorului nr. 
10 000, ne umple inimile de bucurie. 
Acest succes a fost precedat de altele 
la fel de semnificative : livrarea in

izbînzi în construirea societății so
cialiste și comuniste.

Au, in acest sens, o largă rezonanță, 
un ecou pe planul întregii țări cuvinte
le tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
adresate Conferinței organizației mu

tul comunismului în România, bună
starea poporului, unitatea de nezdrun
cinat a partidului, independența și 
întărirea continuă a națiunii noastre 
socialiste !“.

Desfășurate într-un spirit de lucru,

ale Conferinței Naționale a P.C.R., a 
hotărîrilor conducerii de partid. Ău 
fost reliefate succesele obținute in 
acești ani atit de rodnici, dar, pe 
bună dreptate, aceasta nu a generat 
automulțumire. în ideea că binele

0 elocventă expresie a unității de voință
nicipale de partid București : „Aș 
dori să vă mulțumesc pentru mani
festările la adresa mea, pentru ade
ziunea la propunerea de a fi reales 
ca secretar general al partidului. 
Apreciez aceste manifestări ca o ex
presie a încrederii in politica parti
dului nostru, in faptul că, prin tot 
ceea ce fac, îmi îndeplinesc îndatori
rea de soldat al patriei, de comunist 
de omenie, de militant al marelui 
nostru partid, pentru a asigura triura-

conferințele au ilustrat din nou 
inalta exigență, spiritul de responsa
bilitate proprii comuniștilor. Ele au a- 
nalizat, prin prisma specifică muncii 
de partid, activitatea desfășurată — 
pentru perfecționarea muncii eco
nomice și sociale, pentru folosirea 
eficientă, la un nivel calitativ su
perior, a tuturor resurselor materiale 
și umane existente în fiecare județ, 
pentru înfăptuirea exemplară a 
obiectivelor Congresului al XI-lea și

putea fi și mai bine, au fost dezvă
luite deschis, sincer, dezbătute in 
spirit critic și autocritic, neajunsuri 
și neîmpliniri care mai persistă.

Conferințele au oglindit voința fer
mă a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii de a asigura îndeplini
rea exemplară a sarcinilor actualu
lui cincinal, a planului pe 1980, darea 
în funcțiune la termenele stabilite a 
obiectivelor de investiții, reducerea 
sistematică a consumurilor de mate-

R.D. Germană a celui de-al 5 000-lea 
tractor cu încărcător hidraulic TIH- 
445 și Încheierea probelor la cel 
de-al 2 000-lea . tractor de 180 C.P. 
realizat aici de la începerea fabrica
ției. In intervalul de la Congresul al 
XI-lea, colectivul nostru nu numai 
că a devenit producător de tractoa
re, dar s-a și maturizat profesional, 
a asimilat o bună experiență în fa
bricația de tractoare. Dovada : in pri
mul an de fabricație montam pe zi 
doar 3—4 tractoare, iar in prezent 
ajungem la 13. Mobilizat de docu

mentele ce le va adopta apropiatul 
forum al comuniștilor români, colec
tivul nostru, in frunte cu cei 1 300 de 
comuniști, s-a angajat ca, .pină la fi
nele anului, să asimileze in fabrica
ție ineă două tipuri de tractoare mo
derne — ne spune tovarășul Virgil 
Predoaica, secretarul comitetului de 
partid din întreprindere, unul din cei 
85 delegați doljeni la cel de-al 
XII-lea Congres al partidului.

*
Nicolae BĂBAI.AU
corespondentul „Scinteii"
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i ii prime, materiale, energie și com
bustibil, introducerea largă a cuceri
rilor progresului tehnic concomitent 
eu îmbunătățirea calității produselor, 
creșterea pregătirii profesionale — 
toate constituind premise necesare 
și trepte de trecere pentru abordarea 
rodnică a viitorului cincinal. Prin 
toate acestea s-a vădit profundul e- 
cou in conștiința tuturor a aprecierii 
secretarului general al partidului că 
principalul criteriu al eficienței mun
cii de partid ii constituie îndeplinirea 
la un înalt nivel calitativ a tuturor 
sarcinilor economice.

Hotărîrile adoptate au jalonat di
recții de acțiune ample, cuprinzătoare, 
dominate de voința de a se valorifica 
rezervele de progres existente in 
toate domeniile. Desigur, ele iși _ vor 
găsi completarea firească prin hotă
rîrile ce vor fi adoptate de Congres, 
incit organele locale, întregul partid 
vor dispune de programe de muncă 
și activitate care le vor orienta cu 
claritate in anii ce vin.

întreaga desfășurare a conferințe
lor a subliniat, totodată, ca o cerință 
esențială, necesitatea întăririi rolului

politic conducător al organizațiilor de 
partid. Analiza metodelor muncii de 
partid, a stilului și formelor de ac
tivitate, a pus in evidență experien
țele pozitive și totodată practicile 
anacronice. Ca urmare a unei ase
menea dezbateri exigente, organele și 
organizațiile de partid sini, și mai 
puternice și mai bine pregătite pen
tru îndeplinirea mărețelor sarcini ale 
Congresului al XII-lea.

Atmosfera de puternică însuflețire, 
de entuziastă angajare revoluționară 
în care s-au desfășurat adunările și 
conferințele de dări de seamă și ale
geri ale organizațiilor de partid con
stituie o dovadă concludentă a atașa
mentului nețărmurit, al comuniștilor, 
al tuturor celor ce muncesc la poli
tica internă și internațională a parti
dului și statului, expresia hotărîrli 
neabătute a întregii noastre națiuni 
de a urma cu încredere Partidul Co
munist Român — conducătorul săii 
încercat — de. a înfăptui obiectivele 
ce vor fi stabilite de marele forum 
al comuniștilor, ca o chezășie a vii
torului luminos al României socia
liste.

i
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In preajma Congreșulid partidului, gindurj șj fapte care ijușțreazâ 
responsabilitatea oamenilor muncii pentru prezentul și viitorul țârii

în tabloul impresionant 
al înfăptuirilor noastre, 
o vie și impunătoare 

realitate:
DEZBA TEM,rÂ

REALIZĂM

greș al partidului. Dintre zecile 
de unități ale ramurii fruntașe 
ne-am oprit astăzi la o unitate 
fruntașă : întreprinderea textilă 
..Aurora" din București. Colec
tivul acesteia — unul din
tre cele aflate in ultimii 
ani mereu in fruntea întrece-' 
rii — a realizat producția pla
nificată pe patru ani din cinci
nal incă de la 10 octombrie.

Discutăm cu muncitoarea tex- 
tilistă Ioana Perjeru, vicepre
ședintă a consiliului oamenilor 
muncii. Vorbind despre realiză
rile de pină acum ale întreprin
derii. interlocutoarea le leagă 
firesc de sarcinile sporite ale 
anului viitor.

— Putem spune deja ca 
vom păși cu dreptul in 1980. 
Deși sarcinile la producția fizică 
cresc cu 1,7 milioane metri pă- 
trați de țesături, incă de pe acum 
șint clarificate și definitivate 
măsurile pe care le vom între
prinde pentru realizarea exem
plară a cincinalului. Democrația 
muncitorească înseamnă, mai 
presus de orice, răspundere 
pentru lucrul hotărit, exigență.

— Vorbiți-ne despre aceste 
măsuri. Cum Veți face posibilă 
atingerea „ștachetei" anului eco
nomic 1980 ?

- Printr-o muncă mai bine 
organizată. Să nu credeți că ne 
apucăm să ne organizăm pentru 
1980 abia’prin-decembrie. Uncie 
sectoare lucrează de pe acum Ia 
nivelul ritmurilor planificate 
pentru anul viitor.

— Ce înseamnă, în fapt, buna 
organizare ?
’ — Organizarea nu se poate 
clădi decit. pe acțiunea concretă, 
pe răspunderea fiecăruia din cei 
3 000 de membri ai colectivului 
nostru. La sfirșitul. anului ar fi 
trebuit să intre in funcțiune o 
nouă țesătorie. Hala a fost.gata 
din septembrie, dar unele uti
laje sint contractate pentru de
cembrie. Ne-am zis: de ce să nu 
folosim de acum spațiile constru
ite? S-a ivit problema utilajelor: 
de unde să le luăm nfai devreme? 
Iată cum am răspuns la aceste 
întrebări. Cîțiva dintre maiștrii

mecanici știau că la o altă uni
tate. vecină cu întreprinderea 
noastră, sint date la casare citeva 
războaie vechi. Echipele condu
se de maiștrii Ion Dăescu. Au
relian Ghițulete și Petre Ciucă 
s-au apucat de treabă. Cu mii- 
nile lor au pus iii funcțiune 
războaiele pe care am produs in 
octombrie 26 mii metri pâtrați 
de țesături, in noiembrie și de
cembrie vom produce încă 70 
mii metri pătrați.

Știm că ..Aurora" exportă 
o "bună parte din produsele fa
bricate. Cum îmbinați crite
riile de calitate cu dorința de a 
produce cit mai mult ?

— Exportăm astăzi, direct sau 
indirect, prin confecțiile reali
zate in alte unități din sector, 
circa 90 la sută din totalul pro
ducției. Calitate înaltă înseamnă, 
în primul rind, respect pentru 
meseria noastră, pentru munca 
noastră. Am văzut in urmă cu 
cîtva timp intr-un magazin o 
cămașă produsă de noi in uni
tate. Avea citeva fire de praf. 
Celelalte din raft, făcute la Si
ghișoara și Brăila, erau perfect 
curate. Hiba era deci la noi m 
fabrică. Un lucru banal in' apa
rență. Semifabricatele erau de
pozitate in baloți și țesătura 
avea șansa să-și piardă din acu
ratețe. Soluția a fost simpla. In 
citeva zile am schimbat siste
mul de depozitare. Calitatea 
este, pină la urmă, o sinteză 
de lucruri simple.

Gindire concretă, imediată, 
cu eficiență măsurabilă, lată re
sortul atitor acțiuni cu rezultate 
spectaculoase. Ioana Perjeru, 
unul dintre cei 50 000 de munci
tori care tac parte la scara în
tregii țări din organele de con
ducere colectivă ale întreprinde
rilor, ne-a adus numeroase ar
gumente care demonstrează un 
adevăr remarcabil al realităților 
românești din acest an al Con
gresului al XII-lea : clasa mun
citoare iși cunoaște cu precizie 
îndatoririle., și-a definit cu cla
ritate mijloacele, acționează cu 
consecvență pentru realizarea 
întocmai a sarcinilor și angaja
mentelor. (Dan Constantin).

inte de toate, ca toți oamenii 
să . înțeleagă, că se poate., Sa 
invețe să îndrăznească. Să în
vingă unele mentalități. Să-și 
pună m valoare curajul și răs
punderea. Dar mai ales mindrîa 
ele a se întrece de la egal la egal 
cu cei de la Purani, Drăgăriești- 
VTașca, Moșteni sau Furculesti. 
Acesta este ..riscul" îndrăznelii; 
să vrei și să obții mereu mai 
mult.

Acum, cind hambarele sint 
pline cu roade, oamenii . de 
aici simt cu. toții efectul 
extraordinar al reușitei. De 
pe toate cele 1 150 hectare cu 
porumb s-a . realizat, in a-

ceastă toamnă, o producție re
cord de 8 000 kg boabe la hectar. 
Este cea mai bună producție de 
porumb din istoria acestei loca
lități, in anul cu cea mai' bună 
recoltă de porumb din istoria 
țârii. O recoltă care are adunată 
in ea dărnicia pămintului, dar 
mai ales hărnicia acestor oa
meni care din primăvară, de 
la semănat, pină iii toamnă, 
la recoltare, au făurit cu pal
mele și priceperea lor roadele 
bogate ale acestui an. O recoltă 
care deschide optimist perspec
tiva marilor producții din agri
cultură. (Iosif Pop).

Lupta cu timpul -
o permanentă luptă
a timpului nostru

J ste o mare șansă a reporterului de a cunoaște 
Fn nemijlocit, de a surprinde la fața locului 
* J realitatea plină, dinamică, palpitantă a 

acestor zile care premerg marelui forum al comu
niștilor. Este un privilegiu al său să poată surprinde 
in intreaga-i dimensiune atmosfera fierbinte, de pu
ternică angajare revoluționară, in care comuniștii, 
întregul popor intimpină Congresul al XII-lea al 
partidului. Prezenți ca de obicei pe .marile trasee ale 
mpneii și creației, acolo unde se plămădesc victo
riile de prestigiu ale economiei românești, urmărind 
de aproape voința înaripată a oamenilor pentru rezul
tate mereu mai bune, pe măsura condițiilor, a 
puterii și capacității lor, reporterii „Scînteii" au con
semnat în aceste zile idei și fapte născute la tempe
ratura acestui moment. Ele aduc sub ochii noștri sec
vențe pilduitoare pentru responsabilitatea și profunzi
mea cu care oamenii muncii, toți cetățenii țării dezbat 
sarcinile complexe care le stau în față în perioada 
imediată și în perspectivă. în cadrul de autentică 
democrație asigurat de socialism, cu participarea 
tuturor celor ce muncesc, se iau hotărîri menite 
să asigure înfăptuirea acestor sarcini pentru ca apoi, 
in aceeași strînsă comuniune, să se treacă neîntîrziat 
la acțiune.

Se fac eforturi pentru îndeplinirea întocmai la toți 
indicatorii a planului și a angajamentelor în întrecere 
pe acest an. Se caută soluții pentru pregătirea in cele 
mai bune condiții a producției anului viitor. Toate 
acestea în spiritul exigențelor formulate de proiectele 
documentelor Congresului al XII-lea, ca un racord 
necesar, firesc la împlinirile cincinalului următor, care 
marchează intrarea țării noastre într-o etapă nouă, 
superioară a dezvoltării sale.

Nimic mai firesc pentru 
comuniști decit spiritul

de inițiativă

La ancheta 
„Sein teii44 
participă:

Florian GIURCÂ, maistru oțelar la Combinatul siderurgic Hunedoara , Ioana PERJERU, mun
citoare, vicepreședinta ’ a consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea „Auroro"-București : 
ing. GYORGY Victor, directorul întreprinderii chimice Turda; Ștefania IONESCU. președinta 
C.A.P. Putineiu, județul Teleorman ; Ion MELINCESCU, directorul Grupului de șantiere industri
ale Giurgiu Gheorghe CONSTANTIN,.ing iner-șef la întreprinderea „Electromotor''-Timișoara

Sintem Ta Qluj-Napoca. înain
te de a porni la drum, reporte
rul are, ca de obicei, probleme 
în alcătuirea itinerarului. Clu
jul. județul-jlrou al Muncii So
cialiste, ol'eră atiteu variante la 
mdemînă și nu este ușor să te 
hotărăști unde să mergi. De 
această dată am ales Tur
da. Iar dintre multele unități 
economice ale orașului, una re
prezentativă ; întreprinderea 
chimică.

■ Cu ritmul imprimat și cu 
rezultatele din luna octombrie, 
adăugate la cele din primele 
trei trimestre, spune inginerul 
Gyorgy Victor, directorul între
prinderii. colectivul nostru va 
putea raporta îndeplinirea sarci
nilor de plah la toți indicatorii 
pină cel mai tirziu la 1 decem
brie !

— Ne-ar plăcea să cunoaștem 
resorturile rezultatelor la care 
v-ați referit. Vorbiți, vă rugăm, 
despre felul cum au devenit ele 

j posibile.
— Cred că nu greșesc oprin- 

du-mă inainte de toate la rolul 
determinant al inițiativei comu
niștilor in dimensionarea succe
selor noastre.. Vreau să enunț, 
cu valoare de exemplu, inițiati
vele organizației de partid des
fășurate sub chemările : ..Să 
funcționăm o zi pe lună cu in
stalațiile de electroliză, carbo
nat de potasiu și oxiciorura, cu 
surse economisite, atit la ma
terii prime, cit și la combustibil 
și- energie 1“ sau „La fiecare 1000 
lei prouucție netă sa economisim 
19 kWh energie electrică și 5 
metri cubi de gaz metan!". Cam 
lungi denumiri, nu ? Important 
este că cheltuielile la mia 'de 
lei producție marfă sint mai re
duse cu peste 50 de lei. Acțio- 
nind pe linia valorificării ni 
producție a tuturor resurselor

ne-am propus, și vom urmări cu 
perseverență acest lucru, ca. 
pină la Congres economiile pe 
an să ajungă la un milion kVVh 
energie electrică, 50 tone cupru 
recuperat și un milion metri cubi 
de gaz metan. Preocuparea pen
tru mai mult, pentru mai 
bun și mai ieftin nu este 
o chestiune a cîtorva persoa
ne, a unei secții, ci așa cum 
ne cere secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ea constituie o pro
blemă a tuturor, de la muncitor 
la director, a întregului' colectiv. 
Capacitățile proiectate la insta
lațiile in funcțiune sint. depășite 
cu 5 la sută, opririle planificate 
au fost reduse de la cinei ia trei 
zile, iar altele de la 24 de ore 
la numai 12 ore. Menționez că 
in luna octombrie nu s-au în
registrat opriri accidentale. Iată 
cum ințelegem noi, comuniștii, 
să intimpinăm Congresul, acest 
mare eveniment al țării, al fie
căruia dintre noi.

Conferința organizației muni
cipale de partid Turda a ■ dus. 
mai departe această voința 
pentru mai mult, pentru mai 
bun, pentru o nouă calitate, 
cum se exprima inginerul 
Gyorgy Victor.

Nimic mai firesc ca această 
circumscriere organică a activi
tății de partid in viața de fie
care zi a uzinei. Nimic mai fi
resc ca această perpetua pre
zență a comuniștilor, a organi
zației de partid in ofensiva des
chisă pentru creșterea eficien
ței economice, pentru aplicarea 
noului mecanism economico-fi- 
nânciar, pentru buna gospodă-, 
rire și utilizarea cu maximum 
de randament, a tuturor resur
selor încredințate de societate. 
(Alexandru Mureșan).

Ce reprezintă Combinatul chi
mic pentru municipiul Giurgiu 
și pentru economia națională 
aflasem mai devreme de la pri
mul lucrător înscris in fișele de 
personal ale viitoarei unități in
dustriale. inginerul Ștefan Ma
nea, directorul combinatului : 
„Vom fi printre acele unități e- 
conomice. care valorifică o ma
terie primă indigenă existentă 
din abundență lâ noi, sarea, pe 
scară verticală foarte ridicată : 
1 la 40—80. Raportul de valori
ficare este extraordinar. Adău
gați la aceasta faptul că vopi 
asigura un produs importat 
astăzi, cu mare căutare la ex
port. Pentru oraș ? O mare uni

cate care, odată cir rezolvarea 
propriilor probleme, rezolvă de 
la sine numeroasele elemente 
ce privesc dezvoltarea multila
terală a Giurgiului — ocuparea 
forței de muncă, urbanizarea, 
gradul de confort".

Sintem pe șantier pentru a 
afla acum, de la constructor, 
care sint punctele fierbinți ale 
activității sale în aceste zile de 
noiembrie. Străbatem in lung și 
in lat curtea viitorului combinat, 
avind alături pe directorul 
Grupului de șantiere ale Trus
tului de construcții industriale, 
ing. Ion Melinceseu. Ostrovul 
care găzduiește noua platformă 
industrială a municipiului Giur
giu este traforat de numeroase 1 
canale in care constructorii am
plasează cu insistență aparatul 
circulator subteran al combi
natului chimic. Pentru cine 
calcă printr-un asemenea loc 
numai după ce s-a răsucit bu
tonul de comandă al declanșării 
proceselor tehnologice, conduc-, 
tele ascunse în subterân pot con
stitui amănunte. Intuind proba
bil o asemenea eroare, însoțito
rul nostru precizează : „Acest

drum subpămintean măsoară 18 
kilometri. A presupus, dislocarea 
a trei milioane de metri cubi".

Este elementul de convergen
ță al grijilor constructorilor. 
..Dacă noi terminăm pină la 1 
ianuarie lucrările, așa cum sint 
inscrise in grafic, după aceea, 
probele tehnologice se pot des
fășura in voie". „Terminați ?...“ 
..Această lună este decisivă. 
Terminăm ce avem de făcut 
afară și, așa, am ciștigat 
partida !".

începerea probelor tehnologice 
stă in acest „fir de păr" — ca
nalizările — de importanță du 
totul specială in chimie. „Cheia" 
se află la constructor și el, prin 
reprezentantul său autorizat, nu 
ezită să sublinieze :

„Am promis beneficiarului că 
vom bea șampania de terminare 
a lucrărilor inainte de Anul nou. 
Vom încheia tot ce avem de 
făcut. Am reafirmat acest lucru 
și in conferința municipală de 
partid și sintem tot timpul pe 
poziție pentru a nu ne dezice 
de cuvintul dat. Zilnic, analizăm 
pe faze de operații și pe forma
ții de lucru. Zilnic ! Știm in a- 
cest fel,, din aproape In aproape, 
ce ne-a rămas de făcut. DprirTN 
să ajungem la o „viteza" de îna
intare" de 0,8 metri pe om și zi. 
Este semnul de reper la care ne 
raportăm obligatoriu. In pre
zent, avem condiții să-1 atin
gem. Lupta cu timpul este o 
captivantă luptă a timpului 
nostru".

Un angajament dincolo de. 
care descifrăm. încleștarea di 
care constructorii urmăresc fi
nalizarea acestui obiectiv de in
vestiții. (Neagu Udroiu).

Pasiunea pentru nou - un
„combustibil** inepuizabil 

al progresului

w • • v -1 X • *Sa vrei și sa obții
Noua calitate în economie
obligă la o nouă calitate

a muncii fiecăruia
Cel ce vine intiia oară in 

„cetatea metalului" de la Hu
nedoara va aduce cu sine 
imaginea ex.presiv desenată de 
Geo Bogza : „Plin , de se- 
ineție se ridică la Hunedoaia 
castelul Huniazilor. Față in față 
cu această orgolioasă imagine a 
trecutului, se înalță chipul vre
mii noastre, marele combinat 
siderurgic, de o grandoare fără 
seamăn. Spre cer pare ca urcă 
imnul unei enorme orgi de co
șuri fumeginde".

Familiarizați pină la detaliu cu 
Imensul fluviu de metal al țării, 
cu ..cataractele" sale, cu impre
sionantele imnuri ce se nas< 
aici zi de zi. ne-am notat 
ultimele acorduri din simfonia 
compusă acum in zilele trepi
dante ale acestei toamne. $i am 
ales drept interlocutor un 
virtuoz bine cunoscut : Florian 
Giurcă. maistru principal la 
oțelăria electrică nr. I a combi
natului.

— Cu ce rezultate intimpinați 
Congresul al XII-lea al parti
dului ?

— Vreau să subliniez un fapt: 
angajamentul luat de hunedo-

reni in cinstea Congresului, de 
a realiza 4 000 tone de oțel aliat 
și înalt aliat peste prevederi, 
l-am îndeplinit incă din luna 
trecută.

— Ce v-ați propus pentru 
această lună, ce vă propuneți în 
continuare ?

— Voi incepe precizind că nu
mai pină in 19 noiembrie, ziua 
deschiderii marelui forum al 
comuniștilor, vom mat realiza 
peste prevederi 600 tone de oțel 
de cea mai bună calitate. Ne 
este limpede tuturor că o nouă 
calitate in economie ne obligă 
la o nouă calitate in munca fie
căruia. Colectivul oțelăriei noas
tre a dezbătut cu toată răspun
derea cifrele de plan pe anul 
viitor. în cadrul analizelor, 
in adunările de partid am 
pornit de la următoarea reali
tate : incă din acest an avem 
create condiții pentru ca in 1980 
să obținem producții de virf. la 
nivelul sarcinilor sporite ce ne 
revin in cincinalul următor.

- Explicați-ne cum au decis 
să acționeze oțelarii Hune
doarei pentru a asigura produc

țiile sporite planificate, pentru 
a se înscrie in normele de cali
tate. prevăzute ?

— Față de acest an. in 1980 
avem de elaborat in plus 5 000 
tone de oțel de- inaltă calitate. 
Pentru a realiza acest, '-por de 
producție, cu aceleași capacități, 
este nevoie să ne mobilizăm în
treaga noastră pricepere orga
nizatorică și competența tehnică, 
întregul potențial, existent m 
oțeiărie. Vom acționa pe toate 
căile in vederea creșterii timpi
lor de funcționare a cuptoarelor 
de 20 și 50 de tone, vom scurta 
durata unor faze tehnologice. 
Am creat condiții pentru îmbu
nătățirea tehnologiilor de fabri
cație.

...Fotograme din preocupările 
unui colectiv muncitoresc, hotă-

rît să asigure țârii metalul 
de care are atita nevoie, să pre
gătească din vreme condițiile 
pentru un timp viitor, rind in
dustria noastră va produce 20 
milioane tone oțel. O discuție 
pe care am fi putiit-o transcrie 
in carnetele de reporter oriunde, 
pe. întinsul țării, acolo unde e- 
for'tul creator, neodihna se 
focalizează in punctele decisive 
numite pentru economia ro
mânească — energic electrică, 
mașini-unelte. cărbune, utila
je tehnologice, confecții, mo
bilă. O discuție care, extinsă la 
scara industriei de azi. la scara 
întregii economii, ar putea oferi 
edificator imaginea cuprinză
toare a luptei pentru o nouă 
calitate in toate domeniile. (Sa
bin Cerbu).

mereu mai mult!

Democrația 
muncitorească înseamnă,

mai presus de orice, 
răspundere și exigență

...De la industria grea, la in
dustria... ușoară. Mai iutii o in
formație. Recent, colectivele din 
cadrul Ministerului Industriei 
Ușoare anunțau realizarea.

înainte de termen, a sarcinilor 
planului producției industriale 
pe patru ani ai cincinalului, 
succes de seamă obținut în 
Cinstea celui de-al XII-lea Con-

Printre lanurile cu porumb 
Încărcate de roade, cum nu s-au 
mai văzut pe meleagurile Puti- 
neiului teleormănean. o femeie 
cu fața prelungă și pomeții 
obrajilor pirjoliți de arșița soa
relui cerceta, pentru nu știu a 
cita oară in toamna aceas
ta. fiecare rind, număra știule- 
ții de pe fiecare plantă și îna
inte de a da verdictul începerii, 
culesului i.și mai nota in carne
țel cifra ultimei estimări a pro
ducției. ..7 200 kilograme la hec
tar iese categoric —, ne mărturi
sea atunci tovarășa Ștefania 
Ionescu, președinta cooperativei 
agricole de producție din l’uti- 
neiu. Dar dacă vom reuși să 
culegem și să nu lăsăm nimic 
pe cimp s-ar putea să ne apro
piem de 7 600—7 800 kilograme".

Notindu-ne la Începutul toam
nei aceste rinduri. am re
venit de mai multe ori 
la Putineiu, pe parcursul 
acestei campanii de toamnă, și 
am constatat că pe măsură ce 
combinele și oamenii reușeau 
Să se apropie de sfirșit cu re
coltarea. președinta devenea tot 
mai sigură de realizarea acelui 
record de producție pe care îl 
estimase. In aceste zile din 
preajma Congresului, cind în
treaga recoltă este la adăpost, 
am discutat. din nou cu tovarășa 
Ștefania Ionescu.

■ — Ce fapt deosebit ne puteți 
prezența acunu cind întregul 
nostru popor iși inscrie bilanțul 
muncii in cinstea'marelui forum 
al comuniștilor ?

— In iarnă, cind adunarea ge
nerală a cooperatorilor a hotărit 
sâ cultivăm l 150 hectare cu po
rumb. unii se întrebau dacă o 
să putem să-1 lucrăm cum tre
buie, dacă vom reuși să obținem 
măcar 7 200 kg la hectar cit 
ne-am planificat. Să fiu sinceră 
— îndoiala avea un miez d<;. 
adevăr. Se baza .pe greutățile 
care au fost in aiți ani la lucră
rile de întreținere și recoltare, 
dar mai ales in respectarea ce
rințelor agrotehnice impuse de 
tehnologia cultivării porumbu
lui in condiții de irigare. Tre
buia să aplicăm doze mari de 
îngrășăminte, dar cantitățile de 
care dispuneam erau mai modes
te. Sistemul de aplicare a udă
rilor se cerea astfel organizat 
incit să funcționeze ca un me
canism de ceasornic. Orice spe
cialist care lucrează . in agricul
tură știe insă foarte bine cile 
probleme dificile ridică respec
tarea întocmai a programelor 
de udări.

Dar adunarea generală a 
hotărit categorie : să fie anul 
producției record ! Un obiectiv 
ambițios, nu simplu de realizat. 
Pentru aceasta era nevoie, ina

Un ultim popas la „Electro
motor"-Timișoara. Aici, pină la 
finele actualului cincinal. no
menclatorul de produse va tre
bui imjpit in întregime. Conco
mitent insă s-au născut și se 
amplifică preocupări noi privind 
realizarea de mașini electrice 
generatoare de energie, colecti
vul timișorean- răspunzind ast
fel „prezent" in efortul de în
făptuire aț importantului dezide
rat , preconizat de documentele 
Congresului ‘al XII-lea ca 
România să devină, pină în 
1990. independentă din punct de 
vedere energetic.

in discuția cu inginerul șef al 
întreprinderii. Gheorghe Constan
tin. acesta a ținut să precizeze :

- Pe baza unui program ela
borat de consiliul .oamenilor 
muncii, specialiști și muncitori 
din compartimentele de concep
ție și execuție au decis și și-au 
unit priceperea și eforturile pen
tru realizarea cu forțe proprii a 
unor prototipuri de micrbhidro- 
generatdare. menite să valorifi
ce energia riurilor mici de mun
te și de la șes. Pină in prezent 
au fost realizate 4 prototipuri, 
cu puteri între 7 și 12 kW. cu 
750 rotații pe minut, in diferite 
soluții constructive. Le-am în
cercat in laborator și au dat re
zultate bune. La primul, dintre, 
prototipuri, care se află in ex
ploatare de peste 1 500 ore. s-a 
înregistrat un cost al energiei 
electrice produse, la o funcțio
nare de 10 ore pe zi, de 0,07 
lei kWh.

Sint evidente avantajele eco
nomice in comparație cu utili
zarea de energie electrica fur
nizată de sistemul energetic na
țional sau de grupurile electro
gene. Energia produsă poate fi 
utilizată pentru iluminat, pen
tru. incălzit , și la alimenta
rea. apăratelor de radio, tele-, 
vizoarelor, a celorlalte bunuri 
electrocashice din' cabanele fo
restiere, turistice, din așezări 
mai restrinse ori pentru pro
cesul de producție din unități 
forestiere și agricole situate in

apropierea unor riuri — acțio
narea circularelor, alimentarea 
atelierelor mecanice etc.

Cercetările și experimentările 
efectuate lă intreprinderea ti
mișoreană au stabilit că micro- 
hidroagregateie eu puteri de 
1—50 kW permit valorificarea 
energiei riurilor mici, mbntane 
sau de la șes, iar cele cu pu
teri de 50—500 kW. său chiar 
mai mari pot pune in valoare 
potențialul hidroenergetic al cas
cadelor centralelor hidroelectri
ce aflate în exploatare.

Iată-o idee care merită toată 
considerația pentru modul res
ponsabil de abordare a indica
ției privind utilizarea oricăror 
surse sau forme de energie: O 
probă „pe viu" care atestă preo
cupările susținute ale unui co
lectiv in traducerea in viață a 
unei prevederi inscrise in docu
mentele Congresului 4 so
luționarea problemelor pftivind 
asigurarea cu energie, din su^C 
se cit mai puțin costisitoare..

O realizare de ultimă ojiă a 
muncitorilor ■ și specialiștilor' de 
la „Electromotor" o constituie 
prototipul de microturbogenera- 
tor de 200 kW. cu 3 000 rotații 
pe minut. El urmează să înlo
cuiască instalațiile de reducere- 
răcire a aburului tehnologic din 
industria de prelucrare a lem
nului, din combinatele siderur
gice și centralele termoelectrice, 
mari consumatoare de energie.

- Colectivul nostru, conchide 
inginerul șef. a primit cu vie 
emoție , și recunoștință aprecie- 

' rile secretarului general al parti
dului cu prilejul vizitei făcute 
la „Electromotor" in luna sep
tembrie. in legătură cu aceste 
preocupări. Ej este hotărit. sa 
realizeze pe bază de cercetare 
și concepție proprie o gamă di
versificată de irifcrohidrogenera- 
toare și microturbogeneratoare, 
iar intr-un viitor apropiat și alte 
tipuri de generatoare. Pasiunea 
pentru nou s-a dovedit întot
deauna un „combustibil" inepui
zabil al progresului. (Cezar 
Ioana).

Sînt gindun cu care oameni ai muncii de diferite 
profesii intimpină Congresul al XII-lea. Sînt fapte, 
direcții de acțiune, dincolo de care descifrăm o 
impresionantă realitate a zilelor noastre : în cali
tatea lor de proprietari, producători și beneficiari, 
oamenii muncii din fabrici și uzine, de pe șantiere, 
de pe ogoare decid și acționează cu înaltă răs
pundere, cu spirit revoluționar, pentru accelerarea 
dezvoltării economico-sociale a țării, pentru înain
tarea fermă a României pe calea progresului și 
civilizației.
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să anime toate domeniile de treatie, întreaga activitate edutativă!
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Glasul poporului
Congresu-ntregului popor alege 
Bărbatul drept, venind din anii grei 
Ca să conducă Țara spre lumină 
Clădind de aur visurile ei.

Și tot poporu-l vrea pe-acela care 
i-a fost în orice luptă port-drapel. 
Cel ce i-a scris istoria ca nimeni 
Și s-a făcut istorie cu el.

l-a dat aripe, l-a-ndemnat să zboare, 
L-a ridicat pe culmi de negrăit 
Și l-a-nvățat să suie, să cuteze, 
Să fie-n lupta lui nebiruit.

MARELUI CONGRES

UN IMN AL TINEREȚII
Spectacol organizat de Comitetul Central al U. T. C

„E zi de sărbătoare I Luciți mai 
tare astre 

Voi. flori înmiresmate, mai pur 
vă înălțați 

Mai viu să cinte orga din inimile 
noastre 

Din Dunăre și pină în piscuri de 
Car păți ! 

Imbracâ-se întreaga suflare 
tinerească 

In lungi armuri de raze și-n 
I strai de in curat 

Spre a ura. din suflet, de-a pururi 
să trăiască 

Partidul, România și-ntîiul lor 
bărbat !“

La marea sărbătoare, tineretul țării 
aduce omagiul frumoasei sale virste,. 
omagiul uteciștilor, al studenților, 
elevilor, muncitorilor, omagiul apără
torilor țării ; toți, prezenți, puternici 
ca munții, cinstind prin muncă eve
nimentul politic al României anului 
1979, Este salutul celor care știu să 
înalțe șantiere, să construiască im
presionantul canal Dunărea—Marea 
Neagră și salba de lumini a Oltu
lui și cetatea cărbunelui de pe

cum 
na- 
duc

ăm. Este salutul celor care știu 
s-au ridicat primele șantiere 
ționale, al celor care preiau și 
mai departe tinerescul cintec „Răsuna 
valea". Respect și cinstire pen
tru constructorii țării, pentru istoria 
de lupte și consțrueții a țării. Trepte 
ale istoriei, ale devenirii noastre pe 
lunga scară a istoriei : Burebista — 
2050, Decebal, Traian, Mircea,, Ștefan, 
Mihai, Horea — litere de Ioc in car- 
tezț de aur a vremii ; Bâlceșcu, Cuza, 
Decembrie 1918. 8 Mai 1921, ziua de 
foc. a nașterii Partidului Comunist :

..In luptele acestea legendare 
Pentru salvarea flintei românești 
Din cronicile timpului răsare.
Eroul tînăr de la Scornicești !“

Ieri, la Sala Palatului, sute de ti
neri (corul Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu", corul liceului „Mâhni 
Viteazul", formația „Song", corul An
samblului artistic ai U.T.C.. corul de 
fete-ofițeri al Casei Centrale a Ar
matei, colectivul de balet al ansam
blului „Rapsodia română" .al U.G.S.R., 
colectivul de dansuri tematice al Ca
sei centrale a pionierilor, grupul 
„Gymnasion" al I.E.F.S., recitatori,
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Poporu-i știe neodihna, știe
De cite ori din somnul lui și-a luat
Și dindu-l lui, să poată el să doarmă, 
De veghe-ades in locul lui a stat.

De-aceea-l vrea Partidului în frunte 
Ales din nou, pe cel mai drept temei : 
El își iubește Țara lui de glorii 
Zidindu-se la temelia ei !

Virgii CARIANOPOL
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aseară Foto : O. PlecanMoment din spectacolul prezentat

Și să-i cinstim

Smaranda OȚEANU

Omagiu constructorilor vieții noi

In imagini - detalii ale monumentului ce va fi înălțat la Reșița

Printre oameni, pentru oameni
(Urmare din pag. I)

vibrație : „Jură- 
față de partid și 

tovarășul Nicolae

toate 
clasei 

dorința

soliști de muzică ușoară, folk, acom- 
paniați de orchestra de studio a Ra- 
dioteleviziunii — dirijor Carol Lit
vin, orchestra simfonică a ansamblu
lui „Doina" al armatei — dirijor ge- 
neral-maior Dinu Stelian, orchestra 
de estradă a Radioteleviziunii româ
ne — dirijor Sile Dinicu, orchestra 
ansamblului artistic „Rapsodia ro
mână" — dirijor N. Guiță, au înăl
țat, un vibrant imn marelui Congres. 
De la evocarea in cântece și versuri 
a paginilor din istoria țării la iraa- 
ginl-simbol despre etapele de ,con
strucție socialistă, treptele suite de 
poporul român spre civilizație, bună
stare, expresii înflăcărate de dra
goste față de conducătorul țării :

„Acesta ni-e eroul cu inima 
fierbinte 

Letopisețul țării vibrează-n el, 
sonor

Și îl iubesc copiii ca pe un brav 
părinte 

Și ll cinstesc bătrînii ca pe un 
fiu de-al lor !“ 

Am ascultat pagini corale de adine 
patriotism, cântece folk, am privit 
încântați dansuri tematice : un bu
chet în care au fost cuprinse gin- 
duri fierbinți despre țară, despre pă
mântul românesc pe care-și clădesc 
viitorul români, maghiari, germani, 
in strînsă .unitate, un buchet ‘in care 
au strălucit eșarfele și steagurile pio
nierilor și șoimilor patriei, fiori dă
ruite din inimă partidului. Moment 
solemn : poemul „Iubire supremă" 
închinat de toți tinerii României so
cialiste primului OM al tării :

„Pentru inima lui mare și iubirea 
de moșie 

Noi îl vom alege iarăși, secretarul 
general 

llai, inalță-te în slavă, tu, eternă 
Românie 

destinul, de Erou 
national !“

Moment de mare 
mântui de credință 
popor, față de 
Ceaușescu" :

„Jurăm cu-ntreaga noastră ființă 
In fața marelui Erou 
Să ducem țara-n biruință 
Cu fiecare Congres nou !“

Un imn al tinereții Ia marele Con
gres, spectacol vibrant închinat de 
Uniunea Tineretului Comunist apro
piatului forum ai comuniștilor. In
terpret!, autori (scenariul : Cornelia 
Vadim Tudor, regia : Nicolae Frun- 
zetti, film: Mihăiță Lupul au dat 
expresie prin vers, prin cîntec voin
ței milioanelor de tineri, dorinței lor 
fierbinți de a trăi și munci însufle
țiți de marile idealuri comuniste.

IM■ol
Epoca noastră cunoaște 

transformări sociale, eco
nomice. umane de anver
gură, România, patrie a 
muncii se îmbogățește cu 
noi monumente ale mun
cii : pentru artist este o 
perioadă istorică in care el 
poate gindi îndrăzneț, vi
zionar. cind este solicitat 
să conceapă și să realizeze 
monumente, desfășurîn- 
du-și larg aripile fante
ziei. O epocă în care crea
torul are ce face, societa
tea comandîndu-i opere 
pe măsura dimensiunilor 
ei mărețe trasate de gîn- 
dul și fapta revoluționară 
a comuniștilor. Iată de ce 
am conceput monumentul 
de la Reșița ca pe o „ago
ra" a zilelor noastre. Si
tuat pe o colină ce domi
nă orașul, acest ansamblu 
monumental va fi, sper, 
un loc prin care se vor 
perinda zilnic mulți

meni, un loc de adunare, 
de desfășurare a unor va
riate manifestări cultu
rale.

Ansamblul este dominat 
de o statuie-simbol, un 
simbol al omului nou. 
stăpin pe forțele naturii, 
ale tehnicii și pe propriul 
său destin. Basoreliefurile 
ce vor înconjura sculptu
ra vor reprezenta, in ini
ma acestui centru munci
toresc cu mari tradiții, 
secvențe din istoria tre
cută și prezentă, din 
lupta și realizările, clasei 
muncitoare in domeniul 
promovării tehnicii celei 
mai avansate.

Tn consens cu 
aceste victorii ale 
muncitoare, cu
unei mai strălucite evolu
ții viitoare, documentele- 
program ale apropiatului 
Congres al Partidului Co-

rnunist Ro nan cuprind o 
largă dezvoltare economi
că și tehnică, socială și 
culturală a țării. O dez- 
\ uitare in cadrul că
reia, proporțional cu creș
terile calitative din cele
lalte domenii,'cu dreapta 
și necesara importanța 
acordată ascensiunii spi
rituale a întregului nos
tru popor, arta iși va 
ocupa neîndoielnic locul 
meritat.

Iată de ce, lucrind la 
acest monument mă alătur 
pe calea bucuriei realiză
rilor artistice, sentimente
lor cu care întregul nos
tru popor întimpină apro
piatul eveniment politic 
atît de important pentru 
întregul nostru popor. 
Congresul al XII-lea al 
P.C.R.
Constantin LUCACI

PE ECRANE

Cicluri de filme 
inspirate din trecutul 
și prezentul patriei 

în întimpinarea celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, întreprinderea cine
matografică a municipiului Bucu
rești a înscris in programul său 
diverse manifestări politico-educa
tive cu filmul. Menite să evidenție
ze rolul și locul Partidului Comu
nist. continuator al luptei patriotice 
pentru o Românie liberă și prospe
ră, înfăptuitorul celor mai înalte 
idealuri ale înaintașilor, aceste ma
nifestări, realizate in colaborare cu 
organele locale ale P.C.R.. U.T.C., 

. sindicatelor și pionierilor, au debu
tat la. 4 octombrie cu o dezbatere 
pe niarginea filmului „Ora zero" — 
organizată la Uzinele de mecanică 
-fină. Manifestări asemănătoare s-au 
desfășurat și se desfășoară in co
lectivele de oameni ai muncii de 
Ia uzinele „Autobuzul", C.I.L. Pi
pera. „Tricotajul roșu", cluburile 
uzinelor „Republica". ..Vulcan", de 
la fabrica de bere Rahova", de la 
„Steagul roșu", C.F.R.-triaj, Fila
tura românească de bumbac și 
în sălile de cinematograf. Fil
mele aflate in atenția organi
zatorilor sint : „Clipa", „Zidul", 
„Proprietarii", „Avaria", „Ultima 
frontieră a morții". „Speranța".

Numeroase manifestări omagiale 
au la bază vizionarea filmului do
cumentar de lung metraj : ..O via
ță închinată fericirii poporului", 
precum și un grupaj de filme docu
mentare care evidențiază realitățile 
României socialiste.

în cinstea aceluiași eveniment au 
fost programate citeva importante 
cicluri tematice.

• „Dezbateri contemporane". 
Timp de 7 zile — 7 filme dedicate 
vieții noastre, idealurilor noastre, 
luptei pentru făurirea României 
moderne, pot fi vizionate la cine- 
'matograful „Central".

• „în frunte comuniștii" se nu
mește ciclul programat intre 19 și 
25 noiembrie la cinematograful 
I,Patria".
• „Momente din mișcarea revo- 

ttționară și socialistă din România, 
glindită in film" se intitulează 
eria de filme incluse in aceeași 
erioadă la cinematograful „Cotro- 
lni“.
• „Pagini din istoria patrie> 
. viziunea cineaștilor noștri", prin- 
► care : „Columna". „Vlr.d Țepeș", 
antemir". ..Ecaterina Teodoroiu", 
prțile albastre ale orașului", 
literea și adevărul" rulează, de 
■menea, pe ecrane.
| Tot intre 19 și 25 noiembrie, 
cinematograful „Doina" va fi 
ectat un „Panoramic al anirna- 
românești".

A LUAT FIINȚĂ CEL MAI TÎNÂR
COLECTIV ARTISTIC AL CAPITALEI

Teatrul muncitoresc
„23 August /✓

noua scena
în peisajul teatral

al Capitalei
Mic anunță deschiderea, în bulevardul Republicii 
Teatrului Foarte Mic. O nouă scenă care găzdu- 
teatru al zilelor noastre. în care se pun in dezba-

O nouă premieră 
absolută — teatrală și 
nu numai teatrală — 
dedicată 
al XII-lea 
dului a avut loc in 
incinta clubului mun
citoresc al întreprin
derii „23 August" din 
Capitală — club cu o 
modernă sală de 800 
de locuri (rivalizind, 
ca ambianță, cu Sala 
Radioteleviziunii). con- 

indicația 
Nicolae 

în

Congresului
ai parti-

Actorii și regi- 
acestei presti- 
scene au selec-

struită la 
tovarășului 
Ceaușescu și dată 
folosință in vara anu
lui 1978. Este vorba 
despre înființarea — 
tot Ca răspuns la o idee, 
la o îndrumare venită 
din partea secretaru
lui general al parti
dului — a unui nou 
teatru de amatori. Un 
teatru popular, mun
citoresc. menit să con
tribuie prin dezbate
rile angajate de la 
înălțimea scenei la 
educarea maselor largi 
de oameni ai muncii. 
La concretizarea aces
tei inițiative — spriji
nită cu însuflețire de 
comitetul de partid, 
comitetul sindicatului 
și cel al U.T.C. de la 
Întreprinderea gazdă, 
..23 August", de cele de 
la I.M.U.A.B. și I.P.I.U. 
— o contribuție hotă- 
ritoare a avut-o și un. 
teatru profesionist al 
Capitalei: Teatrul Mic, 
condus de Dinu Să-

raru. 
zorii 
gioase 
tat, din sutele de can
didați, cele 30 de ta
lente care formează 
azi primul colectiv al 
Teatrului muncitoresc 
„23 August" : munci
tori, maiștri, tehni
cieni, laboranți, pro- 
iectânți, cercetători.

Regizorul D. D.> Ne
leanu a devenit ani
matorul, îndrumătorul, 
regizorul primului 
spectacol.

Interpreții piesei de 
debut „Anotimpul spe
ranței" de Viorel Ca- 
coveanu : Dumitru
Mânu, lăcătuș, Lidia 
Olteanu, controlor teh
nic de calitate, Dorin 
Lazariăde' și Dan 
Gheorghiu, prolectanți 
la ---------- ~ ’
Ion Nedelescu, 
ner, cercetător^ 
țific, ’ . .
cătuș, Tița Marinescu, 
arhitectă. Dumitru 
Soare, merceolog, Io
nel Panțuru, lăcătuș, 
Vasile Moiceanu, 'Cos- 
tel Stoica, muncitori, 
s-au angajat „cu trup 
și .suflet", cu un en
tuziasm exemplar in 
transfigurarea artisti
că a lucrării (o piesă 
de sorginte reporteri
cească, inspirată de 
un caz real) și in po
tențarea mesajului- ei : 
răspunderea 
destinul

I.C.S.I.T.-„Faur", 
ingi- 
știin- 

Aurel Tiță, lă-

față 
omului

de 
de

lingă tine, promova
rea fermă, curajoasă, 
cu personalitate a 
principiilor eticii și 
echității' socialiste.

„Lucrez de un- sfert 
de veac cu amatori -- 
ne-a spus regizorul 
D. D. Neleanu. Cred 
că acest teatru mun
citoresc dă up impuls 
pe cit de puternic, pe 
atît de necesar ridi
cării nivelului și in
tensității mișcării de 
amatori din Capitală".

Sîntem cu puțin 
înaintea 
care va avea loc 
neri, 16 
ora 16...
foaier, după noua și 
buna tradiție a tea
trelor bucureștene, ne 
întimpină o expoziție 
pe teme economice 
foarte strips legate de 

■ ..spectatori" : e vorba 
despre realizările lor.

Spectacolul începe ! 
Pe scenă, într-o am
bianță de muncă — 
dezbaterea unei pro
blematici umane de 
actualitate. Montarea, 
cu un ritm viu. băr
bătesc, are factura 
unui spectacol de tea
tru politic deschis, in- 
terpreții acționează ca 
niște cetățeni, apără 
normele codului etic, 
vin în .scenă cu exem
plul propriei vieți și 
munci.

cu
premierei, 

vi- 
noiembrie, 
încă din

Natalia STANCU

Teatrul 
nr. 21. a 
iește „un 
tere probleme ale lumii contemporane, un teatru care se
adresează direct tinerei generații, un teatru implicat în viața 
social-politică a țării".

Inaugurarea, care va avea loc azi. 14 noiembrie, va 
prilejui un ansamblu de manifestări cultural-artistice. Mai 
intîi premiera absolută a piesei „O șansă pentru fiecare" 
de Radu F. .Alexandru. Regia : Silviu Purcărete. Scenogra
fia : Doina Spițeru. tn distribuție : Carmen Galin, Mișu Din- 
vale. Nicolae Iliescu, Petre Moraru, Papii Panduru, Mitică 
Popescu. Magda Popovici, Vistrian Roman. Manifestarea 
inaugurală va fi completată de un recital de muzică contem
porană susținut de Nicu Alifantis.

tn aceeași zi va avea loc primul vernisaj al complexului 
expozițional. Tema acestuia : „Teatrul și vocația politică a 
lumii contemporane".

cut ele fără acel spirit in- 
noitori revoluționar pro
movat de comuniști, exem
plificat de comuniști și 
tralrsmis maselor de oa
meni ai munci prin comu
niști ?

Cunosc orașe, municipii, 
centre de județ, astăzi mo
numentale în existența lor 
și cu o personalitate bine 
înscrisă pe hărțile țării 
(atît pe hărțile economice, 
pe cele ale transformărilor 
demografice, cit și pe cele 
ale urbanisticii, ale condi
țiilor de trai material și 
spiritual), care în urmă cu 
zece ani nu însemnau alt
ceva decit noroiul șantie
relor. Intrarea in sediile de 
partid era marcată de ciz
mele de cauciuc cu care 
erau bătute locurile răsco
lite de excavatoare și bul
dozere, uzinele trimiteau 
primele producții prin por
țile pe unde intrau mate
rialele cu care incă se mai 
construiau,' din școlile noi 
în apartamentele noi copiii 
circulau printre temeliile 
viitoarelor clădiri... Totul 
era o prefacere, totul era 
o devenire, totul avea as
pectul cel mai spectaculos 
al revoluției in plină desfă
șurare. al creației in plină 
revoluție, al revoluției și 
creației promovate de niște 
oameni foarte energici, 
promotori ai transformări
lor revoluționare, capabili 
să facă conștiente de nece
sitatea acestor transfor
mări mase tot mai lărgi, 
care lucrează cu tot mai 
multă hotărîre și pricepere, 

oameni care 
birocrația în- 

o satisfacție 
gîndire care 
„uite că se 

amintesc oa-

tmi amintesc 
se bateau cu 
frîngind-o cu 
creatoare, de 
demonstrează 
poate 1“ ; Jmi 
meni care învățau din mers 
că „a conduce" înseamnă 
,.a crea" și se dedicau crea-

ției cu toată pasiunea, pen
tru că ea le era organică și 
funciară, venind din conști
ința revoluției pe care o 
aveau de făcut. Îmi amin
tesc de oaipeni care cău
tau oameni și descopereau 
oameni, tocmai pentru ...că. 
revoluția înseamnă oameni; 
„iar a promova spiritul re
voluționar înseamnă a pro
mova cit mai mulți oameni 
cu spirit revoluționar și a 
promova în oameni spiri
tul revoluționar.

In această ordine de idei, 
cum să nu-mi amintesc de 
el, de comunistul trimis să 
ia măsuri și să sancționeze, 
și care s-a întors cu o listă 
de persoane care trebuiau 
promovate !... Iată sCurtu 
poveste. Era un loc in ju
deț unde, lucrurile mergînd 
destul de prost, trebuiau 
luate neintîrziat măsuri. 
Activistul trimis de primul 
secretar cu această sarcină 
s-a întors la el cu o listă 
întreagă de oameni capabili 
și de inițiativă pe care ii 
propunea spre promovare. 
Primul secretar a rămas 
oarecum derutat : doar rl 
trimisese acolo ca să sanc
ționeze nerespectarea unor 
obligații-. Abia pe urmă 
pricepu : măsurile respec
tive le luase activistul ; 
conșiderindu-le de la sine’ 
înțelese, lăsase mai la urmă 
raportarea lor. El își înce
puse informarea in legătu
ră cu misiunea sa, vorbind 
despre valorile pe care ie 
descoperise, pentru că o- 
menia lui îl împingea să-și 
manifeste bucuria în aceas
tă direcție. Procedind la o 
minuțioasă analiză a cau
zelor rămînerii in urmă, 
analiză in care antrenase și 
consultase întregul colectiv 
de oameni ai muncii, el era 
interesat, în primul rind, de 
tot ceea ce descoperise ca 
inițiativă, ca spirit revolu
ționar, ca propuneri în
drăznețe ; intr-un cuvit. ca

personalități care să garan
teze progresul văzut și.gin- 
dit la modul comunist. 
Acesta era tezaurul cu care s 
se întorsese de pe teren,. 
grăbindu-se să-l pună pe 
masa primului secretar 
înaintea propunerilor de ■ 
saneționăre care reprezen
tau numai aspectul admi
nistrativ al lucrurilor.

A crea deci în oameni și 
prin oameni, acesta este 
caracterul promotor al ne
voilor și neliniștilor unui 
comunist. A molipsi de 
spirit revoluționar și a des
coperi cee i ce este revolu
ționar în 'liritul oameni
lor, in spir H societății din 
care faci p.. te și pe care 
o ■ revoluționezi neconteni t, 
aflîndu-i noi fațete spre 
desăvîrșire. A fi exemplu 
și a căuta in alții exemple 
pentru îmbogățirea gindirii 
și trăirii tale, pentru îm
plinirea faptului prin care 
spiritul tău revoluționar 
devine concret : revoluția. 
A stimula tot ce este ger
mene creator și sămînță de 
nou, a fi conștient că te 
afli pe lumea asta ca să 
aduci în ea ceva încă ine
xistent, a fi convins că fiin
ță umană posedă in însăși 
structura ei elementele ino
vației și că rostul tău este 
să le creezi terenul cel mai 
prielnic de înflorire...

Sint citeva doar dintre 
trăsăturile constituante ale 
celor care și-au dat adeziu
nea la partidul comunist 
tocmai pentru a se dedica 
promovării spiritului revo
luționar care-i caracteri
zează politica, filozofia și 
acțiunea. Citeva doar din
tre datele care-1 investesc 
pe El, comunistul ce se 
pregătește astăzi pentru cel 
de-al doisprezecelea Con
gres al partidului său — 
cea mai glorioasă organiza
ție revoluționară din istoria 
vieții politice a țării.

(Urmare din pag. I)

Dumitru BADEA, secretarul co
mitetului de partid de Ia întreprin
derea „23 August" : Teatrul munci
toresc de pe platforma „23 August“ 
a luat naștere ca urmare a unei in
dicații a secretarului general al par
tidului, tovarășul'Nicolae Ceaușescu. 
Acest teatru are menirea de a răs
punde unei necesități : Capitala are 
multe instituții de cultură, dar în 
această zonă a orașului, platforma 
industrială „23 August", pe care 
trăiesc și muncesc citeva zeci de 
mii de oameni, nu exista nici Un 
fel de lăcaș teatral. Teatrul munci
toresc, care iși anunță actm cea 
dinții premieră, are menirea de a 
dezvolta prin artă forța de creație 
a maselor și de a contribui la for

și mobilizarea conștiințelormarea ,
in opera de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Dumitru PĂDURE, președintele 
comitetului sindicatului de la în
treprinderea „23 August" : Odată 
cu construirea acestui lăcaș de cul
tură, din inițiativa secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se impune o 
mai 
late 
tlve 
ral.
amatori e menit să contribuie la 
aceasta și noi ne-am străduit să-i 
acordăm tot sprijinul necesar.

mare dezvoltare, o nouă, cali
fi activităților politico-educa- 
de ridicare a nivelului cultu- 

Teatrul de actualitate jucat de

4

ve problemele ei vitale. Este semni
ficativă Încrederea in știință procla
mată drept deviză călăuzitoare 
Conferința ~ ...........................
Viena din august 1979, 
punerii științei și tehnologiei in fo
losul dezvoltării. Marile decalaje 
care sfișie omenirea, împărțind-o in 
•țări bogate și sărace, nu se manifes
tă numai in domeniul, hranei, al 
energiei, al puterii și al stării sănă
tății ; există și un decalaj tehnolo
gic — șase țări dețin 85 la sută din 
totalul fondurilor de cercetare și 70 
la sută din oamenii de știință și in
ginerii lumii — decalaj care trebuie 
depășit dacă vrem că omorârea să-și 
poată concentra eforturile in direcția 
dezvoltării și cooperării pașnice.

Tema științei și tehnologiei, ca mij
loace .esențiale ale dezvoltării, a fost 
introdusă în însăși dezbaterea interna
țională de președintele României so
cialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în 1970, cind, în fața Adunării Gene
rale a O.N.U.. a cerut înscrierea ei 
pe agenda sesiunii a XXV-a. Ideea 
sprijinirii tinerelor state de a-și cbn- 
strui o infrastructură de cercetare 
proprie și de a-și afirma dreptul lor 
de a dobindi, adapta, produce și 
aplica știința și-a croit drum in tot 
acest deceniu, confirmind clarviziu
nea și justețea gindirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în această peri
oadă. tinerele state, preocupate să-și 
creeze instituții naționale și să-și 
formeze cadrele necesare unei acti
vități științifice proprii, au privit cu 
deosebit interes la exemplul și rea
lizările țârii noastre.

Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român constituie o in-

la
Națiunilor_ Unite de la 

consacrată

grăitoare in privința lo
pe care îl ocupă știința in 

și socială a 
introduce o 

printre docu- 
fața Congre- 

de

stanță 
cului 
dezvoltarea economică 
României. Congresul 
practică nouă — căci 
mentele ce se află în 
sului stau programe-directivă 
cercetare și dezvoltare pentru dece
niul viitor, conținînd orientări și di
recții principale pină in anul 2000. 
Ideea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
care exprimă necesitatea ca cerce-

și esoterică — a devenit parte inte
grantă din conceptele uzitate, stimu- 
lind talente și chemări, galvanizmd 
energia tineretului, fundamentînd 
calcule economice. Una din ideile 
pe cale de a fi încetățenită este 
aceea că bunăstarea și avuția țării 
noastre nu depind numai de* canti
tatea bunurilor produse de econo
mie. ci și de gradul de prelucrare a 
materiei prime ce le stă la bază, el 
insuși in funcție de știința incur-

ȘTIINȚA
tarea științifică sâ premeargă cel pu
țin cu cinci ani aplicația industrială 
și activitatea economică stă la baza 
unei inovații și a unei considerabile 
Îmbunătățiri a modului de a concepe 
planificarea, fundamentală pentru 
societatea socialistă, tn alcătuirea 
planurilor cincinale economice se va 
ține astfel seama de rezervele ofe
rite. de potențialul științific explorat 
după metode raționale pe perioade 

. lungi de timp și caracterizat printr-o 
largă deschidere.

Asistind Ia conferințele pregăti
toare ale Congresului, incepînd cu 
cele ale forului care asigură înfăp
tuirea unitară a politicii partidului 
și statului in materie de știință și 
tehnologie, Consiliul Național pen- 

. tru Știință și Tehnologie,
la cele ale orașelor 
lor, nu poți să nu 
sionat de proporția în 
ța — altădată activitate

și pină 
județe- 
impre- 

care știin- 
bizară

Și 
fii

porală in tehnologia utilizată șl in 
eunoștințele și calificarea producăto
rilor. Un cercetător de mare autori
tate constată că iți bunurile produ
se de economia mondială se disting 
cele care au informație puțină și 
materie multă, la un pol, de cele 
care au mai puțină materie sau 
energie, dar au mai multă informa
ție. Ia altul. Un prototip de mașină 
cu materie puțină și informație bo
gată este orice aparat electronic, fie» 
că este vorba de tranzistor sau de 
calculator. In spatele informației mai 
bogate care caracterizează produsele 
de vîrf ale industriei moderne stă 
dinamismul științei coiltemporane. 
Pentru prima oară, raționamentul 
economic practicat pe scară de masă 
de cetățenii țării noastre care au 
preluat gestiunea unor imense forțe 
de producție identifică știința, ca 
sursă decisivă a posibilității de a 
produce, cu materie mai puțină și

deci cu costuri mai mici, bunuri în
zestrate cu mai multă informație și 
deci mai valoroase. Majoritatea pre
vederilor programelor-directivă de 
cercetare, de dezvoltare tehnologică 
și in domeniul energiei privind pre
lucrarea superioară a materiilor pri
me, valorificarea eficientă a resur
selor, tehnologiile cu consumuri mi
nime. noi materiale și Înlocuitori, 
utilaje cu performanțe înalte, cali
tatea și competitivitatea produselor, 
extinderea automatizării și introdu
cerea roboților, explorarea intensă a 
ramurilor noi da energii joase, cum 
sint informatica și procesele biolo
gice. dezvoltate pe baza progreselor 
chimiei și fizicii, pot fi citite in 
această lumină.

Mai multă informație în producția 
bunurilor presupune mai multă ști
ință în calificarea oamenilor. Un pas 
decisiv s-a realizat la noi in momen
tul adoptării unei noi formule edu
cative, care înglobează două activi
tăți pină atunci disjuncte : cerceta
rea și producția. Integrarea celor 
trei activități in actul formativ este 
o. concepție românească ce a dat noi 
perspective proceselor de instruire 
cu care țările in curs de dezvoltare 
trebuie să ciștige timpul irosit de 
condiții adverse, să micșoreze deca
lajele și să accelereze dezvoltarea. 
Dar această idee, asupra căreia a 
stăruit conducătorul partidului 'nos
tru, conține și o altă semnificație. 
Este in vocația umanismului socia
list să formeze oameni capabili să 
stăpinească știința, s-o convertească 
in scopurile pașnice ale dezvoltării 
și s-o utilizeze ca un mijloc de ac
ces la o viață completă, de împlinire 
a personalității.
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Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

Ambasadorul Republicii Austria
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

. AMMAN
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, am deosebita 

plăcere să vă adresez cele mai calde felicitări și urări de viață îndelungată 
și fericire personală.

Am deplina convingere că raporturile prietenești tradiționale, statornicite 
între țările și popoarele noastre, vor cunoaște și în viitor o tot mai intensă 
dezvoltare, in interesul lor reciproc, al cauzei păcii și instaurării unei noi 
ordini economice și politice internaționale, mai juste și mai drepte.

La mulți ani !

de peste hotare

Inmînînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul Andreas Somogyi a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea președintelui 
Republicii Austria, Rudolf Kirch- 
schlăger, un salut călduros, urări de 
sănătate și fericire, iar poporului 
român noi succese în dezvoltarea 
economică și socială a patriei.

în cuvințarea prezentată de amba
sador cu acest prilej se subliniază că 
Austria este animată de dorința de 
a întreține relații bune cu toate sta
tele lumii, și îndeosebi cu statele 
vecine europene, din care face parte 
și. România, de care o leagă Dunărea.. 
După ce se subliniază că Austria și* 
România acordă o deosebită impor
tanță înfăptuirii prevederilor Actului 
final de la Helsinki și pregătirii te
meinice a reuniunii de la Madrid ■ din 
1980, care are o importanță deose
bită pentru continuarea și întărirea 
procesului de destindere, în cuvîntare 
se spune : „Austria apreciază in mod 
deosebit eforturile românești privind 
dezarmarea și măsurile de întărire 
a încrederii, ca o contribuție valoroa
să la securitatea și destinderea în 
Europa și în întreaga lume".

In continuare, în cuvîntare sint 
evocate bunele relații de colaborare 
și cooperare dintre Austria și Româ
nia pe plan bilateral, precum și în 
cadrul unor organisme internaționale, 
evidențiindu-se posibilitățile largi de 
dezvoltare și intensificare a acestor 
raporturi, în interesul ambelor .țări 
și popoare, al cauzei păcii, și destin
derii în lume.

în încheierea cuvîrițării, ambșsa-

dorul austriac și-a exprimat dorința 
de a contribui la 0 și mal amplă dez
voltare și intensificare 
și conlucrării dintre 
România.

Primind scrisorile de _____
președintele Nicolae Ceaușescu 
mulțumit pentru urările transmise și 
a adresat, la rindul său, președintelui 
Republicii Austria salutul său 
călduros și cele mai bune urări, iar 
poporului austriac prieten urări de 
progres șl prosperitate.

In cuvințarea de răspuns a șefului 
Statului român se exprimă satisfacția 
pentru evoluția ascendentă a relații
lor româno-austriece, evoluție reflec
tată in rezultatele pozitive în colabo
rarea economică, tehnico-științlfică, 
precum și în alte domenii de interes 
comun.

Relevînd dorința României de a da 
noi dimensiuni raporturilor de cola
borare dintre cele două țări, in 
cuvîntare se subliniază : „Este ne
cesară, găsirea, prin eforturi comu
ne, . de noi forme de colaborare în 
scopul lărgirii și adincirii, pe baze 
echilibrate, a relațiilor economice bi
laterale, în condiții reciproc avan
tajoase".

După ce se subliniază că România 
acordă o atenție deosebită promovării 
unor largi relații de prietenie și co
laborare cu toate statele, fără deo
sebire de orînduire socială, că parti
cipă activ la circuitul mondial de 
valori , materiale și spirituale și iși 
aduce contribuția la soluționarea, ma
rilor probleme care confruntă ome
nirea, in cuvîntare se spune : „Ca 
țară europeană, România acționează

a prieteniei
Austria și

acreditare,
a

ferm pentru înfăptuirea, ca un tot 
unitar, a prevederilor Actului final 
al Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa. Acordăm c 
mare importanță bunei pregătiri a 
reuniunii de la Madrid, astfel incit 
aceasta să dea un impuls -puternic 
luptei pentru securitate pe continent, 
să deschidă largi perspective dezvol
tării neîngrădite a cooperării econo
mice. științifice și culturale și, în
deosebi, să ducă la măsuri concrete 
de dezangajare militară și dezarma
re. Poporul român, este animat de 
dorința de a contribui ca în întreaga 
lume să se instaureze un sistem trai
nic de securitate și colaborare, să se 
pună capăt cursei înarmărilor și să 
se ■ treacă la înfăptuirea dezarmării 
generale, și in primul rîrid a celei 
nucleare, să se acționeze mai hotărît 
pentru edificarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, a unei lumi 
mai bune și mai drepte".

Șeful statului român a urat amba
sadorului austriac succes in 
nea , încredințată și 
întregul 
Stat, al 
sonal.

După 
acreditare, 
CeaușeScu 
atmosferă 
Andreas Somogyi.

La solemnitate și convorbiri au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curticea- 
nu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

Au luat parte membri ai Ambasa
dei Republicii Austria la București.

Vizita delegației

(Urmare din pag. I)

sprijin al
guvernului

misiu-
1-a asigurat de 
Consiliului de 
și al său per-

scrisorilor de
Nicolae 

s-a întreținut intr-o 
cordială cu ambasadorul

prezentarea 
președintele 

întreținut

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

orașului Chișinău

la Congresul al XII-lea al P.C.R.

Ambasadorul Republicii Arabe
<

cu prilejul prezentării scrisorilor de
Egipt

acreditare
de acreditare,tnmînind scrisorile de acreditare, 

ambasadorul Mohammed Wafic 
Hosny a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Republicii Arabe Egipt, 
Anwar El-Sadat, un mesaj de salut 
de stimă și dragoste, impreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și 
prosperitate pentru poporul român.

în cuvințarea prezentată de amba
sador cu acest prilej sînt subliniate 
relațiile de strînsă prietenie și coo
perare ce se dezvoltă continuu între 
Egipt și România, reliefîndu-se, tot
odată, rolul hotăritor pe care îl au 
în stimularea acestor raporturi înțil- 
niriie la nivel înalt româno-egiptene. 
în cuvintare se arată, că întilnirile 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Anwar El-Sadat au avut 6 „influ
ență pozitivă pe plan mai larg, la 
nivel regional și internațional, pen
tru ajungerea la o pace globală, jus
tă și trainică in Orientul. Mijlociu, 
astfel incit să se asigure recupera
rea teritoriilor arabe ocupate și toate 
drepturile legitime ale poporului pa
lestinian". In acest context; în cuvîn
tare se subliniază : ..Guvernul și po
porul Republicii Arabe Egipt nutresc 
față de dumneavoastră deplină dra
goste și recunoștință, în calitatea 
dumneavoastră de strălucit promotor 
al păcii in această zonă agitată a lu
mii. în calitatea dumneavoastră de 
eminent om politic de talie interna
țională, contribuiți cu toată hotărîrea 
și fermitatea la soluționarea proble
melor internaționale, pentru victo
ria înțelegerii intre națiuni și rezol
varea divergențelor pe cale pașnică, 
pentru instaurarea noii ordini eco
nomice internaționale, pentru ca sta
tele în curs de dezvoltare să benefi
cieze in egală măsură de rezultatele' 
comerțului internațional și progresu
lui tehnologic". Cuvințarea relie
fează in continuare aprecierile de 
care se bucură in Egipt dezvoltarea

economiei românești in ultimii 10 ani, 
faptul că poporul egiptean urmărește 
cu deosebit interes și admirație ex
periența și succesele poporului ro
mân pe calea ridicării economico-so- 
ciale.

In încheierea ctivîntării, ambasa
dorul egiptean și-a exprimat hotă- 
rirea de a depune toate eforturile 
pentru a contribui la consolidarea 
relațiilor de cooperare dintre cele 
două țări și la lărgirea cadrului lor 
îii toate domeniile de activitate.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit ■ pentru caldul mesaj adre
sat șl a transmis, la rîndul său, pre
ședintelui Republicii Arabe Egipt 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de pace și pros
peritate poporului egiptean prieten.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român, după ce se subliniază 
Că România este angajată intr-un 
vast program de construcție a socie
tății socialiste multilateral' dezvolta
te. se spune ; „România este profund 
interesată in promovarea unor ra
porturi cit mai strinse cu toate țările 
lumii, așezînd la temelia acestora 
respectarea strictă a principiilor de
plinei egalități. în. drepturi, indepen- 
dehței. și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne .și 
avantajului reciproc, ale nerecufgerii 
la forța său la amenințarea cu forța".

După ce se evocă cu satisfacție bu
nele relații de prietenie și colaborare, 
pe multiple planuri, dintre România 
și Egipt, precufn și conlucrarea din
tre cele două țări pe plan internațio
nal, in cuvîntare se spune : „Intilni- 
rile și convorbirile repetate pe care 
le-am avut, atit in România, cit și in 
Egipt, cu președintele Anwar EI-Sa- 
dat, au contribuit la intensificarea 
conlucrării româno-egiptene, au în
tărit tot mai mult prietenia și cola
borarea dintre țările și popoarele 
noastre". In continuare, în cuvîntare 
se arată : „România acordă o atenție

deosebită situației din Orientul Mij
lociu, se pronunță cu consecvență 
pentru o soluționare globală a con
flictului, pe calea tratativelor, por
nind de la faptul că orice război în 
această zonă — ca dealtfel în orice 
parte a lumii — nu face decît să în
răutățească condițiile de viață și de 
muncă ale fiecărui popor, să agraveze 
situația internațională. în actualele 
împrejurări, considerăm că este nece
sar să se intensifice eforturile pentru 
a se ajunge la o reglementare globa
lă, justă și durabilă, care să ducă la 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în 1967 și, îndeosebi, 
la rezolvarea problemei poporului 
palestinian, pe baza dreptului la au
todeterminare, inclusiv prin consti
tuirea unui stat propriu, indepen
dent".

în continuare se spune : „Apreciem 
că. in actualele împrejurări, ar avea 
o însemnătate 
unei conferințe internaționale, 
egida sau cu participarea 
Organizației Națiunilor Unite, la care 
să ia parte toate țările interesate, in
clusiv Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei, precum și cei doi copre
ședinți ai Conferinței de la Geneva . 
— U.R.S.S. și S.U.A. — iar, dacă va 
apărea necesar, și alte state".

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat noului ambasador succes în ac
tivitatea sa și l-a asigurat de întregul 
sprijin al Consiliului de Stat, guver
nului și al său personal.

După solemnitatea înmînării scri
sorilor ’ ’
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut in 
mod cordial cu ambasadorul Mo
hammed Wafic Hosny.

La solemnitate și convorbiri au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu, Curti- 
ceanu, secretar prezidențial și. al 
Consiliului de Stat.

Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei Republicii Arabe 
Egipt la București.

deosebită convocarea 
sub 

activă a

de acreditare, președintele

Marți dimineață, tovarășul Gheor
ghe Pană, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., primarul 
general al Capitalei, a primit dele
gația orașului Chișinău, condusă de 
V.K. Kiktenko, membru al C.C. al 
P.C. din R.S.S. Moldovenească, depu
tat in Sovietul Suprem al U.R.S.S., 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Chișinău, care se află 
intr-o scurtă vizită in țara noastră.

în timpul întrevederii a fost ex
primată satisfacția pentru bunele re
lații de prietenie șl colaborare mul
tilaterală statornicite între poporul

român și popoarele sovietice și au 
fost abordate probleme privind acti
vitatea celor două municipalități. 
Oaspeții s-au interesat îndeaproape 
de experiența românească in dome
niile construcțiilor de locuințe, obiec
tivelor soeial-culturale, lucrărilor, edi
litare, arhitecturii și sistematizării.

La întrevedere au participat mem
bri ai biroului Comitetului munici
pal București al P.C.R. și ai comi
tetului executiv al consiliului popu
lar municipal.

A fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Tr> Capitală au început să sosească 
delegații și reprezentanți ai unor 
partide și altor organizații politice, 
care vor participa la lucrările celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român :

(Agerpres)

Delegația Partidului A- 
vangarda Populară din Cos
ta Rica condusă de Francisco 
Gamboa Guzman, membru al Comi
siei politice, secretari al C.C. al par
tidului.

Delegația Partidului Con
gresul pentru Independența 
Madagascarului, condusă de 
Richard Andriamanjato, președintele 
partidului.

Delegația Mișcării de Ac-

țiune Populară Unitară — 
Muncitorească, Țărănească 
din Chile, condusă
Llona Mouaut, membru 
lui Central al mișcării.

Reprezentantul Partidului 
Eliberării Naționale din Cos
ta Rica “ prof- Alfonso Carro 
Zuniga, membru al Directoratului 
Politic Național al partidului.

ir
La sosire, oaspeții au fost salutați 

de tovarășii Petre Lupu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., Nicolae Giosan, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Dumitru Popa, 
secretar al C.C. al P.C.R., Valter Ro
man,' membru al C.C. al P.C.R., de 
alti activiști de partid.

de Ismael
al Comitetu-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

AZI, LA FOTBAL
Astăzi au loc meciurile celei de-a 

15-a etape a campionatului diviziei A 
la fotbal. In Capitală, pe stadioane 
diferite se dispută două partide : Di
namo — F.C. Baia Mare (stadion Di
namo) și Steaua — C.S. Tîrgoviște 
(stadion Steaua).

Iată Întilnirile programate in țară : 
Politehnica Iași — Jiul Petroșani ; 
F.C.M. Galați — Sportul studențesc ; 
F.C. Scornicești — Universitatea Cra
iova ; Olimpia Satu Mare — Gloria

Buzău ; Universitatea Ciuj-Napoca — 
F.C. Argeș ; Chimia Rm. Vîlcea — 
Politehnica Timișoara ; A.S.A. Tg. 
Mureș — S.C. Bacău.

Toate partidele îricdp la ora 14. 
Posturile noastre de radio vor trans
mite cu începere din jurul orei 13,45 
avancronici și aspecte de la 
tilnirile. Transmisia se va 
programul I în cadrul 
„Fotbal minut cu minut".

toate in
face pe 

emisiunii

în cîteva r î n d u r i
• Sub genericul competiției națio

nale sportive „Dăciada", în „Parcul 
tineretului" din Ploiești s-a desfășu
rat concursul de cros pentru „Cupa 
celui de-al XII-lea Congres al parti
dului", la startul căruia au fost pre- 
zenți peste 700 de tineri și tinere.

La diversele categorii de vîrstă, pe 
primele locuri s-au clasat Violeta 
Beiu (Liceul industrial Ploiești), Vio
rica Micu (Liceul, petrolului, din Cîm- 
pina), Gheorghe Vasile, Constantin 
Crăciun și Gabi Motoroiu (toți de la 
A.S. Energia Cîmpina).

Pentru același trofeu s-au întrecut 
în competiții de handbal, tenis de 
masă, baschet, atletism, volei, mini- 
fotbal — pe terenurile din Ploiești, 
Vălenii de Munte, Cîmpina, Mizil și 
alte localități prahovene 
8 000 de elevi și pionieri.
• In sala sporturilor din 

început ieri cea de-a 18-a 
competiției feminine de 
„Trofeul Carpați" la care 
echipele U.R.S.S., campioană olimpi
că, R.D. Germano, campioană mondi
ală, reprezentativele Poloniei și Bul
gariei, precum și două selecționate 
ale României. Iată rezultatele meciu
rilor disputate marți : România A — 
România B 17—9 (7—4) ; R. D. Ger
mană — Polonia 26—11 (11—2).

• Cu o rundă inainte de termi
narea turneului interzonal feminin 
de șah de la Alicante, în clasament 
conduc Ahmîlovskaia (U.R.S.S.) și 
Lemaciko (Bulgaria) cu cite 13 punc
te, urmate de Litinskaia (U.R.S.S.) 
11,5 puncte, Gurieli (U.R.S.S.) 11
puncte, Sevefaide (S.U.A.) 10 punc
te etc. Gertrude Baumstark (Româ
nia) se află pe locul 11, cu 7,5 punc
te. în ultima rundă, a 17-a, Baum
stark va avea piesele negre in partir 
da cu iugoslava Markovici.

• Intr-un meci internațional ami
cal de rugby desfășurat în orașul 
vest-german Hanovra, selecționata

) -

peste
Brașov a 
ediție a 
handbal 

participă

Cehoslovaciei a invins cu 
27—6 (9—6) formația R.F.

• In continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în S.U.A., echipa 
masculină de baschet a Iugoslaviei 
a jucat cu selecționata universitară a 
statului Washington, in fața căreia 
a pierdut cu 95—98, după ce la pauză 
scorul era egal : 45—45. Cel mai 
eficace jucător de pe teren a fost cu
noscutul internațional iugoslav Deli- 
basici, care a înscris 31 de puncte.
• Concursul internațional de pati

naj artistic de la Praga s-a încheiat 
cu proba individuală feminină, în 
care victoria a revenit sportivei ame
ricane Elaine Zayak, cu 106,54 punc
te. Pe locurile următoare .s-au situat 
Remata Balerova (Cehoslovacia) — 
99,96 puncte și Myrian Oberwiller 
(Elveția) — 97,52 puncte.

Proba de perechi a fost cîștigatâ 
de cuplul sovietic Cervotkina — Teș
ii». cu 104.48 puncte.

• Turneul final al „Cupei Cupelor" 
la polo pe apă‘se va desfășura la 
sfirșitul acestei luni la Budapesta, cu 
participarea echipei locale Ferenc- 
varos, deținătoarea trofeului, și a for
mațiilor Posk Split, C.N. Barcelona și 
De Robben Hilversum (Olanda).

In grupa semifinală disputată Ia 
Wiirzburg (R.F. Germania),. victoria 
a revenit echipei Ferencvaros Buda
pesta — 6 puncte, urmată de Posk 
Split *- 4 puncte, S.V. Wiirzburg — 
2 puncte.

scorul de 
Germania.

vremea

U zi in AGRICULTURĂ TIMPUL ESTE PRIELNIC...

Toate tractoarele în brazdă pentru terminarea arăturilor!

Timpul probabil pentru zilele de 15, 
16 și 17 noiembrie. In (ară : Vreme 
schimbătoare. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi locale care vor 
avea și caracter de aversă mai 
frecvente in nordul țării. Vint moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre minus 4 șl plus 6 grade, iar cele 
maxime intre 5 șl 15 grade, local mai 
ridicate. Ceață dimineața și seara. In 
București : Vreme schimbătoare. Cerul 

■ va fi temporar noros, favorabil ploii 
de scurtă durată. Vint moderat. Tem
peratura ușor variabilă. Ceață dimi
neața și seara.

BUZĂU la lu- 
nopții,

Cei harnici știu 
să lungească 
„ziua scurtă“

După o vremelnică stagnare dato
rată ploilor, arăturile de toamnă au 
fost reluate in județul Buzău cu for
țe sporite. Mijloacelor existente li 
s-au adăugat 180 de tractoare deve
nite disponibile după încheierea 
transportării porumbului din cimp. 
Astfel, viteza zilnică la arat trebuie 
să crească la peste 5 500 hectare. în 
mai multe consilii unice agroindus
triale, printre care Gălbinași, Po
goanele, Mihăilești. Poșta Cilnău, 
Șăhățeni, Stîlpu și Smeeni mai mult 
de 50 la sută din suprafețele prevă
zute au fost arate. Ritmul susținut 
in care se acționează, inclusiv la eli
berare* terenului de resturile ve
getale, permite aprecierea că aceste 
ultime lucrări importante ale cam
paniei agricole de toamnă se vor în
cheia curind.

...Consiliul agroindustrial Mihăi
lești. La cooperativa agricolă Amaru, 
deși se lăsase întunericul. 8 tractoare 
arau. Grupul era condus de Ion 
Dulgheru. șeful secției de mecani
zare. care lucra efectiv pe tractor. 
„După o scurtă pauză, timp în care 
ni s-a servit hrană caldă, am reluat

activitatea și vom continua 
mina farurilor pînă la miezul uupiu, 
ne spune șeful secției. Faptul că lu
crăm în schimburi prelungite r“”1 
te să realizăm cu fiecare 
aproape 4 hectare de arătură". La 
fel este organizată activitatea și in 
cooperativele agricole Florica, Lim- 
pezișu, Movila Banului. In aceste 
unități, parcelele zvintate sint iden
tificate din timp, pentru a se putea 
lucra din plin. O singură excepție-: 
Dumitru Ilie, șeful secției de meca
nizare de la C.A.P. Mihăilești. Abia 
la ora 16 ieșise în cimp cu un trac
tor pentru a încerca dacă se poate 
ara.

Tovarășul Gheorghe Maftei, direc
torul direcției agricole județene,
referindu-se la stadiul lucrărilor 
agricole de sezon, ,ne-a spus : „Dacă 
livrările la fondul de stat și trans
portul porumbului din cimp sint În
cheiate, in ce privește arăturile, in 
unele consilii 
iești, 
există 
tru __
organizat schimburi prelungite, ast
fel ca fiecare tractor să fie utilizat 
din zori și pînă noaptea tîrziu. Pen
tru aceasta au fost mobilizați să lu
creze efectiv pe tractor șefii de 
secție și mecanicii din atelierele 
S.M.A., motopompiștii, rutieriștii și 
alte cadre care știu să conducă trac
torul. Cooperativele agricole asigură 
hrană caldă de două ori pe zi mecani-

MăgUra, 
rămîheri 

recuperarea

permi- 
tractor

unice, cum sint Pu- 
Sâpoca.. Săgeata, 
în urmă. Pen- 
lor grabnică am

zatorilor care lucrează la arat. Trac
toarele sint grupate în formații și nu 
părăsesc cîmpul, fiind alimentate și 
întreținute la punctele de lucru. La 
eliberarea terenului se acționează 
cu întregul parc de combine de adu
nat furaje, precum și cu forțe umane 
sporite. (Mircea Datcu).

MEHEDINȚI

De ce nu 
la randamentul 

maxim ?
în unitățile agricole din județul 

Mehedinți arăturile de toamnă s-au 
efectuat pe aproape 50 000 hectare 
din cele 69 582 hectare planificate. 
La ora actuală, așa cum a stabilit 
comandamentul județean, cea mai 
mare parte din forțe sint concen
trate la executarea acestei impor
tante lucrări. în multe unități, ime
diat după încheierea recoltatului 
s-a trecut intens la eliberatul tere
nului, astfel îneît tractoarele să aibă 
asigurat în permanență, atît ziua cit 
și noaptea, front de lucru. Și, în- 
tr-adevăr, 20 de unități, printre 
care cooperativele agricole din Ba
teți, Hinova, Bistrița, Izvorul Birzii. 
Malovăț, Breznița de Ocol, Bîcleș și 
altele, au încheiat arăturile.

Și, totuși, la nivelul județului se

putea realiza mai mult. Este adevă
rat, și acum in unele zone sînt su
prafețe de teren cu exces de umidi
tate. Cu toate acestea, deși vremea 
s-a îmbunătățit, in multe locuri 
tractoarele nu Sint folosite cu ran- , 
dament maxim.

Două aspecte trebuie să rețină 
atenția organelor agricole județene 
și a conducerilor consiliilor agroindus
triale pentru grăbirea arăturilor. 
Mai întii, 
eliberarea 
anevoios, 
consiliului 
Cimp mai 
tare : 
hectare ; 
hectare, 
toarele 
plin. Apoi, deși pe ansamblul 
țului există eliberate de resturi ve
getale aproape 15 000 hectare, in 
unele consilii unice, cum sint Sișești 
și Prunlșor, ritmul la arat este scă
zut. deoarece 
toate forțele și 
zat schimburi prelungite. Un calcul 
arată că arăturile de toamnă, 
pe suprafețele care au mai rămas, 
ar putea fi încheiate în mai puțin 
de 7 zile. Aceasta însă, cu condiția 
să se realizeze viteza zilnică plani
ficată. Iată de ce organele agricole 
județene, conducerile consiliilor uni
ce. comitetele comunale de partid 
trebuie să ia neintîrziat măsuri efi
ciente. (Virgiliu Tătaru).

___ grăbirea arăturilor, 
în unele unități agricole 

terenului se desfășoară 
în unitățile de pe raza 
agroindustrial Obîrșia de 
sint de eliberat 1 820 hec- 

consiliul Devesel — 
consiliul Gruia —

Din această cauză 
nu pot fi folosite

1 700
1 100 
trac- 

din 
jude-

nu se lucrează cu 
nu s-au organi-

ta t r
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Căsătoria — 19,30, (sala 
Atelier) : Aventură in banal — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină
• Teatrul Mic : .1 
gamma asupra 
19,30.
• Teatrul Foarte 
blicil nr. 21) ; O șansă pentru fie
care (premieră) — 19,30.
• Teatrul de comedie : Livada de 
vișini — 19,30.
• Teatrul „Nottara1 
gheru) : Jocul vieții 
— 19,30, (sala Studio) 
tru Hesperara — 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majes
tic) : Hotel „Zodia gemenilor"' — 
19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala. Savoy) : De la Cără
buș Ia Savoy — 19,30, (sala Victo
ria) : Omul care aduce rîsul — 
19,30.
• Ansamblul artiștio „Rapsodia 
română" (la sala I.C.T.B.) : Pe un 
picior de plai — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Bu
nica se mărită — 19 30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Albă 
ca zăpada și cei 7 pitici — 17.

. — 19,30.
Efectul razelor 
anemonelor —

Mic (bd. Repu-

“ (sala Ma-, 
și aJ morții 

: Elegie pen-

• „FABRICI DE 
CASE" PE ROȚI. Industria
lizarea construcțiilor imobiliare 
a făcut un nou pas inainte in 
Suedia. O firmă din Stockholm 
pune la dispoziția celor intere
sați fabrici complete producă
toare de panouri spongioase 
pentru construcții. O astfel de 
fabrică, avind și o variantă mo
bilă, poate fi montată alături de 
șantierul de construcție. Ocu- 
pind o suprafață de 525 mp. ea 
realizează 50—60 de mc de beton 
spongios (care se obține din- 
tr-un amestec de ciment, apă și 
material liant) în 24 de ore și 
costă de 30 ori mai ieftin decit 
o uzină obișnuită, producătoare 
de beton ușor. Conteinerele in 
care se transportă părțile ncm- 
ponente ale „fabricii de case pe

roți" sînt utilizate în timpul 
staționării acesteia drept incă- 
peri administrative, ateliere, de
pozite.

• ÎN ANUL INTER
NAȚIONAL AL COPILU
LUI. . Din cei 1 300 000 de 
copii, sud-africani în vîrstă de 
10—15 ani care trăiesc in rezer
vații speciale (bantustane) doar 
200 000 frecventează școala, fiind 
privați de posibilitatea de a se 
instrui. Și în zonele urbane 
„albe" există circa 500 000 de co
pii africani in vîrstă de 10—15 
ani neșcolarizați. Ei îndeplinesc 
tot felul de treburi, care adesea 
le depășesc puterile, primind în 
schimb o remunerație mizeră, 
în pofida legislației ce interzice

utilizarea muncii copiilor sub 
vîrstă de 16 ani. Aceste date cu
prinse intr-un raport publicat 
de Centrul Națiunilor Unite îm
potriva apartheidului reprezintă 
tot atitea dovezi incriminatorii 
împotriva regimului de împilare 
rasială din Africa de Sud, cu 
atit mai revoltătoare cu cit dez
văluirea lor are Ioc tocmai in 
Anul internațional al copilului.

• „CAVALERII LUI 
GUTENBERG". Sociologul 
canadian MacLuhan a botezat, 
după cum se știe, literatura scri
să „galaxia Gutenberg", spre a 
o delimita de noile mijloace de 
comunicare — cele audiovizuale. 
Tocmai din dorința de a „apăra" 
această galaxie in fața veritabi-

DE
lei „explozii" a radioteleviziunii, 
cinematografiei, discurilor și a 
celorlalte mijloace audiovizuale, 
în Franța a fost creat un origi
nal „ordin al cavalerilor lui Gu
tenberg". Din acest ordin pot 
face parte scriitori cunoscuți 
care s-au ilustrat in diverse ge
nuri ale literaturii. „Mare maes
tru al ordinului" a fost ales re
putatul poet și romancier fran
cez, Robert Sabatier. Statutul 
ordinului prevede, intre altele, 
și apărarea purității limbii fran
ceze în fața asaltului neologis
melor de origine anglo-saxonă 
care au dat naștere, de altfel, 
limbajului hibrid denumit

„franglais". In Franța a fost, de 
altfel, legiferat un decret prin 
care se recomandă evitarea cu
vintelor angio-saxone ori de cite 
ori poate fi folosit un cuvint de 
origine franceză.

• RETROSPECTIVĂ 
SALVADOR DALI. La 
mijlocul lunii viitoare se va des
chide la Paris, la centrul artis
tic Beaubourg, o amplă retro
spectivă a operei lui Salvador 
Dali. care va cuprinde 120 de 
,pinze, peste 200 de desene și 
peste 2 000 de documente refe
ritoare la, diferite etape ale

Manifestări cultural-științifice în cinstea Congresului
O bogată paletă de manifestări po

litice și cultural-educative consacra
te celui de-al XII-lea Congres al 
partidului se desfășoară în aceste zile 
în așezările sucevene. La biblioteca 
județeană Suceava a avut loc o intîl- 
nire cu cititorii prilejuită de lansarea 
și prezentarea volumelor : „Din gîn- 
direa social-politică a președintelui 
României, Nicolae Ceaușescu" și „Din 
gîndirea economică a președintelui 
României, Nicolae Ceaușescu", In 
Orașul Vatra Dornei a fost organiza
tă dezbaterea pe tema „Obiectivele 
dezvoltării social-economice a jude
țului Suceava în cincinalul 1981-1985", 
iar la Șiret, numeroși oameni ai 
muncii au urmărit cu deosebit interes 
simpozionul „Documentele Congresu
lui al XII-lea al Partidului Comunist 
Român prefigurează o 
spre comunism".

*
Sub semnul cinstirii 

XII-lea al partidului,

ca s-au desfășurat marți lucrările 
sesiunii științifice avind ca temă 
„Noi orizonturi ale edificării socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
în România", manifestare organizată 
sub egida comitetului județean de 
partid.

nouă treaptă

Congresului al 
la Cluj-Napo-

★
O sesiune de comunicări și refe

rate cu tema „Documentele Con
gresului al XII-lea al P.C.R. — pro
gram de 'gîndire și acțiune în edi
ficarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria noastră" a 
avut loc marți și la Iași.

ir
Marți a avut loc în Capitală dezba

terea științifică cu tema „Producția 
netă — indicator de bază al activi
tății economice", manifestare dedica
tă Congresului al XII-lea al P.C.R., 
organizată de comitetul de partid 
din cadrul Comitetului de Stat al 
Planificării și de Institutul de plani
ficare și prognoză.

tv
PROGRAMUL 1

19,00 Telejurnal
19,30 Noi, femeile !
20,00 Film artistic : „Ultimele zile 

verii". O producție a Casei de 
me Trei. (Premieră TV)

21,40 Telejurnal
22,00 închiderea programului

ale 
fil-

14,00 Fotbal : Dinamo București — F.C. 
A). Transmi- 
stadiohul Di-

Baia Mare (divizia 
siune directă de la 
namo 

16,00 Telex 
16,05 Teleșcoală 
16,40 Curs ele limba rusă 
17.00 In slujba sănătății 

documentar 
17,25"F16fi <Te lumină. (Luptă pentru 

• libertate a poporului nostru oglin
dită in imagini coregrafice) 

17,55 Tragerea Pronoexpres 
18,05 In întîmplnarea Congresului al

XII-lea al partidului. Corespon
denții județeni transmit...

18,25 Handbal feminin: 
garia (repriza a 
siune directă de

18,50 1001 de seri

(nivel mediu) 
oamenilor,. —

România — Bul- 
n-a). Transmi
tă Brașov

PROGRAMUL 3

16,00 îndeplinim programul partidului. 
Satul românesc pe coordonatele 
civilizației socialiste 
Muzică din opere și operete 
Teatru TV : „Urcușul" de Cristian 
Munteanu
Critica societății de consum. (Epl- . 
sodul 2)

10,ȘO Album copal, — cîntece patriotice ,. 
și revoluționar» ’

18.50 1001 de seri !*
19.00
19.30
19.50
20,15

16.20
16,40

18,00

Telejurnal
Muzică populară
Studio T ’79
Congresului — gtod șl «aptă comu
ni sie

20,45 Treptele afirmării
21.40 Telelurnal
22,00 închiderea programului

X

ARAD: Noi unităti turistice

consum 
Nâdlac 
tic cu

de 
la

în județul Arad, cooperația 
a dat în folosință 

un elegant hotel turis- 
incâlzire centrală. ■ Un 

restaurant, o braserie și un
cafe-bar completează posibilitățile 
unui popas agreabil. In orașul Ineu 
a fost construit, de curînd. un ele
gant hotel, cu camere confortabile 
și restaurant. La 8 km de Arad, pe 
șoseaua ce vine de la Nădlac, se 
află hanul „Sălașul de la răscruce",

o unitate cu locuri de cazare, un 
restaurant, o braserie și un cafe-bar. 
Lingă localitatea Vinga, la 22 km 
de Arad spre Timișoara, in mijlo
cul unui pitoresc crîng, hanul Vin
ga oferă o plăcută găzduire in orice 
anotimp. Și în județul Timiș, in 
stațiunea balneo-climaterică Bu- 
ziaș, cooperația de consum a con
struit elegantul hotel „Silagiu" — 
cu camere confortabile, restaurant, 
cafe-bar.

• Teatrul „Țăndărică" : . Ano
timpurile mînzului — 17,

cinema
14,30; 17;

15,30;

LUCEA-

15; 17,30; 
COTKO-

• Caatemlr : PATRIA —
19.30.
• Speranța : CAPITOL 
17,45; 20.
• Caddie s FAVORIT —
13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCUREȘTI
— 15,30; 17,45; 20.
• Pe aripile vîntului :
FARUL — 14.30; 18,30.
• Ora zero : SCALA —
20, LIRA — 16; 18; 20.
CENI — 15; 17,30; 20.
• 39 de trepte : FESTIVAL — 
13.30; 15,45; 18; 20,15, MODERN — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• Ultimul post de control : CI
NEMA STUDIO — 10: 13; 16; 19.
• Avaria: VICTORIA — 15;
17,30: 20,
• Orașul văzut de sus : CEN
TRAL — 15; 17,15: 19.30.
• Pălărie tare și nas de cartof,.— 
9: 11; 13; 15,15, Porțile albastre ale 
orașului — 18; 20 : DOJNA.
• E atit de aproape fericirea : 
TIMPURI NOI — 15; 17.15; 19,90.
• Vis de dragoste : FEROVIAR
— 9: 12; 15,30: 19.
• Adio, dar rămin cu tine : EX
CELSIOR — 9; 11.15; 13.30; 15.45; 
18: 20.15.
• Doctorul Betbune : GRIVITA — '

creației marelui pictor. Printre 
exponatele inedite se va numă
ra un portret al regizorului spa
niol de filme Luis Bufiuel — cu 
care Dali a colaborat la realiza
rea a două cunoscute filme 
„Clinele andaluz" (1928) și 
>,Vîrstă de aur" (1929) — și un 
portret al comicului american 
Harpo Marx ; dealtfel, Dali a 
scris un scenariu original pen
tru o comedie destinată să fie 
interpretată de frații Marx, film 
care insă, pînă Ia urmă, nu a fost 
realizat.

• ÎMPOTRIVA PO
LUĂRII FONICE. Lupta 
împotriva zgomotelor care dău
nează organismului omenesc a

9; 11.15;
MUNCA
• Luca cel sărac
15,30; 17,45 “
11,15: 13,30
• Nick

13,30: 15,45; 18: 20,13,
- 15.30; 17,45; 20.

BUZEȘTI — 
; 20. AURORA — 9; 
; 15.45; 13; 20.
Carter superdetectiv :

DACIA — 9: 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Teatrul cel mare : BUCEGI — 
16; 18: 20.
• Severino s DRUMUL SĂRII — 
16; 18; 20. '
• Jachetele 
TARI 
BA -
• Ulzana 
CIULEȘTI 
17,45; 20.
• Ultima 
PACEA —
15,30; 17,45 : 20.
• Vlad Tepeș : MELODIA — 9; 
12; 15.30; 19.
• Cineva ca tine : FLOREASCA
— 9: 11; 13: 15,30; 17.45 : 20.
• Acolo unde nu zboară pes
cărușii : GLORIA — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 13; 20,13.
• Uraganul vine de la Navarone: 
VOLGA — 9; 11,30; 14; 16.45: 19,30, 
MIORIȚA — 9; 11,30; 14: 16.30: 19.
• Găină sau vultur : POPULAR
— 15,30; 17,30; 19.30.
• Lovitură pe la spate î COSMOS
— 15,30; 17,30; 19.30.
• Frați de cruce : TOMIS 
11,15: 13,30; 15,45: 18; 20.13.
• Deducțiile colonelului Zorin : 
ARTA — 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20.15.
• Mihail, cîine de circ : PRO
GRESUL — 16: 18: 20.

galbene : FEREN-
- 15,30; 17,30; 19,30 FLACĂ- 
1'5,30; 17.45; 20.

căpetenia apașilor : 
— 9; 11; 13,lă: 15.30;

frontieră a morții s 
16; 18; 20, VIITORUL —

s;

constituit o preocupare încă din 
vremuri îndepărtate. Astfel, 
Iuliu Cezar a interzis circulația 
carelor cu roți, in vechea Romă, 
pe timpul nopții. Cu 400 de ani 
in urmă, regina Elisabeta I a 
Angliei a interzis, printre altele, 
bărbaților... să-și bată soțiile 
după ora 10 seara, ca să nu-și 
deranjeze vecinii. Autoritățile 
canadiene au dat recent o formă 
legală luptei împotriva poluării 
fonice adoptind un regulament 
potrivit căruia în întreprinderile 
Industriale limita zgomotelor 
admisă nu trebuie să depășeas
că 85 de decibeli. Pe străzile o- 
rașelor s-a afișat (așa cum se 
vede și in fotografia alăturată) 
un indicator fixînd limita zgo
motelor permise la 82 de deci
beli.



V

MANIFESTĂRI IN PREAJMA 
CONGRESULUI P.C.R.

Elocvente reliefări ale succeselor obținute de poporul 
român, sub conducerea partidului, în opera de construcție 

socialistă
Apropierea deschiderii lucrărilor celui de-al XII-lea Congres al 

Partidului Comunist Român prilejuiește organizarea, pe diverse meridiane, 
a unor manifestări consacrata acestui important eveniment din viața 
poporului nostru.

„RUDE PRAVO". organul central 
de presă al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, în articolul „în preajma 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român — intensă activi
tate pregătitoare, amplă dezbatere a 
proiectelor de documente ale Con
gresului", arată că „anul 1979 a con
stituit pentru România o perioadă de 
rodnică activitate". Subliniind apoi 
viul interes cu care membrii parti
dului, întregul nostru popor au pri
mit proiectele de documente ale 
Congresului. „Rude Pravo" relevă că 
Proiectul de Directive pornește de 
la țelul fundamental al dezvoltării în 
continuare a bazei tehnico-materiale, 
asigurind construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, atingerea 
unui nivel superior de dezvoltare a 
întregii societăți. „Ritmul înalt de 
dezvoltare — scrie ziarul cehoslovac 
— a fost apreciat în- cadrul dezba
terilor ca posibil de realizat, printr-o 
folosire deplină atit a potențialului 
economic existent, cit și a experien
ței dobindite de clasa muncitoare".

„în dezvoltarea agriculturii — con
tinuă ziarul — accentul se pune pe 
modernizare, pe o mai eficientă fo
losire a pămintului. Se prevede ca 
agricultura să satisfacă pe deplin ne
cesitățile de consum, științific funda
mentate, ale populației și să asigure 
cantități sporite de produse pentru 
export". în continuare, „Rude Pravo" 
arată că „Programul de cercetare 
științifică urmărește, in primul rind, 
folosirea din plin a științei ca forță 
materială, ca factor important al 
dezvoltării societății".

Adunările de partid, conferințele 
județene, la care au fost aleși dele
gații la Congres, au constituit prile
juri deosebite pentru intensificarea 
activității în toate domeniile — se 
arată in Încheierea articolului.

La Ambasada României din HANOI 
a fost organizată o conferință de 
presă, în cadrul căreia au fost relie
fate realizările obținute de poporul 
român in actualul cincinal, principa

România va construi o nouă filatură de bumbac 
in Bangladesh

DACCA 13 (Agerpres). — La 
Dacca a fost semnat un contract 
privind livrarea de către România 
a echipamentelor pentru o filatură 
de bumbac, care va fi construită în 
orașul Madaripur (districtul Farid- 
pur). Țara noastră va asigura, de 
asemenea, asistența tehnică pentru 
montarea și punerea in funcțiune a 
acestui important obiectiv indus
trial.

Cu prilejul semnării contractului, 
specialiștii din Bangladesh au 
apreciat, îndeosebi, calitatea și 
buna funcționare a utilajelor ro
mânești livrate pentru prima fila
tură — dată in exploatare în 1978 
în oraș» Barisal. Ei au subliniat 

lele prevederi ale proiectului de Di
rective.

Au participat activiști ai Secțieî 
relații externe a C.C. al Partidului 
Comunist din Vietnam, reprezentanți 
ai Ministerului de Externe, ziariști.

Ziarul „PEOPLE’S DEMOCRACY", 
organul central al P.C. din India 
(marxist), a publicat, in ultimul său 
număr, un amplu articol dedicat ță
rii noastre.— „România în întimpi- 
narea Congresului al XII-lea al Par
tidului Comunist". Sint prezentate 
realizările poporului român sub con
ducerea P.C.R., nivelul înalt al dez
voltării economico-sociale a țării,

„Trăsătura de bază a politicii eco
nomice a României — scrie ziarul 
indian — o constituie dezvoltarea ar
monioasă, echilibrată, a tuturor ra
murilor producției materiale, precum 
și menținerea unui echilibru rațional 
între industrie și agricultură".

Subliniind „identitatea perfectă în
tre partid și popor", ziarul indian 
relevă că documentele ce vor fi a- 
probate de Congres „sint inițiate de 
Comitetul Central al partidului, per
sonal de secretarul său general, 
Nicolae Ceaușescu". Prezentînd apoi 
prevederile proiectului de Directive 
ale Congresului al XII-lea al P.C.R., 
care prefigurează chipul de mîine al 
României, „People's Democracy" 
scrie : „Există o largă participare a 
întregului popor la dezbaterea aces
tor documente. Poporul român are 
toate motivele să considere Congre
sul al XII-lea al P.C.R. un eveni
ment istoric, de seamă, în dezvolta
rea țării".

Sub auspiciile Societății culturale 
româno-indiene din Bengalul de 
Vest, a fost organizată, la Calcutta, 
Expoziția de fotografii „România azi".

în cadrul manifestărilor consacrate 
Congresului al XII-lea al P.C.R., 
TELEVIZIUNEA KUWEITIANA a 
prezentat o emisiune specială, dedi
cată filmului românesc în perioada 
construcției socialiste in țara noastră. 

(Agerpres)

că âtît prima, cît și cea de-a doua 
filatură, construite cu asistență 
tehnică românească, reprezintă o- 
biective importante pentru dezvol
tarea economică a Bangladeshului.

Contractul se înscrie in cadrul 
Acordului de cooperare economică 
încheiat între România și Bangla
desh, confirmind fructuoasele ra
porturi comerciale și de cooperare 
bilaterală pe linia bunei colaborări 
pe multiple planuri între România 
și Bangladesh, ale cărei baze au 
fost puse de înțelegerile realizate 
cu prilejul dialogului la nivel inalt 
de la București din 1978, dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Ziaur Rahman.

0. N. U.—cadrul cel mai adecvat pentru 
soluționarea problemelor contemporaneității 

Poziția României prezentată în Comitetul juridic 
al Adunării Generale

NAȚIUNILE UNITE 13. Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite t In 
Comitetul pentru probleme juridice al Adunării Generale continuă dezba
terile asupra raportului Comitetului special pentru Carta O.N.U. și crește
rea rolului organizației — organism care, după cum se știe, a fost constituit 
in baza unei inițiative întreprinse de România in colaborare cu alte state.

Discuțiile pe această temă, la care 
au luat parte pină în prezent apro
ximativ 100 de delegații, relevă preo
cuparea largă a statelor membre 
pentru o prezență sporită a Organi
zației Națiunilor Unite pe arena 
mondială, prin contribuții efective 
la examinarea și soluționarea mari
lor probleme politice, economice și 
de altă natură ce confruntă omeni
rea. în acest scop, delegațiile state
lor au formulat numeroase propu
neri și sugestii, avind ca obiectiv 
central folosirea mai eficientă a po
sibilităților de care dispune O.N.U. 
pentru a spori încrederea statelor in 
capacitatea acesteia de a juca un rol 
mai activ in ansamblul vieții inter
naționale.

Luind cuvîntul la dezbateri, repre
zentantul României a prezentat 
concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu, potrivit căreia Organizația 
Națiunilor Unite oferă cadrul orga
nizatoric cel mai adecvat pentru 
dezbaterea democratică și soluționa
rea problemelor care confruntă 
lumea contemporană șî pentru par
ticiparea activă a popoarelor Ia re
zolvarea lor. la întreaga viață inter
națională. Vorbitorul a subliniat că 
România militează ferm pentru îm
bunătățirea activității și ridicarea 
rolului O.N.U., pentru creșterea 
aportului organizației la promova

„Poporul coreean nu se va lăsa intimidat''
Ziarul „Nodon Sînmun" despre manevrele militare comune 

americano—sud-coreene
Marți au început pe teritoriul Co

reei de sud, mari manevre militare 
comune americano—sud-coreene, la 
care participă — după cum relatează 
agenția France Presse — insemnate 
forțe militare, printre care și port
avionul american „Kitty Hawk", sosit 
în apele sud-coreene imediat după 
asasinarea dictatorului Pak Cijan Iii.

în legătură cu acest act ostil, zia
rul „NODON SINMUN" din R.P.D. 
Coreeană a publicat un comentariu, 
în care arată că prin aceste manevre

REUNIUNEA F. A- O- ;

Rezolvarea crizei alimentare reclamă o intensă 
cooperare internațională

ROMA 13 (Agerpres). — Situația 
alimentară pe plan mondial este cri
tică, a declarat Edouard Saouma, di
rectorul general al Organizației Na
țiunilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.). Luînd cuvîntul 
in cadrul lucrărilor celei de-a XX-a 
sesiuni a Conferinței generale a 
F.A.O., .Saouma a criticat țâr iii# bo
gate și mai ales companiile transna
ționale pentru indiferența manifesta
tă față de lumea săraca.

Evocînd studiul F.A.O. intitulat 

rea cursului destinderii, la instaura
rea unui climat de colaborare și 
pace pe planeta noastră. Referitor 
la rezultatele de pină acum ale 
activității Comitetului special pentru 
Carta O.N.U. și creșterea rolului or
ganizației. reprezentantul român a 
salutat faptul că printre propune
rile de bază reținute de comitet ca 
suscitînd un interes deosebit figu
rează și una dintre inițiativele ro
mânești — elaborarea unei declarații 
a Adunării Generale privind rezol
varea pe cale pașnică a diferendelor 
dintre state ca un prim pas spre ela
borarea unui tratat in acest dome
niu. El a exprimat' convingerea că 
un asemenea instrument jiiridic va 
exercita o influență favorabilă asu
pra climatului politic mondial.

în continuare, vorbitorul a subli
niat faptul că România a formulat 
o seamă de propuneri care urmează 
să fie abordate de Comitetul spe
cial ; intre acestea, un loc de frunte 
ocupă propunerea vizind elabora
rea unui cod universal de con
duită, care să statueze drepturile și 
obligațiile fundamentale ale statelor. 
Alte propuneri ale României — a 
subliniat pl — vizează activizarea 
Adunării Generale, organul cel mai 
reprezentativ și mai democratic al
O.N.U.

militare se urmărește atit intimida
rea poporului coreean, care luptă 
pentru reunificarea pașnică a patriei 
sale, cit și sprijinirea regimului de 
la Seul în actuala situație de pro
fundă criză politică și socială și pe 
cei care ar dori să continue politica 
antipopulară și scizionistă promovată 
de Pak Cijan Hi. Ziarul avertizează 
că asemenea acțiuni sînt sortite 
eșecului, întrucit poporul coreean nu 
se va lăsa intimidat de. amenințările 
cu forța militară și va continua lupta 
sa dreaptă.

„Agricultura — orizont 2000". supus 
dezbaterii Conferinței generale, vor
bitorul a indicat câ importurile de 
cereale ale țărilor in curs de dezvol
tare vor crește de la 50 milioane tone 
la mijlocul acestui deceniu la 115 
milioane tone în anul 2000. După cele 
mai bune ipoteze, 250 milioane de 
oameni vor continua să fie afectați 
de foamete la Sfîrșitul acestui secol, 
în această perspectivă. Saouma a 
subliniat necesitatea unei „autentice 
și generoase cooperări internațio
nale".

GENEVA ; Conferință 
europeană asupra 

mediului înconjurător 
GENEVA 13 (Agerpres). — La 

Palatul Națiunilor din Geneva au 
început marți lucrările unei confe- - 
rințe europene asupra mediului în
conjurător, la care iau parte dele
gați guvernamentali din toate țările 
semnatare ale Actului final al Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa. România este reprezenta
tă de o delegație condusă de Virgil 
Ianovici, președintele Consiliului na
țional pentru protecția mediului în
conjurător.

Conferința a adoptat, în prima zi 
a lucrărilor. Convenția și Rezoluția 
asupra poluării aeriene transfronta- 
liere pe distanțe lungi și Declarația 
asupra tehnologiilor puțin poluante 
sau fără deșeuri, a reutilizării sau 
reciclării deșeurilor — documente 
elaborate in cadrul Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa 
(C.E.E./O.N.U.), potrivit recomandă
rilor din Actul final al C.S.C.E. 
România a participat activ la elabo
rarea și finalizarea acestor documente.

GENȚIILE DE PRESA
scurt

»
PARTICIPARE ROMANEASCA LA EXPOZIȚIA DE CARTE DE LA 

DELHI. La expoziția internațională de carte pentru copii inaugurată ieri 
la. Delhi de vicepreședintele Indiei, M. Hidayatullah, standul românesc 
prezintă imagini cu aspecte de la intîlnirile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și ale tovarășei Elena Ceaușescu cu pionierii și elevii, cărți bogat ilustrate 
din literatura pentru copii, precum și materiale documentare despre con
dițiile de viață asigurate astăzi tuturor copiilor din România.

YASSER ARAFAT LA MOSCO
VA. Andrei Gromîko, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., și Boris . Ponomariov, 
membru supleant al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C.U.S., au 
avut o întrevedere cu Yasser Ara
fat, președintele Comitetului . Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, aflat intr-o vizită 
la Moscova. A avut loc un schimb 
de păreri în probleme legate 
situația din Orientul Mijlociu 
realizarea unei reglementări

de
Și 

------------ glo
bale echitabile în această regiune.

DESCOPERIREA UNOR IMPOR
TANTE ZĂCĂMINTE' PETRO
LIFERE. In zona petroliferă Prinos, 
din nordul Mării Egee (Grecia), 
prospectările efectuate cu ajutorul 
a două platforme de foraj subma
rin au dus la descoperirea unui 
important zăcămint de țiței, situat 
la o adincime de peste 3 000 de 
metri sub nivelul mării.

Specialiștii pakistanezi au des
coperit, la rindul lor, un important 
zăcămint de petrol și gaze naturale 

■ in districtul Attock, situat la 
128 kilometri sud-vest de Islama
bad, a anunțat ministrul petrolului 
și resurselor naturale.

*

încheierea lucrărilor Congresului
P, C. din Marea Britanie

LONDRA 13 (Agerpres). — La 
Londra au luat sfirșit. marți, lucră
rile celui de-al XXXVI-lea Congres 
al Partidului Comunist din Marea 
Britanie. Reprezentanții comuniștilor 
britanici au examinat situația econo
mică și politică a țării, precum și o 
serie de probleme internaționale. La

PARIS

Colocviu privind problemele păcii
PARIS 13 (Agerpres). — Deschi- 

zînd lucrările colocviului privind 
problemele păcii, reuniune care iși 
va desfășura activitatea timp de o 
săptămină in capitala Franței, direc
torul general al UNESCO, Amadou 
Mahtar M’Bow, a criticat o serie 
de aspecte .ale actualei situații inter
naționale, arătind, după cum rela

UN NOU SUCCES AL TEATRU
LUI ROMANESC. Teatrul Giulești 
din București, care a participat re
cent la Festivalul internațional de 
teatru de la Arezzo — Italia, ală
turi de colective artistice din Fran
ța, R.F.G., Olanda, Ungaria, Ceho
slovacia și din țara gazdă, a obținut 
un frumos succes : premiul I, acor
dat categoriei de teatru la liberă 
alegere, cu piesa „Năpasta" de Ion 
Luca Caragiale. Regia, spectacolului 
este semnată de Alexa Visarion, 
iar scenariul de Vittorio Holtier. 
tn continuarea turneului in Italia 
artiștii români vor susține specta
cole in orașul Florența.

R. P. CHINEZA A INVITAT 
GEOLOGI DIN TAIWAN să parti
cipe la cel de-al IV-Iea Congres pe 
întreaga Chină de stratigrafie, ale 
cărui lucrări urmează să se desfă
șoare la Beijing intre 15 și 21 no
iembrie. 

PREMIU ACORDAT LUI NELSON MANDELA. Lider al populației 
de culoare din R.S.A., membru al conducerii Congresului Național Afri
can, Nelson Mandela a fost distins cu premiul internațional „Jawaharlal 
Nehru" pe anul 1979 — a anunțat vicepreședintele Indiei, Mohammad 
Hidayatullah. Mandela se află de 16 ani falr-o închisoare din R.S.A. El 

primele rinduri ale luptei civile a populației de culoare din t> <- A ~ -• X-,— .................... . .... laR.S.A. și împotriva politicii de apartheid a autorităților rasiste de 
Pretoria.

congres a fost analizat programul de 
acțiune al forțelor de stingă in con
dițiile ofensivei împotriva nivelului 
de trai al oamenilor muncii. De ase
menea. au fost stabilite sarcinile și 
s-a elaborat programul de activitate 
al partidului pentru perioada urmă-, 
toare.

tează agenția France Press®, că în 
lume nu s-au stabilit raporturi baza
te pe dreptate și respect reciproc, 
în consecință, a declarat directorul 
general al UNESCO, este nece
sar să fie instituită o nouă ordine 
mondială, in care pacea să se bazeze 
pe respectarea identității și demni
tății fiecărui popor.

—]
„CAZUL MORO" ÎN ACTUALI

TATE. Poliția din Roma a anunțat 
că a descoperit arma utilizată de 
teroriști în asasinarea fostului 
prim-ministru al Italiei, lider al 
depiocrației-creștine, Aldo Moro, 
Expertiza balistică a dovedit fără 
nici o îndoială că este vorba de 
arma crimei — un pistol-mitralieră 
de tip „Scorpion", găsit cu prilejul 
unei percheziții la domiciliul a doi 
membri ai unei grupări extremiste. 
Observatorii remarcă faptul că este 
primul element concret al anchetei 
în „cazul Moro".

I

CONDAMNARE UNANIMA. în 
cursul zilei de marți, toate parti
dele politice din Spania au con
damnat cu fermitate răpirea de 
către organizația separatistă bască 
E.T.A.. aripa politico-militară, a 
deputatului Javier Ruperez. mem
bru al Comitetului Executiv al 
Uniunii Centrului Democratic (de 
guvernămint), cerind eliberarea sa 
imediată și necondiționată.

I
REAPARIȚIA Z I A R U L U I 

„TIMES". După o absență de a- 
proape un an. datorată unui con
flict de muncă, la Londra a reapă
rut ziarul „Times".

I

-J

CONTRIBUȚIE MARCANTA LA CRISTALIZAREA SI PROMOVAREA
CONCEPTULUI NOII ORDINI ECONOMICE INTERNATIONALE

în ansamblul politicii externe a 
României socialiste, activitatea în 
direcția făuririi noii ordini economi
ce internaționale s-a înscris, în pe
rioada de la Congresul al XI-lea, ca 
una din orientările cardinale, urmă
rite cu neabătută consecvență. în a- 
cest sens, trebuie relevate, deopotri
vă, rolul de pionierat al țării noas
tre, personal >al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pe tărim teoretic, încă 
din perioada de elucidare a con
ceptului noii ordini, ca și continui
tatea exemplară a eforturilor Româ

Un program constructiv, profund mobilizator
Abordind inti-o viziune unitara, realistă, de largă 

perspectivă, problemele edificării unei noi ordini eco
nomice internaționale, Congresul al XI-lea al P.C.R. 
a elaborat un amplu și cuprinzător program de ac
țiune în această direcție, care preconizează :
• Generalizarea largă in raporturile dintre state a

principiilor noi de deplină egalitate in drepturi, stimă 
și respect reciproc, democratizarea vieții internaționale, 
Înfăptuirea dezarmării, securității și păcii In întreaga 
lume. , ■
• Respectarea dreptului tuturor țărilor de a fi pe 

deplin stâpine pe bogățiile naționale, de a le folosi 
în interesul propriu, asigurîndu-se exercitarea de că
tre fiecare popor a controlului național asupra acestor 
bogății.
• Prioritatea eforturilor proprii ale fiecărei țâri, con

comitent cu o largă cooperare internațională, egală 
in drepturi.
• Statornicirea unui raport just intre prețurile ma

teriilor prime ți prețurile produselor industriale, intre 
prețurile combustibilului, energiei și ale celorlalte 
produse.
• Soluționarea crizei alimentare mondiale, crearea 

Unui fond de produse agrodlimentare.
•Accesul larg al tuturor statelor la cuceririle știin

ței și tehnicii contemporane.
• Sprijin concret țărilor în curs de dezvoltare în 

formarea de cadre naționale.
• înlăturarea barierelor și discriminărilor în comer

țul și cooperarea economică internațională.
• Asigurarea stabilității monetare și crearea unui 

sistem valutar financiar echitabil, în interesul tuturor 
statelor.

niei pe linia traducerii în viață a a- 
cestui deziderat vital al omenirii 
contemporane. în ambele sfere de 
afirmare — teoretică și practică — 
a noii ordini internaționale. Româ
nia. președintele ei, au adus con
tribuții originale, deosebit de va
loroase, care se bucură de o înaltă 
apreciere internațională. Aceasta și-a 
găsit expresie in „POZIȚIA ROMA
NȚEI CU PRIVIRE LA INSTAURA
REA UNEI NOI ORDINI ECONO
MICE INTERNAȚIONALE", amplu 
document prezentat, în septembrie 

1975, la cea de-a VII-a sesiune extra
ordinară a Adunării Generale a 
O.N.U.

Concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la noua or
dine economică internațională — Îm
bogățită mereu, in ultimii ani, cu 
teze noi, originale, exprimate în 
diferite cuvintări și interviuri — re
prezintă o contribuție majoră a 
partidului nostru, a României la dez
voltarea teoriei revoluționare, la des
cifrarea căilor progresului in lumea 
contemporană și la accelerarea lui.

Pentru pregătirea temeinică

a sesiunii speciale a O. N. U.
consacrată noii ordini

• La inițiativa României, împreună cu alte state ale „Grupului ce
lor 77", a fost adoptată Rezoluția O.N.U, cu privire Io convocarea în 
1930 o unei sesiuni speciale a Adunării Generale consacrate probleme
lor edificării noii ordini economice.

• Pe baza unei hotărîri’ a Adunării Generale a O.N.U., din iniția
tiva unui grup de țări in curs de dezvoltare, intre care și România, a 
fost constituit Comitetul plenar al O.N.U. pentru noua ordine economică 
internațională.

• România preconizează ca pregătirea sesiunii speciale din 1980 
să se desfășoare intr-un cadru larg, democratic, de către un organism 
al O.N.U. special desemnat in acest scop, apreciind că acesta ar putea 
fi actualul Comitet plenar al O.N.U. pentru noua ordine economică.

• Țara noastră a propus ca procesul de pregătire a sesiunii spe
ciale a O.N.U. să culmineze cu convocarea unei reuniuni la nivel inalt 
a țărilor in curs de dezvoltare.

Poziția partidului șl statului nos
tru, contribuția personală, teoretică 
și practică, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în direcția făuririi noii 
ordini economice se bucură de o 

înălță apreciere

înaltă apreciere internațională, fiind 
concludente in acest sens declarații
le a numeroase personalități ale vie
ții politice, economice și științifice 
din diferite țări..

Conferința în problema rhodesiană — 
într-o fază decisivă

• FRONTUL PATRIOTIC ZIMBABWE respinge caracterul ulti
mativ al cererilor britanice

LONDRA 13 (Agerpres). — în le
gătură cu evoluția dezbaterilor din 
cadrul conferinței tripartite de la 
Londra în problema rhodesiană, pre
ședintele acestei reuniuni, ministrul 
de externe britanic, lordul Carring
ton, a declarat că așteaptă un răs
puns tranșant „intr-o zi sau două" 
la planul britanic — fapt care este 
interpretat de agenția Reuter ca „o 
poziție dură" față de liderii frontu
lui patriotic, Joshua Nkomo și Robert 
Mugabe, iar de agenția France Presse, 
ca „un adevărat ultimatum".

Purtătorii de cuvint ai copreședin
ților frontului patriotic au respins 
caracterul ultimativ al cererii brita
nice, declarind câ ar fi bine ca o de
cizie să poată fi adoptată intr-un 
timp atit de scurt, dar că există „pro
bleme sensibile care trebuie analizate 
cu, atenție". „De aceea, sintem gata 
să continuăm convorbirile" — pre
ciza purtătorul de cuvint.

Reamintim că liderii frontului pa
triotic au respins o serie de preve
deri ale planului britanic, obiecțiile 
lor concentrindu-se asupra perioadei 
de tranziție (de două luni) propusă, 
pe care o consideră prea scurtă pen
tru a putea organiză alegerile. Ei au 
înaintat, la rindul lor, propuneri, cu- 
prinzind, intre altele, și ideea trimi
terii in Rhodesia a unei forțe inter
naționale de pace.

• JULIUS NYERERE: ,,O condiție esențială a soluționării 
juste — organizarea de alegeri corecte”

DAR ES SALAAM 13 (Agerpres). 
— Președintele Tanzaniei, Julius 
Nyerere. a declarat, într-o conferință 
de presă, că poziția adoptată de 
Marea Britanie la conferința consti
tuțională in problema Rhodesiei pune 
în pericol buna evoluție a negocieri
lor și încheierea lor cu rezultate po
zitive, informează agențiile Reuter 
și Associated Press.

Părțile la conferința de Ia Londra 
au convenit pentru moment să se 
continue analizarea chestiunilpr con
troversate in cadrul unei reuniuni a 
grupurilor oficiale restrinse, jnclu- 
zind și experți juridici.

★
După dezbateri agitate, care au 

durat aproape 12 ore. Camera Comu
nelor a adoptat, marți, un proiect de 
lege cu privire la problema indepen
denței Rhodesiei, care urmează să 
treacă prin Camera Lorzilor și să 
fie contrasemnat de regină. El împu
ternicește Guvernul Marii Britanii să 
adopte o nouă constituție și să orga
nizeze alegeri in Rhodesia, sub su
pravegherea unui guvernator brita
nic.

Purtătorul de cuvint pentru pro
blemele externe al opoziției laburis
te. Peter Shore, a declarat că apro
barea acestui text, „greșit conceput 
și dăunător", poate face și mai di
ficilă realizarea unui acord la con
ferința tripartită de la Londra.

în cadrul acelorași, dezbateri, opozi
ția laburistă a prezentat un proiect 
de lege vizind prelungirea sancțiuni
lor economice impuse regimului mi
noritar de la Salisbury. Beneficiind 
de o majoritate suficientă, conserva
torii au respins Insă această iniția
tivă.

Julius Nyerere a opinat că o con
diție esențială a soluționării juste a 
situației din Rhodesia o constituie 
organizarea unor alegeri corecte, și 
cu adevărat libere. Or, a subliniat 
el. propunerile prezentate in - acest 
sens de Marea Britanie. inclusiv sta
bilirea unei perioade prea scurte de 
pregătire a acestei consultări elec
torale. favorizează regimul aflat ia 
prezent la conducere la Salisbury.

Măsuri practice, concrete
Dezvoltînd în continuare tezele și conceptele Con

gresului al XI-lea, in concordanță cu noile evoluții de 
pe scena economică mondială, MESAJUL ADRESAT DE 
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU SESIUNII A 5-A 
DE LA MANILA A U.N.C.T.A.D. a avansat un șir de 
obiective ți propuneri concrete, practice, care prevăd, 
in esență, următoarele :

— creșterea mai accelerată a economiei țărilor în 
curs de dezvoltare, pe baza unui program de lungă du
rată pină in anul 2000, cu o primă etapă pină in 1990 ;

— adoptarea unui program privind dezvoltarea invă- 
țămintului, pregătirea cadrelor naționale pentru toate 
domeniile de activitate ;

— crearea unor organisme de studii ți cercetare pe 
zone geografice, care să analizeze cerințele economice

șl sociale specifice ale țărilor lumii a treia și să pre
zinte soluții concrete pentru rezolvarea lor;
- constituirea unui fond comun de dezvoltare, la 

care să participe țările industrializate cu sume obți
nute pe baza economiilor realizate prin reducerea chel
tuielilor militare, fond ce urmează a fi acordat ca 
ajutor cu prioritate țărilor cu un venit național anual 
pe locuitor pină la 500-600 dolari ;

- reglementarea justă a activității companiilor străi
ne in țările slab dezvoltate ;

- întărirea unității și solidarității țărilor in curs de 
dezvoltare, intensificarea colaborării și întrajutorării re
ciproce in vederea rezolvării cu forțe comune a pro
blemelor progresului lor economico-sociol ;
- creșterea rolului O.N.U. in procesul de edificare a 

noii ordini economice internaționale.

„Apreciem in mod deosebit ini
țiativele și acțiunile întreprinse de 
România, personal de președintele 
Nicolae . Ceaușescu, în scopul făuri
rii unei noi ordini economice inter
naționale. România oferă un exem
plu concludent in acțiunea de mare 
anvergură privind edificarea unei 
noi ordini internaționale".

Dr. ARTURO FRONDIZI, 
fost președinte al Argentinei, 
președintele Institutului din 
Paris pentru o nouă ordine 

economică internațională
„Importanța ideilor președintelui 

Nicolae Ceaușescu despre necesita
tea instaurării unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale re

zidă in faptul că exprimă nu numai 
viziunea sa asupra dificultăților ce 
confruntă omenirea, dar formulează 
și propuneri concrete pentru elimi
narea lor".

Dr. M. A. KAZI, președintele 
Academiei de științe din 

Pakistan
„Gindirea președintelui Nicolae 

Ceaușescu aparține nu numai Ro
mâniei, ci lumii întregi, care, ur
mând principiile sale, poate spera 
in progres, intr-un viitor mai bun 
pentru care luptă, mișcarea pentru 
o nouă ordine economică interna
țională".

Prof. FRANCO TORTI
Italia

ORIENTUL MIJLOCIU
CONTACTE DIPLOMATICE ÎNAINTEA CONFERINȚEI ARABE 

LA NIVEL INALT

România contribuie, astfel, într-o măsură crescindă la întărirea cu
rentului mondial al innoirilor revoluționare, la accelerarea mersului 
înainte spre o lume mai dreaptă și mai bună.

Grupaj realizat de Viorel POPESCU

DAMASC. — „Vizita la Damasc m-a 
convins că președintele Hafez Al- 
Assad și conducătorii sirieni acordă 
o mare însemnătate oricărui aspect 
referitor la Liban și că sint gata să 
contribuie la căutarea de soluții și 
formule care să asigure interesele 
libaneze și arabe".— a decorat pre
sei Fuad Boutros, vicepremier și mi
nistru de externe al Libanului, la 
Încheierea vizitei sale în capitala Si
riei. El a arătat — potrivit agenției 
Sana — câ vizita și convorbirile sale 
cu oficialitățile siriene au fost opor
tune, avind în vedere apropiata con
ferință arabă la nivel inalt de la Tu
nis și necesitatea unui schimb de opi

nii în problemele ce vor fi discutate 
cu acel prilej.

DJEDDAH. — Ministrul de externe 
al Arabiei Saudite, Saud al Faisal, a 
întreprins luni vizite la Bagdad și 
Damasc, unde a fost primit de pre
ședinții Irakului și Siriei, Sadam 
Hussein și, respectiv, Hafez Al-Assad, 
informează agenția U.P.I. Cu prile
jul acestor Întrevederi au fost abor
date. aspecte ale situației actuale din 
Orientul Mijlociu, situația din sudul 
Libanului, precum și chestiuni legate 
de reuniunea arabă la nivel înalt, 
care va începe la 20 noiembrie la 
Tunis, menționează sursa citată.
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