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Un nou tunel feroviar

„Metalotehnica“ 
a îndeplinit cincinalulîntreprinderea „Metalotehnica" din Tîrgu Mureș a raportat îndeplinirea prevederilor de plan la producția industrială, pentru întregul cincinal,în telegrama adresată cu acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de adunarea generală a oamenilor muncii din întreprindere, se spune: „Conștienți fiind că realizarea sarcinilor pe anul 1980 constituie baza sigură de creare a condițiilor de îndeplinire a prevederilor viitorului plan cincinal și a programelor ce vor fi dezbătute și aprobate de cel de-al XlI-lea Congres, vă. asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că ne vom mobiliza toate forțele pentru a ne aduce o contribuție cit mai deplină ia înfăptuirea Programului partidului". ,

REȘIȚA : Peste prevederile „la zi 
50 000 tone produse siderurgiceLa Combinatul siderurgic Reșița a fost elaborată miercuri cea de-a 50 000-a tonă de produse siderurgice, realizate peste pianul la zi, spor superior angajamentului asumat în cinstea Congresului al XlI-lea al partidului. în același timp, în sectoarele auxiliare ale combinatului au fost realizate în plus peste 400 tone construcții metalice și utilaje metalurgice, precum și un număr însemnat de piese de schimb. Ca urmare, de la începutul anului și pină acum, pe ansamblul combinatului, indicatorul „producție netă" a fost depășit cu peste 39 milioane lei. (Agerpres)

FAGĂRAȘ : A fost pusă în funcțiune 
cea mai modernă

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ministrul agriculturii al Republicii 

Populare MozambicTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Roman, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri după-amiază, pe Mario da Graca Ma- chungo, membru ai Comitetului Politic Permanent al Comitetului Centra] al partidului FRELIMO, ministrul agriculturii al Republicii Populare Mozambic.La primire au luat parte tovarășii Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Mircea Zara, ambasadorul României în Mozambic.Oaspetele a înminat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj din partea tovarășului Samora Moises Machel, președintele partidului FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozambic. Totodată, el a transmis, din partea tovarășului Samora Moises Machel și a tovarășei

Grața Machel, un salut prietenesc și cele mai cordiale urări tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu.Mulțumind. tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită, din partea sa și a tovarășei Elena Ceaușescu, un prietenesc salut și cele mai bune urări tovarășului Samora Moises Machel și tovarășei Graca Machel.în timpul întrevederii s-a relevat cu satisfacție faptul că relațiile dintre Partidul Comunist Român și partidul FRELIMO, dintre România și Mozambic s-au amplificat și aprofundat continuu', apreciin- du-se că evoluția ascendentă și rodnică a acestor raporturi a fost puternic stimulată de înțelegerile stabilite cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor dintre conducătorii de partid și da

stat ai celor două țări. S-a considerat că este necesar să se acționeZb in continuare pentru transpunerea în fapt a tuturor măsurilor convenite cu ocazia dialogului Ia nivel înalt, a a- cordurilor și celorlalte documente încheiate între România și Mozambic, în vederea dezvoltării legăturilor- politice, economice, tehnico-științifice și culturale, extinderii și diversificării cooperării in producția industrială și agricolă, intensificării schimburilor comerciale.S-a subliniat că întărirea prieteniei și conlucrării româno-mozambicane, pe multiple planuri, este in folosul ambelor țări și popoare, al progresului și prosperității lor, al cauzei păcii, cooperării și Înțelegerii între națiuni.întrevederea a decurs într-o atmosferă cordială, prietenească.

HUNEDOARA: Trei ore mai puțin 
la fiecare șarjănoastră. Centrul de cercetare, proiectare pentru fabricație produse siderurgice Hunedoara a realizat proiectul de modificare constructivă a cuptorului nr. 2 din secția noastră. Cu ■ sprijinul celorlalte secții din combinat am efectuat toate lucrările de construcții- montaj, începînd din 12 octombrie, cînd era planificată o reparație la rece. Cu 2 zile mai devreme, cupto-

Un nou succes al colectivului oțelăriei Siemens Martin 1 : modificarea constructivă a unui cuptor, care să asigure o mai mare productivitate, un oțel de calitate superioară și cu consumuri reduse de combustibil. Iată ce ne-a relatat ing. Eugenia Georgescu, șeful secției O.S.M. 1 :— Ne preocupă de mai mult timp perfecționarea actualelor cuptoare din secția

rul nr. 2 era ca unul nou. Suprafața vetrei a fost mărită cu 10 mp. Ce s-a cîștigat ? în primul rind, durata unei șarje a scăzut de la 11 ore, cit se realizează la celelalte cuptoare, la numai 8 ore, iar consumul de combustibili a scăzut cu 10—15 la sută. în plus, la acest cuptor se obțin numai oțeluri carbon de bună calitate și oțeluri a- liate (S. Cerbu).

La Combinatul chimic din Făgăraș a intrat în circuitul productiv o nouă și importantă capacitate de producție, construită pe baza indicației date de secretarul general al partidului cu ocazia vizitei de lucru efectuate aici in noiembrie 1977. După o muncă susținută, care s-a desfășurat la cotele unei inalțe mobilizări, exigențe și dăruiri muncitorești, noua fabrică de amoniac a fost pusă în funcțiune ieri, 14 noiembrie, cu 10 zile înainte de termen. Noua capacitate se distinge prin concepția sa constructivă și tehnologică avansată, prin înaltul grad de integrare, ca și prin înalta eficiență economică pe care o asigură, răspunzind ffl felul aces-

fabrică de amoniacta indicațiilor secretarului general al partidului.Citeva date furnizate de inginerul Teodor Șuteu, directorul combinatului din Făgăraș, sint cit se poate de concludente : la noua unitate se realizează o productivitate de 2 830 tone amoniac pe un om al muncii și pe an, față de 530 tone cit realizează instalația veche. Prin intrarea in funcțiune a noii instalații combinatul va realiza în 1980 o producție dublă, utilizînd în schimb doar 70 la sută din cantitatea de gaz metan și 45 la sută din cea de energie electrică consumate in 1975.De remarcat că 80 la utilajele necesare noii șint realizate în țară. Mocanu).

De vei plimba compasul pe chipul rotund și armonios al țării, cititorule, vei constata că „miezul" ei se află. în... județul Sibiu. Localnicii știu bine acest lucru, de vreme ce adeseori rostesc cu mindrie : „Noi, cei de aici, din inima țării...".Locuri mult dragi Inimii noastre, în care veacurile stau, atit de vizibil, față în față, într-o confruntare tăcută. Cetăți semețe — cu orașe și sate noi, croite din temelii. De aici, dintre ziduri de cetate, a plecat în lume cel ce avea să devină unul dintre umaniștii de talie europeană — Nicolaus Olahus. Pe aici și-a plimbat pașii me- ditind la soarta celor trei naționalități din Transilvania Stephan Ludwig Roth — omul care a cutezat să rostească, în acele vremuri ostile ființei românești, adevărul că limba română este liantul ce’ le poate uni în lupta comună pentru libertate. Aici s-au născut, au învățat, au trăit ori au creat Barițiu, Papiu-Ilarian, Goga, Coșbuc, Rebreanu, Blaga, Nyârâdy, Teutsch, D. D. Roșea și atîtea alte spirite luminate ale culturii și științei noastre.Sibiul. — al șaselea județ industrial al țării.Sibiul — vestită arie geografică cu inestimabile diamante folclorice și, în același timp, renumit centru de cultură modernă.

Sibiul — leagăn al egalității și frăției intre fiii de diverse naționalități ai acestui străvechi pămînt românesc.Sibiul — locul în care simți din plin că tot „ceea ce a fost" a devenit o trainică temelie pentru „ceea

cență creatoare dinaintea Congresului al XlI-lea al partidului. Apropierea marelui forum al comuniștilor a declanșat imense energii în sinul colectivelor muncitorești pentru care, dintot- deauna, emblemă le-a fost hărnicia, lucrul bine făcut.
SIBIU

„INTR-ADEVĂR,

AVEM PENTRU CE
GRĂBI PASUL!

Ne mobilizează, ne încurajează 
succesele obținute în acești ani“

ce este". Căci sibianul, legat prin mii de fire sentimentale de trecut, are mîn- dria de a se înfățișa țării îndeosebi prin imaginile Sibiului prezent.Mai mult ca oricând ține s-o facă acum, in aceste zile de puternică eferves

Aflăm de Ia primul secretar al comitetului județean de partid, tovarășul Vasile Bărbuleț, indrăgostit de locurile pe care le gospodărește, că Ia 31 octombrie a.c. a fost îndeplinit planul producției industriale pe primii patru ani ai cin

cinalului. Cele 60 de zile avans calendaristic asigură creșterea producției industriale suplimentare la peste 5,2 miliarde lei, ceea ce oferă, de pe acum, garanția că la sfîrșitul actualului cincinal, sibienii vor putea raporta conducerii partidului, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, depășirea angajamentului inițial asumat — de 5,6 miliarde lei producție industrială.Măsura hărniciei și priceperii sibienilor o exprimă mai bine decit orice evoluția productivității muncii, pe seama căreia se realizează circa 96 la sută din sporul producției industriale — sporul mediu anual de 9 la sută fiind el însuși dintre cele mai înalte în ansamblul economiei noastre naționale. Faima de altădată a sibienilor. de mari meșteșugari, se regăsește astăzi nealterată in „căutarea" pe care o au produsele lor, cu înalt grad de manufacturare, pe piețele lumii : exportul a crescut in medie anual cu peste 16 la sută. La toate aceste trăsături ale muncitorimii si- biene se cuvine adăugată șl aceea de buni gospodari ; în trei ani și jumătate din actualul cincinal au fost economisite aproape 6 600 tone
Ioan FR’IAN 
Nicolae BRUJAN

(Continuare in pag. a II-a)sută din instalații (Nicolae

La stația de betoane — impresionantă prin dimensiunea ei și cantitățile de agregate ce vor fi asigurate pentru viitoarele obiective — în locurile unde se vor înălța cele două centrale și baraje, precum și ecluza românească, activitatea continuă atît ziua, cit și noaptea, pregătindu-se trecerea la noi și importante faze
Alături de vechiul tunel feroviar Mestecăniș, miercuri a fost dat în exploatare un .nou tunel, în lungime de 1 640 metri, succes pe care constructorii îl dedică a- propiatului forum al comuniștilor.Acest tunel, cel mai lung realizat in anii construcției socialiste, asigură dublarea liniei de cale ferată pe porțiunea Valea Putnei- Iacobeni și, în același timp.

II:
excavați

PORȚILE DE FIER 
Peste 2,4 milioane mcde execuție. Pină ieri, eforturileconstructorilor de Ia Porțile de Fier, II s-au concretizat in realizări notabile : peste 2,4 milioane mc excavații, peste 1.4 milioane mc umpluturi în diguri, 32 900 mp etanșări cu palplanșe, 34 000 mp etanșări cu pereți subțiri de beton și alte lucrări. (Virgiliu Tă- taru).

creează condiții pentru electrificarea arterei feroviare care face legătura între Moldova si Transilvania si pentru dezvoltarea capacității ei de transport.Pentru străpungerea muntelui, colectivele Șantierului 81 tunele din Brașov și întreprinderii de construcții căi ferate din Iași au excavat circa 300 000 mc de rocă.(Agerpres)

ARAD ; Primele strunguri . 
cu comandă numerică$i oamenii muncii de la întreprinderea de strunguri din Arad raportează un succes de prestigiu: intrarea în fabricația de serie a primelor două tipuri de strunguri cu comandă numerică — S.F.-400 N.C.C. și S.F.-280 N.C. — comparabile ca performanță cu cele similare realizate pe plan mondial. Fabricate pentru prima dată in

țara noastră, strungurile frontale cu comandă numerică de conturare au o productivitate cu 15 la sută mai mare față de strungurile clasice. Ele se remarcă și prin ușurința manevrabilității, reducerea efortului fizic, asigurarea posibilității de polideservire, înalta precizie a execuției lucrărilor (Mircea Dorgoșan).
ÎN JUDEȚUL BACĂU: 

80 de noi capacități de producțiePe platformanouă capacitate . . . . .valorificarea izomerilor inactivi, produs secundar rezultat din procesul de fabricare a unor insecticide, care pină acum se arunca la haldă. Noua instalație concepută și realizată în întregime in țara noastră produce anual, după o tehnologie elaborat# de specialiști de la ICECHIM-București, aproape 20 000 tone de benzen, monbclor benzen, triclor benzen și alte produse valoroase pentru industria chimică. Aceasta este cea de-a producție din județul Bacău intrată în funcțiune cincinal. (Gheorghe Baltă).

petrochimică Borzești a intrat ieri In funcțiune o de producție. Este vorba despre instalația pentru
de mare utilitate80-a capacitate de in anii actualului

Cartierul „Hipodrom" — una din zonele edilitare ale Sibiului care o cunoscut o puternică dezvoltare in anii cincinalului

LA CiMP MAI E DE LUCRU!
• In județele din sudul țării trebuie grabnic strinsă și depozitată 

recolta de pe ultimele suprafețe

• S/nt mari rezerve pentru creșterea ritmului la arat

Asemenea oameni exista
la noi pretutindeni

Trăinicia

în întîmpinarea Congresului partidului, oamenii muncii din agricultura multor județe au raportat încheierea recoltării și transportului produselor. Totuși, la această dată, intr-un șir de județe există incă suprafețe de pe care nu s-au recoltat porumbul, sfecla de zahăr, soia și alte produse, precum $ importante cantități de știuleți depozitați pe cîmp. De asemenea, nu in toate județele se lucrează în ritm intens la execu-
tarea arăturilor de toamnă. Timpul este foarte înaintat și, de aceea, pretutindeni unde sint rămineri tn urmă, organele și organizațiile de partid, organele agricole, consiliile unice agroindustriale trebuie să-acționeze ho- tărit pentru a concentra mijloacele tehnice și forțele umane intr-o direcție unică : incheierea tuturor lucrărilor agricole de toamnă intr-un timp cit mai scurt. Care s*nt prioritățile acestor zile în agricultură ?

Recoltarea ultimelor can
tități de porumb, sfeclă de 
zahăr, soia, orez și legume constituie în momentul de față sarcina cea mai urgentă pentru, unitățile șt județele unde culesul este intîrziat. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, mai este de recoltat porumbul de pe 15 500 hectare, suprafață care se localizează in județele Ialomița, Ilfov, Teleorman. La acestea se adaugă unele suprafețe cu soia în județele Ilfov, Ialomița, Dolj, Olt, și cu orez în județele Dolj, Teleorman, Ialomița și Ilfov. Pentru ca întreaga recoltă să fie strinsă cel mai tirziu pînă la sfirșitul acestei săptămîni, este absolut necesar ca toate combinele de care dispun stațiunile pentru mecanizarea agriculturii să fie concentrate pe aceste suprafețe, lucrîndu-se din zori și pînă seara. întrucit pe unele suprafețe porumbul este căzut — situație întîlnită mai ales în județul Ialomița — se cere ca organizațiile de partid și consiliile populare comunale să mobilizeze la culesul porumbului pe toți locuitorii satelor, tineri și vîrstnici, pentru ca și aceste suprafețe să fie neintirziat recoltate.

Transportul și depozita
rea porumbuluitrebule lncheia- te grabnic, în cîteva zile, pentru a se preveni orice depreciere, orice pierderi de recoltă. Datorită faptului că

mijloacele de transport nu' au «fost, peste tot, bine utilizate, chiar și la această dată există pe cimp, așezat in grămezi, foarte mult porumb, în multe cazuri neadăpostit corespunzător : Constanța — 118 000 tone, Ialomița — peste 100 000 tone, Brăila — 69 000 tone, Ilfov — 49 000 tone etc. Cu toate că "aceste județe au fost sprijinite cu camioane din alte părți ale țării, totuși cantitățile de porumb și alte produse transportate zilnic au fost reduse, cu mult sub posibilități, datorită neajunsurilor care s-au manifestat în dirijarea acestor mijloace, la încărcarea și descărcarea produselor. Practic, pină la sfirșitul acestei săptămîni, întreaga recoltă de porumb trebuia să fie transportată de pe cîmp, ceea ce face necesar ca organizațiile de partid de la sate, consiliile populare să acționeze stăruitor pentrif mobilizarea tuturor cooperatorilor, a angajaților instituțiilor și unităților e- conomice din comune, a elevilor la încărcarea și descărcarea porumbului, astfel îneît mijloacele de transport să poată fi folosite la întreaga capacitate. Cu fiecare autocamion, cu fiecare remorcă și atelaj trebuie să se facă zilnic un număr maxim de transporturi, prin dirijarea lor cu operativitate acolo unde sint necesare, prin evitarea staționărilor îndelungate.
Livrarea produselor la 

fOndul de Stat ~ ,ndatorire de mare răspundere a tuturor unităților

agricole, Întrucit de aceasta depind buna aprovizionare a populației cu produse agroalimentare, creșterea veniturilor țărănimii — trebuie să preocupe în mod stăruitor organele și organizațiile de partid. în județele unde s-a acționat pentru livrarea direct din cîmp a produselor la fondul de stat — Argeș și Bacău, de exemplu — au fost îndeplinite integral și în timp scurt sarcinile contractuale, în schimb, acolo unde transportul s-a desfășurat in ritm lent sau produsele au fost depozitate temporar la sediile unităților, livrările au întîr- ziat. Este in interesul economiei naționale și al unităților agricole ca sarcinile de livrare la fondul de stat și pentru fabricile de nutrețuri combinate să fie îndeplinite exemplar. Deosebit de important este ca porumbul livrat la bazele volante, provizorii, precum și cel aflat în unitățile agricole să fie depozitat in cele mai bune condiții, spre a se preveni orice degradare ; totodată, trebuie să fie luate măsuri și stabilite răspunderi precise pentru a se asigura integritatea producției de porumb depozitat in bazele volante și cele ale cooperativelor agricole.
Arăturile de toamnă, lu‘ crări de care depinde in măsură hotă- rîtoare nivelul viitoarei recolte, trebuie mult intensificate. Și aceasta deoarece pînă acum au fost arate

(Continuare in pag. a V-a)

Este o realitate mal mult decit încurajatoare, generoasă, aceea in care se desăvirșesc destinele umane la noi. O nouă morală, o nouă înțelegere a rosturilor vieții, o corelare firească și legică intre interesele individuale și cele generale fac ca omul să-și definească rațiunea de a fi intr-un mod superior, complex. A trăi numai pentru sine, iată o sintagmă abolită de normele noastre morale, după care se șlefuiesc in timp nu numai indivizi, ci și colectivități întregi. în climatul social-spiritual al țării de azi, fiecare cetățean are create toate condițiile pentru o armonioasă integrare în angrenajul vast al unei lucrări fără egal, fără precedent. Construind țara, îmbogățind-o cu repere noi ale faptei demne și cutezătoare, omul se construiește, se re-construiește pe sine. Dialectica devenirilor economice, a făuririi bunurilor materiale este secondată logic de dialectica devenirilor spirituale, a autoperfecțio- nării moral-spirituale a fiecăruia.Dacă formulăm întrebarea „care este cea mai importantă realizare a noului timp al țării răspunsul nu este dificil de aflat ; el este unul singur : omul a- cestui timp. Cel care a gin- dit contururile prezentului de împliniri și a știut să prelungească gîndul pină in lumina faptei. A faptei socialiste. Iar în fruntea a- cestei ample lucrări de radicală transformare a societății, a tuturor domenii

lor de activitate, In fruntea acestei vaste opere de ridicare la putere a industriei, agriculturii, științei și culturii s-au aflat întotdeauna, în toate etapele străbătute pină în prezent, nu o dată de.pășindu-se mari și aparent insurmontabile dificultăți, comuniștii. Oameni între oameni. Oameni datorită cărora ideea de a-ți dedica plenar capacitatea de muncă și de creație, de
însemnări de

Nicolae DRAGOȘ

a-ți măsura existența prin contribuția proprie la sporirea avuției colective cunoaște splendide întruchipări. Din multiplele calități ale comuniștilor, ale ceior dinspre care iradiază către semeni impulsurile menite să ducă la o mai cuprinzătoare împlinire și valorificare a energiilor, la o rațională folosire a acestora, aș reliefa dăruirea pe care o pun in a ajuta la perfecționarea celor alături de care trăiesc și muncesc.A fi comunist înseamnă a fi un exemplu pentru ceilalți. Dar nu un exemplu de vitrină, nu un om care, situat undeva, în fața celorlalți, ee simte bine doar cînd este privit cu admirație și arătat cu degetul, gest eventual. însoțit de exclamația : „Iată exemplul 1“ Â fi comunist înseamnă . a-ți face corect și pasionat datoria, a pu con

sidera nici o clipă că experiența acumulată pînă la un moment dat, competența manifestată în anumite împrejurări iți pot fi o zestre pentru totdeauna. A fi comunist înseamnă a ști, a înțelege că și noul se învechește, că ceea ce a fost nou ieri nu este obligatoriu să fie nou și mîine. A privi, deci, în adincimea lucrurilor, a pătrunde in complexitatea fenomenelor, a te raporta mereu la o realitate dată și a ști, pe baza unei multilaterale pregătiri, să-i anticipezi coordonatele viitoare. Și, mai ales, înseamnă a ști că oricît de înzestrat ai fi, oricit de dăruit ai ti ideii de progres, aceasta nu este totul. înseamnă a ști că, oricît de mobilizatoare ar fi o cauză căreia i te-ai dedicat, drumul către împlinirea acesteia nu trebuie străbătut de unul singur. Desigur, ca om înzestrat cu deosebite calități profesionale și morale, poți face multe. Dar mult mai multe poți face dacă experiența ta este multiplicată de experiența altora, dacă știi să-i mobilizezi în jurul unei idei, al unei fapte nobile, să canalizezi energiile în direcțiile cele mai fertile. Pentru toate acestea, exemplul vieții și faptei tale nu poate ră- rnîne unul de vitrină. Prin exemplul tău trebuie să devii implicat concret, adine în viața colectivității căreia îi aparții, să faci totul pentru a obține aprobarea celorlalți pentru adevărul
(Continuare in pag. a IV-a)

idealurilor 
revoluționare 
și umaniste

Virgil TEODORESCU

Voi spune si eu, la 
rindul meu, pentru că 
acesta e adevărul ade
vărat, chiar dacă n-o 
să le fiu mai departe 
pe plac unor triste fi
guri furibund potriv
nice nouă, care i$i îm
plinesc meschinul des
tin pe alte meleaguri 
făcind spume la gură 
(să le fie de bine !), voi 
spune deci și eu, incă 
o dată, că întreaga 
(ară intimpină cum se 
cuvine cel de-al XII- 
lea Congres al parti
dului. ca pe un eve
niment de importantă 
deosebită in viata na
țiunii noastre socialis
te.

Nefericitele persona
gii, care, asemeni unor 
bătrini scorpioni pe 
cale de a-si epuiza 
veninul, fac eforturi 
disperate spre a-si 
păstra vivacitatea, si 
ale căror voci hodoro
gite. teatrale, provoacă 
indignarea și, pină la 
urmă, hazul pentru 
oamenii de bună cre
dință, nu-și pot da 
seama, și nici n-au 
cum să-si dea seama, 
fixate in stupida lor 
înverșunare, că reali- 
zărilie remarcabile in 
toate domeniile de ac

tivitate ale vieții ma
teriale și spirituale 
sint o dovadă a efor
turilor unanime ji 
dăruirii sincere ale 
oamenilor acestui 
scump pămint. pentru 
a duce la bun sfirșit 
edificarea grandioasei 
opere a societății 
noastre socialiste in 
drum spre comunism. 
Ei nu știu altceva de
cit să dărime și să 
desfigureze in mod 
sistematic (și contra 
plată), să denigreze 
și să mintă, să reduci 
totul la orizontul lor 
jerpelit, imprumutind 
un aer justițiar, căci 
lor le este interzisă 
bucuria pe care țara, 
sub vizionarea condu
cere a Partidului Co
munist Român, o tră
iește azi. in preajma 
celui de-al XlI-lea 
Congres.

Pentru orice om de 
bună credință e lesne 
de văzut că proiectul 
de Directive la cel 
de-al XlI-lea Congres 
prefigurează un admi
rabil și grandios pro
gram al dezvoltării și 
înfloririi țării noastre.

(Continuare 
in pag. a V-a)
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Sub semnul deplinei unități
CONGRESUL PARTIDlrTCONGRESULlNT POPOR 

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

0 brigadă de mineri TOATE LUCRĂRILE IN AVANS!
o mină de inițiativă 

și entuziasm
Ortacii lui Eugen Voicu de la Pefrila 

au extras peste plan 83000 tone 
de cărbune

se îndeplinește

Brigada lui Eugen Voicu, de la întreprinderea minieră Petrila, este binecunoscută în Valea Jiului sub numele de „Brigada înaltei productivități" — titlul valoroasei inițiative minerești pe care a lansat-o și căreia i s-au alăturat în acest an 143 de formații din minele din zonă. Acum, in cinstea Congresului al XII-lea, harnicii mineri din brigada lui Voicu au ridicat la 83 000 tone cantitatea de cărbune extras în plus față de prevederile perioadei care a trecut din cincinal, din care 30 000 tone peste planul acestui an. Pentru a înțelege mai bine valoarea acestui succes, un calcul este edificator : cu cărbunele extras suplimentar in cincinal de brigadă se poate asigura funcționarea pe timp de două săptămini a termocentralei de Ia Paroșeni. Dealtfel, numai această brigadă a livrat țării in ac- • tualul cincinal 750 000 tone cărbune, adică aproape cit o mină întreagă într-un an.Să desprindem cîteva din „secretele" acestui prestigios succes : brigada lui Voicu este o formație complexă, cuprinzînd 80 de mineri, ce exploatează concomitent trei fronturi de abataj, din care unul este

dotat cu complex mecanizat de susținere fabricat la întreprinderea da utilaj minier din Petroșani. Tehnica modernă funcționează, într-adevăr, ireproșabil, cu înalt randament ; dar adevărata forță a brigăzii constă în buna organizare și ferma disciplină în muncă. Ne vorbește despre aceasta minerul Nicolae Boboc :— Intrăm primii în mină și, o dată ce am pătruns în subteran, știm fiecare ce avem de făcut, așa încit ne apucăm imediat de lucru. Forțele sînt repartizate rațional, gospodărește. Meritul șefului brigăzii este că reușește să-l cunoască în scurt timp pe fiecare miner nou, să cîntărească cit știe și Cît poate. Așa incit omul potrivit lucrează la locul potrivit, iar munca de educație prin muncă nu contenește nici o clipă.Comparativ cu anul trecut, în 10 luni din acest an, productivitatea muncii pe post a crescut cu aproape 1 000 kg, ajungînd la 2 620 kg.— La începutul acestui an ne-am strîns toți ortacii din brigadă și am hotărit să extragem suplimentar în cinstea Congresului 25 000 tone de cărbune — ne-a spus Eugen Voicu. Pentru aceasta era necesar să dăm

zilnic peste plan cel puțin 80—100 tone cărbune. Mulți au făcut propuneri concrete și toți au acționat pentru înfăptuirea lor. Nu are sens să le nominalizez, esențial este că fiecare și-a ținut cuvintul dat. Așa că angajamentul...— ...n-a fost „realizat", cl „depășit" cu 5 000 tone, intervine Nicolaa Boboc. Am vrut să-i dăm șefului brigăzii, Eugen Voicu, nu numai

creditul moral, ci și suportul material al faptelor de prestigiu in muncă ale ortacilor săi de a ne reprezenta cu cinste ca delegat la cel de-al XII-lea Congres al partidului.Aidoma brigăzii lui Voicu, multe alte brigăzi de mineri din Valea Jiului raportează Însemnate succese în cinstea Congresului. Dintre acestea se evidențiază brigăzile conduse de Constantin Lupulescu și loan

Kacso, de la Lupeni, Dumitru Sabău, de la Vulcan, Ioan Prisăca- ru, Nicolae Bocor, Francisc Nemeș, de la Aninoasa. în medie, toate brigăzile care aplică inițiativa „Brigada înaltei productivități" au extras suplimentar în acest an 12 000 tone cărbune.
Corneliu CARLAN 
Sabin CERBU

Asfâzi,
31 decembrie 

1980
Așa ar putea în
cepe un dialog la 
IMAIA Arad care a 
îndeplinit cincina
lul cu 417 zile mai 

devremeAceste zile ce premerg Istoricului eveniment spre care sint ațintite privirile întregii țări — Congresul al XII-lea al P.C.R. — constituie pentru muncitorii și specialiștii întreprinderii mecanice pentru agricultură și industrie alimentară din Arad zile de muncă încordată pentru îndeplinirea angajamentului asumat în cinstea marelui forum al comuniștiter : devansarea cu un an a realizării sarcinilor pe întregul cincinal. Și iată că in aceste zile am aflat că harnicul colectiv a reușit să se depășească pe sine, realizind cu 417 zile mai devreme sarcinile actualului cincinal — succes anunțat prin telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu. Un avans care va permite, obținerea pînă la sfârșitul anului a unei producții industriale suplimentare in valoare de 110 milioane lei, iar pînă la 31 decembrie 1980 de circa 800 milioane lei.Primul interlocutor, pe care l-am intîlnit intr-una din secții și care ne-a vorbit despre acest succes de seamă, a fost Gheorghe Boată. secretarul comitetului de partid pe întreprindere.— Firește, spunea el, ne bucură nespus de mult faptul că vom putea raporta în fața marelui Congres o asemenea realizare care ilustrează convingător, în primul rînd, puterea angajamentului comunist, a cuvintului dat. Avem o organizație de partid puternică. Ea a știut să pună hotărit umărul întotdeauna atunci cînd a fost nevoie.Inginerul șef al Întreprinderii, Vasile Popa, omul despre care se spune că este cel mai greu de găsit, deoarece aleargă mereu dintr-o secție într-alta, a ținut să ne ofere cîteva cifre și date semnificative pentru întregirea tabloului prezentat la începutul acestor rinduri. Iată cîteva : față de 1975, în acest an producția industrială a crescut de 2,39 ori ; 74 la sută din sporul de producție se realizează pe seama creșterii productivității muncii : s-a dublat pro- duoțla pe fiecare metru patrat prin extinderea schimbului II și dotarea cu utilaje de mare randament. Să mai consemnăm că, în aceeași perioadă, cheltuielile de producție la o mie lei producție marfă au scăzut cu 200 lei, iar cele materiale cu 170 lei, datorită. îndeosebi, reproiectării produselor vechi și introducerii unor produse cu consum redus de metal.Revelator pentru grija ce o manifestă muncitori și specialiști de la I.M.A.I.A., continuă a tal este că numai în acest an 70 la sută din produsele realizate sînt noi sau reproiectate, produse care, in același timp, dispun de caracteristici tehnico- calitative superioare.
Mircea DORGOȘAN
corespondentul „Scînteii”

comuniștii, ceilalțipentru reducerea consumului de me-

Voinfa de autodepășire-temperatura
care declanșează energiile umane

Timpul — materie pri
mă !O constatare care poate surprinde la prima vedere dar care, cercetată mai îndeaproape cu muncitorii, tehnicienii și inginerii întreprinderii „Vulcan" din Capitală, se dovedește de o concretețe izbitoare. Să ne explicăm. Timpul — materie primă care se supune unei prelucrări specifice, de mare finețe, în gîndirea acestor oameni ; timpul — materie primă cu o singură dimensiune, care poate fi comprimată, concentrată la maximum, obținindu-se astfel un rezervor de prețioase acumulări pentru prezent și viitor; timpul — materie primă vie. căreia 1 se pot imprima ritmuri diferită, de preferință accelerate, izvorînd din această stare de lucruri o mulțime de consecințe sesizabile imediat in procesul de producție dar, mai ales, în a- țitudinile oamenilor, in modul lor de a răspunde exigențelor noului.Aceste ritmuri se traduc tn realizări palpabile. de calitate, însumate în bogatul raport al clasei muncitoare, al întregului nostru popor către partid, în zilele de fierbinte efervescență politică premergătoare celui de-al XII-lea forum al comuniștilor.Timpul-materie primă în laboratorul gîndirii comuniștilor de la „Vulcan" prelucrată la temperaturi pentru care nu există unități de măsură — este, în primul rînd. un mijloc eficient de acțiune, declanșator de energii umane inepuizabile. Aceste energii, descifrabile în viata trepi-

dantă a uzinei, constituie chezășie realizării la cote înalte a sarcinilor deloc ușoare ale puternicului detașament muncitoresc, de aici. Măiestria lui profesională, inteligenta lui tehnică, modernă, dinamică sînt integrate în marile obiective ale actualului cincinal, sînt prevăzute in cincinalul viitor ale cărui linii de forță pot fi descifrate din documentele apropiatului Congres al partidului.

adinei și va căpăta proporții deosebite în cincinalul ale cărui obiective vor fi dezbătute și aprofundate la apropiatul Congres al partidului este o certitudine. în formarea certitudinii amintite, factorul timp-ma- terie primă posibil de strunit, de prelucrat, își are rolul său determinant. Pînă la a ajunge in stăpânirea acestui factor, la folosirea lui intensivă, s-a dat o bătălie al cărui secret îl de-

tor, zic eu, nu este recalificarea în sine, care se poate impune și prin schimbarea de proces tehnologic, ei cuprinderea tuturor oamenilor într-un altfel de proces, mai profund, de participare masivă la înnoirile din întreaga întreprindere.Fiecare tehnician gindit și „ .. . ... la proporțiile sectorului lui, ci la proporțiile unui flux
muncitor, fiecare sau inginer a gindește nu doar

Comuniștii de la „Vulcan" în fruntea acțiunilor 
de pregătire pentru anul viitor, cînd se va înnoi 

peste jumătate din producția întreprinderii
La termocentralele de la Turceni și de la Rovinari lntîlnim uriașele cazane (fiecare de dimensiunile unui bloc de locuințe) răs- punzînd comandamentelor de trecere de la consumul de . hidrocarburi la consumul de lignit ; la Combinatul petrochimic de la Midia domină coloanele metalice de 60 de metri înălțime și de 4 metri in diametru, destinate să înlesnească declanșarea unor procese chimice de mare complexitate ; în industria extracției petrolului, unitățile de pompaj APi, moderne, eficiente. competitive pe plan internațional, constituie cele mai recente realizări de prestigiu ale uzinei. Enumerarea poate continua.Faptul că mai mult de jumătate din producția întreprinderii va fi în anul care vine structural nouă șl că acest fenomen se va

țin comuniștii. Secretul este simplu — trebuie căutat în munca lor tenace cu oamenii, în argumentația cu fapte directe, în forța exemplului personal. Etapele acestei bătălii pot fi urmărite de-a lungul anilor care au trecut de la al XI- lea Congres al partidului, ani în care s-au declanșat, concomitent, cu putere, cî- teva acțiuni de anvergură: acțiunea de reorganizare din mers a procesului de producție ; acțiunea de re- utilare masivă prin mijloace proprii, pe măsura sarcinilor din ce în ce mai mari și, ca reflex absolut necesar, acțiunea de recalificare. de policalificare sl specializare a numeroși muncitori și tehnicieni.— Din lăcătuși țevari, muncitorii din echipa mea au devenit lăcătuși mecanici — spune comunistul Valeriu Jugureanu. Ceea ce este interesant și grăi-

tehnologic întreg, complex și la conexiunile lui cu alte fluxuri care urmează să se creeze. A aplica rezultatul însumat al gîndirii a mii de oameni într-un consens unanim, devine o forță redutabilă, vie. creativă. In substanța intimă a acestei forțe, spiritul revoluționar, comunist, este fermentul puternic în stare să înlăture inerții, să deschidă noi drumuri, să dea aripi.. în acest proces nu mai este loc pentru „nu se poate", „să mai vedem...nu este posibilă, liniștea care obosește, închistează.— întregul colectiv a fost chemat la un efort de . concepție — de la muncitor șl tehnician pină la inginer — spune Marin Dincă. șeful secției a Il-a de prelucrări mecanice. Proiectele dezbătute în organizațiile de partid, în consiliul oamenilor muncii, au revenit jos, în ateliere și au fost

supuse probei"'de foc a practicii. în jurul lor s-au adunat toți muncitorii. Am simțit cu toții cum s-a stabilit conlucrarea,! iar încrederea în reușită a fost de neclintit.Au apărut soluții tehnice noi. originale, de amănunt care au comprimat timpii de realizare pe linia tehnologică ; mecanisme noi au fost inventate intr-un . efort colectiv de gîndire și aplicarea lor imediată a dus la reducerea efortului fizic și la accelerarea ritmurilor. In secțiile a IV-a și a Il-a, toată această muncă de transformare r»i a tulburat cu nimic procesul producției obișnuite și un ochi neavizat nu poate sesiza lesne că acțiunea continuă în profunzime.— Noul cere nou — constată zimbind tovarășul Mihai Ștefănescu, secretar adjunct cu problemele economice al comitetului de partid al întreprinderii. Este o bătălie pentru timp. Pentru economisirea lui, pentru mai buna lor valorificare.în acest univers uman dinamic, care nu este specific numai colectivului muncitoresc de la „Vulcan", ci îl regăsim peste tot a- » colo unde gindul și inima fierbinte a comuniștilor concep viitorul de aur al României socialiste, nu este loc pentru rutină sl confort de gindire. Spiritul revoluționar în care este conceput acest viitor animă profund masele muncitoare dc milioane de oameni, stăpîni pe destinul lor luminos, făuritori con- știenti ai acestui destin.

...Combinatul de utilaj greu, una din cele mai grandioase investiții ale acestui cincinal, destinată să transforme municipiul Cluj-Napoca într-o modernă cetate industrială. Lucrarea, de mare complexitate tehnică, se află intr-o fază avansată de construcție. Paralel cu intensa activitate a șantierului, primele capacități ale combinatului au fost puse în funcțiune și produc, acum, din plin. Astfel, secția de utilaj tehnologic pentru sectoare calde, intrată in funcțiune în septembrie anul trecut, cu trei luni mai devreme, lucrează la întreaga capacitate. Aici sînt produse cuptoare pentru tratamente termice, utilaj rutier, utilaj chimic, confecții metalice și altele. Colectivul acestei secții și-a propus ca, in fiecare zi, pină la Congresul partidului, să depășească nivelul de producție înregistrat în ziua precedentă. Și ritmul de muncă este în continuă creștere, evi- dențiindu-se formațiile conduse de comuniștii Vasile Chicinaș, Vasile Moldovan, Florin Popovici și Liviu Chira, care și-au făcut un titlu de cinste din a depăși sistematic sarcinile ce le revin.— E firească această abnegație șl dăruire in muncă — ne spune maistrul Gheorghe Velțan, secretarul organizației de partid. Marea majoritate dintre noi am fost prezenți cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a turnat prima cupă de beton la temelia combinatului și atunci ne-am exprimat hotărîrea de a acționa cu toate forțele pentru materializarea cit mai rapidă a acestei mari investiții. Organizația noastră do partid a fost printre primele din municipiu deplină privind Nicolae secretar _ ne-am propus să cinstim prin fapte de muncă deosebite această propunere. ;La turnătoria de fontă, unde prima șarjă a fost elaborată cu mai bine de o lună în urmă, inginerul Tănase Cocoș, om cu o mare experiență profesională,. coordonează cu atenție desfășurarea procesului tehnologic de elaborare a metalului cu ajutorul unei tehnici moderne, realizată în țară. Oamenii săi în- timpină Congresul partidului cu hotărîrea de a ajunge cît mai repede la nivelul indicatorilor proiectați ai instalațiilor.La rîndul lor, constructorii și montorii muncesc stăruitor, în ritm

care a susținut, într-o unanimitate, propunerea realegerea tovarășului Ceaușescu în funcția de general al partidului și

cu perseverențăsusținut, pentru finalizarea celorlalte capacități. Pe cei mai harnici și experimentați dintre ei, pe dulgherii lui Cslki Dionisie și fierar- betoniștii lui Dumitru Cîmpeanu i-am intîlnit în hala forje-ușoară, unde terminau lucrările la fundațiile pentru blocurile ciocanelor de 1 250, 2 500 și respectiv 3 150 kilograme forță. „Gîndurile și faptele noastre de comuniști — ne spune maistrul Kun Adalbert — sint Îndreptate spre marele forum al comuniștilor, unde se va hotărî viitorul strălucit al patriei noastre comune in care muncesc Înfrățiți oameni ai muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități. Documentele ce se vor adopta la Congres poartă girul gîndirii creatoare a ' - ■ ■ — .Ceaușescu, funcția de secretar general partidului o dorim noi, constructorii, alături de întregul popor, spre binele șl fericirea patriei noastre comune".De aceleași sentimente de stimă și dragoste pentru secretarul general al partidului sînt stăpîniți și montorii conduși de Vasile Nilaș, ce montează ultimele mașini și utilaje de la turnătorie,, cei conduși de Titus Peteanu, care montează grinzile de rulare la oțelăria electrică, electricienii din formația lui Vasile Cristea, care au reușit să termine cu mult înainte de termen instalațiile la podurile de rulare, instalatorii lui Constantin Niță și Gavril Cîmpeanu lucrînd acum cu mult spor la rețelele de aer comprimat, la cele de apă supraîncălzită și de gaz de la hala modelărie.— Ne-am ză inginerul lotului de astfel Incit lichidăm stocul de utilaje nemontate care Ia un moment dat ..era destul de onare. Și am reușit. Acum, utilajele cum sosesc pe șantier sint și montate la locul lor.Rezultatele acestui efort intens vor deveni și mai evidente în anul viitor, cînd este prevăzută' intrarea în ‘funcțiune cu 30 de zile mai devreme a două mari obiective — forja ușoară și sectorul mecano-su- dură, ce vor da un contur a ceea ce va însemna la finele celui de-al doilea an al viitorului cincinal, Combinatul de utilaj greu din Cluj- Napoca.

tovarășului Nicolae a cărui realegere in al

angajat — ne relatea- Petru Nicoară, șeful montaj, să muncim pînă Ia Congres să

Alexandru MUREȘAN
corespondentul „Scînteii"

Dionisie ȘINCAN

Turnătoria de fontă de la Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca 
a intrat în funcțiune cu o lună în urmă. Un succes de prestigiu, la 
care colectivul secției are ambiția să 

valoros : parametrii proiectați să fie
adauge un oltul, la fel de 
atinși înainte de termen

G

(Urmare din pag. I)

Marea „Vulcanului”, semnătura unui colectiv muncitoresc de prestigiu, pe unul din utilajele destinate Industriei 
chimice Foto j E. Dichiseanu

metal, 81 000 MWh energie electrică și peste tone combustibil țional. *■Sînt rezultate promițătoare, cu nimeni nu se aici. Dimpotrivă. Inginerului Ilarie Muntea- nu, directorul întreprinderii „Mirșa" : „sintem incă departe de a arăta ce pot întreprinderile sibiene, mă gindeșc întîi de toate la colectivul pe care îl conduc" — dezvăluie o sănătoasă stare de spirit a unor oameni exigenți, pentru care munca făcută „ca la carte" este întîia datorie știință.Nu putem socoti lat elogiul muncii oameni fără a gindi și la harnicii lucrători ai ogoarelor sibiene, care au reușit în acest cincinal, adeseori în confruntare dură cu vitregiile naturii, să sporească producția globală a- gricolă cu aproape 54 la sută față de media anilor 1971—1975, țn ansamblul căreia producția vegetală în-

138 000 conven-frumoase, care insă împăunează Remarca

de con-inche- acestor

registrează aproximativ cea animală sută.Ar fi însă idilică imaginea dacă s-ar acredita ideea că sibienilor le merge totul din plin, ca pe roate.
o creștere de63 Ia sută, iar de peste 38 Ia le. Toți cel pe care l-am ascultat in frumoasa sală a Casei de cultură din municipiul Sibiu au dovedit că sînt animați de o singură voință : să facă din plaiurile Sibiului o „mindră grădină a țării" — cum glăsu-

Avem pentru ce grăbi pasul!"«•Și aici, ca în atîtea alte județe ale țării noastre, unde se construiește mult și intens, sint destule probleme de rezolvat, sint greutăți de depășit, sînt stări de lucruri de îndreptat. Toate la un loc le-am auzit rostite și analizate, cu un inalt simț de răspundere, la recenta conferință a organizației județene de partid. Români, germani, maghiari, toți cîți au urcat la tribună s-au arătat preocupați in cel mai inalt grad de bunul mers al lucrurilor, au criticat ceea ce era de criticat, dar au și propus soluții valoroase de îmbunătățire a activității economico-socia-

lește un cintec din partea locului.Apropiatul Congres al partidului va deschide locuitorilor județului Sibiu noi perspective de bunăstare ; din lunga listă a reperelor pe care le etalează planul-directivă de dezvoltare a județului în viitorul cincinal, doar cîteva cil're : 22 000 de apartamente, deci cu 30 la sută mai multe ca în cincinalul actual : trei noi comune — Săliște, Șei- ca Mare și Bazna — vor deveni centre urbane, ponderea populației urbane din județ ajungînd astfel la 70 Ia sută. Zestrea urbanistică și edilitară a așezărilor

libiene va spori cu mii și mii de locuri in grădinițe, internate și ateliere școlare, săli de clasă și de gimnastică, cu aducțiuni de apă potabilă și zeci de kilometri de canalizare, cu două mari spitale — la Sibiu și Mediaș — o sală polivalentă, numeroase hoteluri și locuri de odihnă și tratament etc.Se va munci mal spornic, mai eficient in anii ce vin, dar și se va trăi mai bine. Este certitudinea pe care am auzit-o exprimată răspicat de multi sibieni, printre care profesorul Heinrich Sitzler, președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate germană : „Știm cît se poate de bine unde trebuie să ajungem noi toți, cei de pe meleagurile sibie- ne — români, germani, maghiari. Documentele Congresului al XII-lea ne trasează limpede drumul. Nouă, ca și întregii țări. Vom face tot ce ne stă în putere ca mersul nostru înainte să fie cît mai spornic. într-adevăr, avem pentru ce grăbi pasul".
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Acționăm neabătut pentru 
perfecționarea conducerii so
cietății și adîncirea democra
ției socialiste, pentru lărgirea 
cadrului organizatoric prin 
care oamenii muncii, din toate 
domeniile de activitate, să 
participe nemijlocit la adop
tarea hotărîrilor și deciziilor 
privind dezvoltarea societății 
noastre, politica internă și 
externă a țării. Numai printr-o 
dezvoltare largă a democra
ției, prin participarea întregu
lui popor la făurirea conștientă 
a propriului său destin, putem 
asigura victoria socialismului 
și comunismului în România.

NICOLAE CEAUȘESCU

Sistemul nostru politic,

0 SOCIETA TE 
A MUNCII LIBERE, 
CONDUSĂ LIBER 

DE CEI CE MUNCESC
f

democrația socialistă iși afirmă superioritatea prin participarea directă
a maselor la activitatea de conducere, prin larga deschidere spre perfecționare

ÎNDEMNUL ȘI EXEMPLUL SECRETARULUI GENERAI AL PARTIDULUI -
Să ascultăm părerea poporului, 
să fim mereu in mijlocul lui!

Unitatea întregii națiuni - profundă 

realitate socială intr-un cadru politic superior

Statornicită după Congresul al IX-lea și amplificată in ultimii ani, după Congresul al XI-lea, metoda consultării partidului cu întregul popor, în cadrul cunoașterii nemijlocite a vieții, al elaborării politicii și antrenării maselor largi de oameni ai muncii la infăptuirea acestei politici, a devenit o practică curentă, o elocventă expresie a adîn- cirii continue a democrației noastre socialiste. „întregul nostru partid, Întregul nostru activ — sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie să considere drept o sarcină de onoare aceea de a-și desfășura permanent activitatea in strinsă legătură și împreună cu oamenii muncii, de a se consfătui cu ei in toate problemele"., Acest îndemn al secretarului general al partidului izvorăște din însăși esența concepției sale despre necesitatea obiectivă a cunoașterii vieții, a realităților, direct la sursă, despre desfășurarea activității organelor și organizațiilor de partid și de stat în strinsă și tot mai largă conlucrare cu oamenii muncii, cu toți cetățenii. Este concluzia unei bogate experiențe politice și un îndemn întărit prin inaltul exemplu al activității secretarului general al partidului, care se află mereu în mijlqeul oamenilor, în miezul fierbinte al- vieții, intr-un dialog permanent și fertil cu poporul.Mereu in mijlocul oamenilor, pentru a se sfătui cu oamenii, intru binele oamenilor — așa se poate defini stilul de lucru propriu secretarului general al partidului, primul muncitor al țării, eminent ginditor și conducător revoluționar. Un stil de lucru ce a dinamizat întreaga activitate a organelor și organizațiilor de partid, a dus la stringerea continuă a legăturilor cu masele, la întărirea unității indes
ORGANISME ALE DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE instituțio- 

nalizate după Congresul al XI-lea al partidului :
• Congresul consiliilor oamenilor muncii din industrie, con

strucții și transporturi
• Congresul consiliilor de conducere ale unităților agricole

socialiste, al întregii țărănimi .
• Congresul consiliilor populare județene și al președinților 

consiliilor populare municipale, orășenești și comunale
• Conferința pe țară a președinților consiliilor populare
• Congresul educației politice și al culturii socialiste
• Camera legislativă a consiliilor populare
• Consiliul Național al Oamenilor Muncii
• Consiliul Național al Agriculturii

I------------------------------------------- -

Relații noi clădite pe omenie 
și egalitate

Practica istorică demonstrează că ' perioadele fertile din viața popoarelor, momentele lor de progres marcant se caracterizează de obicei și printr-o bogată activitate normativă. Marii ctitori, personalități sau generații, au durat atit așezăminte vizibile cu ochiul cit și edificiile, nepalpabile, dar la fel de importante, ale relațiilor mai bune și mai armonizate dintre oameni. Acestei similitudini îi dădea glas, intr-un fel. și Kogălniceanu, la închegarea statului român, rostind speranța și totodată urarea : „La vremi noi, om nou. La om nou, legi noi“.Acest paralelism Intre activitatea de a clădi cu cărămizi și piatră și activitatea de a clădi prin reguli de viață este cu atit mai propriu perioadelor revoluționare, cînd se Înlocuiesc toate temeliile societății. El se reîntîlnește cu deosebire în cea mai rodnică perioadă din istoria patriei noastre, perioada de după Congresul al IX-lea al partidului.Strîns legată de preocuparea mai largă a perfecționării întregii societăți, a tuturor resorturilor ei, în condițiile dezvoltării și adîncirii continue a democrației socialiste, deosebit de bogata activitate legislativă a statului nostru se detașează prin citeva caracteristici marcante pentru teoria și practica edificării socialismului.Prin bogata activitate legislativă, statul nostru Iși dovedește capacitatea revoluționară de a reflecta prompt și eficient transformările survenite în existența socială, ser- vindu-le, stimulindu-le și uneori pre- cedîndu-le. Dinamismul existenței materiale se regăsește în caracterul suplu și multicuprinzător al mecanis

tructibile a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, in jurul partidului, al conducerii sale. Aproape că nu există cetățean al țării care să nu fi avut prilejul să-l intilnească pe tovarășul Nicolae Ceaușescu fie în timpul vizitelor la locul lor de muncă sau in localitatea unde trăiesc, fie la marile adunări populare, congrese, conferințe, consfătuiri. Cel mai iubit fiu al poporului a fost și este prezent împreună cu poporul său în toate momentele hotăritoare, fie în acele locuri unde vitregia naturii ne-a pus uneori la grea încercare, îmbărbătind și oferind soluții practice, clarvăzătoare, pentru mersul nostru neabătut înainte, fie la acele numeroase prilejuri de bilanțuri rodnice in epopeea construcției socialiste sau care prospectează viitorul și prefigurează chipul țării în devenirea ei comunistă.în timpul numeroaselor vizite de lucru întreprinse în județe, în unități industriale și agricole, pe șan-» tiere de construcții, în școli și laboratoare de cercetări, pretutindeni, unde pulsează viața materială și spirituală a societății, secretarul general al partidului analizează, la fața locului, - impreună cu activiști de partid și de stat, cu cadre și specialiști din economie, cu oameni ai muncii de la orașe și sate, problemele concrete, imediate și de perspectivă, privind modernizarea -unităților economice și a localităților, creșterea eficienței în toate domeniile de activitate, îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și viață ale oamenilor. Măsurile stabilite cu aceste prilejuri, indicațiile și recomandările secretarului general al partidului se constituie in tot atîtea programe concrete de lucru menite să propulseze toate domeniile de activitate pe o nouă treaptă de calitate și eficiență.

melor sociale, una din expresiile a- cestei corelații fiind activitatea nor- mativ-legislativă. în documentele sale de căpetenie, Partidul Comunist Român a consemnat cu consecvență ideea că nu orice fel de activitate normativă este la fel de eficientă, rolul hotărîtor trebuind să revină nu instrucțiunilor și circularelor de cabinet, nu reglementărilor cu circuit închis, ci legilor unanim cunoscute, celorlalte acte normative care emană de la organele puterii de stat, însușite și deci aplicate conștient de către toți oamenii muncii.Corespunzător principiului participării întregului popor la conducerea activității economico-sociale, cele mai importante acte normative din această perioadă au fost adoptate după prealabila largă difuzare a proiectelor lor, antrenindu-se în dezbaterea normelor preconizate cele mai largi categorii de oameni ai muncii. Comunicarea stat — cetățeni în legătură cu legile continuă în mod permanent și după adoptarea normelor de drept, prin sistemul complex de popularizare a lor, prin legarea statornică a climatului de legalitate de condiția bunei cunoașteri a prevederilor legii de către toți cei chemați să le aplice.în același timp suple și limpezi, ferme și pe deplin însușite de masele de cetățeni, inspirate de viață și slujind cerințele vieții, legile adoptate în această perioadă din istoria statului român reprezintă o componentă grăitoare a democrației socialiste, o expresie veridică a unității de interese și năzuințe a întregului popor.
Sergiu ANDON

De la Congresul al XI-lea și pînă în prezent, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu alți 
tovarăși din conducerea de partid și de stat, a 
efectuat 198 DE VIZITE de lucru în toate județele 
țării și în Capitală. în această perioadă, ziarul 
nostru a relatat despre vizitele făcute în :

— 254 unități industriale
— 59 unități agricole
— 40 șantiere de construcții
— 62 unități social-culturale și de învățămînt
— 31 institute de cercetări științifice și de 

proiectări
— 50 de expoziții economice, de artă, tîrguri.

în aceeași perioadă, ziarul a relatat despre 
participarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la :

— 29 de congrese, conferințe și consfătuiri 
la nivel național, care au reunit cadre de condu
cere și oameni ai muncii din toate domeniile de 
activitate.

— 36 de ședințe și consfătuiri de lucru la C.C. 
al P.C.R., întîlniri cu conducerile unor ministere 
și instituții economice, reprezentanți ai organiza
țiilor de masă și obștești, oameni de știință, cul
tură și artă.

De asemenea, din inițiativa sau la indicația 
secretarului general al partidului au avut loc 
numeroase alte congrese, conferințe și consfă
tuiri la nivel național, în diferite sectoare ale 
activității economico-sociale.

----------------------}-----------------

• Consfătuirea pe țară a unităților de control al oamenilor 
muncii.

BOGATĂ ACTIVITATE LEGISLATIVĂ: în perioada care 
a trecut de la Congresul al XI-lea al partidului au fost adop
tate 60 de legi. AU FOST SUPUSE DEZBATERII PUBLICE cele 
mai importante legi, care se referă la probleme de larg inte
res cetățenesc.

Amintim aici : Legea retribuirii, Legea educației și învăță- 
mîntului, Legea privind asigurarea sănătății populației, Legea 
cu privire la producția bunurilor alimentare, Legea calității pro
duselor și serviciilor, Legea privind recrutarea și reparti
zarea forței de muncă.

Clasa muncitoare a învățat 
să conducă-și conduce bine!

Promovarea principiului conducerii și muncii colective ca principiu fundamental al activității în toate domeniile vieții economico-sociale, crearea pe acest temei a consiliilor oamenilor muncii — ca organe de conducere colectivă în toate unitățile economice și instituțiile social-culturale, instituționalizarea adunărilor generale ale oamenilor muncii — ca forumuri ale conducerii muncitorești — alcătuiesc sistemul pe care se afirmă în practică autoconducerea muncitorească. Noile forme institu- ționalizate asigură participarea largă a oamenilor muncii la actul de elaborare și dezbatere a deciziilor, de conducere efectivă a activității economice. Făuritorii bunurilor materiale, în calitate de proprietari, producători și beneficiari ai avuției naționale, decid astfel — cu întreaga lor responsabilitate — asupra dezvoltării și utilizării mijloacelor de producție, în folosul lor și al întregii societăți. Se realizează, în fapt, materializarea unui principiu pentru care clasa noastră muncitoare a luptat, dintotdeauna, anume ca politica economică și socială a țării să se desfășoare deschis, la lumina zilei, cu participarea generală și directă a maselor. în societatea nouă pe care o edificăm, oamenii muncii sînt, deopotrivă, autorii și înfăptuitorii deciziilor, a întregii politici economice și sociale a țării.Și în întreprinderea noastră autoconducerea muncitorească se manifestă din plin, oamenii muncii decid în toate problemele importante ale întregii activități economico-sociale, de la adoptarea planului propriu și pînă la stabilirea măsurilor necesare 

înfăptuirii și depășirii lui. Folosind modalități diverse de cunoaștere a punctului de vedere și sugestiilor maselor, de captare a opiniilor, asigurăm o unitate organică jntre voința muncitorilor și modul lor de acțiune, între cuvînt și faptă.Edificatoare în privința eficienței noilor forme de conducere colectivă, bazate pe consultarea largă a maselor, pe atragerea tuturor oamenilor muncii la actul de elaborare și înfăptuire a deciziilor, sînt rezultatele, obținute de întreprinderea noastră,' ca dealtfel de întreaga economie națională, în realizarea sarcinilor de plan și a eficienței economice.Sarcinile și atribuțiile mereu sporite ce revin organelor de conducere colectivă în condițiile aplicării noului mecanism economico-financiar al au- toconducerii și autogestiunii conferă democrației noastre muncitorești un conținut superior, o concretețe sporită^ Numai prin atragerea în și mai mare măsură a oamenilor muncii la actul de conducere, de elaborare și dezbatere a deciziilor, fiecare se va simți mai responsabil de bunul mers al producției la locul său de muncă și în întreaga întreprindere, numai pe această cale vom putea înfăptui integral mărețele sarcini ale viitorului cincinal, pe care urmează să le stabilească apropiatul Congres al XII-lea al partidului.
Hie BOLOGAsecretarul comitetului de partid de la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie", membru in Biroul Consiliului Național al Oamenilor Muncii

Propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al partidului, cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața social-po- litică a României și îmbunătățirea organizării sale se înscriu ca un moment revoluționar, înnoitor, in viața politică a țării, menit să amplifice, în condiții calitative noi, dezvoltarea și consolidarea structurilor sistemului nostru democratic. A reliefa, fie și sumar, semnificațiile deosebite ale orientărilor stabilite in acest sens înseamnă a sublinia încă o dată constantele valorice ale unei doctrine politice și filozofice cuprinzătoare, izvorită dintr-o bogată practică soci al-istorică.în orizonturile proprii gîndirii’ secretarului general al partidului se situează concepția potrivit căreia edificarea societății socialiste reclamă in mod necesar participarea plenară a oamenilor muncii la actul conducerii în toate sferele de organizare și funcționare ale societății. Sint bine cunoscute preocupările conducerii partidului și statului nostru, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, de a crea un sistem larg, unitar și dinamic al democrației directe și reprezentative, pentru instituționalizarea cadrului de participare a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la luarea deciziilor, pentru generalizarea principiului muncii și conducerii colective, perfecționarea sistemului de organizare și
Controlul oamenilor muncii,

drept firesc al celor ce decid
Ora de bilanț și perspectivă, pe care o marchează apropiatul Congres al partidului, ne permite să apreciem că, în ansamblul transformărilor de o mare densitate istorică pe care le-â cunoscut societatea noastră în ultimii cinci ani, sistemul democrației socialiste este unul dintre cele mai dinamice și mai complexe procese.O caracteristică definitorie a adîncirii democratismului vieții economice și sociale — paralel cu perfecționarea cadrului organizatoric existent, unic în felul său — constă în a- ceea că în ultimii ani s-a accentuat tot mai mult conținutul real, viu, al participării tuturor categoriilor de oameni ai muncii, a întregului popor la conducerea societății, la elaborarea și infăptuirea liniei politice a partidului. Iată contextul în care, afirmîn- du-se ca pîrghie și funcție manifestă a democrației socialiste, a conducerii științifice, controlul oamenilor muncii a devenit o practică socială permanentă și sistematică, o expresie concentrată, a exercitării nemijlocite de către popor a controlului asupra întregii vieți economice și sociale.După cum se știe, în ultimii ani s-au întreprins măsuri pentru creșterea e- fieienței acțiunilor de control pe linie de partid și de stat, pentru definirea mai clară a o- biectivelor acestuia și soluționarea o- perativă a problemelor ivite, pentru eliminarea unor suprapuneri și îmbinarea mai strinsă a controlului pro- priu-zis cu îndrumarea competentă și directă a unităților economice și sociale. Pe aceste baze, integrîndu-se armonios în sistemul general al controlului social, controlul oamenilor muncii a dobîndit un profil distinct, și-a conturat tot mai bine spațiul de referință, a pătruns mai adînc in problematica vieții sociale, a dus la antrenarea mai amplă a oamenilor

funcționare a democrației statale și obștești.Cucerire fundamentală a socialismului, făurirea unității social-politice a întregului popor, a cărei expresie o dau in mod eloc-
ționeze activitățile desfășurate, cadrul și modalitățile de realizare ale acestora într-un mod Calitativ nou. în acest context, măsurile inițiate de secretarul general al partidului, proprii

vent Înseși structura și activitățile Frontului Unității Socialiste, este concepută de către partidul nostru in dinamica sa, în dezvăluirea mai cu seamă a acelor potențialități de progres care ii conferă valoarea de puternică forță motrice a dezvoltării societății noastre. Este de aceea cit se poate de firesc ca, in temeiul unei experiențe acumulate pe parcursul unui deceniu de la crearea Frontului Unității Socialiste, partidul nostru să evalueze și să direc-

spiritului său prospectiv, înnoitor, se disting printr-o profundă înțelegere și evaluare științifică, multilaterală, a rolului pe care il dețin structurile organizatorice noi, revoluționare, menite să se afirme drept pîrghii puternice în întărirea și impulsionarea proceselor economico-sociale și politico-morale ale unității și coeziunii întregului popor. Ele vizează în mod nemijlocit cristalizarea conținutului și formelor de activitate, delimitarea mai

muncii în prospectarea căilor de optimizare a activității în toate sectoarele.Funcția socială de excepțională importanță pe care o are astăzi în societatea noastră controlul oamenilor muncii, ca de altfel întregul, sistem de control asupra modului în care 
• Cele peste 46 000 de echipe cetățenești, 

constituite la începutul acestui an, efec
tuează control în aproape 150 000 de 
unități economico-sociale, care prestează 
servicii pentru populație

• Caracterul de masă al controlului oame
nilor muncii este ilustrat de faptul că în 
echipe activează circa 200 000 de oameni 
ai muncii — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — din care 36 LA 
SUTĂ sînt femei și peste 30 LA SUTĂ 
nemembri de partid.

• In cele 10 luni din acest an, ele au efectuat 
aproape 200 000 DE CONTROALE, ceea 
ce relevă contribuția deosebită pe care o 
aduc la perfecționarea activității în sec
toare de larg interes cetățenesc.

organismele și instituțiile statului aplică legile țării, hotăririle partidului, este probată și de faptul că pentru prima oară a fost instituționali- zată la nivel național — urmînd a se ține din patru în patru ani — Consfătuirea de lucru a echipelor de control al oamenilor muncii, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele republicii. Prin aceasta, prin întregul cadru legislativ creat, prin îmbunătățirile substanțiale aduse acum doi ani Legii de organizare și funcționare a controlului oamenilor 

precisă a răspunderilor ce revin forurilor de conducere la toate nivelurile, asi- gurînd astfel afirmarea cadrului propice de manifestare și fructificare a gindi- rii, înțelepciunii și experienței înaintate a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate, care au posibilitatea — prin crearea de organizații ale Frontului Unității Socialiste în orașe, cartiere, întreprinderi și instituții — șă ia parte în mod direct, nemijlocit, la întreaga viață politică, la dezbaterea și adoptarea deciziilor care privesc atît progresul propriilor localități, cit și al întregii țări.O dată in plus constatăm cu legitimă mîndrie patriotică clarviziunea științifică proprie gîndirii și acțiunii Partidului Comunist Român, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, capacitatea deosebită de a sesiza și defini la timp cerințele progresului corespunzător dialecticii etapelor pe care le parcurge societatea noastră, promovarea unei viziuni globale asupra dinamicii sistemului social-politic, asupra interdependențelor legice dintre componentele acesteia și evaluarea corespunzătoare a rolului și locului pe care le dețin suprastructurile instituționale, statale și obștești în afirmarea progresului multilateral al țării.
Conf. dr.
Stana BUZATU

muncii, controlul maselor largi de cetățeni a primit atît orientări noi, cit și împuterniciri mai largi, care-i conferă un conținut mai profund și o eficiență mai mare, îl fac mai activ și mai pătrunzător în toate sectoarele de larg interes cetățenesc. Noile orientări și cerințe au determinat pe de o parte .îmbunătățiri importante în foarte numeroasele sectoare supuse direct controlului maselor și — fapt extrem de important, de asemenea — au asigurat și asigură o puternică activizare a tuturor categoriilor de cetățeni, nu numai a celor cuprinși in echipe, de a-și exercita dreptul și îndatoririle ce ie revin ca participanți la actul deciziei în societatea noastră.în ultimii cinci ani s-a extins considerabil sfera de atribuții ale controlului oamenilor muncii, s-a lărgit componența echipelor de control, au crescut valoric indicii de reprezentativltate a acestuia in raport cu interesele și nevoile celor mai variate straturi și categorii ale populației. Ca atare, exercitarea controlului a devenit o practică curentă, o cale principială de exprimare a voinței maselor, un mod concret de realizare a democrației socialiste.Cuprinzînd multiple direcții de creștere a calității vieții democratice, a participării directe a maselor la conducerea societății, documentele ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării apropiatului Congres al partidului deschid perspective noi funcțiilor și finalităților controlului oamenilor muncii, afirmării acestuia ca pîrghie definitorie pentru exprimarea materială a capacității politice și organizatorice a tuturor oamenilor muncii, în frunte cu comuniștii, de a face din democrația socialistă mod de viață, practică revoluționară.
Conf. dr, Aculin CAZACU
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să gume toate domeniile de treație, întreaga activitate educativă!

Mesajul patriotic
al artei

Ion IRIMESCU 
maestru emerit al artei, 

președintele Uniunii artiștilor plastici

Artele, de orice natură ar fi ele, fie că este vorba de literatură, plastică sau muzică, sint. după cum bine este cunoscut, un produs spiritual al oamenilor, determinat intotdeauna de aspirațiile și de climatul ideologic al societății in care ele se nasc și se dezvoltă.Dacă mă refer la arta noastră plastică prezentă, ne dăm seama cu multă ușurință că ea este pătrunsă din je în ce mal mult de un autentic spirit civic, cu implicații directe in întreg procesul de dezvoltare și transformare a societății noastre, ce tinde mereu spre o lume mai bună și mai dreaptă.Noi, cei ce muncim, fecundînd mereu minunatul și inepuizabilul ogor al artelor, se impune să fim prezenți și permanent participanți la întregul efort creator al poporului nostru, dind expresie acelor fenomene noi care caracterizează astăzi drumul nostru spre progres, spre o viață nouă, a demnității umane.Numai purtind un mesaj patriotic, exprimat in înaltul înțeles al cuvintului, arta . noastră se va apropia mereu de oameni in totalitatea lor, devenind un bun spiritual al lor, de care nu se vor putea dispensa.Astăzi, mai mult ca oricind. trăim momente de nestăvilită însuflețire patriotică, cînd întregul nostru popor se pregătește să intîmpine cu un puternic elan creator Congresul al XII-lea, desohi- zător de noi drumuri spre viitorul luminoș ai patriei noastre.Programul revoluționar al acestui moment de o inaltă semnificație istorică imprimă artei noastre amprenta unor ginduri mărețe, precum și acele trăsături caracteristice, elevate pină transfigurare, ce-i definesc conținutul de la un adine umanism, legat nemijlocit de fenomenele majore ale vieții și ale activității tuturor oamenilor, ce cu avînt și abnegație muncesc cot la cot, pentru a ridica pe zi ce trece patria noastră la gradul cel mai înalt al civilizației.Aceasta este arta prezentului nostru, și această artă in plină dezvoltare va fi arta viitorului nostru.Sub imboldul cuvintelor tovarășului Nicolae Ceaușescu, exprimate cu diferite prilejuri, despre rolul artei noastre contemporane, ca factor determinant pentru înnobilarea și ridicarea spirituală in procesul de făurire a conștiinței omului nou, nouă, celor ce facem parte din obștea făuritorilor de frumos, ne revine, în spiritul unei mari răspunderi. datoria de a ne strădui. înaripați de cele mai înflăcărate sentimente patriotice, să realizăm opere de o incontestabilă valoare artistică, care să marcheze măreția epocii noastre de astăzi.Sintem conștienți că in noua noastră societate, bazată pe o inaltă etică si pe un. dezvoltat simț al datoriei față de colectivitatea in care trăim, artistul nu mai poate sta izolat de freamătul vieții, avînd chemarea de onoare de a milita pentru a răspunde înfăptuirii marilor comandamente sociale, in toate problemele legate de idealurile și năzuințele poporului nostru.

NOBILA MISIUNE CETĂȚENEASCĂ 
A ARTISTULUI CONTEMPORANMarele Forum al țării, Congresul al XII-lea al partidului, si ampla dezbatere a proiectelor sale , de directive au implicat, alături de celelalte categorii ale oamenilor muncii, și pe creatorii de frumos într-o analiză responsabilă a creației și a funcției lor social- artistice în viitor. Documentele Congresului Înscriu în programul de edificare a socialismului făurirea u- nei lumi mai bune, in care omul rămîne elementul central spre care converg toate activitățile. De aceea nu putem gindi o societate umană viitoare lipsită de activitatea și aportul activ al artiștilor în procesul de înnobilare spirituală a o- mului.Funcțiile și caracterele creației artistice nu au fost însă intotdeauna aceleași. Ele au evoluat de la o epocă la alta, de la o cultură la alta. în această evoluție. dreptul de a fi artist și cetățean nu a fost nici el întotdeauna același. Numai atunci cind artistul s-a apropiat, în mod liber și conștient de sine, și cu responsabilitate etică și socială. de natură și societate, punindu-și, prin artă, probleme umane majore sau de perspectivă a condițiilor de viată și de cultură) el și-a cucerit dreptul de a fi artist și cetățean liber. Sentimentul responsabilității. ideea că arta sa nu se adresează numai „ini- tiatilor", că ea trebuie să lege un dialog cu oamenii muncii, că are un drept în cetate și o înaltă funcție socială au devenit esențiale în societatea contemporană.Concepția și tezele oro- gramatice ale partidului nostru privind locul si rolul artei în dinamica societății pornesc de la înțelegerea relației dialectice între obiectivele societății socialiste multilateral dezvoltate și o creație care să se integreze și să participe la aceste obiective...De la început — snu- ne tovarășul Nicolae Ceaușescu — cind am vor-

bit de societatea socialistă multilateral dezvoltată, am atras atenția că trebuie să dezvoltăm nu numai baza materială, foarte importantă. dealtfel, ci toate celelalte compartimente ale societății, inclusiv activitatea de educație, cultură, conștiința socialistă, democrația. participarea maselor ia conducerea societății".în. condițiile socialismului, în țara noastră, arta se dezvoltă intr-un spirit larg democratic pentru . înfrumusețarea vieții, oamenilor, în același timp, oamenii simt că viața modernă înseamnă ceva mai.mult de- cit sporirea avuțiilor economice, că arta «?ste și' ea o componentă activă și permanentă a ei. Societatea socialistă, prin înaltul său umanism, a determinat pe artist să se desolidarizeze de tendințele antisociale. să renunțe la egocentrismul care-1 izola altădată in estetismul său, sau să-I debaraseze de inerția învăluitoare. Democratizarea artei a însemnat revenirea artiștilor în mijlocul oamenilor, propagarea ideilor despre viață in expresii plastice originale, dinamizarea unei creații eficiente și utile, convingătoare și ușor comunicabile. Așa se explică amploarea mișcării de amatori. numărul mare și divers al muzeelor, miile de opere ani și menta ră. ca lor de care centrează atentia privitorilor asupra ideilor si mesajelor conținute. Artă- industrie artă-arhitec- turâ, artă-nublicitate. industrial-design ș.a.m.d. au devenit frecvente în vocabularul nostru, ca o expresie concretă a extinderii relațiilor artistului cu diversele domenii ale realității.Expozițiile ultimilor ani, simbolizind într-cT sinteză creatoare avîtîtul spre artă și cultură, evidențiază creația ca expresie a conștiinței

realizate în ultimii destinate a orna- instituțiile de cultu- și ridicarea lucrări- artă monumentală.

umane, oglindind in operele prezentate etape istorice și sociale parcurs® de poporul roman sub îndrumarea încercatului și gloriosului partid comunist și a conducătorului său, figura luminoasă și patriotică, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Artistul a dobindit el însuși o înaltă funcție de educator, alături de experimentator. El urmărește să trezească în privitor o conștiință creatoare. Astfel, un nou tip de artist sa formează : artistul social, ariistul-cetățean, care participă direct la viața societății, artistul care integrează spiritual, creator si armonios arta sa în idealurile si aspirațiile populare. El are posibilitatea de a alege din ceea ce vede și cunoaște pentru a comunica sub forma imaginii artistice, unice și originale. Legătura sa cu publicul larg nu mai este o himeră. ci un fapt posibil și real. Prețuirea artei constă astfel nu numai în valoarea formei artistice sau in expresia ei artistică, ci în amprenta lăsată în conștiință, in de transfigurare nare.Opera de artă ______ _____dă patriei, cinstire faptelor de vitejie și eroilor apar- ținînd trecutului si prezentului, participă activ și eficace la formarea unui gust estetic receptiv la tot ce este nobil, etern, adevărat în spiritul uman. Opera de artă purifică pasiunile, impulsionează perfecționarea morală. Arta simbolizează o permanență asumîndu-si actualitatea, prezentul, sni- ritul epocii. Artistii.au devenit particinanți activi la opera de edificare a socialismului, ca cetățeni și creatori, animați de un Da- triotism luminat, înscriind operele lor in patrimoniul național, tezaur neprețuit al documentelor epocii noas- a și al pro- confruntă

de artist acea forță și emoțio-aduce Iau-

tre, al vieții spirituale oamenilor muncii blemelor care omenirea.
Mîrcea DEAC

O lucrare dramatică dedicată
luptei revoluționare a uteciștilortele cristalizări de conștiință revoluționară pe care le relevă. Dramaturgul este preocupat in cel mai înalt grad de explorarea umanismului, universului sufletesc al revoluționarilor. In atmosfera apăsătoare a unei întil-

„O șansă pentru fiecare"
de Radu F. ALEXANDRU, 
la Teatrul Foarte Mic

și in a- care se40 derecon- în con-

O piesă care-și ia subiectul din împrejurările luptei uteciștilofr pentru apărarea libertății și independenței în anii grei ai dictaturii fasciste. O piesă care fără a fi „documentară" are prestigiul frecventării acestei surse, căci atestă studiu! aplicat al faptelor și împrejurărilor concrete și care fără a se substitui datelor și realităților consemnate de istorie are funcția unei rememorări exacte și afective totodată. O piesă care, fără a aparține teatrului agitatoric, ci . mai degrabă celui de idei și psihologic, are un puternic ecou în conștiințe. Aceasta a fost opțiunea lui Dinu Sâraru pentru deschiderea Teatrului Foarte Mic, in aceste zile in care întreaga țară omagiază Congresul al XII-lea al partidului cest an in împlinesc ani de la stituirea,di ții de ilegalitate, a Uniunii Tineretului Comunist, in conducerea căreia a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu. „Considerăm că avem datoria să păstrăm trează în Conștiința generației tinere și viitoare amintirea gesturilor eroice, patriotice ale comuniștilor care au luptat pentru România de azi, in condițiile tragice si incă puțin cunoscute, din păcate, ale ilegalității". Sub semnul acestei responsabilități morale față de făuritorii istoriei României socialiste vede lumina rampei noua piesă românească : „O șansă pentru fiecare", de Radu F. Alexandru.Avînd ea punct de pornire situațiile limită ale ‘mplicării hotarite in' acțiunea revoluționară și asumării sacrificiului suprem în numele ei, piesa lui Radu F. Alexandru te reține prin realismul și bogăția sa psihologică, prin finețea relațiilor, prin interesan-
în întreaga țară, manifestări cultural - educative

Tabăra de creațieOla" din comuna ghita, și-a reluat, mergătoare marelui forum al comuniștilor, activitatea.în rîndul c_: _ __ ___________ ______harghiteni — sculptori in lemn, fierari, ceramiști, țesătoare și brodeze — care și-au dat întilnire aici, in dorința fierbinte de a adăuga luminosului buchet de realizări cu care întregul nostru popor întîm- pină Congresul al XII-lea al partidului faptele și gindurile lor cele mai frumoase exprimate in creații puternic ancorate in realitățile construcției noastre socialiste.— Am deschis această nouă ediție a taberei,— ne spune tovarășul Zold Lajos, directorul taberei — in ideea de a traduce în fapte însuflețitoarele îndemnuri adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu tuturor artiștilor profesioniști și amatori, de a crea opere inspirate din realitățile zilelor noastre, de a păstra și a duce mai departe marile tradiții ale poporului. (I.D. Kiss).

consacrate Congresului
„Priete-Lăzarea, județul Harin aceste zile pre-Animație deosebităcelor 80 de creatori populari

zentat de secția română, In regia lui Iulian Vișa. și un altul, intitulat ..Acum și aici", al secției germane, in regia lui Christian Maurer.Ambele recitaluri vor fi prezentate alternativ de cele două secții la cluburile muncitorești „Independența", ,„7 Noiembrie" și C.F.R>. la Casa de cultură a sindicatelor, Casa de cultură a tinesptului și Casa de cultură ca și la căminul Sibiu. Tovarășul teatrului sibian.„Poemul țării mele" și „Acum și aici" vor fi integrale in spectacolul festiv organizat in cinstea Congresului al XII-lea. spectacol care va avea iembrie la Casa de din Sibiu. (Nicolae

ultura a tineretului și a studenților din Sibiu, cultural din Turnișor — Pamfil Matei, directorul ne-a spus că recitalurile
loc in ziua de 21 no- culturâ a sindicatelor Brujan).

„Poemul țârii mele".Teatrul daStat din Sibiu înscrie pe afișul manifestărilor sale din perioada 15—25 noiembrie două recitaluri de poezie patriotică : unul sub genericul „Poemul țării mele", pre-

„Minunata 
reștiufui". In Congres al partidului. Muzeul de istorie ai municipiului București organizează o amplă suită de manifestări politice, științifice și cultural-educative. Sint evocate — sub genericul „Minunata cetate a Bucu- reștiului", „Pagini de istorie bucureșteană" etc — momente ale trecutului ce pun

cetate a Bucu-cinstea apropiatului

• •
(Urmare din pag. I)

Un viguros imn muncii
si partidului

in relief rolul important jucat de București în lupta pentru împlinirea aspirațiilor fundamentale ale poporului român, marile împliniri din anii socialismului, cu deosebire din ultimele cincinale. grandioasele perspective deschise dezvoltării social-economice și înfloririi edilitare a Capitalei de către documentele Congresului al XII-lea. (Silviu Achim).Simpozion. Facultatea de istorie- filozofie a Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca a găzduit un simpozion dedicat prezentării activității revoluționare neobosite a secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în perioada anilor 1930—1945 in mișcarea revoluționară și democratică a tineretului din țara noastră, a clasei muncitoare. Cercetători, cadre didactice, studenți au vorbit despre rolul tovarășului Nicolae Ceaușescu în procesul de reorganizare a Uniunii Tineretului Comunist. ralierea studențimii cu vederi democratice la dezideratele forțelor progresiste etc. în final s-au relevat politica partidului și statului nostru socialist in domeniul educației și al invățămîntului, în etapa actuală, condițiile create pentru afirmarea social-politicâ a generației tinere. (Alexandru Mureșan),.

niri conspirative, la a cărei tensiune contribuie și — „spațiul închis" — sentimentul de recluzie și urmărire și emoția revederii dintre mai vechi tovarăși și nota de intransigență vecină cu fanatismul ori cea de suspiciune introdusă de un nou venit — Radu F. Alexandru realizează șase portrete de ilegaliști dinți e care cel1 puțin patru au relief și distinctă personalitate. Nu lipsesc nici omeneștile umbre ce dau fermitate și autenticitate contururilor și mai ales perspec-'' tiva de adincime rezultată din sugestiile privind biografia, mentalitățile, disponibilitățile temperamentale și sufletești ale fiecăruia. Personajele se definesc printr-o confruntare cu un dușman puternic, un înalt funcționar al Siguranței statului, care își apără destul de elocvent punctul de . vedere, „justețea" cruzimii represive, care le flutură prin fața ochilor o falsă perspectivă a salvării ; un tip care negociază viclean și subtil prețul trădării. Personajele se definesc pe diverse treote,’ in diverse momente : in fața misiunii de luptă, în fața suferinței detenției, in fața perspectivei iluzorii a supraviețuirii, in fața morții, in fața adevăratei lor șanse, a singurei șanse pentru fiecare dintre ei care este moartea demnă și eroică. Căci dimensiunea temporală și devenirea legată de ea sint prezente evident chiar din primul „act" al piesei. Pe de o parte Alin, Anca, Elena, Matei și Dan sint legați de o mai veche prietenie, ceea ce fără a leștirbi din fermitate ii face mai comprehensivi unii cu alții și mai plini de încredere reciprocă. Pe de altă parte, ei sint legați de o experiență de luptă care a cunoscut și accidentul tragic sau eșecul — urmate de torturile Siguranței și tero- rile închisorilor. 'O experiență care a lăsat urme. Sergiu, . fixat parcă afectiv iremediabil în trecut (vorbește la prezent despre soția și copilul dispăruți), acționează cu o in- dirjire, fermitate ce pot părea deopotrivă hrănite de crez, dar și de un automatism al urii și disperării. Pentru Anca, poate unul dintre cele mai interesante și tulburătoare personaje de revoluționari din literatura noastră, experiența are o Valoare cu mult mai adîncă. Ea nu renunță la lupta revoluționară (cum o judecă

la un moment dat, teribil de aspru, tovarășii ei), ci simte nevoia unor acțiuni mai vigilente, mai bine cumpănite, care să evite într-un grad mai mare greșelile de calcul, care să dea o șansă in plus celei ce de puțină vreme e mama unui copil, să-l pună in secu- ■ ritate măcar pe acesta. în acest sens,. ea refuză să mai fie o executantă pasivă, neavizată pe deplin și își cere dreptul de a examina miza riscului. Maternitatea o face vulnerabilă, dar o ridică totodată la rangul celei mai înalte lucidități și vigilențe revoluționare. Și tocmai această calitate a conștiinței eroinei conferă, in final, sacrificiului ei (perfectă deliberare și tulburătoare renunțare tragică) supremă frumusețe. Dealtfel, întregul por . tret colectiv al ce- i lor șase ilegaliști e scăldat în lumina credinței, a credinței in necesitatea și luptei. ; angajări de supremă Construiți semnul devenirii, oamenii atit ■ de complecși din „O șansă pentru fiecare" se ridică in fața noastră la demnitatea unor eroi. ConVingă- Piesa cucerește, prin naturalețea, cu care acești oameni care cunosc și grija, și teama, și spaima, și ezitarea, și „cogito ergo sum" și „dubito ergo cogito" și speranța absurdă . și luciditatea amară, devin eroi, sub imperiul credinței, asumîndu-și unica șansă a morții demne, care va germina idealurile și forța de muncă a urmașilor.Spectacolul inaugural al Teatrului Foarte Mic, în regia lui Silviu Pur- cărete și in scenografia expresiv dramatică, inspirată, a Doinei Spi- țcru, fructifică excelent propunerile piesei. Urmărim o montare de sugestivă simplitate (căreia nu-i lipsește prea mult pentru a fi desăvir- șită). în care actorii, adaptîndu-și, fără efort vizibil, mijloacele' de expresie la .exigențele scenei centrale, creează —1 pe urmele dramaturgului — stări puternice, copleșitoare, dau autenticitate și nerv confruntărilor și tensiunilor, dau forță de șoc confesiunilor și exploziilor nervoase și afective și greutate tăcerilor. Nota comună a jocului lui Carmen Galin, Magda Popovici, Nicolae Iliescu, Mihai Dinvale. Petre Moraru, Vistrian Roman, Mitică Popescu și Papii Panduru -este spiritul de echipă, adecvarea, firescul, orchestrarea subtilă. trăirea interioară a partiturilor, credința în adevărul personajelor și mesajul piesei. Am dori să remarcăm în > mod deosebit pentru modul în care incarnează momentele de cumpănă tragică, de reflecție, ori efortul stabilirii dialogului, pentru forța fragilității sale, arta contrastelor și poate mai presus de orice inteligenta jocului, pe Carmen Galin, iar pentru discreția mijloacelor lor foarte variate, .probînd o elevată maturitate profesională, pe Nicolae Iliescu, Mitică Popescu și Mihai Dinvale.Ne bucură că inaugurarea Teatrului Foarte Mic, cu un spectacol de puternică angajare politică și revoluționară, înseamnă și un' succes de căutare și expresivitate artistică.

tori, emoționanți. interesează tocmai firescul reflectării

i sensul a uneinoblețe, sub

Natalia STANCU

Se pot număra pe marile platforme muncitorești bucureștene mii de melomani, mii de iubitori, de prieteni ai muzicii ; fie că sint membri ai formațiilor artistice, fie că sint ascultători, spectatori. „Prietenii muzicii" de pe platforma industrială „23, August", de la „Grivița roșie", de la casele de cultură municipale, prieteni ai muzicii prezenți la toate manifestările artistice. „Timp de a- proape un deceniu — spunea muzicologul Petre Brâncuși, președintele Uniunii compozitorilor, pre- fatînd un recent concert coral închinat Congresului al XII-lea desfășurarea susținută a acțiunilor de educație muzicală organizate de Uniunea compozitorilor și muzicologilor in colaborare cu marile centre muncitorești ale platformelor industriale bucureștene sub forma cercurilor de «Prieteni al muzicii» a de-

învenit un obiectiv important al vieții noastre culturale".„Rolul corului viața întreprinderii"așa s-a numit concer- tul-simpozion închinat Congresului al XII-lea desfășurat in aceste zile la marea întreprindere bucureșteană „Semănătoarea". Pe a- ceeași scenă : artiști amatori, artiști profesioniști. S-a ascultat cu emoție corul I.M.A.S. dirijat de ~ formație Festivalului „Cintarea ediția a Il-a. De la „Cîntecul chinat muncitorilor de pe această platformă, de către compozitorul Emil Lerescu, la cin- tecul „în steagul țării foșnesc milenii" de C. Romașcanu. la „Odă lui Mihai Viteazul" de Radu Paladi. au fost clare de de i nor inspirate compoziții. Printre coriști : Mindru Mihai. Stato- vici Cezar, Dumitrescu

C. Marcu, laureată a național României"uzinei" in

: dragostea lormuzică, bucuria a da viață u-

Rodrlgo, Motoc I., clțl- va din cei 100 de membri ai acestui ansamblu coral muncitoresc. Apoi au concertat două formații te :MUS" rului rumbescu"Gh. Oprea (in program lucrări de Iovan Mi- clea. Irina Odăgescu- Țuțuianu, V. Iliuț, V. Grefiens, Alexandru Pașcanu) și corul ansamblului artistic „Rapsodia Română*- dirijat de Anatol Go- reaev-Soroceanu (compoziții de Florin Comișel. L. Profeta, D. D. Botez. G. Vancu, Radu Paladi). Pagini închinate Congresului al XII-lea — „Partid, lumina tinereții", „Partidul s-a născut odată cu primăvara", „Te vom urma partid iubit" ; un concert-dialog intre muncitorii platformei bucureștene

profesionis- corul „Gaudea- al Conservato- „Ciprian Po- dirijat de

și compozitori.
Smaranda 
OTEANU

faptei tale, pentru a le afla lingă umărul tău umărul lor, lingă gindul tău, gindul lor. Sa modelezi cu migală, cu răbdare in acea zonă atit de delicată a sufletului omenesc, să știi să duci convingerile proprii căti'e conștiințele celorlalți și să-i determini să și le asume.Există asemenea oameni? Există ! Și incă foarte mulți. Pretutindeni. Unde nu i-am intilnit ? Din bazinul carbonifer al Rovina- rilor pină la Canalul Du- nârea-Marea Neagră, din satele Bărăganului pină in satele Maramureșului. Nu există practic colectiv de muncă inlăuntrul căruia să nu se distingă oameni cu calități politice, prpfesioha- le și morale excepționale, oameni care, in cuprinsul unei activități (numărind un număr mai mare sau mai mic de ani) au făcut dovada unei impresionante solidarități cu semenii, a acelei nobile aptitudini de a te dedica nu doar propriei deveniri, ci și devenirii altora.Cu cită bucurie și recunoștință se rostesc mai tinerii despre ajutorul profesional și uman pe care l-au primit din partea unor mai virstnici tovarăși de muncă. Acest ajutor nu poate fi cu adevărat real dacă se întemeiază pe o falsă generozitate, pe o falsă înțelegere. Și mai există și dintre cei care își transformă viața într-un fel de eternă „campanie electorală", de-

dicâtă culegerii de simpatii cu orice preț. Renunțind la principii, la exigență pentru a-și asigura, vai 1, o efemeră popularitate. A fi intransigent nu înseamnă cîtuși de puțin a intoarce fața de la omenesc. Nu în- tîmplător, dealtfel mai tîr- ziu, cind au ajuns la ma-

supun, firesc, tact, răbdare, suplețe in relațiile oameni și, mai presus toate, presupun ca t care cere celorlalți manifeste corect in muncă și viață să o facă el primul.Este ceea ce fac comuniștii. .Ei se află mereu acolo unde se dau bătălii bo

dintre > de aceia să se

Asemenea oameni există
la noi pretutindeni

turitate și la confruntări nemijlocite cu viața, tinerii își amintesc cu stimă de profesorii cei mai exigenți, cei mai drastici. Nu intim- plător,' cînd discuți cu buni meseriași aceștia evocă, de asemenea, cu mare stimă pe maiștrii lor care nu au ocolit, cind a fost cazul, cu- vîntul răspicat ; care au știut să nu ierte nici măcar mici greșeli, conștienți că numai astfel pot fi preîn- tîmpinate altele mai mari. (O familie nu se va întări nicicind printr-un șir ne- sfirșit de concesii reciproce, ci. dimpotrivă, printr-o exigență firească a fiecărui membru al său față de ceilalți, prin raportarea la criterii ferme, la principii de la care abaterea nu este îngăduită). Toate acestea pre-

pro-* mani- maxi-tărîtoare pentru afirmarea noului, pentru cauza greșului. Ei știu să feste o receDtivitate mă față de cerințele realeale producției, aie vieții. Ei știu că perfecționarea profesională și morală nu se realizează o dată pentru totdeauna, ci se înscrie intr-un proces continuu. Ce- rîndu-le altora, ei știu să-și ceară in primul rînd lor. Ei știu să subordoneze, fără ostentație, interesele proprii intereselor generale ale colectivității. Iar atunci cînd — printr-un efort colectiv tn cadrul căruia au avut a- desea rolul hotărîtor — se ajunge la momentul izbîn- zii, ei știu să se integreze natural în rîndul autorilor acestei izbinzi, să nu caute

cu orice preț laurii pentru propria persoană.Fiecare om este într-un fel profesor. pentru ceilalți ; de la fiecare se poate învăța cite ceva. Iar comuniștii, cei mai înaintați dintre oameni, știu acest lucru. Ca alții să poată in- vâța de Ia ei. ei au convingerea că trebuie să in-' vețe mereu de la alții. Odată stabilit acest adevăr de conduită, cuvintul lor, îndemnul lor, povața lor, a- jutorul pe care il dau celorlalți se vor' înfățișa într-o firească lumină, vor avea acea fascinantă notă de omenesc. Am cunoscut mulți oameni, mulți comuniști a căror viață, ale căror fapte sint demne de memoria timpului. La ’ toți am intilnit. pe' lingă atîtea altele, și calitățile enunțate mai sus. asupra cărora mi-am propus să reflectez în rîndurile de față. Toți m-au impresionat prin conștiința necesității de a solidariza la o participare conștientă pe tovarășii lor de muncă. La a suda colective puternice în care nici o energie să nti se risipească și a veni, atunci cînd este cazul, cu cuvintul și cu fapta în sprijinul celor ce, dintr-un motiv sau altul, erau in situația de a traversa momente de ezitare, de insuficientă mobilizare In muncă. Exemplul lor . constituindu-se, astfel, tn- tr-o veritabilă forță morală, intr-un concret îndemn la acțiune, la faptă durabilă.

Premiera pe micul ecran:

URCUȘUL"Cu un subiect pasio
nant. scrisă bine, ner
vos. bogată in situații 
pline de dramatism, cu 
personaje închegate, 
citeva memorabile, 
piesa lui Cristian Mun- 
teanu (premieră TV) 
este un omagiu adus 
dirzeniei si perseve
rentei, nobleței sufle
tești și 
pasiunii 
părarea 
dreptății 
flori ale 
temporane ce cresc din 
belșug în marile colec
tivități muncitorești, in 
lumea șantierelor tării 
noastre' de azi. acolo 
unde te 
tălii cu 
cu ceea 
chit și 
firea omului, urme ale 
unor vechi șau noi 
mentalități negative.

Acea, floare gingașă 
șt ciudată tn felul său, 
Anca, eroina piesei, 
vine pe șantier, in mij
locul oamenilor, spre 
a-și găsi o familie, 
pentru a se bucura de 
căldura vieții si 
țelegeri.i umane, 
rită „să ia totul 
început", deși ea

generozității,' 
aprige in a- 
adevărului, a

— adevărate 
omeniei con-

dau grele bă- 
natura. dar și 
ce este înve- 
îndărătnic în

a în- 
ho fa
de la 
însăși

este abia la început, la 
virsta. cum se spune, 
a marilor- elanuri și 
speranțe. Ivită pe un 
mare șantier, după ce 
trecuse , printr-o area 
probă de nedreptate, 
dovadă a răutății care 
mai poate izbi suflete
le neprevenite. aceas
tă fată ' 
ditoare, 
tică. cu 
ță de 
util". care să placă oa
menilor din jur. deți
ne, aproape fără să 
știe. o mare putere : 
aceea de a-i face 
toți ceilalți. — oameni 
in toată firea, meșteri 
vestiti sau tineri — să 
se definească pe 
înșiși, să se arate 
cum sint, buni, 
neroși. egoiști, 
truiști. interesați 
dezinteresați, cu sufle
tul frumos, nobil sau, 
din contră, urit, mes
chin. in pofida price
perii.. a măiestriei pro
fesionale. Aceasta ni 
s-a părut calitatea 
principală a piesei și 
a eroinei : forța neo- 
'bișnuită dar fără nimic 
ostentativ cu care pune 
oamenii să se priveas-

frumoasă, gîn- 
ușor enigma- 

o mare dorin- 
,,a face ceva

7>e
ei 

așa ceai- 
sau

că pe ei înșiși, ca In
tr-o oglindă cristalină, 
văzîndu-și acolo lumi
nile și umbrele conști
inței lor. Anca, eroina 
piesei, este o aseme
nea oglindă fără pată 
în care ceilalți, privin- 
du-se, se redescoperă 
ori se descoperă : nu 
fiecare atit de bun pe 
cit credea, insă toti 
laolaltă — o lume ca
pabilă să stăvilească 
orice nedreptate sau 
neadevăr, să recunoas
că cinstea, frumusețea 
și să le acorde pre
țuirea pe care ele o 
merită. Aceasta este 
lumea noastră munci
torească. o lume căreia 
dramaturgul i-a de
dicat lucrarea sa : o 
piesă frumoasă, emo
ționantă. foarte bine 
jucată, dar cu o men
țiune specială pentru

o 
și 
e- 
de

interpretarea de 
mare prospețime 
caldă naturalețe a 
roinet principale
către foarte tînăra Rodiră Negrea. Feliei-
țări.

M. COSTEA

I
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Sosirea unor delegații de peste hotare
la Congresul al XII-lea al P.C.R între Republica Socialistă România și Saint lucia

Cronica
Tn Capitală au sosit, miercuri, delegații ale unor partide comuniste, muncitorești și progresiste care vor participa la lucrările celui de-al XII- lea Congres al partidului.

Delegația Partidului Fron
tul de Eliberare din Mozam- biC (FRELIMO), condusă de Alberto Cassimo, membru al Comitetului Central al partidului, ministrul muncii.

Delegația Partidului Co
munist din Bangladesh, con* dusă de Nurul Islam, sderetar al Comitetului Central, președinte al Or-

ganizației de tineret a Partidului Comunist din Bangladesh.
Delegația Partidului Na

țional din Bangladesh, con~ dusă de Mohammad Ismail, vicepreședinte al Comitetului Național Executiv al partidului.
Delegația Partidului Liber

tății din Sri Lanka, condusă de Ratr.asiri Wikramanayaka, secretar general al partidului.
Delegația Partidului Na

țional Unit din Sri Lanka, condusă de dr. Hector Alahakoon, membru al Comitetului Executiv al partidului.

Delegația Partidului Pro
gresist al Oamenilor Muncii 
A.K.E.L. din Cipru, c0ndU6a de Hristos Betas, membru al Biroului Politic al C.C. al partidului.

Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Saint Lucia, în dorința de a dezvolta relațiile de prietenie și colaborare intre popoarele și țările lor, au hotărît să stabilească relații diplomatice, la nivel de ambasadă, incepind cu dată de 1 noiembrie 1979. fără a acredita. în acest stadiu, ambasadori rezldenti.

Cele două guverne își exprimă convingerea că stabilirea relațiilor diplomatice va contribui la promovarea legăturilor dintre popoarele și țările noastre, în interesul reciproc, al menținerii păcii și colaborării internaționale.
★La sosire, delegațiile au fost salutate de tovarășii Emil Drăgănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. Mihai G.ere, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Angelo Miculescu și Ghizela Vass, membri ai C.C. al P.C.R., Pantelimon Gă- vănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., de alți activiști de partid.. , (Agerpres)

încheierea „Zilelor culturii sovietice**
Primire la C.C. al P.C.R

O îndatorire de cea mai mare însemnătate

URGENTAREA LIVRĂRII PRODUSELOR AGRICOLE
LA FONDUL DE STAT

IALOMIȚAîn unitățile agricole de stat șl cooperatiste din județul Ialomița, una din zonele mari producătoare de porumb, continuă recoltarea, transportul și livrarea porumbului la fondul de stat. La ora actuală, in județ mai sînt de recoltat 11 000 hectare cu porumb, din cele 180 000 hectare culti- ; ite în acest an, și de transportat de * î cimp peste 100 000 de tone. Pen-. ,.țu mobilizarea tuturor forțelor existente din satele ialomițene, activiștii comitetului județean de partid, împreună cu organele locale de partid și de stat, acționează cu energie în vederea întrajutorării unităților rămase în urmă. Cele mai mari suprafețe cu porumb nerecoltat se află la întreprinderile agricole de stat Ivănești, Jegălia, Drumul Subșiri, Bărăganul, Grădiștea, Lehliu și Mircea Vodă, unde in ajutorul mecanizatorilor și lucrătorilor au fost mobilizați peste 40 000 de cooperatori, funcționari din municipii și orașe, lucrători din comerț, militari și elevi. în vederea încheierii grabnice a campaniei de toamnă și livrării neîntîr- ziate a tuturor cantităților de porumb prevăzute atît la fondul de stat, cit și la F.N.C., s-au stabilit măsuri concrete, pe consilii unice agroindustriale, unități și ferme. Astfel, porumbul se transportă la bazele volante cele mai apropiate, în așa fel încît fiecare camion să execute cite 4 drumuri, iar tractoarele cu remorci cite 3 în fiecare zi. La fondul de stat rămas de livrat la F.N.C. — peste titățile stabilite.La transportul . concentrate, în aceste zile, însemnate capacități capabile să ducă la bazele de recepție și F.N.C. peste 25 000 de tone in 10 ore. Se înțelege că în unitățile agricole unde nu s-a lucrat din zori și pînă noaptea cînd timpul a fost bun, acum trebuie să se facă eforturi suplimentare, pentru a se stringe și transporta mai repede recolta. Dar acolo unde munca a fost

au mai95 000 tone, iar jumătate din can-porumbului sînt

bine organizată, campania de recoltare a porumbului a fost încheiată, iar acum se transportă cantități suplimentare la fondul de stat. Este cazul cooperativelor agricole din Grin- du, Munteni Buzău, Sărățeni, Colelia, Rovine, Reviga, Gheorghe Doja, Ba- ■ laciu, Dragoș Vodă, Vîlcelele, Dor Mărunt, Cosîmbești, Mărculești, Gim- bășani, Cioroaica, Constantin Brinco- veanu, Perișoru și altele, membrii acestora angajindu-se ca. în cinstea Congresului al XII-lea al P.C.R., să livreze însemnate cantități de porumb peste sarcinile contractuale. în unitățile amintite, pe lingă mijloacele de transport auto, s-au folosit și atelajele, care in județul Ialomița au o capacitate zilnică de peste 3 000 tone.Deși comandamentul județean pentru agricultură a stabilit măsurile ce trebuie întreprinse pentru urgentarea transportului la bazele de recepție și F.N.C., în unele consilii unice agroindustriale se află pe cîmp, așezate în grămezi, mari cantități de porumb. Astfel, în unitățile din consiliile agroindustriale Nicolae Bălcescu se află pe cimp 4 000 tone porumb ; Jegălia — 3 800 tone, Ciochina — 3 600 tone și Bogdana — 3 000 tone. O serie de cooperative agricole mai au de livrat însemnate cantități de porumb la fondul de stat și F.N.C., și anume: Crăcani — 2 000 tone, Traianu — 1 500 tone, Iazu — 1 000 tone,Borcea I — 1 000 tone, Săveni — 1 500 tone, Sudiți — 1000Unirea — 1 000 1 500 tone, Rași dușelu — 1 000 600 tone, Mihai Iată de ce organele locale de partid și de stat și conducerile acestor unități agricole trebuie să întreprindă urgent acțiuni energice pentru mobilizarea la transportul și depozitarea întregii recolte de porumb a tuturor mijloacelor mecanice și a forței de muncă de la sate. Justificările de genul că mijloacele de transport au fost insuficiente nu pot fi acceptate. Acolo unde s-a muncit cu chibzuință și mijloacele de transport au fost folosite cu randament maxim, acum

suprafețele cultivate cu porumb slnt eliberate de coceni și arate.Vremea s-a îmbunătățit din nou — sînt zile de adevărată primăvară. în unitățile agricole din județul lalo- mița se acționează ferm pentru a se 'încheia transportul porumbului și livrarea tuturor’ cantităților prevăzute la fondul de stat. (Mihai Vișoiu).
CONSTANȚA

La cimp mai
(Urmare din pag. I)doar 2 371 000 hectare, reprezentînd 53 la sută din prevederile de plan. Cele mai mari restanțe se semnalează in județele Ialomița, unde au fost arate numai 25 la sută din suprafețele prevăzute, Timiș — 30 la sută, Brăila — 35 la sută, Ilfov și Teleorman — 40 la sută, Dolj — 43 la sută. Aceste rămineri în urmă nu sînt cu nimic justificate ; ele se da- toresc neajunsurilor în organizarea activității, slabei preocupări a conducerilor de unități agricole și stațiunilor de mecanizare pentru folosirea la Întreaga capacitate a tractoarelor, întruclt timpul este foarte Înaintat, iar condițiile meteorologice se poț înrăutăți, este imperios necesar ca toate tractoarele de care dispune fiecare județ să fie folosite din plin, lucrindu-se in două schimburi. Esențial este ca munca la arături să fie organizată in formații mari de 10—15 tractoare, care să lucreze grupat, sub

tone, tone, Dragalina — — 1 000 tone, Bor- tone, Vlad Țepeș — Viteazu — 500 tone.

e de lucru!conducerea directă a specialiștilor, să se asigure mecanizatorilor hrană caldă și asistența tehnică necesara, astfel ca defecțiunile la tractoare să fie înlăturate operativ.întreaga activitate din aceste zile pentru a strînge și pune la adăpost întreaga recoltă, pentru a așeza pe o temelie puternică recolta viitoare trebuie să se desfășoare sub conducerea directă a organelor și organizațiilor de partid, chemate să sprijine consiliile unice agroindustriale, conducerile unităților agricole in folosirea din plin a mijloacelor mecanice, să mobilizeze pe toți cooperatorii și mecanizatorii, pe toți locuitorii satelor la efectuarea în ritm intens a acestor lucrări. încheierea recoltării, transportului și a livrării produselor la fondul de stat, grăbirea arăturilor de toamnă' vor constitui cel mai frumos și înălțător omagiu adus Congresului al XII-lea ai partidului de oamenii muncii din agricultură.

In județul Constanța au fost livrate la fondul de stat 78 la sută din cantitățile prevăzute de porumb, iar la fabricile de nutrețuri combinate — 60 la sută din plan. Livrarea porumbului la fondul de stat și la fabricile de nutrețuri combinate este legată nemijlocit de încheierea recoltării și intensificarea transportului. Or, chiar și la această dată, în multe unități agricole din județul Constanța se află pe cîmp mari cantități de porumb. Astfel, mai este de cules porumbul de pe o suprafață totală de 15 000 hectare și de transportat 118 000 tone, cea mai mare parte din această cantitate aflîndu-se in intreprinderiie agricole de stat. De ce și la această dată este mult porumb pe cimp ?întîrzierea recoltatului se datoreș- te deselor defecțiuni înregistrate la combine, acolo unde conducerile S.M.A. n-au acordat atenția cuvenită pregătirii lor din timp pentru campanie, neajunsurilor in* aprovizionarea cu piese de schimb. De pildă, în unitățile din raza consiliului agroindustrial Cogealac s-a lucrat deseori cu jumătate din viteza planificată. Trebuie arătat apoi că mijloacele de transport au fost utilizate cu randament scăzut, în cele mai bune cazuri, efectuindu-se doar cite două-trei drumuri zilnic, în loc de patru-cinci cite se puteau face.Analizînd această situație, comandamentul județean pentru agricultură, intrunit in ziua de 14 noiembrie, a stabilit noi măsuri care să ducă la terminarea recoltatului pe ultimele suprafețe și transportul din cîmp al tuturor produselor pînă la sfirșitul acestei săptămîni. Astfel, pentru unitățile rămase în urmă din cadrul consiliilor agroindustriale Mihai Viteazul și Cogealac, situate in nord, au fost aduse combine din județul Tulcea, iar in consiliile agricole To- praisar, Negru Vodă, Chirnogeni și Mircea Vodă au fost concentrate mijloacele mecanice de recoltat rămase disponibile" de la unitățile care au încheiat lucrarea. Pentru a se intensifica livrarea porumbului la fondul de stat au fost suplimentate mijloacele de transport, ajungindu-se la o capacitate zilnică de 26 000 tone, față de 10 000 tone cit era pină în prezent. De asemenea, s-au repartizat mijloace mecanice de încărcat, lucrare la care participă și un mare număr de oameni ai muncii din instituții și întreprinderile din orașe. Se apreciază că in 4 zile bune de lucru întreaga recoltă existentă in cimp va fi depozitată în -magazii, creîndu-se astfel front de lucru ca pină în ziua de 24 noiembrie a. c. să se încheie și arăturile de toamnă pe cele 130 000 hectare care au mai rămas de arat. (George Mihăescu).

Tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit, miercuri, delegația culturală sovietică, condusă de N. I. Mohov, junct al ministrului' culturii U.R.S.S.. aflată în țara noastră ocazia manifestărilor culturale prilejuite de cea de-a 62-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.în timpul convorbirii au fost examinate aspecte privind colaborarea în domeniul culturii și artei dintre cele două țări. S-a apreciat succesul de care s-au bucurat „Zilele culturii sovietice” in România, ca și „Zilele culturii românești” în Uniunea vietică — acțiuni ce se înscriu
★Miercuri s-au încheiat „Zilele turii sovietice”, manifestare organizată sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste, cu prilejul celei de-a 62-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Cu acest prilej, pe scena Operei Române a avut loc un spectacol de gală, susținut de Ansamblul, de dansuri populare din R.S.S. Gruzină, unul dintre cele mai valoroase colective de acest fel din U.R.S.S. Aplauze îndelungi au răsplătit talentul artiștilor oaspeți, originalitatea dansurilor inspirate din viața și- tradițiile poporului gruzin, frumusețea costumelor, montarea plină de măiestrie.La spectacol au asistat Suzana Gâdea, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, personalități ale vieții culturalrartis- tice bucureștene, un numeros public.Au fosț prezenți N. I. Mohov, adjunct al ministrului culturii al
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al 
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nicui-

cadrul relațiilor de prietenie și colaborare dintre P.C.R. și P.C.U.S., Republica Socialistă România și U.R.S.S., dintre cele două popoare vecine. A fost exprimată dorința comună de a se dezvolta și mai mult în viitor schimburile culturale de toate felurile, în interesul mai bunei cunoașteri reciproce a valorilor spirituale, al întăririi prieteniei româno- sovietice.La intrevedere, care s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, tovărășească, au luat parte Suzana Gâdea, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, precum și V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.
★U.R.S.S., conducătorul delegației culturale sovietice care ne vizitează țara, și membrii delegației.Au asistat, de asemenea, V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, membri ai corpului diplomatic.în alocuțiunile rostite la festivitatea de închidere, Corneliu _Fînățeanu, director artistic al Irina Kupcenko, Academic de Stat gov“ din Moscova, tribuția manifestărilor organizate în țara noastră cu prilejul „Zilelor culturii sovietice”, ca și a celor desfășurate in Uniunea Sovietică, în cadrul „Zilelor culturii românești”, la îmbogățirea și adincirea cunoașterii reciproce a valorilor spirituale create de poporul român și popoarele sovietice, la întărirea prieteniei și colaborării multilaterale dintre România și U.R.S.S.

Sub egida Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie și a Academiei Republicii Socialiste România, miercuri s-a desfășurat în Capitală întîlnirea de lucru cu tema „Probleme actuale ale creșterii eficienței activității de prognozare pe termen lung a dezvoltării științei și tehnologiei”, manifestare dedicată celui de-al XII-lea Congres al P.C.R.Comunicările și dezbaterile au subliniat dezvoltarea impetuoasă pe care o cunoaște știința și tehnologia, rolul hotărîtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu în stimularea puternică a gindirii științifice creatoare românești și legarea ei tot mai strîns de cerințele complexe ale progresului societății noastre socialiste, contribuția valoroasă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu la perfecționarea, conducerea și in-
I
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PROGRAMUL 1

Operei Române, și actriță la Teatrul „Evgheni Vahtan- au evidențiat con-

(Agerpres)

9.00 Teleșcoală
10,uu Noi, femeile ! (reluare). în cinstea 

marelui forum al comuniștilor. 
Angajare totală — înaltă respon
sabilitate

10.30 Muzică populară
10.40 Eroismul cel de toate zilele
11.00 Telex
11.10 închiderea programului
16,00 Telex
16.05 Teleșcoală
16.40 Curs de limba franceză (începă

tori)
17,00 Vis și flacără. Lupta revoluționară 

a poporului român oglindită în 
creația de operă și balet

18.00 Arc peste timp 1976—1965. Ritmu
rile noastre

18.30 Revista sociaj-politică TV o Cărți 
și idei : din gindlrea social-poli- 
tică a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu. Volumul „Bună
starea poporului — obiectivul" su
prem al politicii P.C.R." • Con
gresul al XII-lea al P.C.R. și dez
voltarea armonioasă a Întregii so- 
cletătl

18,50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19,20 Bilanț rodnic în întrecerea 

listă
19,35 La zi în agricultură
19,45 Congresului — gind și faptă 

niște. Tinerețea noastră la 
mea acestui timp eroic

20,15 Omagiu — spectacol dedicat Con
gresului al XII-lea al Partidului

soda-

comu- 
înălțl-

Portretul în pictura și sculptura
contemporană sovietică• _ V

vremeaacest titlu, Muzeului al în de Republicii România, o expozi- contempo-

drumarea activității de creație teh- nico-științifică.Dezbaterile au relevat importanța utilizării prognozelor de dezvoltare a științei și tehnologiei la fundamentarea și elaborarea planurilor și programelor economice de perspectivă, in concordanță cu orientările și principiile cuprinse în Programul-directi- vă de cercetare științifică pentru perioada 1981—2000. (Agerpres)
A apărut 

„MAGAZIN ISTORIC 
nr. 11/1979

Comunist Român realizat de Co
mitetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist. Consiliul Uniunii 
Asociațiilor studenților Comuniști 
din România și Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor în co
laborare cu Radiotelevlziunea ro
mână

Bl,05 Critica societății de consum. Ulti
mul episod

21.33 Telejurnal
22,00 închirierea programului

PROGRAMUL 2

16,00 Congresului — gind șl faptă co
muniste. Orizonturi românești. Do- 
cumentar-anchetă

16.30 Selecțluni din emisiunea „Album 
duminical"

17,25 Din cartea naturii : Inele zbură
toare

17,55 Din muzica și dansurile popoare
lor

18.10 In slujba sănătății oamenilor. Do
cumentar

18.30 Muzică de jaz cu orchestra Radio- 
televlzlunii 
1001 de seri 
Telejurnal
Bilanț rodnic în întrecerea socia
listă
Buletinul rutier al Capitalei

18.50
19.00
19,20

19,35
19,45 Film documentar : „Aproape totul 

despre griu“
20,00 Concert simfonic. în program î 

Cantata „Va fi odată", de Doru 
Popovlct ; Cantata „Jurămlntul" 
de Șerban Nichifor : Concertul 
pentru pian și orchestră de Va
lentin Gheorghiu ; ,-,Cantl per Eu
ropa" de Theodor Grigoriu. Tn 
pauză : Efigii lirice — emisiune de 
versuri

22,00 închiderea programului

Sub sălile artă Socialiste s-a deschis tie de artă rană sovietică. Organizată în cadrul „Zilelor culturii sovietice”, manifestarea prilejuiește publicului românesc, prin intermediul unei bogate selecții de pictură și sculptură, cunoașterea pnor actuale preocupări artistice, dar și recunoașterea unor chipuri ale oamenilor sovietici portretizați in cele mai variate atitudini specifice clipelor de odihnă sau muncii lor.în continuitatea unei îndelungi tradiții realiste, selecția de pictură în ansamblul ei se situează pe linia picturii de narație. Realismul ei trebuie înțeles ca atitudine, ca viziune, ca posibilitate confretă de expresie. Este un realism def'i- nibil atît printr-o morfologie nominalizată, cit și prin atitudinea față de realitatea condiției umane. Pornind de Ia elemente ale vizualitățir directe, în speță de la portrete ale contemporanilor, pictorii (aparținînd in marea lor majoritate generației medii și tinere) le-au folosit pentru a exprima sentimente, aprecieri, idei.Nelimitate ne apar la o privire de ansamblu asupra expoziției posibilitățile picturii

sovietice de a contribui Ia abordarea unor probleme caracteristice variatelor zone geografice ale țării. Artiști din aproape toate republicile unionale ale U.R.S.S. au adus în lucrările lor mijloacele unor stilizări specifice, au reconstituit frumusețea artei populare atit de pline de vitalitate, atmosfera generală locală, tipologii, caracteristice. Reevaluarea artei vechi rusești transpare de pildă din articularea compozițională a celor două portrete de mari dimensiuni de Augusti- nas Savitkas : „Mama mea ucisă de fasciști” și „Fratele meu Aghir- das ucis de fasciști” aparținînd tripticului „Dialog” sau din lucrarea „La Stara Ladoga” de Igor Kupre- așin. Monumentalitatea unor portrete ca : „Mulgătoare de vaci” de Vladimir Bobori- kin, ,,R. Marșarikova — erou al muncii socialiste” de Izzat Kli- cev, „Prietenul meu” de Djableat Umar- bekov, „Portret de băiat” de factură clasică semnat de Anatoli Uceaev, accentele expresioniste ale lucrării lui Alexandr Kiscenko („Pictorița T.I. Kirșina”) sau ale portretului lui „Teodor Zalkaln” de Viktor Ivanov, spontaneitatea, ritmul alert al pensulației în portretul lui Luis Corvalan

de Vitali Drozdov, armonia cromatică a portretelor realizate de Klauzius Peatrulis, Mimas Avetisean, Asot Melkonian, Anna Bir- stein consemnînd lumea densă de gînduri și sentimente a fiecărui artist reprezintă, în ultimă instanță, expresia concentrată a unor sensibilități artistice fixate în timp și spațiu.Sculptura prezentată acum relevă de asemenea atitudini existențiale în care s-a păstrat nealterată măsura umană. Și n-ar fi decit să amintim, ca un reper important al selecției de sculptură, portretul maestrului Corneliu Baba realizat de Vladimir Tigal — portret care atestă existența unor legături spirituale, dar și de prietenie între artiștii români și cei sovietici sau modelajul expresiv al portretului violonistului Leonid Kogan de Zinovii Vi- lenski.în ansamblul lor, lucrările pictorilor și sculptorilor, sovietici mărturisesc, la 62 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, existența unei vieți artistice, intense. , Semnificativă din punctul de vedere al nivelului actual al creației sovietice, manifestarea prilejuiește o mai bună cunoaștere a creației spirituale din țara vecină și prietenă.
Marina PREUTU

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT O SPORT • SPORT • SPORT
pronoexpr.es

Fotbal, după 15 etape: JOC OFENSIV în cîteva rînduri

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 14 NOIEMBRIE 1979I : 5 32 44 42 15 26.a II-a : 24 14 12 18 33 21.

Timpul probabil pentru zilele de 16, 
17 și 18 noiembrie. In țară : Vreme 
schimbătoare, cu cer temporar noros, 
în jumătatea de nord a țării, unde vor

V •

Trăinicia

câriea ploi locale, in rest cerul va f! 
variabil iar ploile vor fi Izolate. Vînt 
moderat. Temperaturile minime vor fi. 
cuprinse între minus 4 și plus 6 gra
de. iar valorile maxime vor oscila între 
5 șl 15 grade, local mai ridicate. Ceață 
dimineața și seara. In București : Vre
me schimbătoare, cu cer variabil. Vînt 
slab. Temperatura în creștere.

idealurilor
revoluționare și umaniste

(Urmare din pag. I)

Parcă mai mult decît altădată, cele patru formații românești trecute prin „furcile caudine” ale cupelor europene se prezintă în campionatul intern fortificate, jucînd cu mai multă îndrăzneală, mai lucid și mai bine gîndit tactic, experiența (bună sau rea) dobindită pe terenurile din țările cu fotbal avansat, dap mai alea pregătirea mai bună făcută în această perioadă, ajutindu-le, iată, să domine campionatul intern. în ultimele trei etape, cele „patru” au pierdut un singur punct (Dinamo — F.C. Galați 1—1), în rest ciștigind tot. Cel puțin de două etape încoace, ele și-au respectat „firma”. în- vlngind pe linie indiferent dacă au evoluat acasă ori în deplasare ; duminica trecută performere fuseseră Steaua și Dinamo (victorioase la Timișoara și, respectiv, Scornicești), ieri rolurile s-au schimbat (Universitatea Craiova învingind la Scornicești, iar F.C. Argeș la Cluj-Napoca).Pe lingă acest aspect, etapa de ieri (a 15-a) a mai arătat : o îmbucurătoare poftă de ofensivă (au fost înscrise 29 de goluri), o predilecție spre joc ceva mai in viteză (să fie meritul frigului ? !), o bună formă sportivă a unor echipe din „linia a doua” cum sînt Chimia Rimnicu Vilcea, Politehnica Iași sau Sportul studențesc, ca și o scădere vizibilă de randament la C.S. Tîrgoviște, Jiul Petroșani, „U“ Cluj-Napoca sau F.C. Scornicești. Dar să facem o prezentare mai concretă a acestei ante- penultime etape a turului.Steaua — C.S. Tirgoviște 6—0 (4—0). Cel mai productiv atacant... stoperul Sameș (care a înscris trei goluri). Scorul-fluviu a propulsat din nou pe steliști în fotoliul de lider. în schimb, tîrgoviștenii — care nu reușesc să-și recapete cunoscuta lor capacitate de joc — coboară pe locul 12 în clasament.Dinamo — F.C. Baia Mare 4—0

(2—0). Angelo Niculescu a aliniat o garnitură tinără, cu multă putere de luptă și deosebită ambiție de afirmare. Viorel Mateianu i-a opus o echipă care a încercat să joace altfel de cum joacă de obicei și n-a reușit.Politehnica Iași — Jiul 4—0 (2—0). Studenții din Copou au etalat, din nou, frumoase calități ofensive. Oaspeții — care in etapele anterioare și-au făcut „plinul” — au jucat liniștiți că, pină acum, au adunat 16 puncte înscriind numai ...9 goluri ; dar nu le va fi deloc ușor în ultimele două etape (acasă, cu Dinamo, și la Baia Mare).Chimia Rimnicu Vilcea — Poli Timișoara 3—0 (1—0). Fotbaliștii luiMarcel Pigulea Confirmă calitățile lor și ilustrează calitățile antrenorului lor : talent, seriozitate, muncă. Studenții de pe Bega alunecă și tot alunecă pe toboganul , clasamentului (de 5 etape n-au mai cîștigat decit... un singur punct !).A.S.A. Tg. Mureș — S.C. Bacău 2—1 (2—1). Băcăuanii au întrerupt seria celor 8 egaluri anterioare, tocmai cînd ar fi fost mai mulțumiți s-o continue !F.C.M. Galați — Sportul studențesc 1—1 (0—1). Tinerii antrenori Mircea Radulescu și Viorel Kraus au „pierdut” un punct (golul înscris de Mircea Sandu în min. 20 menținuse avantajul bucureștenilor pină in min. 89) în fața „profesorului” lor, Constantin Teașcă — căruia deseori i-au solicitat consultații de specialitate. Probabil că n-a fost cu supărare ambiția „elevilor” de a arăta că au învățat cite ceva.Olimpia Satu Mare — Gloria Buzău 1—1 (1—0). Sătmărenii au primit golul egalizator tocmai cind să zică „hop” ! Buzoienii au cucerit un punct Important, dar ambele formații stau prost în clasamentul care face media punctelor pierdute acasă și ciștigate

în deplasare : minus 5 Gloria și minus 4 Olimpia.„U“ Cluj-Napoca — F.C. Argeș Pitești 1—2 (0—1). Dobrin a făcut ce-a vrut printre cei patru fundași din fața sa. Cu „media adevărului” de minus 4 (ca și F.C. Scornicești și Olimpia), „aîb-negrii” vor' avea o iarnă grea și o primăvară și mai grea. In schimb, piteștenii (victorioși patru etape consecutive) s-au săltat de pe locul 16 pe locul ...7.F.C. Scornicești — Universitatea Craiova 0—2 (0—2). Confirm md forma excelentă, oltenii de la Dolj, învingători aplaudați la Leeds, bătură și in județul Olt. Acum au cea mai mare „medie engleză” (plus 7) și meciul lor direct de la București cu Steaua (în 24 noiembrie) va fi derbiul toamnei. în schimb, gazdele lor de ieri — la a doua partidă pierdută pe teren propriu — se deplasează în etapa viitoare la Sportul studențesc pentru o încercare foarte grea....Aceste rezultate au condus la următoarea configurație a clasamentului : pe locurile 1 și 2, Steaua (21 puncte, golaveraj +19) și Univ. Craiova (21 puncte, golaveraj +16) ; in „coasta” lor, Dinamo (19 puncte) ; pe locurile 4 și 5, F.C. Baia Mare și A.S.A. Tg. Mureș (cite 17 puncte) ; pe locuriîe 6, 7, 8 și 9, plutonul echipelor cu 16 puncte : Chimia. F.C. Argeș, S.C. Bacău, Jiul ; pe locurile 10, 11, 12 și 13 — cele cu 14 puncte; Politehnica Iași, Sportul studențesc, C.S. Tîrgoviște, F.C.M. Galați ; pe locurile 14, 15 și 16 — cele cu 12 puncte : Poli Timișoara, „U“, F.C. Scornicești ; pe ultimele două locuri — tot Olimpia (10 p) și Gloria (9 p).Etapa următoare (penultima din tur) se va juca miercuri, 21 noiembrie. Pînă atunci^ duminică vom_ve- dea România greșul Cipru, Rapid — Pro- și U.T.A. — Corvinul.
Gheorghe MLTROI

• In Sala sporturilor din Brașov au continuat miercuri meciurile competiției internaționale feminine de handbal pentru „Trofeul Carpați”. Rezultate tehnice ; R. D. Germană — România (B) 28—7 (15—2) ; România (A) - Bulgaria 15—15 (6—7); U.R.S.S. — Polonia 15—14 (7—5).• Sala sporturilor de la Floreasca a găzduit miercuri întîlhirea internațională amicală de baschet dintre echipele Steaua și Slask Wroclaw. Baschetbaliștii români au repurtat victoria cu scorul de 94—74 (48—35). Astăzi, de la ora 16,30, în aceeași sală, are loc meciul revanșă.• în cadrul preliminariilor campionatului european de fotbal, miercuri*la Novi Sad echipa Iugoslaviei a învins cu scorul de 5—0 (1—0) selecționata Ciprului. Au marcat Kranjcar (2), Vujovici, Petrovici și Șavici.• în întîmplnarea celui de-al XII-lea Congres al P.C.R., Comitetul Uniunii sindicatelor comerț, cooperație și turism. în colaborare cu Consiliul județean al sindicatelor Harghita, organizează în zilele de 17 și Î8 noiembrie in stațiunea Tușnad fi- nala pe țară a celei de-a patra ediții a competiției sportive „Cupa comer
țului". ~ etapele popice,• în național masculin de handbal care se desfășoară in mai multe orașe din Suedia, reprezentativa Poloniei a întrecut cu scorul de 19—16 (8—9) formația R.D. Germane, avîndu-1 ca principal realizator pe Jerzy Klempel, autorul a 7 goluri. La capătul unui meci echilibrat, selecționata R.F. Germania, deținătoarea titlului mondial, a învins la limită, cu scorul de 15—14 (8—9), echipa Suediei.Alte rezultate : U.R.S.S. — Ungaria 24—19 (10—14) ; Danemarca — Iugoslavia 17—12 (14—10).

Participanții calificați din anterioare se vor întrece la șah și tenis de masă.prima zi a turneului inter-

ExtragereaExtragerea de cîștiguri : 1 005 614Fond total , _Iei, din care 233 321 lei, report la categoria 1.
cinema

15,30;

LUCEA-

15; 17.30; 
COTRO-

• Ecaterhia Teodoroiu x PATRIA
— 14.30; 17; 19,30.
a Speranța : CAPITOL
17,45; 20.
• Caddie : FAVORIT — 9; 11.15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Columna : BUCUREȘTI — 15,30; 
18.45.
• Pe aripile vintului : 
FARUL — 14,30; 18,30.
• Ora zero : SCALA — 
20. LIRA — 16; ' 18; 20.
CEN1 — 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; 1».
• Avaria : VICTORIA — 15;
17,30: 20.
• Filip cel, bun : CENTRAL — 
15; 17.15: 19.30.
• Pălărie tare și nas de cartof
— 9; 11; 13; 15,15, Porțile albastre 
ale orașului — 18; 20 : DOINA
• E atit de aproape fericirea : 
TIMPURI NOI — 15; 17.15: 19.30.
• 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.
a Doctorul
— 9; 11,15;
MUNCA —
a Luca cel
15,30; 17.45;
11,15; 13,30;
a Nick
DACIA
18; 20.

Bethune : GRIVITA 
13,30; 15,45; 18; 20,15, 
15.30: 17,45; 20.
sărac : BUZESTI — 

20, AURORA — 9; 
. , 15,45; 18; 20.

Carter superdetectiv : 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45;

$i tot așa. e lesne 
de văzut pentru orice 
om de bună credință 
că scriitorii, alături de 
toți creatorii de artă și 
frumos, aflați intr-o 
deplină unitate, însu
flețiți de nobilele 
idealuri revoluționare 
și umaniste, 
gajați, mai 
oricind, la 
înaltă oră a 
lor și sporitelor sarcini 
care revin literaturii 
și artei. în magistralul 
efort de a face din 
opera lor o mărturie 
vibrantă și încărcată 
de emoție, a epocii 
noastre, o pîrghie so
lidă a progresului, a 
dezvoltării și fortifi
cării conștiinței socia
liste.

Si pentru că cel care 
stă în fruntea partidu
lui și țării n-a ostenit 
să-și aducă înalta în
țelegere și nedezmin
țitul sprijin, neintilnit 
nicicînd altădată, la 
înflorirea culturii și 
artei in România mo
dernă, toți creatorii de 
frumos născuti pe a- 
cesț pămînt și lumi
nați de același soare, 
susțin, din adincul 
inimii. în acest vizio
nar ceas, propunerea 
ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, stea că
lăuzitoare a destine
lor neamului. spirit 
revoluționar și lumi
nos exemplu de dărui
re pentru fericirea po
porului, să fie reales

sînt an- 
mult ca 

această 
bilanțuri-

secretar general al 
Partidului ' Comunist 
Român, acest lucru 
impunindu-se și ca un 
imperativ al istoriei.

Cel de-al XII-lea 
Congres reprezintă 
încă o treaptă, o treap
tă de granit. pentru 
mersul înainte al ță
rii, spre edificarea so
cietății comuniste, vi
sul de aur al omenirii.

Elaborind liniile di
rectoare care vor tra
versa activitatea noas
tră practică și teore
tică in vederea unor 
acțiuni de mare am
ploare menite să pre
facă în faptă trainică 
principiile revoluțio
nare care dau viață 
politicii partidului 
nostru, proiectul de Di
rective ale celui de-al 
XII-lea Congres subli
niază o cerință impe
rioasă a vieții econo
mice și spirituale ~ 
și anume apariția 
noi calități.

Această nouă 
tate începe a fi 
zentă in tot ce 
mai de valoare litera
tura noastră de azi, 
în cărțile inspirate de 
realitățile revoluționa
re ale țării, cărți pe 
care cititorul le aș
teaptă pentru a se re
cunoaște in ele din ce 
în ce mai bine.

Romanele recent pu
blicate vădesc un larg 
orizont in ceea ce pri
vește înțelegerea eve
nimentelor și răsfrân
gerea lor în conștiința 
personajelor animate

• Teatrul cel mare : BUCEGI — 
10; 18; 20.
• Severino : DRUMUL SĂRII — 
16; 18; 20.
• Jachetele galbene : FEREN
TARI — 15,50; 17,30; 19,30, FLA- 
CARA — 15,30: 17,45; 20.
• Ulzana, căpetenia apașilor :
GIULEȘTI — 9: 11; 13,1$; 15.30;
17.45: 2p.
• Ultima frontieră, a morții : 
PACEA — 16; 18; 20, VIITORUL — 
15,30: 17,45; 20.
• Vlad Țepeș : 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; 18; 20.15.
• 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 : COS
MOS — 15,30; 17.30; 19.30.
• Frați de cruce : TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18: 20,15.
• Deducțiile colonelului Zorin : 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Miliail, cline de circ : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

a

t e a t r
• A.R.I.A. (la Palatul sporturilor 
și culturii) : Concert de muzică 
country in interpretarea formației 
„FONOGRAF** (R.P. Ungară) — 
19,30.
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Viața unei femei — 19,30,

unei

cali- 
pre- .

are

de dorința fierbinte a 
înfăptuirii unei lumi 
mâi bune și mai drep
te, care își împlinesc 
destinul printr-o rea
lă integrare în proce
sul determinat, de pro
fundele schimbări pe
trecute în realitatea 
înconjurătoare.

Fenomenul de care 
vorbim s-a petrecut și 
in domeniul liricii: 
poezia si-a afirmat 
expresive valențe in
tr-un dialog cu viața 
care o propulsează, 
dialog în care fluxul 
imagistic capătă o 
nouă strălucire.

O explorare îndrăz
neață a direcțiilor spi
rituale esențiale ale 
conștiinței omului 
constructor al socialis
mului, o dezbatere e- 
tică pasionantă în
dreaptă poezia româ
nească de azi către 
zona înaltă a lirismu
lui de idei, axat pe 
problemele si întrebă
rile fundamentale ale 
existenței noastre.

Problematica deose
bit de complexă a li
teraturii noastre ac
tuale, in strînsă legă
tură cu perfecționarea 
relațiilor sociale, cu 
întreaga evoluție a so
cietății spre împliniri
le supreme, dă o ima
gine clară a preocu
părilor înalt umaniste 
ale culturii noastre si 
se înscrie ca o contri
buție de prim rang la 
înflorirea civilizației și 
culturii din cuprinsul 
mai larg al umanită
ții.

(sala Atelier) : Elegie (spectacol 
amina t din 4. XI) — 19.
• Filarmonica ,,George Enescu* 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic susținut de Filarmonica 
„Mol do va"-Iași. Dirijor : George 
Vintilă. Solist Daniel Podlovski 
— 30.
• Radi-oteleviziunea română (str. 
Nuferilor) : Concert simfonic. Di
rijor : Paul Popescu. Solist : Va
lentin Gheorghiu — 20.
• Opera Română : Dragoste și 
jertfă — 19.
• Teatrul de operetă : Țara 
surâsului — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Alibi — 19,30. (sala Grădina Icoa
nei) : Furtuna — 19,30.
• Teatrul Mic ; Nu sînt Turnul 
Eiffel — 19,30.
• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
gheru) : Micul infern — 19,.30,
(sala Studio) : Inele, cercei, be
teală — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Dragă mincinosule — 19,30, 
(sala Giulești) : Haina cu două 
fețe — 19,30.
e Teatrul satiric-muzical „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy ! — 19.30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce rîsul —
19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
gind, o lacrimă, un zîmbet —
18.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Pe
trecere fără chef (premieră) —
19.30.
• Teatrul ,,Ion Creangă* : „...Șl 
cu Daniela, zece !“ — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Ano
timpurile mînzului — 17.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. j 
A treia țeapă — 19,30.

pronoexpr.es


„România progresează sub conducerea 

dinamică a președintelui Nicolae Ceaușescu"
„Soluționarea problemei alimentare necesită 

. eforturile tuturor statelor"
Sesiunea Conferinței F.A.O.

In aceste zile premergătoare Congresului al XII-lea al Partidului Co
munist Român, in numeroase țări continuă manifestările dedicate acestui 
eveniment de semnificație istorică pentru poporul nostru. Diferite ziare, 
posturi de radio și televiziune ii consâcră, de asemenea, ample articole și 
emisiuni.La ambasadele țării noastre din Belgrad, Sofia, Praga, Berlin, Delhi, Ottawa, Canberra au avut loc conferințe de presă consacrate celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român. Au participat oficialități, numeroși ziariști și corespondenți ai presei străine acreditați în țările respective, precum și membri ai corpului diplomatic.Despre importanța apropiatului congres au vorbit șefii misiunilor diplomatice românești, care au înfățișat realizările obținute de poporul nostru, principalele orientări' cuprinse în proiectul de Directive privind dezvoltarea economico-socială și culturală a României în perioada 1981— 1985 și în celelalte documente ce vor fi dezbătute de cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.Cu această ocazie au fost organizate expoziții documentare.în R.P. Polonă, la Galeriile de artă din Poznan a fost deschisă o expoziție de artă decorativă românească, manifestare dedicată Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român.La Centrul egiptean pentru cooperare culturală internațională a fost deschisă expoziția „Imagini din România". Publicului egiptean îi sînt prezentate imagini semnificative privind istoria și cultura poporului român, realizările sale in domeniul vieții social-economice, frumusețile naturale ale patriei noastre.A fost organizat, de asemenea, un stand de cărți, la loc de frunte aflin- du-se volumele consacrate în Egipt personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.La deschiderea expoziției, organizată subjtoatronajul Consiliului culturii și informațiilor, au participat Essam El-Hinny. subsecretar de stat la Ministerul Culturii, personalități ale vieții social-politice și culturale egiptene, membri ai corpului diplomatic, ziariști, studenți. A fost prezent Ion Iosefide, ambasadorul țării noastre la Cairo.Universitatea statului Ohio, din Columbus, a organizat, în colaborare cu Biblioteca română din New York, o „Zi a culturii românești". A fost inaugurată o expoziție documentară înfățișînd dezvoltarea contemporană a României. Bibliotecii catedrei de limbi romanice i-a fost donată o colecție de cărți social-politice, tehnico- științifice și beletristice.în Grecia, cunoscuta revistă de cultură „Tomes", care își dedică numărul său pe noiembrie președintelui Nicolae Ceaușescu, îl înfățișează pe șeful statului român pe copertă, alături de titlul in manșetă : „Președintele Nicolae. Ceaușescu vorbește despre construirea societății socialiste în România". „Sînt bucuros și mă simt onorat ori de cite ori mi se oferă prilejul să vorbesc sau să scriu despre politica românească, politică al cărei arhitect este — după recunoașterea generală — președintele Nicolae Ceaușescu. Simt că îndeplinesc o datorie de conștiință" — scrie, în „Tomes", Ilias Iliou, președintele Uniunii Democratice de Stingă — E.D.A., eminentă personalitate politică din Grecia.

Prin alegerea unui asemenea revoluționar patriot în fruntea partidului — scrie Ilias Iliou în editorialul „Imaginea unui adevărat conducător" — „partidul este organic legat de interesele poporului român, de realitatea istorică a României, de aptitudinile poporului român pe care le cunoaște bine și știe să le valorifice printr-o politică curajoasă și înțeleaptă".Ilustrind această politică, revista Inserează ample referiri ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, despre calea revoluționară de construire a noii societăți, rolul științei in lumea contemporană, aplicarea creatoare a
Manifestări in preajma 

Congresului P.C.R., 
ample relatări 

consacrate succeselor 
remarcabile obținute 
de poporul nostru

materialismului dialectic și istoric, omul — scopul principal al societății socialiste ș.a.în India, revista de politică externă „The Indian Observer" dedică, în luna noiembrie, un „Supliment special pentru marcarea celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român". Bogat ilustrat cu fotografii ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, suplimentul înmănunchează cinci articole referitoare -la aspecte esențiale ale politicii interne și externe promovate de România. Pe coperta revistei, sub fotografia tovarășului Nicolae Ceaușescu, se află înscris cu majuscule : „România progresează sub conducerea dinamică a președintelui său".în amplul articol editorial „România pregătește marele avînt al anului 1980 către un și mai substanțial progres, către o pace justă și durabilă", se evidențiază semnificația deosebită a viitorului Congres al P.C.R. în viața țării noastre, subli- niindu-se că acest eveniment „va marca începutul unei epoci noi de afirmare și mai glorioasă a poporului român". Sînt relevate succesele majore obținute de patria noastră în anii construcției socialiste, eforturile pe care întregul popor, sub conducerea partidului, le depune pentru ridicarea nivelului economic și social al țării, pentru înălțarea României pe noi culmi ale progresului și civilizației.O atenție deosebită este acordată preocupărilor partidului și statului nostru privind creșterea nivelului de viață al întregului popor, perfecționarea democrației socialiste. Refe- rindu-se la conceptul român despre democrație, revista subliniază că, astăzi. România are în centrul preocupărilor sale omul, dezvoltarea sa multilaterală, participarea lui fără discriminare la toate domeniile de 

activitate, inclusiv Ia conducerea economică și socială a statului.Reliefind preocuparea constantă a țării noastre de dezvoltare a colaborării cu toate statele, de promovare și consolidare a coexistenței pașnice, articolul scoate în evidență caracterul activ, principial și novator al politicii externe a României socialiste.în Austria, numeroase publicații, printre care „Die Presse" și „Wiener Zeitung", informează despre marile obiective pe care importantele documente ale apropiatului congres al partidului, le prefigurează pentru România. Sub titlul > „Congresul P.C.R. și noul plan cincinal — nu numai creșterea cantitativă, ci și cea calitativă se află in primul plan. în Zece ani, România va deveni independentă din punct de vedere al energiei", agenția austriacă de presă A.P.A. scrie : „Viitorul plan cincinal prevede creșterea' rapidă a producției industriale, îmbunătățirea calității produselor reprezentind insă atuul cincinalului. Se pune un accent deosebit pe o mai bună utilizare și pe lărgirea bazei de materii prime, pe descoperirea de noi surse energetice și pe o mai bună valorificare industrială a celor existente, pe intensificarea relațiilor și cooperării cu alte țări în domeniul producției, cercetării și tehnologiei. „Românii—scrie A.P.A. — depun eforturi ca pînă în 1990 să ajungă la satisfacerea integrală a necesităților proprii in domeniul combustibilului și al energiei și să-și reducă consumul și importul de țiței destinat acestui scop".Prefigurind și alte dimensiuni ale Înălțării României, agenția austriacă subliniază : „în dezvoltarea sa economică, România va acorda prioritate și producției agricole. Pînă în 1985, suprafața arabilă va ajunge la zece milioane de hectare. în industrie se prevăd cele mai înalte rate de creștere tocmai în acele ramuri în care se pot introduce mai intens mecanizarea, automatizarea și raționalizarea producției". în încheiere, A.P.A. scrie :„Fiecare județ al țării — inclusiv cele in care trăiesc naționalități conlocuitoare — trebuie să ajungă la o dezvoltare echilibrată. După ce s-a realizat obiectivul de pînă acum, în sensul ca fiecare județ să aibă o producție industrială globală de cel puțin zece miliarde lei pe an, viitorul plan cincinal prevede să se obțină o producție globală anuală pe locuitor de minimum 70 000 lei".în Israel, ziarul „Al-Hamishmar", organ al Partidului Mapam, publică un articol în care se subliniază, printre altele : „în centrul dezbaterilor Congresului al XII-lea al P.C.R. se vor afla probleme importante privind dezvoltarea economiei, asigurarea energiei, industrializarea continuă a României, punîndu-se, totodată, un accent deosebit pe creșterea nivelului de trai al poporului. în anul 1985 producția de energie electrică a României va fi de 90 miliarde kWh, din care peste 60 la sută va fi produsă pe bază de cărbuni. Se prevede creșterea accentuată a extracției de cărbune, care va ajunge in anul 1983 la 85—88 milioane tone. Pînă în anul 1990, România va deveni complet independentă din punct de vedere al energiei și combustibilului".„în viitorul cincinal — scrie „Al- Hamishmar" în încheiere — retribuția medie reală va spori cu 16—18 la sută, în timp ce indicele prețurilor cu amănuntul și tarifelor va spori, în aceeași perioadă, cu numai 5—6 la sută".

ROMA 14 (Agerpres). — în cadrul celei de-a XX-a sesiuni a Conferinței generale a F.A.O. au început dezbaterile generale cu privire la problemele agriculturii și alimentației. Luind cuvîntul, șeful delegației române, Adrian Rogojan, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare, a arătat că persistența fenomenului de foamete și malnutri- ție este o consecință directă a menținerii stării de subdezvoltare, faptul că perpetuarea decalajelor care separă țările în curs de dezvoltare de cele dezvoltate constituie unul din factorii permanenți ai/încordării relațiilor internaționale, ai instabilității economiei mondiale.El a arătat că, în concepția României, ar avea o deosebită importanță inițierea, sub egida O.N.U., de către F.A.O., în colaborare cu alte organizații internaționale interesate, a unui program special pe termen lung (pînă în anul 2000, cu o primă etapă pînă în 1990) de dezvoltare a agri
Consultări în problema namibianăGENEVA 14 (Agerpres). — La Geneva au continuat miercuri consultările neoficiale în problema namibiană, inițiate de secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim. La discuții a participat și o delegație a regimului de la Pretoria, care inițial refuzase să ia parte. începute la 12 noiembrie, consultările au ca obiect un proiect de creare a unei

Critici exprimate în legătură cu arestarea 
primarului din NablusNAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). — Comitetul O.N.U. pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian și-a exprimat în- tr-un comunicat profunda îngrijorare în legătură cu arestarea lui Bassam Chakaa, primarul din Nablus (Cisiordania). Comitetul a hotărît să se adreseze secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, și președintelui în exercițiu al Consiliului de Securitate în legătură cu această problemă. O astfel de măsură — subliniază comunicatul citat de agenția France Presse — „reprezintă o etapă nouă și periculoasă în politica autorităților de ocupație".BEIRUT 14 (Agerpres). — Președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Pa

Precizări privind atentatul din fața ambasadei 
israeliene la LisabonaLISABONA 14 (Agerpres). — Ambasadorul Israelului in 'Portugalia, Ephraim Eldar, a fost rănit, marți, intr-un atentat comis in fața sediului ambasadei sale la Lisabona de persoane rămase neidentificate. în acest atac armat o persoană și-a pierdut viața, iar alte trei au fost rănite. Premierul portughez, Maria de Lurdes Pintasilgo. a reafirmat, intr-un comunicat, poziția Portugaliei de condamnare a actelor de terorism și „necesitatea stabilirii unui climat internațional de respect uman". 

culturii în țările în curs de dezvoltare, ca parte a noii strategii internaționale a dezvoltării, care urmează să fie adoptată la viitoarea sesiune specială a Adunării Generale a O.N.U. din 1980, consacrată noii ordini economice internaționale.în cuvîntul său, președintele Republicii Zambia, Kenneth Kaunda, a subliniat că „problema foametei în lume este o problemă a tuturor", soluționarea acestei probleme reda-’ mînd, de aceea, o acțiune internațională urgentă.Președintele Zambiei a relevat, totodată, că țările lumii a treia nu mai acceptă repartizarea inechitabilă a resurselor — de o parte aflin- du-se numai foametea și sărăcia. Vorbitorul a arătat apoi că realizarea noii ordini economice internaționale nu înregistrează progresele așteptate și că omenirea are nevoie de o nouă bază pentru repartizarea echilibrată a comercializării resurselor și a tehnologiei.
zone demilitarizate în partea nordică a Namibiei, în conformitate cu planul de reglementare a situației din zonă aprobat de Consiliul de Securitate. Participă delegații ale Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest. (S.W.A.P.O.), ale statelor africane „din prima linie" și ale unor țări occidentale implicate în eforturile de soluționare negociată a problemei namibiene.

lestinei, Yasser Arafat, a cerut secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, să intervină personal pe lingă autoritățile israeliene pentru a împiedica expulzarea lui Bassam Chakaa, primarul orașului Nablus — relatează agenția palestiniană de presă W.A.F.A. în memorandumul a- dresat secretarului general al O.N.U., liderul O.E.P. cere condamnarea a- cestei măsuri „ilegale și inumana împotriva lui Chakaa".TEL AVIV 14 (Agerpres). — 29 primari din Cisiordania și Gaza și-au prezentat demisia în semn de protest împotriva arestării de către autoritățile israeliene și amenințării cu expulzarea a primarului orașului Nablus, Bassam Chakaa — relatează agențiile Reuter și France Presse.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — într-un Interviu acordat unui corespondent al agenției T.A.S.S.. Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, aflat într-o vizită la Moscova, a declarat că O.E.P. nu are nici o legătură cu atentatul Împotriva ambasadorului israelian la Lisabona. Scopul acestei acțiuni teroriste — a spus el — este clar : să înrăutățească relațiile palestiniano-portugheze.

RAPORTUL SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U. IN PROBLEMA cTl 

PRIOTA a fost dat publicității la Națiunile Unite. In document, Waid- • 
heim propune reluarea negocierilor dintre cele două comunități din insulă . 
nu mai tîrziu decit în luna ianuarie, arătind că singura alternativă la | 
angajarea unor negocieri eficiente 
nedefinit a statu quo-ului, cu toate 
le implică.PRIMIRE LA BEIJING. Hua Guofeng, președintele C.C. al P.C. [Chinez, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, l-a primit pe Bettino Craxi, secretarul general al Partidului Socialist Italia», I aflat în vizită la Beijing, la invitația Institutului chinez pentru afacerile externe.

FOSTUL GUVERNATOR AL I CALIFORNIEI, Ronald Reagan, 
I și-a început campania in vederea 

obținerii învestiturii Partidului Re
publican pentru alegerile preziden
țiale ce vor avea loc in S.U.A. anul 

I viitor, printf-un discurs rostit la
New York. Sondajele de opinie îl 
plasează in rîndul principalilor as- 

Ipiranți republicani la funcția de 
președinte.

PROGNOZA. Potrivit unei prog- 
I noze a Organizației pentru coope- 
I rare economică și dezvoltare 
I(O.C.E.D.), economia S.U.A. va 

parcurge anul viitor o perioadă de 
recesiune, produsul național brut 
urmînd a scădea cu 3 la sută în 

I primul trimestru șl cu 1,25 la sută 
pe ansamblul anului. Rata șomaju
lui va atinge, se apreciază, 7,5 la 

I sută, față de 6 la sută în a doua 
I parte a anului în curs, iar infla

ția se va diminua puțin.PENTRU RESTABILIREA LIBERTĂȚILOR DEMOCRATICE. La BuenosAires a avut loc o consfătuire a principalelor partide politice din Argentina, care s-au pronunțat pentru restabilirea libertăților democratice, ameliorarea situației economice și politice, eliberarea deținuților politici și respectarea drepturilor constituționale. Reprezentantul partidului comu- . nist a subliniat necesitatea formării unei uniuni a tuturor forțelor demo- | cratice și ale mișcării muncitorești.I INTILNIRE. Benigno Zaccagnini, secretarul general al Partidului De- • mocrat-Creștin Italian (de guver- Inămînt), a avut, la Roma, convorbiri cu Faruk Al Kaddumi, președintele Departamentului Politic al Organizației pentru Eliberarea I Palestinei. Cu aceșt prilej, BenignoZaccagnini a reafirmat interesul pe care îl manifestă P.D.C. „pentru Io justă soluționare a problemei palestiniene".
CUTREMUR IN IRAN. Miercuri 

I dimineața, un puternic cutremur, 
cu intensitatea de 6,7 grade pe sca
ra Richter, s-a produs in nord-es- I tul Iranului. Epicentrul seismului a I fost localizat in apropierea orașu
lui Gonabad, in provincia Khora- 

Isan. Agenția iraniană de presă 
PARS a informat că cel puțin 242 
de persoane și-au pierdut viața ca 
urmare a cutremurului. 

COLOCVIU ÎN PROBLEMELE PĂCII. Dezbaterile din cadrul Colocviu- I lui internațional de la Paris în problemele păcii au reliefat preocuparea I statelor în legătură cu continuarea cursei înarmărilor, precum si necesita
tea adoptării unor măsuri practice de dezarmare. Sean McBride, fost mi- I nistru de externe al Irlandei, laureat al Premiului Nobel pentru pace, a I propus organizarea unui referendum mondial asupra cursei înarmărilor și 
adoptarea unui text care să declare ilegală utilizarea armei nucleare.

o constituie continuarea pe termen 
pericolele potențiale pe care acesta

CONVORBIRI SOVIETO-PA- , LESTINIENE. Yasser Arafat, pre- I ședințele Comitetului Executiv al I Organizației pentru Eliberarea Palestinei, care a vizitat U.R.S.S., a I avut convorbiri cu conducători so- I vietici în probleme de interes re- * ciproc. .PLENARA. La Ciudad de Pana- I ma a avut loc plenara C.C. al Partidului Poporului din Panama, I care a analizat situația internă din I țară și a stabilit sarcinile partidului în etapa actuală. Plenara a i hotărit ca congresul Partidului Poporului din Panama să aibă loc I la 8—10 februarie 1980.PRIMUL CONGRES AL PARTIDULUI REVOLUȚIEI POPULARE DIN BENIN și-a deschis lucrările i la Cotonou. în ședința de deschidere, președintele Comitetului 1 Central al partidului, Mathieu Ke- rekou, a relevat că sarcinile prin- I cipale ale partidului constau in asi- | gurarea democratizării vieții sociale, luptei împotriva capitalului I străin, dezvoltarea unei economii I naționale independente. •
NUMĂRUL ȘOMERILOR DIN I 

FRANȚA se ridica, la sfîrșitul | 
lunii octombrie a.c., la 1 340 000, 
relevă statisticile Ministerului ' 
Muncii.

PROIECTE SPAȚIALE. N.A.S.A. 
a elaborat un proiect .de trimitere I 
a unei sonde spațiale pentru foto
grafierea cometelor Halley si Tem- I 
pel 2, propunind Agenției spațiale I 
vest-europene să participe la reali
zarea lui. Misiunea ar urma să fie I 
realizată începind din 1985 cu aju- I 
torul „navetei" spațiale.PRODUCȚIA DE OȚEL A ȚĂRI- | LOR DIN PIAȚA COMUNA va scădea, în cursul anului viitor, cu I 4,3 la sută, ajungînd la nivelul de | 134 milioane tone, estimează ex- perții C.E.E. în aceste circumstan- ! țe, 80 000—100 000 de muncitori își | vor pierde locurile de muncă.A ÎNCETAT DIN VIAȚA, în | vîrstă de 58 de ani, Tony Poncet, considerat unul din cei mai mari I tenori francezi ai secolului XX.
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■i pentru problemele economice
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EFORTURI NEUITE PENTRU ABOUREA POLITICII DE FORȚA, PENTRU
REGLEMENTAREA EXCLUSIV PE CALE PAȘNICA A DIFERENDELOR DINTRE STATE

„Viața a demonstrat și demonstrează că politica de forță, 
războaiele nu duc, nu pot duce la soluționarea problemelor. In 
același timp, desfășurarea evenim entelor din ultimii ani atestă cu 
putere posibilitatea reală a soluționării pe cale pașnică chiar și a 
celor mai complicate probleme și situații".

NICOLAE CEAUȘESCU

Pentru crearea unor instrumente

eficace de acțiune internațională
Opțiunile Congresului al XI-lea s-au materializat, totodată, în diferite inițiative luate de Româ

nia pe plan internațional în scopul prevenirii stărilor conflictuale și soluționării diferendelor pe cale 
pașnică.Una din componentele esențiale ale politicii externe a României socialiste — reafirmată cu toată vigoarea la Congresul al XI-lea — o reprezintă lupta pentru abolirea definitivă a politicii de forță din viața internațională, pentru stingerea tuturor focarelor de încordare și conflict, pentru reglementarea pe cale pașnică a oricăror probleme care pot apărea între state.Preocuparea constantă în acest sens a partidului și statului nostru pornește de Ia experiența istorică, de la cerințele vitale ale păcii, de la interesele primordiale de securitate, destindere, cooperare ale tuturor popoarelor. în permanență țara noastră, președintele ei au subliniat și subliniază că recurgerea la forță, la acțiuni armate generează mari suferințe popoarelor implicate, afectînd progresul și dezvoltarea lor, creează pericole serioase pentru cauza generală a păcii, că această cale nu a dus niciodată și nu poate duce la o soluționare trainică și reală a problemelor ; dimpotrivă, renunțarea la forță și folosirea căii pașnice de reglementare a diferendelor, prin intermediul tratativelor, reprezintă singura modalitate de a asigura rezolvări durabile, în concordanță cu aspirațiile și dreptul fiecărui popor de a trăi în pace, de a-și consacra resursele și energia progresului eco- nnmico-social.în conformitate cu aceste orientări fundamentale, România socialistă și-a adus o contribuție majoră la definirea și cristalizarea conținutului principiilor eliminării forței și amenințării cu forța din viața internațională și a reglementării pe cale pașnică a diferendelor dintre state.

Imbinînd vorba cu fapta, România, 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
desfășurat și desfășoară o vastă și 
neobosită activitate pentru regle
mentarea pașnică a diferendelor și 
situațiilor conflictuale dintre state. 
Sint cunoscute, astfel, pozițiile con
structive, demersurile și activitatea

politico-diplomatică întreprinse de 
țara noastră in sprijinul soluționării 
prin mijloace politice a situației din 
Orientul Apropiat, a problemei ci
priote, a stărilor de încordare și 
conflictelor de pe continentul african 
sau din Asia de sud-est - activitate 
pentru care România și-a ciștigat o 
unanimă prețuire și considerație.

Principii consacrate în importante

documente politico-diplomatice
Aceste principii sint consacrate in toate cele 32 de documente bilaterale 

- TRATATE DE PRIETENIE Șl COOPERARE, DECLARAȚII SOLEMNE CO
MUNE și, respectiv, DECLARAȚII COMUNE - semnate de țara noastră 
în perioada de după Congresul al Xl-lea.

• „Statele trebuie să rezolve problemele litigioase pe căi politice, 
prin tratative, fără a recurge la forță sau la amenințarea cu forța. 
Ele nu trebuie să intervină, sub nici un pretext, în treburile interne 
ale altui stat, oricare ar fi relațiile lor reciproce".(Din Declarația comună româno-franceză — martie 1979)• „Cele două țări au fost de acord să acționeze ferm pentru re
zolvarea prin mijloace pașnice a tuturor conflictelor dintre state și 
pentru excluderea din viața internațională a folosirii forței sau ame
nințării cu forța".(Din Declarația comună romârio-britanlcă — aprilie 1978)© „Cele două părți se pronunță ferm împotriva politicii de forță 
și de amenințare cu forța, pentru renunțarea cu desăvirșire la folo
sirea căii militare în rezolvarea problemelor dintre state și își re
afirmă convingerea fermă că soluționarea durabilă, cu adevărat via
bilă, a oricăror diferende, oricît de complicate ar fi acestea, nu poate 
fi realizată decit pe calea tratativelor, prin mijloace' pașnice".(Din Declarația solemnă comună româno-guîneeză — îulle 1979)

• In documentul „Poziția României cu privire la 
îmbunătățirea și democratizarea activității Organizației 
Națiunilor Unite, la întărirea rolului său in realizarea 
colaborării intre toate statele, fără deosebire de orin- 
duire socială, a unei lumi mai drepte, □ unei păci 
trainice", prezentat la O.N.U., in 1975, țara noastră a 
prgpus :

• CREAREA UNEI COMISII PERMANENTE A ADU
NĂRII GENERALE CARE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ FUNCȚII 
DE MEDIERE, BUNE OFICII Șl CONCILIERE.

• ADOPTAREA DE MĂSURI CARE SĂ GRĂBEASCĂ 
PROCESUL DE CODIFICARE A PRINCIPIILOR Șl NOR
MELOR PRIVIND REGLEMENTAREA PAȘNICA A DIFE
RENDELOR.

• In cadrul Conferinței pentru securitate și coope
rare in Europa, țara noastră a fost mițiatoarea inclu

derii ca subcapitol distinct al Actului final de la Hel
sinki a UNUI ANSAMBLU DE MĂSURI privind toate la
turile relațiilor internaționale - politice, juridice, mili
tare, economice, culturale — menit să excludă forța și 
sâ facă efectivă abolirea acesteia in relațiile dintre 
state.

• Țara noastră a participat activ la lucrările Comi
tetului special al O.N.U. pentru elaborarea definiției 
agresiunii, o serie de importante teze românești pri
vind nerecurgerea la forță găsindu-și reflectarea in 
această definiție.

• România a fost coautoare la rezoluția Adunării 
Generale a O.N.U. din 1977 prin care a fost înființat 
COMITETUL PENTRU ÎNTĂRIREA EFICACITĂȚII PRINCI
PIULUI NEFOLOSIRII FORȚEI IN RELAȚIILE DINTRE 
STATE. In prezent, țara noastră este membră a acestui 
comitet.

și financiare evidențiază

Necesitatea eliminării 
practicilor discriminatorii 

in relațiile comercialeNAȚIUNILE UNITE. — Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite : Dezbaterile din Comitetul pentru probleme economice și financiare al Adunării Generale a O.N.U. asupra punctului privind comerțul și dezvoltarea au evidențiat preocuparea ge
nerală față de impasul actual al dialogului economic dintre țările în curs de dezvoltare și cele dezvoltate.Luînd cuvîntul în dezbaterile pe această temă, reprezentantul român. Marian Chirilă, a arătat că negocierile comerciale multilaterale din acest an s-au încheiat cu rezultate dezamăgitoare pentru țările în curs de dezvoltare, fapt ce reclamă amplificarea eforturilor O.N.U. și ale organismelor sale în acest domeniu, în conformitate cu direcțiile de acțiune formulate de „Grupul celor 77". Men- ționind că pe agenda de lucru a Consiliului pentru comerț și dezvoltare se află în continuare problemele importante ale transformărilor de structură necesare în relațiile economice internaționale, vorbitorul a relevat că. după adoptarea de către U.N.C.T.A.D.-V a rezoluției privind eliminarea măsurilor protectioniste și operarea unor schimbări structurale în acest domeniu. în perioada următoare se cer convenite măsuri adecvate pentru transpunerea în viață a acestei hotărîri în scopul eliminării fenomenelor protectioniste, a practicilor comerciale restrictive și a impactului lor negativ asupra schimburilor economice internaționale.

— Propunerea României la actuala — 

sesiune a Adunării Generale a O. N. U.
Pe ordinea de zi a actualei sesiuni a Adunării Ge

nerale a O.N.U. a fost înscrisă prin consens propu
nerea românească privind „REGLEMENTAREA PRIN 
MIJLOACE PAȘNICE A DIFERENDELOR DINTRE STATE".

Avind un caracter concret, practic, angajant, propu
nerea României are în vedere :

• elaborarea și adoptarea unei Declarații generale 
de principii, ca un prim pas spre elaborarea in per
spectivă a unui Tratat internațional cu caracter obli
gatoriu și vocație universală privind soluționarea pașnică 
a diferendelor.
• crearea unei Comisii permanente de bune oficii 

și conciliere o Adunării Generale.

Grupa] realizat de Radu BOGDAN

BELGIA

Opoziție 
față de măsurile 

economice și sociale 
proiectate de guvernBRUXELLES 14 (Agerpres)Așa-numita politică de concertare socială din Belgia, relansată de guvernul premierului Wilfried Martens, se găsește in impas — apreciază agenția France Presse. Sursa citată relevă în acest sens faptul că Federația Generală a Oamenilor Muncii (F.G.T.B.), cel mai mare sindicat belgian, a respins, în urma congresului său extraordinar, propunerile economice și sociale ale guvernului în problemele privind șomajul, securitatea socială și fiscalitatea, atitudine motivată de refuzul patronatului de a proceda la o serie de măsuri vizînd îmbunătățirea generală a condițiilor de muncă și de trai.
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