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In aceste zile, in secțiile întreprinderii „Automatica" din București se muncește cu vrednicie și înaltă răspundere 
pentru a intimpina marele forum al comuniștilor cu realizări deosebite Foto : S. Cristian

A U

CU SATISFACȚIA MARILOR SUCCESE IN MUNCA
i

I
Au îndeplinit planul pe patru ani

Angajați în ampla 
întrecere socialistă 
pentru îndeplinirea e- 
xemplarâ a obiective
lor stabilite de Con
gresul al XI-lea și 
Conferința Națională 
ale partidului, oame
nii muncii din indus
tria județului Alba — 
români, maghiari, ger
mani — au îndeplinit 
cu 46 de zile mai de
vreme planul la 
ducția 
4 ani
actual. Aceasta va per
mite realizarea pină

16 întreprinderi din județul Constanța

pro-
industrială pe 
ai cincinalului

Industria județului Alba
la sfirșitul anului, a 
unei producții supli
mentare in valoare de 
peste 1.8 miliarde lei, 
concretizată in 2 300 
tone mașini și utilaje 
pentru lucrări minie
re, 20 mii tone oțel, 
172 000 mc prefabricate 
din beton, porțelan 
menaj în sumă de 119 
milioane lei, 51 090 mc 
cherestea, 1 135 milioa
ne mp hirtie, produse 
tricotate in valoare de 
206 milioane 
altele.

în telegrama 
sată C.C.

lei și

al
adre-

P.C.R.,

tovarășului Nlcoîae 
Ceaușescu, prin care 
anunță acest succes, 
Comitetul județean de 
partid Alba sublinia
ză: „Vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe se
cretar general, că vom 
acționa și în continua
re cu toată ■ hotărirea 
pentru realizarea e- 
xemplară a sarcinilor 
de plan pe acest an și 
pe întregul cincinal, 
contribuind astfel 
continua înflorire 
patriei noastre
— Republica Socialis
tă România".
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PITEȘTI: în probe tehnologice - 
un complex de instalații chimice

Pe platforma Combinatului petrochimic din Pitești 
au inceput probele tehnologice la complexul de insta
lații pentru producerea și purificarea dimetiltereftala- 
tului — unul dintre cele mai importante obiective in
dustriale ale actualului cincinal din județul Argeș. 
Finalizat după un proiect elaborat de specialiștii Insti
tutului de inginerie tehnologică și proiectare pentru in
dustria chimică din București și dotat cu utilaje și 
aparatură de automatizări realizate de industria noas
tră constructoare de mașini, complexul va asigura va
lorificarea superioară a paraxilenului obținut tot în 
cadrul combinatului piteștean. Aici se vor produce 
anual 70 000 tone de dimetiltereftalat, produs utilizat 
ca materie primă pentru firele și fibrele poliesterice, 
a căror valoare depășește de peste 20 de ori pe cea 
a țițeiului brut supus prelucrării. (Agerpres).

Desfășurînd larg în
trecerea socialistă, co
lectivele a 16 unități 
industriale din județul 
Constanța au anunțat 
îndeplinirea sarcinilor 
care le-au revenit pe 
primii 4 ani ai cinci-

felul aces- 
la sfirșitul

naiului. în 
ta, pînă 
anului pe județ se va 
realiza o producție su
plimentară de 580 mi
lioane lei. reprezen- 
tind 10 000 tone în
grășăminte chimice cu

fosfor, prefabricate 
pentru construcția a 
450 apartamente, 241 
milioane kWh energie 
electrică, importante 
cantități de ciment ș.a. 
(George Mihăescu).

BRAȘOV : O nouă autobasculantă 
destinată șantierelor

La întreprinderea de autocamioane din Brașov s-a 
realizat recent un nou tip de autobasculantă — DFK 
19 215 — destinată șantierelor cu condiții grele de lucru. 
Noul autovehicul este echipat cu motor diesel de 
215 cai putere și poate transporta o încărcătură utilă 
de 15 tone. El se caracterizează printr-o concepție con
structivă îmbunătățită comparativ cu autobasculantele 
din aceeași familie aflate în fabricație. (N. Mocanul.

IȘALNIȚA: 5 
energie 

în aceste zile premer
gătoare 
XII-lea 
ticienii 
șalnița,
raportat un • semnificativ 
succes : pulsarea în sis
temul energetic național 
a celui de-al 5-lea mi-

Congresului al 
al P.C.R., energe- 
termocentralei I- 
județul Dolj, au

miliarde kWh 
electrică

Hard kilowat-oră energia 
electrică produsă aici de 
la începutul acestui an. 
Este de relevat faptul că 
peste 260 milioane kilo- 
Wați-oră energie electrică 
au fost realizate peste pre
vederile din grafice.

Sarcinile Ia export 
pe întregul cincinal 

- realizate 
„1 Mai" Ploiești

Cunoscuta întreprindere de utilaj 
petrolier ..1 Mai" din Ploiești, care 
și-a realizat sarcinile de plan pe 
patru ani ai cincinalului și anga
jamentele asumate în cinstea Con
gresului partidului, anunță un nou 
succes : îndeplinirea sarcinilor Ia 
export pe întregul cincinal, Pină la 
finele anului 1980 vor fi livrate in 
plus partenerilor externi produse 
in valoare de 1,7 miliarde lei valu
tă.

întreprinderea de utilaj 
petrolier Tirgoviște

Oamenii muncii de la întreprin
derea de utilaj petrolier din Tirgo
viște raportează. în cinstea celui 
de-al XII-lea Congres al partidu
lui, realizarea sarcinilor Ia export 
pe acest cincinal. Avansul cîștigat 
va permite livrarea la 
la sfirșitul cincinalului 
ducții suplimentare in 
peste 600 milioane 
(Gheorghe Manea).

export pină 
a unei pro- 
valoare de 
lei valută.
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Puternicul rol stimulator
al relațiilor de producție

socialiste
Directivele Congresului al XII-lea 

al P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
economico-socială a României in 
cincinalul 1981—1985 și orientările de 
perspectivă pină în 199U, celelalte 
programe-directivă, aflate în dezba
tere, jalonează direcțiile unei puter
nice dezvoltări a forțelor de produc
ție în noua etapă de înfăptuire a 
Programului partidului de făurire a 
societății socialiste 
voltate. în pofida 
fenomene negative 
dială, a accen
tuării crizei ener
getice, crizei va- 
lutar-financiare și 
instabilității eco
nomiei, mai ales 
în țările capita
liste industriali
zate, P.C.R. a gă
sit căile, resurse
le. soluțiile și po
sibilitățile pentru 
a situa în con
tinuare Româ
nia printre țările 
cu economia cea 
mai dinamică din 
lume.
Realizarea obiec

tivelor 
pentru 
1981—1985 
pune 
calitative și in ceea ce privește ro
lul și funcțiile relațiilor de pro
ducție socialiste, în virtutea a în
săși necesității obiective de a se 
asigura concordanța permanentă în
tre nivelul și structura forțelor de 
producție și formele și metodele de 
utilizare conștientă a relațiilor da 
producție. Tocmai de aceea, proiec
tul de Directive prevede că în aceas
tă perioadă va avea loc „perfecțio
narea conducerii științifice a societă
ții, a funcțiilor statului socialist și a 
relațiilor de producție și sociale, co
respunzător noilor schimbări ce se 
vor petrece în structura socială a ță
rii". Se confirmă, încă o dată, că dez
voltarea și perfecționarea concomi
tentă și continuă atit a bazei tehnico- 
materiale, cît și a relațiilor de pro
ducție, înlăturarea cu hotărire a tot 
ceea ce este vechi și perimat în viața 
socială, mobilizarea tuturor factorilor 
stimulatori ai producției socialiste 
constituie o coordonată de bază a'po
liticii economice a partidului nostru 
de făurire a economiei societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

multilateral dez- 
persistenței unor 

în economia mon-

PE PRIMUL PLAN — ÎNTĂRIREA 
CONTINUA A PROPRIETĂȚII SO
CIALISTE. în acțiunea de perfecțio
nare a relațiilor socialiste de produc
ție, pe prim plan se .situează conso
lidarea și întărirea continuă a celor 
două forme ale proprietății socialiste, 
care reprezintă fundamentul econo
mic al orinduirii noastre și prir. care 
se exprimă. în esența sa, superiorita
tea societății socialiste.

Așa cum se știe, 
tărirea proprietății

stabilite 
perioada 

presu- 
schimbări

Obiectivele 
documentelor 
Congresului - 

propulsor 
al perfecționării 

raporturilor 
economico-sociale

dezvoltarea și în- 
socialiste se rea
lizează în proce
sul reproducției 
socialiste lărgite. 
Pe baza ritmului 
rapid de dezvol
tare a economiei 
noastre naționale, 
a politicii de in
dustrializare so
cialistă a țării, 
s-au multiplicat 
continuu volumul 
și dimensiunile 
proprietății socia
liste. Astfel, in 
1980 volumul fon
durilor fixe, care 
exprimă substan
ța materială a 
proprietății socia
liste, va fi de 
circa 8,5 Ori mai 
mare față de 1950, 

viitor dimensiunileIar în cincinalul 
proprietății socialiste vor spori in 
continuare cu peste 50 la sută. în pe
rioada 1981—1985 și întreg deceniul 
următor, în dezvoltarea proprietății 
socialiste, în sporirea conținutului 
său material, accentul se pune,' cum 
este și firesc, pe laturile intensive 
ale reproducției, pe creșterea poten
țialului economic al țării.

La rindul lor, relațiile socialiste de 
proprietate, relațiile de producție in 
totalitatea lor vor acționa — bineîn
țeles, nu automat, ci printr-o politică 
științifică bazată pe legile economice 
obiective — ca factor dinamizator al 
producției materiale și al sporirii 
eficienței ei, ca forțe motrice in 
crearea premiselor pentru trecerea 
la comunism.

In procesul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate va con
tinua printr-o multitudine de căi și

Prof. univ. dr. 
Mihai PĂRĂLUȚĂ

(Continuare în pag. a Il-a)

Incepînd de astăzi, in Capitală

Primul tronson al metroului 
intră in funcțiune experimental

începînd cu data de 16 noiem
brie 1979 se pune în funcțiune, cu 
caracter experimental pentru trans
portul publicului, cel dinții tronson 
al metroului bucureștean, unul din 
marile obiective de investiții ale 
Capitalei. Acest prim tronson are o 
lungime de 8,1 km și este situat 
de-a lungul rîului Dîmbovița, între 
marile întreprinderi „Timpuri Noi" 
și „Semănătoarea", cu stații la

„Timpuri noi“, Piața Unirii, Izvor, 
Eroilor, Grozăvești, „Semănătoarea". 
Tronsonul face parte din magistra
la 1, în lungime totală de 27 km, 
aflată in avansate stadii de con
strucție, care va realiza legătura în
tre platformele industriale „Repu
blica" și Militari.

In perioada de experimentare, 
metroul va funcționa zilnic între 
orele 5 și 23,30.

Acumulările de 
mijloace, marile 
obținute pină astăzi in anii 
istorici ai construcției socia
liste, mai ales minunății 
ani ai construcției civiliza
ției românești așa cum a 
fost proiectată de Congre
sul al IX-lea al partidului, 
sint marile noastre certitu
dini, platforma de pe care 
privim cu încredere in vii
tor. Se poate spune că în
tregul nostru popor a luat 
parte la marea dezbatere 
de pină acum a Directive
lor Congresului al XII-lea 
al Partidului 
Român, căci ele 
rează anii viitori in care se 
va afirma cu o nouă putere 
revoluția tehnico-stiintifică. 
în care se va accelera tre
cerea la o nouă calitate în 
toate domeniile de activita
te. Uriașele energii ale în
tregului popor iși vor re
vela valoarea, vor curge ca 
un singe sănătos în artere
le întregului organism so
cial.

Spiritul revoluționar al 
cercetării științifice româ
nești, așa cum a fost defi
nit de secretarul general 
al partidului, nostru, este 
ferm situat in proiec
tul Programului-directivă, 
drept impuls și ener
gie vitală in mecanis
mele majore ale evoluției 
societății noastre socialiste. 
Sporirea utilizării hidro- 
energiei in următorul dece
niu reprezintă pentru orice 
patriot o dimensiune esen
țială a luptei României 
pentru independentă, pen
tru suveranitate. Pe valea 
Oltului — leagăn milenar al 
visului nostru de libertate, 
de neatîrnare — unul din 
rîurile noastre tutelare as
cultă de vocea, de brațul și 
mintea alor săi. răspunde 
comenzii noilor constructori 
ai luminii. Valea 1 
minune a priveliștii 
nate de cîntec. 
Oltului in miezul ei do

forte și 
realizări

Comunist 
prefigu-

Oltului, 
legă- 
valea

migdală, intre dealurile Vil- 
cei. a legat fructele hidro
centralelor, a îmbinat me
talice fuse pentru delicate 
electrolize chimice.

M-am oprit la cen-

pent/u faza industrială.' A- 
ceastă pilotare si îmbună
tățire a proceselor tehnolo
gice pare a fi departe de 
poezie, precum și policlo- 
rura de vinii si toate noile

Nu este profund inspira
tor de poezie faptul că 
acești minunați cercetători 
au descoperit rețeta anti- 
crustă, realizînd astfel pro
tecția autoclavelor incit oa

Energii și frumuseți noi
pe milenara vale a Oltului

Reportaj de Violeta ZAMFIRESCU
cercetări al Com- 

chimic din 
Vîlcea. centru 

Îndrumarea direc- 
ICECHIM-ului are

trul de 
binatuluî 
Rîmnicu 
care sub 
tă a 
frumoase realizări. în acest 
centru de cercetări se 
asigură, în primul rînd, 
printr-un sector de 
loți, ' stabilirea unor 
rametri cît mai preciși

Pipa-

tehnologii ale producției 
clorurate. Dar cercetătorii ? 
Oamenii — prin a căror 
muncă, viziune științifică, 
inițiativă și mereu îndrăz
neață căutare, s-au creat 
numeroase tehnologii noi, 
în colaborare cu ICECHIM 
— poartă în ei vibrantul 
nucleu al poeziei, comum- 
cînd uimire și emoție.

menii să nu-sl mal riște 
sănătatea intrind în ele să 
le curețe ? Nu este o notă 
a umanismului socialist a- 
ceastă grijă a elimină
rii expunerii personalului 
muncitor la noxe ? Si de 
ce n-ar fi de gradul inten
sității poetice faptul că, 
prin munca de cercetare a 
inginerilor chimisti. prin

inițiatori rapizi s-au reali
zat. cu mai puține utflaie si 
scurtarea timpului de pro
ducție, peste 100 milioane 
de lei economii la investi
ții ? Discutind cu ingi
nerul Ștefan Curcăneanu, 
directorul Centrului de cer
cetare Rimnicu Vîlcea, 
apoi cu șeful de labo
rator Petre Gliik și cu 
Vasile Fedeleș, șeful servi
ciului tehnic al Centralei 
industriale de produse an
organice de pe platforma 
Rîmnicu Vîlcea, mi-am dat 
seama de perspectiva aces
tei industrii chimice, de 
claritatea programului ri
guros gindit pină în anul 
1990 
pină 
îndrumarea 
se lucrează în Centrul de 
cercetare chimică Rimnicu 
Vîlcea pentru viitor. Se 
caută înlocuirea materiei 
prime, petrolul, cu produse 
secundare din agricultură. 
Profilul organic al centru
lui, axat mult pe cerceta
rea aplicativă, își va spori, 
conform programului-di- 
rectivă, cercetarea fun
damentală. Relațiile pe care 
le au cercetătorii acestui 
centru cu alte întreprinderi 
și industrii din județ și din 
întreaga țară le-au dat po
sibilitatea să valorifice pro
duse secundare, un mic to
naj de substanțe chimice 
care să înlocuiască produși 
chimici obținuți pină acum 
din import. Incit aici, la 
Rimnicu Vîlcea, cercetarea 
chimică românească înlo
cuiește cu succes și multe 
produse din import folosi
te in industria lemnului 
pentru conservarea piese
lor de mobilă. Pentru in
dustria . metalurgică s-au 
realizai' produse care se a- 
plică în tehnologia turnă
rii de precizie. Se produc 
aici substanțe chimice fo
lositoare" și fabricilor de

și in perspectivă 
în anul 2000. Sub

ICECHIM-ului

(Continuare in pag. a Ii-a)

Toate tractoarele pe cîmp pentru
accelerarea arăturilor de toamnă!

Din datele furnizate de Ministe- 
Agriculturii rezultă că pînă la 

de toamnă
rul
15 noiembrie arăturile 
au fost efectuate numai pe 57 la 
sută din suprafețele planificate, se
rioase rămineri în urmă existind 
mai ales în județele din sudul și 
vestul țării, care dețin o pondere 
însemnată în producția agricolă. 
Timpul este foarte înaintat și, de 
aceea, este absolut necesar ca în 
toate județele să fie luate măsuri 
energice, stăruitoare, pentru inten
sificarea la maximum a ritmului 
arăturilor și încheierea acestei lu
crări într-un timp cit mai scurt.

Este un obiectiv pe deplin reali
zabil. Cele 1 S25 000 hectare care au 

rămas pot fi arate în cel mult

10 zile cu forțele mecanice reparti
zate la această lucrare. Pentru 
aceasta este imperios necesar ca 
munca mecanizatorilor să fie bine 
organizată, să se desfășoare in de
plină ordine și disciplină. Deosebit 
de important este ca, în toate ju
dețele, consiliile agroindustriale, 
conducerile unităților agricole să 
asigure folosirea la capacitate ma
ximă a tuturor tractoarelor, prin 
organizarea executării arăturilor in 
două schimburi și grupare»' lor in 
formații mari, de 10—Io tractoare, 
conduse nemijlocit de către activiști 
de partid și ingineri agronomi.

După cum am fost informați, Ia 
Ministerul Agriculturii s-a analizat 
situația executării arăturilor in ju
dețele cu condiții mai grele — Ia-

lomița. Teleorman, Brăila. Galați șl 
Timiș — și au fost stabilite o serie 
de măsuri pentru ajutorarea aces
tora cu mecanizatori și forțe me
canice. astfel ca in aceste județe 
ogoarele de toamnă să se încheie 
pînă la 30 noiembrie.

Comitetele județene de partid, 
organele agricole județene, consi
liile unice agroindustriale, consiliile 
populare și conducerile 
agricole au datoria 
răspundere de a lua 
șurile pentru folosirea din plin 
a tractoarelor, de a mobiliza forțele 
necesare la eliberarea terenului de 
resturile vegetale, pentru ca zi de 
zi să se lucreze în ritm intens la 
efectuarea arăturilor, pentru înche
ierea neintîrziată a acestor lucrări.

unităților 
de mare 
toate mă-

Artistul 
militant

Pentru constructorii socialis
mului este limpede că fiecare 
etapă nouă aduce noi probleme, 
a căror rezolvare cere o com
petență tot mai mare și o per
fectă cunoaștere a mecanisme
lor fine ale societății.

Nici n-ar putea fi altfel în- 
tr-o societate ca a noastră, care 
este preocupată de toate activi
tățile umane și tinde către acel 
tip de om nou, încă ipotetic 
în multe părți ale lumii, fără 
îndoială însă posibil intr-un 
viitor în care rapacitatea, ex
ploatarea, asuprirea de orice 
natură vor fi tot atîtea pagini 
definitiv întoarse ale istoriei.

Muzicienii români — compozi
tori. muzicologi — ca și ceilalți 
oameni de artă și cultură, sint 
conștienți că intră in cincinalul 
1981—1985 cu experiența a 35 de 
ani de construcție socialistă ; 
nu se mai poate spune că „teo
retizăm" in gol, că visăm fericiri 
utopice sau efemere : gindurile 
și ideile noastre se sprijină pe 
realități, pe dinamica vieții și

însemnări de
Theodor GRIGORIU

observarea atentă a proceselor 
sale legice.

Rostul și rolul creatorului de 
artă în societate se conturează 
clar în lumina concepției parti
dului nostru : el se află pe po
zițiile cele mai avansate ale 
vastului front ideologic desfă
șurat de cele mai generoase și 
nobile idei pe care le-a imagi
nat omul, de-a lungul întregii 
sale istorii.

Acțiunea culturii apare însă 
atit de complexă, pentru că ea 
e determinată și determină pro
cesele făuririi lumii noi, pe .owe 
ne-o propunerii. înțelegerea a- 

j:estei bipolarități ne poate indi
ca atit noul profil al creatorului 
de cultură, cjt și marile sale 
tensiuni interioare.

Om și nu mit, artistul din 
această nouă societate devine 
proiectant al unui climat spiri
tual de o mare elevație, pe mă
sura exigențelor viitorului: efor
turile sale se înscriu necesar 
în eforturile generale pentru o 
lume mai dreaptă, mai bună.

Dintre toate ideile marxismu
lui, aceea care identifică in om 
capacitatea de a-și făuri pro
pria istorie a stirnit totdeauna 
o adevărată fascinație. Aș în
drăzni să afirm că, aici fiind 
prezentă fantezia umană, ne 
aflăm intr-un fel in apropierea 
esteticului, a frumosului, indis
pensabil vieții, ca și plinea sau 
oțelul.

Regăsim apoi această idee in 
propria noastră viață, cînd izbu
tim ceva deosebit sau cînd un 
șir de acțiuni pozitive ne con
duc la o reușită. Un fragment 
mic de istorie se realizează 
atunci in noi înșine, evident la 
scara modestă — in timp și 

•spațiu — a unui ins. Identifi
carea și apoi stăpînirea rosturi
lor prin care s-a ajuns la o 
izbîndă sint capabile să ne 
transforme radical, să dobîndim 
o forță de o putere superioară.

Dacă nu putem introduce în 
planurile noastre numărul capo
doperelor viitoare sau al inven
țiilor epocale, putem să le aș
teptăm eu încredere și să le 
dorim, pentru ci^ le-am creat 
cadrul propice. Ele vor sta ast
fel alături de realizările vieții 
politico-economice.

în fața comuniștilor români 
se află astăzi sarcini deosebit 
de mari, de aceea a nu folosi 
cu cea mai mare eficiență etapa 
nouă în care intrăm mi se pare 
a comite o gravă greșeală, 
deoarece este evident astăzi că 
istoria nu se repetă, ea este ire
versibilă ca și timpul, iar cursul 
său ascendent depinde de pu
terea noastră de prefigurare și 
de tenacitatea de a transforma 
visul în realitate.

accsAVA

:btrita*nasai

HARGHITA

Buct) Atari

Cifrele înscrise în perimetrul procente, supra-

•ALAU

fiecărui județ reprezintă, in
fețele arate pînă la 15 noiembrie
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La întreprinderea „Unio“-Satu Mare

Buna colaborare este acum 
decisivă pentru realizarea 

integrală a producției fizice

Colectivul Întreprinderii „Unio" 
Satu Mare este angajat, in aceste 
zile premergătoare Congresului al 
XII-lea al partidului, într-un amplu 
și susținut efort in vederea livrării 
neintîrziate a unui volum cit mai 
mare de utilaje și mașini spre diverși 
beneficiari din țară, spre diferite 
Șantiere unde se ponstruiesc obiective 
cu termene de punere in funcțiune 
în acest an, precum și la export. 
Este de relevat în acest sens faptul 
că oamenii muncii din această uni
tate și-au asumat cu toată răspun
derea sarcina stabilită de ministerul 
de resort de a realiza peste plan un 
volum Însemnat de utilaje pentru 
diferite obiective ale industriei me
talurgice cu termene de punere . in 
funcțiune in acest an. Pină în pre
zent. volumul de utilaje cu această 
destinație livrate peste plan însu
mează 1 250 tone, preconizindu-se ca 
pină la finele anului acest volum 
să se ridice la 2 400 tone.

Cu toate eforturile depuse, între
prinderea „Unio" Satu Mare este hu 
de puține ori ținta unor critici, u- 
nele făcute publice și in presă, ce-i 
sint adresate de diverși beneficiari 
care n-au primit la termen utilaje
le contractate : locomotive, transpor
toare, conveioare etc. Interesindu-ne 
în secțiile de producție 5 și 9 și Ia 
fabrica de utilaj minier din cadrul 
întreprinderii despre cauzele care au 
provocat aceste rămineri in urmă, 
am aflat că și colectivele respective 
sint confruntate, cu o serie de greu
tăți, provocate de nelivrarea la ter
men a unor piese și subansamble de 
către diverși furnizori din țară.

Ne-am adresat in acest context tova
rășului inginer Vasile Filip, directo
rul comercial al Întreprinderii, ce- 
rindu-i să ne prezinte lista principa
lilor restanțlpri.

— Intre restanțierii care ne creează 
cele mai mari greutăți — ne-a spus 
interlocutorul — se numără Centrala 
industriei de rulmenți și organe de 
asamblare (CIROA) Brașov, care are 
față de „Unio" obligații neonorate 
de-a lungul anului ce se ridică în 
prezent la circa 120 000 rulmenți de 
diferite tipuri și mărimi. De aseme
nea. s-au acumulat restanțe impor
tante și in livrarea motoarelor elec
trice. E drept, s-au făcut multe de
mersuri in acest sens la furnizorul 
principal — întreprinderea de motoa
re electrice București și s-au stabilit 
și graficele care îl obligau să livreze 
cantitățile solicitate. Situația insă nu 
s-a ameliorat. Din . ultimele discuții 
avute cu furnizorul a reieșit că a- 
ceșta a refăcut programul de pro
ducție pe trimestrul IV, dar am con
statat că acesta nu răspunde și ce
rințelor întreprinderii noastre, care 
se vede rămasă descoperită cu 2130 
motoare, întreprinderea bucureșteană 
invocînd lipsa de capacitate. Aceste 
restanțe afectează însă nu numai în
treprinderea noastră, ci și punerea in 
funcțiune a unor obiective, cum este 
laminorul de țevi de la Zalău, sau 
dotarea unor unități miniere cu lo
comotive electrice. Nu poți fi decit 
surprins de o situație precum cea 
consemnată la 30 septembrie : în timp 
ce intreprinderea bucureșteană era 
datoare față de „Unio“ cu un număr

important de motoare, ea livrase în 
devans întreprinderii sătmărene... 800 
de motoare, care nu ne „presau“, 
fiindu-ne necesare mai tirziu.

întreprinderea de trefilat și mo
toare Filiași avea, de asemenea, in 
octombrie o restanță de 168 motoare, 
iar „Electroputere" Craiova — 7 mo
toare.

Am enumerat doar o parte din 
furnizorii restanțieri, lista lor puțind 
continua cu cei care nu și-au ono
rat obligațiile la reductoare, sirmă 
de- sudură etc. Făcind suma utila
jelor și mașinilor care nu au putut 
fi montate, deci nici livrate la ter
men și care se găsesc in momentul 
de față în diferite faze de fabrica
ție — toate acestea datorită neli- 
vrărli reperelor menționate mai sus — 
reiese că producția nefinalizată de
pășește 200 milioane lei ! Este un 
semnal de alarmă dar el se consti
tuie, in același timp, și într-un apei 
tovărășesc adresat de colectivul în
treprinderii „Unio“ furnizorilor res
tanțieri spre a-1 livra in cel mai 
scurt timp piesele și subansamblele 
necesare. în felul acesta, întreprin
derea „Unio" își va putea la rin- 
du-i îndeplini exemplar obligațiile și 
sarcinile ce și le-a asumat pentru 
punerea in funcțiune la termen a 
unor noi capacități industriale, pen
tru dotarea Întreprinderilor miniere 
cu utilajele de care acestea au atît 
de mare nevoie.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii" ,

VASLUI. La întreprinderea de ventilatoare și reductoare de 
pe platforma industrială Vaslui-Rediu s-au realizat ieri al 200-lea venti
lator, precum și cel de-al 200-lea reductor de turație. Decada-record 
din zilele premergătoare Congresului prilejuiește creșteri substanțiale 
ale productivității muncii, sporuri de producție care se adaugă celor 
180 tone utilaje pentru industria materialelor de construcții, refractare 
și alte ramuri ale economiei naționale, realizate de la începutul anului. 
(Crăciun Lăiuci).

realizate de la inceputul anului.

început probele tehnologice ale 
cele mai moderne utilaje, ea va

IALOMIȚA. La Țăndărei au 
fabricii de drojdie de bere. Dotată cu 
produce in 24 de ore 22 de tone drojdie comprimată și ambalată. Can
titate care acoperă necesitățile unităților de panificație și ale comer
țului din județele Constanța, Brăila, Buzău și Ialomița. (Mihai Vișoiu).

BOTOȘANI odata cu darea în folosință a apartamentului 
11 000, ridicat in județul Botoșani în perioada de după cel de-al XI-lea 
Congres al partidului, constructorii de locuințe au raportat realizarea 
sarcinilor pe 4 ani ai cincinalului. Pină la sfirșitul anului, in județ vor 
fi date în folosință peste sarcinile de plan 900 de apartamente. (Sil
vestri Ailenei).

GALAȚI. în cinstea Congresului al XII-lea al partidului, oa
menii muncii din 20 de unități economice din județul Galați și-au în
deplinit planul la producția industrială pe patru ani din cincinal. Se 
prevede ca, pină la sfirșitul anului, colectivele acestor unități să reali
zeze, peste planul perioadei 
(Dan Plăeșu).

1976—1979, o producție de 2 miliarde lei.

PE PLATFORMA COMBINATULUI CHIMIC DIN GIURGIU

Ritmul accelerat la montaj 
apropie momentul inaugural

în unitățile agricole dan județul Olt 
mai sint de executat arături pe mai 
bine de 85 000 de hectare, ceea ce 
înseamnă circa 37 la sută din supra
fețele prevăzute. In unele unități 
realizările sint cu mult sub posibili
tăți, sub potențialul forței mecanice 
din dotare. Întîrzierea lucrărilor nu 
poate fi pusă numai pe seama solului 
umed, cum motivează unii specialiști, 
în unele unități se lucrează cu spor, 
realizindu-se ritmul zilnic planificat, 
in timp ce in altele — Chiar vecine 
— tractoarele sint „stocate" in secții
le de mecanizare. în ziua de 13 no
iembrie. de exemplu, în unitățile 
din cadrul consiliilor unice agroin
dustriale Rusănești, Movileni și Ște
fan cel Mare au fost arate intre 100 
și 200 de hectare, iar in cele din raza 
de activitate a S.M.A. Stoienești, Pot
coava. Vișina. Corabia, Izbiceni și 
Vîlcele nu s-a arat nici un hectar 
de teren.

Analizind această stare de lucruri, 
comandamentul județean pentru coor
donarea lucrărilor agricole a stabilit 
o seamă de măsuri in vederea înche
ierii arăturilor pină la 24 noiembrie 
a.c. Astfel, cel puțin 75 la sută din 
numărul tractoarelor vor fi folosite 
la arat, forța mecanică va fi con
centrată pe sole mari, se va organiza 
schimbul II la cel puțin 1 000 de trac
toare prin folosirea motopompiștllor.

a mecanicilor de ateliere, a altor ca
dre care știu să conducă tractorul. Ca 
urmare a măsurilor luate, ritmul lu
crărilor a crescut în ziua de 14 no
iembrie. fiind cu 2 000 de hectare 
mai mare față de ziua precedentă,

£a arat - în două schimburi!
Așa trebuie să se lucreze peste tot 

pentru încheierea lucrărilor într-un timp cît mai scurt 
RELATĂRI DIN JUDEȚELE OLT Șl TELEORMAN

iar ieri, cînd s-a acționat ințr-adevăr 
conform măsurilor stabilite, au fost 
arate peste 8 000 de hectare, coca ce 
înseamnă realizarea ritmului zilnic 
prevăzut. (Emilian Rouă).★

Pină ieri. 15 noiembrie, in unită
țile agricole din județul Teleorman 
au fost executate arături de toamnă 
pe 42 la sută din suprafața planifica
tă. Este puțin dacă avem in vedere; 
că timpul este foarte avansat. Că,z 
puteau fi arate suprafețe mai mari 
o dovedesc rezultatele multor unități

Urmărim pe șantierul uzinei de 
sodă caustică și produși clorurați — 
prima capacitate a Combinatului 
chimic din Giurgiu programată să 
intre în funcțiune — două aspecte 
care au făcut obiectul unui articol 
publicat în ziarul nostru : restanțele 
la livrarea utilajelor și răminerile in 
urmă la- sectorul „utilități**.  Tovară
șul .Ștefan Manca, directorul combi
natului, ne-a dat o veste bună, un 
prim semnal care ne asigură că lu
crările au intrat în etapa finală : 
„Toate utilajele tehnologice necesare 
pornirii- au fost executate, ultimele 
piese fiind in drum spre șantier". De 
aceasta dată auzim cuvinte de laudă 
la adresa uzinelor furnizoare — 
I.U.C.F. Rimnicu Vilcea și I.U.C. Fă
găraș — care, concentrindu-și forțele 
eu prioritate pentru investiția din 
Giurgiu, au reușit să lichideze in 
timp scurt restanțele — și aprecieri 
pozitive pentru calitatea execuției.

Odată' ajunse pe șantier, utilajele 
n-au avut de așteptat. Cei 800 de 
muncitori și instalatori de la Trustul 
de montaj utilaj chimic și de la cele
lalte subantreprize, alături de care 
lucrează și echipe ale beneficiarului, 
au intrat imediat „in dispozitiv". Da
torită eforturilor colectivelor de 
muncă, ca și organizării exemplare, 
principalele „obiecte" ale uzinei (cum 
sint numite în limbajul de șantief) 
așteaptă doar semnalul începerii pro

agricole. Astfel, la I.A.S. Roșiori de 
Vede, prin antrenarea la lucru a tu
turor celor ce au invătat să minuiască 
tractorul, din unitate, cit și din ora
șul de reședință s-au putut organiza 
două schimburi la arat. Datorită a

cestei măsuri, viteza zilnică s-a mă
rit cu 100 hectare arate pe zi. Tot in 
două schimburi se lucrează și la 
I.A.S. Toporu, unde s-au arat 600 
hectare din cele 837 prevăzute. In
vestigațiile făcute duc la concluzia 
că in condiții de lucru asemănătoare, 
rezultatele la arat sint mult diferite. 
Să concretizăm : in unitățile agri
cole din cadrul consiliului unic 
agroindustrial Purani cu fieca
re tractor s-au arat in medie 
peste 50 de hectare, iar in cele din 
consiliul Traianu — abia 25 hectare. 

ducției. Parcurgem împreună cu ing. 
Adrian Dumitrescu, șef de șantier la 
Trustul de montaj utilaj chimic 
București, fluxul de producție. Se 
execută ultimele finisări la hala de 
pregătire anozi, compresie, hidrogen, 
hala de electroliză, unde formații de 
lucru de la beneficiar verifică echi
parea unor instalații în vederea pro
belor tehnologice, stația centrală de 
frig, parcurile de rezervoare, depozi
tul de sare, pregătire saramură, ate
lierul mecanic etc. Peste tot, construc
torii au terminat lucrările, montorii 
și instalatorii zoresc la finisaje. Sint 
avansate lucrările și la depozitul de 
leșie și la sinteză acid clorhidric.

Comandamentul șantierului urmă
rește zilnic stadiile de execuție pe 
ansamblu și pe obiective pină la ul
timul punct de lucru, precum și mo
dul cum au fost realizate graficele 
stabilite de fiecare șantier, de fie
care formație. Reglarea, aducerea lg 
același numitor se fac din mers, 
„în condițiile, unui ritm de lu
cru accelerat se cere mai ales aten
ție și concentrare —- ne spune șeful 
de șantier. Materiale avem. Ne-au 
sosit de curind trei vagoane de pre
fabricate pe care trebuie să le mon
tăm rapid".

Șantierul este, în aceste zile din 
preajma probelor tehnologice, un rol 
de albine. Oameni pe schele, oameni 
în hale, pe traseele conductelor. Dar

Cauza principală a acestor diferențe, 
evident, nu este datorată condițiilor 
climatice, ci modului diferit de or
ganizare a muncii. în consiliul unic 
agroindustrial Purani. se lucrează în 
schimburi prelungite de la orele 6 

dimineața Ia 22 seara. în consiliile 
Traianu, Salcia, Bujoru. Slobozia- 
Mindra și altele nu se folosește in
tegral timpul de lucru nici ziua.și cu 
atit mai puțin seara. în ultimele zile, 
in secțiile de mecanizare ale S.M.A.. 
Salcia, bunăoară, munca a început 
tirziu dimineața, iar seara a încetat 
devreme, pierzîndu-se timp prețios. 
Nu este de mirare că in raza de acti
vitate a acestei stațiuni au fost arate 
doar 900 hectare din cele 7 000 hec
tare prevăzute.

Avind in vedere că arăturile sini 

cei mai mulți sint mobilizați la „uti
lități", lucrări complexe și de mare 
volum râmase în urmă. E vorba de 
cele patru tipuri de canalizări : plu
vială, menajeră, industrială, chimie 
impură care însumează aproape 15 
km, cu toate instalațiile aferente. 
Constructorii de la T.C.I.Az. muncesc 
fără preget pentru a-și Îndeplini an
gajamentul luat în fața conferinței 
organizației municipale de partid 
Giurgiu, de a termina aceste lucrări 
pină la sfîrșitul anului. Urmărim gra
ficele de realizări din ultimele luni. 
Nici în zilele bune de vară nu s-a 
atins un astfel de ritm : dacă in au
gust au fost executați 350 metri de 
canal, in septembrie — 700, in octom
brie s-a ajuns la 2,5 km. La 10 no
iembrie s-a terminat canalizarea plu
vială, Iar acum se lucrează la stația 
finală de evacuare.

Intensificarea ritmului de lucru în 
ultimele luni pe șantierul Combina
tului chimic din Giurgiu în vederea 
recuperării rapide a restanțelor ara
tă că. acționînd cu exigență sporită, 
în spiritul programelor stabilite, co- 
relîndu-și eforturile, constructorii, 
montorii, instalatorii și beneficiarul 
au izbutit în timp scurt să depășeas
că greutățile și să apropie momentul 
punerii în funcțiune a primei capa
cități.

Lucian CIUBOTARU 
IN ea q ii UDRO1U

Intirziate, organele județene de i 
partid și agricole au analizat, in rea- > 
ra zilei de 14 noiembrie, stadiul arătu
rilor de toamnă, stabilindu-se, tot
odată, măsurile necesare. Se apre
ciază că eliberarea terenului se va 
încheia in decurs de 12 zile, iar 
arăturile in următoarele 14 zile. To
varășul Marin Nisipașu. secretar al 
comitetului județean de' partid pre
ciza. intre altele, că 85 la sută din 
tractoarele existente în județ au fost 
repartizate la arat. în acest mod, pe 
ansamblul județului numărul trac
toarelor utilizate la această lucrare a 
sporit de la 2 000. cît era pină acum, 
la 3 426. Pe această bază, viteza zil
nică. urmează să crească de la 5 000 
hectare, cit s-a realizat. în medie, 
pină acum, la 13 000 hectare. De ase
menea. in Teleorman sint așteptați 
să sosească 350 de mecanizatori din 
județele Sălaj, Harghita, Argeș, Vil
cea și Gorj, in cadrul acțiunilor de 
întrajutorare stabilite de către Mi
nisterul Agriculturii.

Desigur, sprijinul din alte județe 
este binevenit, dar este necesar, in 
primul rînd, ca forțele proprii să fie 
mai bine utilizate. De asemenea, tre
buie grăbită eliberarea terenului de 
resturi vegetale. în momentul de 
față nu există teren eliberat de co
ceni decit atit cit poate fi arat in mai 
puțin de 3 zile. (C. Bordeianu).

policlinicii județene din municipiul Bra
un serviciu de recuperare a bolnavilor

BRAȘOV. In cadrul 
șov a fost dat în exploatare 
cardio-vasculari, dotat cu aparatură modernă. Rețeaua medicală din 
Brașov a fost utilată în ultima perioadă cu numeroase aparate și in
stalații moderne, dintre care enumerăm laboratorul de energie inaltă 
care dispune de. un aparat de cobaltoterapie, instalația de rinichi arti
ficial ș.a. (Nicolae Mocanu).

SIBIU. Oamenii muncii din unitățile constructoare de mașini 
ale județului Sibiu raportează că prin producțiile record obținute in 
întrecerea desfășurată în cinstea Congresului al XII-lea al partidului 
au realizat 700 de autobasculante, mașini și utilaje pentru industria 
optică în valoare de 45 milioane lei, 350 tone mașini și utilaje pentru 
exploatările forestiere și industria lemnului, mașini și utilaje pentru 
așcheierea metalelor in valoare de 600 000 lei. (Nicolae Brujan).

ENERGII Șl FRUMUSEȚI NOI
(Urmare din pag. I) 
încălțăminte și în multe alte domenii 
cu profil nechimic. în anul 1985, 
creșterea ponderii producției globale 
a platformei chimice Rimnicu Vilcea 
va fi, în cadrul producției industriale 
a județului, sporită cu 43 la sută. Cu 
grijă pentru protecția mediului în
conjurător, pe această platformă vor 
funcționa instalații de neutralizare a 
gazelor, de tratare a apelor, de ar
dere a reziduurilor organice toxice.

în acest colț de țară, văile Oltului, 
Lotrului, Topologului își păstrează 
vechile frumuseți, imbogățindu-le. 
Se lucrează la o cale ferată care, 
prin Pitești, va scurta mult drumul 
și timpul intre București și Rimnicu 
Vilcea. Pe Topolog, in muzeul me
morial Nicolae Bălcescu, o valoroasă 
bibliotecă și o colecție de peste 5 000 
de documente arată ochilor ce le 
cercetează mari visuri, viziuni, lupte, 
jertfe ale acestui popor, ale oameni
lor lui politici și de cultură, pentru 
libertate națională și socială. Arată 
ochilor multe izvoare, comori- de 
artă, de gînd, de înțelepciune, de 
suflet. în Rimnicu Vilcea, în centrul 
orașului, care din ce în ce mai nou 
fiind își păstrează și valorile tradi
ționale, statuia lui Anton Pann cer
cetează parcă noua lume.

Pe Lotru, unde cu ani în urmă 
furnicar de suflete, brigăzi de tineret 
lucrau la construcția barajelor și hi
drocentralelor de la Mălaia, Ciun
gei — trecem pe șoseaua largă, 
asfaltată, în locul drumului în
gust, povirnit, noroios ce ducea 
atunci la Voineasa, punct central, 
comandament al organizării de 
șantier. .Mulți tineri au învățat la 
școala muncii, aici pe Lotru, lâsind 
intactă frumusețea ciudată a munți
lor lotreni, luminați numai de ochii 
imenși ai lacurilor de, acumulare șl 
de comunele tot mal civilizate. Voi
neasa, pentru ai cărei locuitori, nu 
de mult, intiiul autobuz pină la 
Brezoi, pină la București apoi, a fost 
un eveniment, este o frumoasă sta
țiune climaterică in. plină construc
ție. . *

Școlile pentru calificarea oameni
lor, tot mai. diverse, tot mai multe 
nu mai sint lunuri de mirare, căci 
din ce in ce i.^i multă invâțătură 
cere viața îmbogățită mult prin ca
litatea oamenilor ei. în Vilcea, unde 
dezvoltarea uzinelor chimice și a ce
lorlalte industrii, înmulțirea barajelor 
și lacurilor de acumulare, creșterea 
populației sint realități in plină și 
rapida desfășurare — cu două secole 
și jumătate in urmă, de sub teascu
rile 1 tipografiei din Rimnicu Vilcea, 
tipografie ale cărei baze le pusese 
meșterul tipograf Antim Ivlreanu, 
om de aleasă cultură, a apărut cartea 
„întîia învățătură pentru tineri". 
Pandanț peste timp scolasticii acelui 
timp îi sînt astăzi lucrurile barajelor 
Mălaia, Ciunget. Tot o „intiie învă
țătură pentru tineret".

în aval pe Lotru, aproape de 
Brezoi, se lucrează la noul baraj al 
hidrocentralei Brădișor. „Se beto- 
nează 4 000 metri cubi pe lună. Malul 
sting, malul drept, apoi vom începe 
excavația. Pină in iarna anului 1981, 
in trimestrul IV, vor fi prinse lame
lele de fundație...". Cuvintele rostite 
de' tinărul șef de lot, inginerul Dinu 
Samuel, exprimă o realitate. Ele 
închid un poem amplu, direct, sim
plu, purtînd in el miezul vibrant al 
viziunii, gindirii. sentimentelor, stră
lucirea muncii, a vieții exprimate cu 
artă. Alta de a trăi frumos, arta de 
a gindi, a visa, a munci, a crea, arta 
de a fi OM. Inginerul Dinu Samuel 
este atit de tinâr și atit de firesc 
făcea parte din șantier,., din prive
liștea văii munților unde va năvăli 
apa lacului de acumulare. In primul 
moment nu-mi puteam inchipui că 
are o facultate terminată, o soție 
profesoară la Călimănești. un copil, 
că este unul din oamenii care va 
spori utilizarea hidroenergiei in ur
mătorul deceniu. „Dacă terminăm 
aici lucrarea, spunea inginerul, voi 
trece cred pe Olt, la lucrarea mare
lui lac de acumulare de la Cilneni".

Un impresionant val de poezie a 
îndrăznelii revoluționare scaldă in 
zilele noastre milenara vale a Oltu
lui, străbunul leagăn al visului de 
libertate și neatîrnare...

(Urmare din pag. I) 
metode de cooperare procesul de 
apropiere a celor două forme ale 
proprietății socialiste, de stat și coo
peratiste. Astfel, pe baza prevederilor 
din Directive și din celelalte progra- 
me-directivă ale Congresului al 
XII-lea, vor avea loc schimbări cali
tative in nivelul de dezvoltare al for
țelor de producție și se vor amplifica 
și diversifica interdependențele reci
proce, pe multiple planuri, dintre cele 
două forme de proprietate socialistă. 
Consolidarea i și întărirea consiliilor 
unice agroindustriale in cincinalul 
viitor vor marca, evident, dezvol
tarea cooperării economice intre 
cele doua forme de proprietate. 
Această întrepătrundere constituie 
un factor de creștere pentru fiecare 
formă a proprietății socialiste, pen
tru proprietatea socialistă in ansam
blul ei. reprezintă una din direcțiile 
importante ale perfecționării relații
lor socialiste de producție.

Un alt element important al rela
țiilor de producție socialiste, care se 
va perfecționa, concomitent cu modi
ficările care intervin in structura 
producției materiale, il constituie 
schimburile de activități, colaborarea 
și cooperarea dintre producători in 
procesul producției materiale. îmbu
nătățirea continuă a organizării știin

țifice a producției și muncii, perfec
ționarea mecanismului de cooperare, 
atit în interiorul Întreprinderilor, 
ramurii, cît și in cadrul econo
miei naționale, adincirea și așezarea 
pe baze economice a specializării in 
producție, iată direcțiile in care .se 
va acționa, in continuare, in vederea 
sporirii aportului relațiilor de pro
ducție la dezvoltarea economiei na
ționale și creșterea eficienței sale.

SISTEMUL DE REPARTIȚIE ÎN 
CONCORDANȚA CU CERINȚELE 
NOII ETAPE, CU DEZVOLTA
REA ECONOMIEI. în preocupă
rile- partidului se va afla și în 
viitor perfecționarea sistemului de 
repartiție, ca latură inseparabilă 
a relațiilor de producție. După 
cum se știe, sistemul de retri
buție a muncii a cunoscut, in ulti
mii ani. îmbunătățiri substanțiale. 
Țara noastră dispune în prezent de 
un sistem de retribuire corespunză
tor principiilor eticii și echității so
cialiste, care asigură, pe de o parte, 
aplicarea fermă, ca unic criteriu de 
repartiție pentru toți membrii socie
tății. cantitatea și calitatea muncii, 
aportul efectiv in sfera producției 
materiale, a științei, invățămintdiui, 
culturii, iar, pe de altă parte, o legă
tură directă intre cîștigurile persona
lului muncitor și rezultatele obținu
te in muncă, incluzînd răspunderea 

socială pentru neîndeplinirea sarci
nilor din economie. Programul- 
directivă de creștere a nivelului 
de trai in perioada 1981—1985 și de 
ridicarea continuă a calității vieții 
asigură perfecționarea in continuare 
a sistemului de repartiție, in funcție 
de cerințele noii etape și in concor
danță cu dezvoltarea economiei

Puternicul rol stimulator al relațiilor de producție socialiste
noastre naționale. Sînt de remarcat 
în acest sens majorarea veniturilor 
tuturor categoriilor populației, pe 
baza aplicării consecvente a sistemu
lui socialist de remunerare a muncii, 
asigurarea in continuare a unor co
relații stimulative intre retribuțiile 
diferitelor categorii de personal.

Sistemul de retribuție reprezintă 
o pirghie esențială in mobilizarea 
potențialului de 'muncă al țării pen
tru înfăptuirea obiectivelor cuprinse 
in proiectul de Directive.

Trebuie subliniat că in concepția 
partidului nostru stimulentele mate
riale și morale alcătuiesc un tot. care 
exclude subaprecierea fie a unei la

turi. fie a celeilalte. Pedalarea exclu
siv pe stimulentele materiale, de 
pildă, n-ar putea genera decit feno
mene de individualism, afectînd etica 
pomunistă. Dialectica făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvoltate, 
procesul complex de maturizare și 
perfecționare a relațiilor de producție 
socialiste presupun dezrădăcinarea 

din concepțiile oamenilor a tarelor 
moștenite din trecut, luarea unor mă
suri preventive împotriva perpetuării 
ideologiei burgheze, continua purifi
care morală a vieții sociale, asigura
rea unei remunerări juste care să sti
muleze și să recompenseze pe fiecare 
ipembru al societății in funcție de con
tribuția sa efectivă la progresul so
cietății, traducerea în viață a vechii 
lozinci a clasei muncitoare „nici 
muncă fără piine, nici piine fără 
muncă".

Prin politica sa economică, parti
dul nostru urmărește, odată cu mo
dernizarea și lărgirea bazei tehnico- 
materiale, afirmarea tot mai puter

nică a principiilor comuniste de via
ță, perfecționarea sistemului de retri
buție, în așa fel incit repartiția să 
stimuleze și mai puternic participarea 
tuturor la dezvoltarea avuției națio
nale. înflorirea multilaterală a per
sonalității umane. transformarea 
muncii intr-o necesitate vitală, or
ganică.

PÎRGHIILE VALORICE ȘI CREȘ
TEREA EFICIENȚEI ECONOMICE. 
Perfecționarea relațiilor de pro
ducție socialiste In procesul edifică
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate presupune, așa cum re
zultă și din experiența construcției 
socialiste din țara noastră, studierea 
temeinică a tuturor formelor concre
te de manifestare a legilor economi
ce obiective, utilizarea pe o scară 
mai largă a categoriilor economice și, 
în primul rînd, a pirghiilor valorice, 
in vederea îmbunătățirii sistemului de 
conducere planificată a economiei na
ționale și creșterii eficienței econo
mice.

în viziunea partidului nostru, per
fecționarea sistemului de organizare 
și conducere a economiei naționale 
este un proces continuu, menit să 
asigure o dinamică și permanentă 
concordanță intre caracterul social al 
forțelor și relațiile de producție. In 
etapa actuală și viitoare a dezvoltării 
societății românești, nivelul de dez
voltare- și structura economiei națio
nale cer situarea pe primul plan a 
eficienței economice, îmbunătățirea 
substanțială a întregului mecanism 
economico-financiar pentru, a de
veni o pirghie tot mai puter
nică in dezvoltarea rapidă a for
țelor de producție. Tocmai acestor 
cerințe le-a răspuns ansamblul de 
măsuri cuprinse in hotărirea Plena
rei C.C. al P.C.R. cu privire la per
fecționarea conducerii și planificării 
economico-l'inanciare din martie 
1978. După cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „aceste măsuri 
urmăresc să așeze pc o bază nouă 
conducerea tuturor unităților econo- 
mico-sociale, punind la temelia aces
tora principiu! autoconducerii și 
autogestiunii care presupune ca fie
care unitate, fiecare colectiv de oa
meni ai muncii să poarte răspunde
rea directă și nemijlocită pentru 
mijloacele și bunurile încredințate de 
societate — parte a proprietății în
tregului popor".

Totodată, se vor avea in vedere 
asigurarea unei concordanțe cit mai 
depline intre schimbările rapide care 
au loc in nivelul și structura forțe
lor de producție și formele de or
ganizare și conducere socială, preve
nirea răminerii în urmă a unor ele
mente ale relațiilor de producție, so
luționarea la timp a unor contradicții 
care apar în procesul edificării noii 
orinduiri, lupta neîntreruptă față de 
tot cc împiedică progresul societății, 
receptivitatea față de nou, punerea 
în valoare la maximum nu numai a 
resurselor materiale, financiare și 
umane de care dispune țara, Ci și a 
valențelor cu caracter propulsor, di
namizator pe care le conțin in sine 
relațiile de producție socialiste.

Adaptarea continuă a relațiilor de 
producție la noile cerințe generate 
de schimbările care intervin în ni
velul și structura forțelor de produc
ție constituie direcția in care parti
dul nostru acționează cu consecvență 
pentru accentuarea rolului de forță 
motrice a relațiilor de producție so
cialiste in făurirea unei economii so
cialiste moderne, cu o inaltă produc
tivitate a muncii și cu o competitivi
tate internațională sporită, capabilă 
să asigure pentru toți oamenii mun
cii un nivel de trai demn de socie
tatea socialistă.
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Sub semnul deplinei unități

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

Ne mai despart cîteva 
zile de importantul eveni
ment din viața poporului 
nostru — cel de-al XII-Iea 
Congres al partidului, ale 
cărui lucrări se vor desfă
șura cu impunătoare di
mensiuni umane și conținut 
programatic. Prin modelul 
operațional adoptat și prin 
obiective. Congresul va a- 
naliza activitatea desfășu
rată in etapa precedentă și 
va dezbate, in primul rînd, 
direcțiile de dezvoltare, atît 
de cuprinzător formulate în 
proiectele de Directive. Sint 
cunoscute dificul
tățile ce trebuie 
rezolvate în pro
iectarea unei ac
țiuni, chiar la di
mensiunile unui 
obiectiv restrîns ; 
ele devin incom
parabile la di
mensiunile unei 
țări, prin proble
mele complexe 
care se cer solu
ționate. Textul 
Directivelor se 
impune. așadar, 
atenției noastre ca 
cument ce trebuie 
și înțeles in întreaga 
complexitate și 
me datorită rolului istoric 
ce îl va avea in dezvoltarea 
societății socialiste in dece
niul următor și in perspec
tiva acestui sfirșit de 
secol.

Am găsit în proiectul de 
Directive parametrii econo
miei, ai producției indus
triale și agricole, ai cultu
rii și științei. Dacă mintea 
omenească ar putea cuprin
de totul într-o singură 
imagine, aceasta ar reflec
ta noua înfățișare a tării 
— dinamică, prosperă, ho- 
tărîtă să se înalțe prin sine 
și să-și modeleze existența 
viitoare 1 
mai înalte 
manității; 
asemenea, 
portul de 
terală, 
măsură, 
secvență 
luției

ne-am putea închipui mai 
ușor ce va reprezenta in 
viitor comunitatea națio
nală, in a cărei structură 
se vor produce modificări 
profunde vizînd relațiile 
dintre industrial si agricol, 
dintre oraș si sat. dintre 
munca manuală și cea inte
lectuală.

Cu o motivare explicabi
lă am studiat și reflectat 
îndeosebi asupra capitole
lor care se referă la știin
ță și cultură, în primul rînd 
la științele biologice. Sint 
impresionante formularea

va beneficia în largă mă
sură de realizările electro
nicii, automaticii, ale bio
ingineriei, de sinteza unor 
noi substanțe chimice folo
site ca medicament și reac
tiv, de realizările fizicii nu
cleare, cu aplicație in diag
nosticul și tratamentul di
feritelor boli. Este, așadar, 
explicabil de ce lucrările 
Congresului al XII-Iea sînt 
așteptate ca un eveniment 
de importantă deosebită in 
viața știinfei românești. în 
viața întregii țări ; prin bi
lanțul

Conștiința
de sine

Construim pentru înflorirea tării.
pentru bunăstarea noastră

a
un do- 
studiat 

lui 
profunzi-

Ia lumina celor 
! principii ale u- 
' am putea. de 

să cunoaștem a- 
creație multila- 

datorat, în mare 
aplicării cu con- 
a cuceririlor revo- 
tehnico-știintifice :

poporului
Acad. Ștefan MILCU

e- 
im- 
cu- 

bio-

concisă a obiectivelor, 
nunțarea categorică a 
portantei și necesității 
noașterii mecanismelor 
logice fundamentale care
reglează viața, cu conse
cințele lor numeroase in 
medicină, agricultură, in
dustrie și ecologie, in dez
voltarea fiziologiei, celula
re și moleculare, care im
plică folosirea datelor 
tehnicilor moderne ale 
zidi, chimiei, geneticii 
bioingineriei. Exemplele 
putea continua, conducind 
toate la situarea domeniilor 
în frontul mondial al bio
logiei contemporane. în a- 
cest fel se evidențiază una 
din condițiile esențiale ale 
progresului unei științe na
ționale, anume păstrarea 
legăturilor cu știința mon
dială, evitîndu-se „provin
cialismul" în gindire și 
practică. Medicina va be
neficia cuprinzător nu nu
mai de ceea ce se va rea
liza in biologie. Datorită 
caracterului complex.

si 
ti
st 
ar

ce-l vor efectua și, 
mai ales, prin 
impunătoarea con
figurare a obiec
tivelor viitoare, 
hotărîrile ce vor 
fi adoptate cu 
acest prilej alcă
tuiesc 
de 
lui 
lor 
pe 
nostru le străba
te cu hotărire și 
demnitate în dru
mul său neîntre

rupt spre progres, prosperi
tate și pace.

Noile cadre de conducere 
ce vor fi alese de Congres 
vor asigura îndeplinirea 
tuturor acestor hotăriri 
prin experiența, capacități
le lor verificate și atașa
mentul fată de înaltele 
idealuri umaniste promova
te, traduse in viață de par
tid. Realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca secre
tar general al partidului, 
așa cum a cerut-o unanimi
tatea participanților la adu
nările și conferințele de par
tid. nu numai că asigură 
continuitatea în conducerea 
de partid și de stat și dă 
o înaltă recunoaștere meri
telor sale inegalabile de 
conducător, dar constituie 
garanția sigură a unor noi 
și tot mai 
în ridicarea 
pe treptele 
progresului.

conștiința 
tint a timpu- 
;i schîmbări- 
revolutionare 

care poporul

mărețe victorii 
patriei noastre 
civilizației

Județul nostru a străbătut în ultimii cinci ani cea mai 
înfloritoare, cea mai fertilă perioadă din dezvoltarea sa 
economică și socială. Sînt constructor și ca participant 
direct la ceea ce s-a edificat în județ în toți acești ani 
înțeleg poate mai bine prefacerile înnoitoare petrecute pe 
meleagurile noastre. Am înălțat într-un ritm trepidant zeci 
de unități economice, am construit impunătoare ansambluri 
arhitectonice, școli, grădinițe, alte așezăminte de cultură și 
pentru ocrotirea sănătății. Ne-am obișnuit cu aceste minu
nate realizări, care vorbesc mai mult decit orice argumente 
sau cifre despre binefacerile socialismului și, uneori, cu
prinși în iureșul cotidian al muncii noastre, ne scapă aten
ției semnificațiile profunde, pentru viața fiecăruia, ale 
acestui impresionant efort de investiții, așezat Ia temelia 
dezvoltării necontenite a țării, creșterii bunăstării noastre.

în actualul cincinal, județului Vaslui i-au fost alocate 
fonduri de investiții de peste 14 miliarde lei, destinate con
struirii unor noi capacități de producție, dezvoltării și mo
dernizării celor existente. Efort de investiții fără precedent, 
care scoate limpede in evidență opțiunea partidului nostru 
pentru înfăptuirea unei politici consecvente in domeniul 
investițiilor. Experiența construcției socialiste din țara 
noastră, îndeosebi din ultimii 15 ani, ne-a convins că aceasta 
este calea prin care se asigură progresul rapid și multi
lateral al economiei naționale și, totodată, capacitatea sa 
de a face față nevoilor crescînde ale oamenilor muncii. Iar 
acum*  cînd întreaga țară face bilanțul realizărilor în cinstea 
Congresului al XII-Iea al partidului, nu pot să nu subliniez, 
cu deplină satisfacție, faptul că pe baza fondurilor mari de 
investiții, noi, vasluienii, am putut realiza într-un timp scurt 
un salt spectaculos în dezvoltarea noastră industrială. S-au 
pus în funcțiune pînă acum 85 de capacități, printre care 
întreprinderea de aparate de măsură șl control Vaslui,

fabrica de prelucrare a boabelor soia, fabrici de nutrețuri 
combinate la Bîrlad și Vaslui, s-au dezvoltat întreprinderile 
de materiale izolatoare, „Textila", de vigonie, întreprin
derea de rulmenți din Bîrlad, Filatura de bumbac din Huși 
și altele. Debutul productiv al unora dintre ele a insemnat 
și apariția unor noi profesiuni, de complexitate sporită. 
Acum construim un mare combinat de fire sintetice, aici 
la Vaslui, care va marca începuturile chimiei în județ.

S-au mai construit la noi în județ, în acest cin
cinal, 7 300 apartamente, 3 365 locuri în cămine, 760 locuri 
în creșe și grădinițe, o școală cu 200 locuri, un spital cu 
450 locuri, cuplat cu o policlinică, 88 săli de clasă și altele. 
Toate aceste realizări le dedicăm Congresului partidului, 
angajîndu-ne, totodată, in calitate de constructori, să fina- 
Uzăm cît mal repede și celelalte investiții în construcție.

Perspectivele cincinalului viitor, așa cum se desprind 
din documentele Congresului al XII-Iea al partidului, sînt 
și mai luminoase, și mai îmbucurătoare. Fondurile de in
vestiții prevăzute a fi alocate județului nostru se ridică la 
peste 18,7 miliarde Iei. VJom construi șl pune în funcțiune 
78 obiective noi, dintre care 53 industriale ; se vor moder
niza alte 39 capacități. Alături de Vaslui, Bîrlad, Huși și 
Negrești, o dezvoltare puternică vor cunoaște și o serie de 
localități rurale, care vor deveni centre agroindustriale : 
Murgeni, Fălciu, Codăești, Ivănești, Băcești. In cincinalul 
viitor se vor construi și 18 000 de apartamente.

Iată de ce la baza dezvoltării noastre, a vieții noastre me
reu mai bune stă și trebuie să stea în continuare un susținut 
program de investiții.

Constantin VIȚELARII
maistru constructor, șantierul Combinatului 
de fire sintetice Vaslui
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Industria ne-a
marea șansă

Intru zi de zi pe poarta întreprinderii de tractoare din 
Miercurea Ciuc și adesea mă gîndesc că atit existența aces
tei unități, cît și posibilitățile pe care le avem noi, cei 
aproape 2 500 de muncitori, să lucrăm in ramura construc
țiilor de mașini, într-o localitate care in trecut practic nu 
avea nici un fel de industrie, se datorează nemijlocit poli
ticii juste promovate de partid, de secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de repartizare armonioasă a 
forțelor de producție pe Întreg teritoriul țării.

Industria ne-a adus tuturor, celor ce lucrăm în această 
întreprindere și în celelalte unități industriale construite in 
județul nostru, marea șansă a afirmării, adevăratele bucurii 
ale împlinirii profesionale. De la data ieșirii pe poarta în
treprinderii noastre a primului tractor au trecut numai trei 
ani de zile. Puțin, se poate spune. Dar faptul că in acest 
an tealizăm 4 800 de tractoare, că îri răstimpul scurt care a 
trecut de la debut am asimilat și introdus in fabricație nu

Zona industrială a orașului Mjercurea Ciuc

adus tuturor
a afirmării

mai puțin de 10 noi tipuri de tractoare, care se bucură de 
apreciere și căutare atît în țară, cit și peste hotare, că aici 
va fi realizat tractorul SM 1 800, primul tractor pe șenile cu 
volan fabricat in țară, spune multe despre drumul parcurs 
de tinărul nostru colectiv.

Din proiectele de documente ce vor fi dezbătute și adop
tate de marele forum al comuniștilor, Congresul al XII-Iea 
ai partidului, ne revin sarcini și mai importante. Pentru a 
ajunge in primul an al viitorului cincinal la o producție de 
10 000 tractoare, avem de înfăptuit un program susținut de 
extindere a capacităților de producție.

Dar exemplul întreprinderii de tractoare nu este unicul 
care ilustrează ce mult a însemnat pentru locuitorii muni
cipiului Miercurea Ciuc, ai județului Harghita, politica 
partidului nostru de repartizare rațională, armonioasă a 
forțelor de producție pe teritoriul țării. Numai în ultimii 
doi ani, la Miercurea Ciuc au fost racordate la circuitul pro
ductiv întreprinderea de prefabricate cu o capacitate anuală 
de 1 800 apartamente realizate integral din panouri mari, în
treprinderea de prelucrare a maselor plastice, abatorul șl 
antrepozitul frigorific ; la Odorheiu Secuiesc — întreprin
derea de matrițe și piese din fontă pentru industria chimi
că ; la Gheorghieni — întreprinderea de utilaje și piese de 
schimb pentru industria forestieră ; la Lunca de Jos — fa
brica de mobilă de bucătărie și multe altele. Alte obiective 
sint in stadii avansate sau puse parțial în funcțiune.

Noi, oamenii muncii din județul Harghita, am înțeles că 
tocmai această politică de dezvoltare economică a tuturor 
județelor și zonelor țării constituie temelia trainică a asi
gurării unor condiții de muncă și de viață egale pentru toți 
cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate. Numai 
în acest an industria de pe aceste meleaguri produce in 
mai puțin de un trimestru cit în întregul an 1968 și reali
zăm pentru prima dată în județ o producție industrială de 
10 miliarde lei.

Industria noastră va realiza, în anul 1985, o producție de 
aproape 19 miliarde lei. Aceasta înseamnă că pe locuitor va 
reveni o producție industrială de 51 704 lei, cu 4T.6 la sută mai 
mult decit in anul 1980. Iar valoarea producției globale pe 
locuitor va fi de 72 699 lei. Iată de ce noi, oamenii muncii 
români și maghiari de pe meleagurile harghitene, ne an
gajăm ferm să muncim in strinsă unitate și frăție, astfel 
încit să traducem în viață neabătut sarcinile ce ne revin 
din istoricele hotărîri ce vor fi adoptate de Congresul al 
XII-Iea al partidului.

TAMAS Lâszlb
maistru la întreprinderea de tractoare 
din Miercurea Ciuc

„ Va rugam sâ transmiteți Congresului bucuria noastră"
Fabricăm mașini

de înaltă performanță
împreună cu întregul popor, colecti

vul întreprinderii de mașini grele Bucu
rești întîmpină apropiatul Congres al 
partidului cu un bogat bilanț în muncă.

Planul pe zece luni a fost realizat în 
proporție de 101,3 la sută la producția 
marfă și de 100,7 la sută la producția 
netă. Prin organizarea mai judicioasă a 
producțiilor și a muncii, valorificarea 
superioară a materiilor prime și mate
rialelor, cheltuielile de producție au fost 
reduse simțitor. Colectivul nostru, in 
frunte cu comuniștii, muncind cu abne
gație, a realizat numeroase utilaje pen
tru marile obiective de investiții : tur- 
boagregatul de 330 MW — al zecelea din 
această serie — linia de ciment de 3 000 
tone pe zi pentru fabrica de la Aleșd, 
morile autogene pentru măcinarea mi
nereurilor de la Moldova Nouă, reacto
rul de uree și coloanele de fracționare 
pentru industria chimică, cuptoarele e- 
lectrice cu capacitate de 100 tone pe 
șarjă pentru unitățile siderurgice de la 
Hunedoara, Cîmpia Turzii, Tîrgoviște și 
Combinatul de la Călărași. în aceste zile 
din preajma Congresului partidului 
montăm presa hidraulică de forjare de 
12 000 tone forță — utilaj de mare per
formanță tehnică — finalizăm noul tip 
de turbină ACF-30 MW pentru turbo- 
suflanta de 420 000 mc pe oră de la noul 
furnal ce se construiește la Galați.

Nicolae BADEA 
secretarul comitetului de partid 
din întreprinderea de mașini grele 
București

Prin hărnicia cetățenilor

primele rîndurl se situează muncitorii 
de la întreprinderea „Relaxa" și de la Fi
latura de fire tip lînă pieptănată — uni
tate cu o capacitate de 3 000 tone anual 
ridicată în anii actualului cincinal. In 
cinstea marelui eveniment din viața po- 
litico-socială a țării, constructorii au pus 
la dispoziția oamenilor muncii 72 de 
apartamente, la care se vor adăuga, pină 
la sfîrșitul anului, încă 40. Prin munca 
harnică a cetățenilor, s-a dezvoltat baza 
edilitar-gospodărească, s-a schimbat în
fățișarea orașului, s-au îmbunătățit con
dițiile de confort și civilizație. Au fost,

derea forestieră, întreprinderea textilă 
„Cazanele" și altele.

Comuniștii, toți oamenii muncii sînt 
hotăriți să-și consacre întreaga energie 
și capacitate creatoare înfăptuirii exem
plare a mărețelor obiective ale gran
dioasei etape pe care o parcurgem, de 
făurire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Petru CAPRIORU
secretar adjunct al Comitetului 
de partid al orașului Orșova

pregătire profesională l-au ajutat pe 
Victor Constantinescu să devină un bun 
meseriaș, un muncitor de nădejde al so
cietății noastre. în cadrul combina
tului, el a conceput și realizat peste 
30 de inovații și raționalizări, cu 
ajutorul cărora s-au obținut sute de 
mii de lei economii. De-a lungul anilor, 
în procesul muncii, el s-a modelat nu 
numai pe sine, ci a contribuit și la for
marea altor muncitori calificați, pe care 
i-a învățat foarte bine meseria de me
canic. Eforturile depuse, meritele sale în 
muncă și in activitatea obștească — a

DIN SCRISORILE SOSITE ÎN ACESTE ZILE LA REDACȚIE

astfel, executate lucrări de canalizare și 
de modernizare a străzilor, s-.au con-, 
struit trotuare, s-a dat în folosință o 
baie publică, s-au înființat numeroase 
unități pentru prestări de servicii. In 
acest an, cetățenii orașului au executat, 
prin muncă patriotică, lucrări în valoare 
de 8 060 000 lei.

Dumitru DIVO1U
vicepreședinte
al Consiliului popular orășenesc Mizil, 
județul Prahova

In noul oraș Orșova

Cu forțe proprii

se schimbă înfățișarea
localității

Ca Întregul nostru popor, locuito
rii orașului Mizil întîmpină Congresul 
partidului cu importante realizări. In

Oamenii muncii din orașul Orșova, 
ferm hotărîți să întîmpine cu noi și im
portante succese cel de-al XII-Iea 
forum al comuniștilor, raportează înde
plinirea sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate în întrecerea socia
listă pe anul 1979 la data de 10 noiem
brie. Sporul suplimentar ce se va ob
ține pină la sfîrșituj anului va fi de 
peste 50' milioane lei la producția 
marfă și de 25 milioane lei la producția 
netă. Cele mai bune rezultate le-au ob
ținut colectivele de oameni ’ai muncii de 
la Șantierul naval, care și-au îndeplinit 
sarcinile de plan și angajamentele asu
mate pe acest an încă din luna septem
brie, întreprinderea minieră, întreprin-

Specialiștii laboratorului de metro
logie din cadrul întreprinderii „Elec- 
troputere“-Craiova au realizat, în acest 
an, cu mijloace proprii, reducind 
importul, un număr însemnat de 
aparate de măsură și control. Intre a- 
cestea : indicatorul de trepte gradulator 
pentru locomotive electrice, chei dinamo- 
metrice, folosite în procesul tehnologic 
de strîngerea miezurilor transformatoare
lor de forță, la montajul mașinilor elec
trice pentru locomotive, aparate pentru 
măsurarea temperaturii suprafețelor. 
Sînt realizări vrednice de laudă.

Nicolae MOROGA
tehnician, 
întreprinderea „Electroputere"-Craiova

Un om ca atîția alții

fost ani de zile secretar de organiz^ie 
de partid pe atelier, pe secție, apoi mem
bru în comitetul de partid pe combinat — 
au fost răsplătite prin acordarea, cu cîți- 
va ani in urmă, a titlului de Erou al 
Muncii Socialiste.

în cinstea celui de-al XII-Iea Congres 
al partidului, secția mecanică a combi
natului și-a dublat angajamentele, pro- 
ducind piese numai de bună calitate, și 
nu numai pentru nevoile proprii, ci și 
pentru alte unități din țară. La aceste re
alizări ale secției iși aduce o modestă 
contribuție și Victor Constantinescu, 
omul obișnuit al zilelor noastre, omul 
care a pregătit numeroși oameni cărora 
să le predea ștafeta de bun mecanic.

Alexandru REZF.A
Combinatul de produse sodice Govora

Prefaceri înnoitoare

Aproape toți locuitorii au tn gospodă
riile lor lumină electrică, și-au cumpă
rat numeroase obiecte casnice de fo
losință îndelungată. Șoselele sînt acum 
asfaltate. Pentru ridicarea bunăstării 
obștii s-au construit o brutărie, o moară, 
două magazine universale, două școli 
generale, un cămin cultural, un spital. 
Potrivit noii schițe de sistematizare, s-a 
trecut la delimitarea centrului civic al 
comunei, unde s-a și construit noua 
clădire cu etaj a consiliului popular, a 
fost renovat sediul cooperativei agricole 
de producție, iar acum se află aproape 
construit dispensarul medical comunal.

Sînt doar cîteva din realizările edili- 
tar-gospodărești cu care noi, sătenii, ne 
mîndrim.

Ionel STATIO1U
comuna Drăgoești, județul Vilcea

Economii prin buna 
valorificare a materiilor

prime

Din 1960, adică cu puțin timp 
după actul de naștere al Combina
tului de produse sodice Govora, meca
nicul Victor Constantinescu lucrează 
neîntrerupt în secția mecanică a acestei 
mari unități chimice vilcene. Pasiunea și 
dăruirea dovedite in muncă, preocuparea 
permanentă de a-și îmbunătăți nivelul de

Cine a trecut, cu ani tn urmă, prin 
comuna noastră Drăgoești, județul Vil- 
cea, și o revede astăzi, aproape că nu o 
mai recunoaște. E și firesc. Comuna, ca 
dealtfel celelalte localități de pe întin
sul patriei, a cunoscut prefacerile înnoi
toare ale modernizării, ale bunăstării 
oamenilor. Putem spune că mai ales in 
anul Congresului al XII-Iea al parti
dului fața comunei s-a schimbat mult

Oamenii muncii de la întreprinderea 
de cinepă din Sinnicolau Mare, județul 
Timiș — români, germani, maghiari — 
întimpină Congresul partidului cu 
succese de seamă în producție. Prin fo
losirea din plin a capacităților de pro
ducție. valorificarea mai judicioasă a 
materiilor prime și reducerea cheltuie
lilor materiale, colectivul nostru a rea
lizat în zece luni din acest an 216 tone 
fibră de cinepă peste plan, valoarea 
producției nete suplimentare crescind la 
5,5 milioane lei, iar cheltuielile la 1 000 
lei producție marfă reducîndu-se cu mai 
mult de 60 lei. Pe baza acestor rezul
tate, sarcina de creștere a beneficiilor 
a fost depășită cu peste 14 milioane lei. 
Realizările dobîndite pină în prezent 
depășesc angajamentele asumate în 
întrecerea socialistă pe întreg anul 1979.

lnq. Valeria ARDELEAN 
președinta consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea 
de cinepă Sinnicolau Mare
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Stindard al României
Pe paralela noastră rostim un singur nume 
Și-acesta-i Ceaușescu ; rostim prin el

. ' . Partid
Prin el o Românie și-a ciștigat renume, 
Prin el noi orizonturi de pace se deschid.

Ecou de glasuri urcă in infinite unde. 
In pragul sărbătorii — al Doișpelea

Sint voci din milioane de piepturi

Cerînd cu-nflăcărare să fie reales.

Justificarea noastră iși are temelie 
In muntele de fapte și-n zborul avintat;
El — omul ce-l aclamă o-ntreagâ Românie, 
El — primul fiu al țării și primul ei bărbat.

Cînd spunem Ceaușescu, noi spunem
SOL DE PACE, 

Oceane de speranțe și visuri pe pămînt, 
Apărător de țară și patriot tenace, 
Clarvăzătoare minte și-nflăcărat cuvînt.

Cînd spunem Ceaușescu, noi spunem 
ÎMPLINIRE,

Soldat în slujba păcii și comandant viteaz, 
Ideea lui străbate întreaga omenire, 
Mereu la datorie, omniprezent și treaz.

Biroul său de lucru e perimetrul țării, 
Și grija pentru țară n-adoarme niciodat*  
Măsoară-n pasu-i sigur cuprinsurile zării, 
Cunoaște calendarul de-arat și semănat.

| Acesta-i Ceaușescu : simbolul Omeniei, 
Contemporan cu Lupta și Adevărul sfînt, 
Stegarul năzuinței, Stindardul României, 
Și-al libertății noastre pe românesc 

pămînt
Constantin TĂNASE 
Drobeta-Tr. Severin

>

Congres 
Ș' 
profunde

S-adună-n Forum
comuniștii țării 

S-adună-n Forum comuniștii țării, 
Din arșițele verii vin, de lingă focurile 

din cuptoare. 
Aduc cu ei al țării vis de împlinire 

și lumină, 
A inimii și-a frunților dogoare.

Și în rotundul pleoapelor neodihnite 
crește țara 

Cum vrem să crească și cum vrem să fie 
In lume și în viitor solia noastră, 
A noastră bucurie și mîndrie.

O unică, puternică voință 
Țesutâ-n ale vieții milioane fire
O știm cum deschide statornic spre izvoare 
Fîntîni în cuvînt, fîntîni în gîndire.

Și Timpul stă-n răscruci de veac și de 
istorie, 

In cumpene înalte spre necuprinsul zării. 
Congresul Partidului măsoară mari 

distanțele, 
Cînd se adună-n Forum comuniștii țării !

Dumitru BALĂIEȚ 

Mai sus de soare 
Pe treapta îndrăzneață a faptei 

spre-mpliniri, 
Cu pasul dîrz, urmînd și-acum chemarea 
Luminii lui, sub flamuri îngemănînd uniri, 
Partidul Comunist înalță zarea.

El e credința vie, inscrisă-n viitor, 
Cuvîntul său e piinea libertății, 
Ca tot pămîntul țării să fie roditor 
Și ape, munți și cer deplin seninătății.

Și-i viitorul ziua pe care o trăim, 
Tot sporul clipelor, prinosul muncii 
Pentru prezent de glorii, în hărnicii să 
Istoria, cum cresc în basme pruncii.

In adevăr de aur popor de uriași 
Prin inima Eroului cel Mare, 
Legenda României citită de urmași, 
Să-nalțe zarea-n OM mai sus de soare.

Mira LUPEANU
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ndeplinindu-și misiunea sa istorica in construirea socialismului 
ți comunismului în România, bucurîndu-se de încrederea și 
devotamentul întregului popor, Partidul Comunist Român își 
exercitâ rolul de conducător încredințat de societate în toate 

domeniile de activitate, în întreaga viață socială. Congresul ai IX-lea 
a adus în artă și cultură înnoiri substanțiale, corectind și inlăturind 
cu hotârîre practicile abuzive, nedemocratice, cunoscute în perioada 
anterioară, ridicînd îndrumarea creației spirituale la cotele unei noi 
calități, corespunzătoare unei concepții cu adevărat științifice, ca
racterizate de înțelegerea complexă, nuanțată a locului și menirii 
educative a artei și artistului în societatea noastră, in această înnoire 
revoluționară, sprijinită pe o viziune autentic democratică, rolul hotări- 
tor revine secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a definit misiunea educativă a creației, trasind căile 
democratizării profunde a culturii puse în slujba poporului.

Documentele apropiatului forum al comuniștilor, Congresul a! 
Xll-lea al P.C.R., sînt o expresie elocventă a răspunderii cu care 
partidul nostru îți îndeplinește istorica sa misiune, asigurînd înflorirea 
României socialiste, conducind cu pricepere și fermitate națiunea 
noastră pe drumul civilizației comuniste. Slujitorii artei ți culturii, in
tegrați cu însuflețire jn vastul proces de făurire a unui om nou, zesimt 
din plin, in propria lor activitate, efectele binefăcătoare ale îndrumării 
atente, pline de grijă ți înțelegere față de munca lor de creație, după 
cum o demonstrează ți răspunsurile la ancheta de față.

Am adresat unor creatori de artă, istorici și critici literari ru
gămintea să ne vorbească, mai întii, despre înnoirile pe care 
Congresul ai IX-lea și perioada ce i-a urmat le-au adus în do
meniul îndrumării artei ți culturii.

O concepție nouă, 
profund demo

cratică asupra 
dezvobțărti artei 
și culturii

GEORGE MACOVESCU : Ca și In alte 
domenii de activitate, Congresul al nouălea 
al Partidului Comunist Român a adus pen
tru arta și literatura din România o con
cepție nouă cu privire la dezvoltarea aces
tora, la raporturile ce trebuie să existe in
tre puterea politică și creatorul de artă. 
Asemenea raporturi au existat și există in 
toate societățile. Orice manifestare a omu
lui, indiferent de natura ei, este condițio
nată de caracteristicile societății în care 
trăiește și acționează producătorul de va
lori materiale sau spirituale. Acest adevăr 
obiectiv nu mai este contestat pentru că 
orice discuție ar avea un aspect pur sco
lastic, ar fi numai de dragul contradicțiilor. 
Nimeni nu poate susține in mod temeinic 
contrariul acestei realități.

Problema care s-a pus și se pune în con
tinuare este aceea a naturii relațiilor dintre 
putorea politică dintr-un stat și cel care 
produce valorile artistice, mai precis dacă 
aceste raporturi slnt de conlucrare in ve
derea scopului unic : ridicarea nivelului 
spiritual al poporului respectiv, sau există 
relații contradictorii.

In societatea socialistă, esența relațiilor 
este aceea de conlucrare. Creatorul de artă 
înțelege țelurile politice ale societății, iar so
cietatea înțelege și sprijină pe creator. Nu
mai că. în desfășurarea dialectică a vieții, 
pot interveni denaturări și de o parte și 
de alta, care duc la neimpliniri, la nemul
țumiri reciproce, denaturări care, dacă nu 
sint corectate la timp, sint de natură să 
creeze situații dăunătoare. In asemenea cir
cumstanțe trebuie să intervină factorul po
litic, cel care deține puterea intr-un stat, și 
să restabilească echilibrul raporturilor, să 
creeze condițiile pentru ca arta și literatura 
să se dezvolte in toata plenitudinea lor, iar 
societatea să beneficieze la maximum de 
realizările artistice, pentru scopurile ei pre
zente și viitoare.

Congresul al nouălea al Partidului Co
munist Român și întreaga politică a parti
dului nostru, inițiată de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și aplicata cu perseve
rență in ultimii patrusprezece ani, au adus 
tocmai o asemenea corectare și au instau
rat o nouă concepție. S-a renunțat la tu
tela administrativă și s-a dat creatorului li
bertatea de a acționa așa cum ii dictează 
conștiința lui, de om care trăiește intr-un 
stat socialist, intr-o perioadă excepțională 
a istoriei poporului român, O anumită prac
tică din trecut condusese la situația in care 
îndrumarea și sprijinirea creatorului se 
substituiseră procesului de creație artistică. 
Intervenția, subtilă sau brutala, depășea 
limita sfatului, a exprimării unor păreri, 
transformîndu-se in orain, in hotârîre uni
laterală, lipsindu-1 astfel pe creator de ini
țiativă și mai ales de responsabilitate față 
de societate pentru propria lui operă. Parti
dul, secretarul general au intervenit și au 
făurit condițiile pentru ca această practică 
să Înceteze. redind omului de artă încre
derea in sine, in forțele sale, repunîndu-1 
în situația de a avea conștiința responsabi
lității față de semenii săi pentru toată 
munca lui. pentru creația lui. Desigur că 
lucrurile nu merg de la sine, că trebuie 
muncit mult pentru schimbarea mentalității 
unor oameni, poate de bună credință, dar 
care mai socotesc că „dădăceala'1 este me
toda infailibilă pentru a face să apară o 
mare artă și care nu renunță ușor la prac
tica trecutului. ‘

DINA COCEA : Demnă de subliniat 
îmi pare atenția deosebită acordată de că
tre partid artei cu deosebire de la Con
gresul al IX-lea al partidului și această 
apreciere are in vedere calitatea deosebită 
a acestei îndrumări, in care secretarul ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, perso
nal, a avut, prin clarviziunea sa, prin auto
ritatea sa excepțională, un rol hotări- 
tor. Rezultatele cu care ne mindrim in ul
timul deceniu sint expresia directă a ca
racteristicilor acestei îndrumări, ele ■ sint 
expresive pentru o politică culturală dina
mică, mobilă, receptivă la nou.

Sub semnul acestei îndrumări, superioa
re, stă in primul rind precizarea obiecti
velor culturii socialiste — obiective ferme 
și. totodată, adaptate intotdeauna nuanțat la 

realitățile in schimbare, la procesele vie
ții materiale și spirituale. Ia noile etape pe 
care le-am parcurs, la obiectivele formării 
omului nou al societății socialiste multila
teral dezvoltate,

ION DODD BALAN : Socialismul este 
opera conștientă a Întregului popor, temei
nic gindită, condusă și însuflețită de partid, 
arhitectul noii societăți multilateral dez
voltate. modelatorul conștiinței omului nou, 
conducătorul încercat și înțelept al marii 
noastre familii socialiste. Partidul Comu
nist Român, forța conducătoare din țara 
noastră, se preocupă, concomitent eu grija 
pentru continua creștere a nivelului de trai 
material al oamenilor muncii, de creșterea 
nivelului lor spiritual, de sporirea pe cap 
de locuitor ,a investițiilor de omenie, de 
bine, frumos și adevăr, de spirit revoluțio
nar și partinic, de înflăcărat patriotism și 
dorință de colaborare cu toate popoarele 
lumii.

Prin grija personală a secretarului gene
ral al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a creat la noi, în ultimul 
deceniu și jumătate, un climat prielnic 
înfloririi ' tuturor talentelor, un climat 

generos, plin de umanism, de stimă și 
prețuire pentru creație și creatori, un cli
mat de încredere, fără suspiciuni, propice 
confruntărilor de opinii și dezbaterilor prin
cipiale, in care să se impună valoarea ar
tistică, forța gindurilor, autenticitatea sen
timentelor și nu măsurile administrative, 
întf-un asemenea climat democratic se res
pectă cu strictețe statutul artei și al artis
tului. specificitatea creației, dreptul ei de a 
aborda, într-o viziune dialectică, temele cele

„Conducerea și îndrumarea de către partidul nostru a artei este o necesitate 
imperioasă, ea este menită sa asigure ca arta și literatura din țara noastră să 
servească cauzei socialismului și progresului. înțelegem realizarea acestui rol 
îndrumător în dezvoltarea artei nu prin impunerea unui anumit stil sau unei anumite 
maniere de creație, ci prin desfășurarea unei largi activități politico-ideologice, 
prin grija pentru îndeplinirea misiunii sociale a artiștilor, a scriitorilor, pentru 
fuziunea deplină a literaturii, a tuturor artelor cu marile preocupări ale poporului 
român, in grandioasa operă sociala pe care o întreprind oamenii muncii din 
țara noastră".

NICOLAE CEAUȘESCU

CONGRESUL Răspunderea 
creatorului

de artă comunist
mai variate, pentru că artei noastre nu-i 
este străin nimic din ceea ce este omenesc. 
Documentele fundamentale ale partidului, 
strălucita operă a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, amplele dez
bateri ideologice care au avut loc in 
cercuri largi de oameni ai muncii și de 
specialiști au dezvoltat necontenit catego
riile fundamentale ale esteticii . științifice, 
precum raportul dintre artă și viată, dintre 
național și universal, finalitatea artei, func
ția ei gnoseologică și educativă, realismul 
și umanismul ei, specificul luptei dintre 
vechi și nou și oglindirea acestui proces 
dialectic în creația literar-artisticâ, proble
ma libertății de creație, a diversității stilu
rilor, a accesibilității, a moștenirii cultu
rale, a îndrumării artei și culturii de către 
partid. O asemenea inestimabilă contribuție 
teoretică a inriurit puternic procesul crea
ției artistice din acești ultimi 15 ani, con
ducind spre realizarea unor opere de o 
înaltă valoare artistică și de o fermă orien
tări’ ideologică. S-au luat, de asemenea, în
drăznețe măsuri organizatorice pentru Îm
bunătățirea unui asemenea climat. Ținind 
stjama de maturitatea ideologică, de patrio
tismul și spiritul responsabil al creatorilor 
noștri din toate domeniile, s-a desființat 
instituția cenzurii, s-au pus bazele unei 
autentice libertăți de creație, înțeleasă ca o 
deplină răspundere față de adevăr, față de 
procesele dialectice care se petrec in viața 
și in conștiința oamenilor, față' de hrana 
spirituală a poporului nostru.

DOMOKOS GEZA : S-ar cuveni să vor
bim despre un motiv predilect al vieții 
noastre literare și anume : curajul scriito
rului și acela al editorului. După cum se 
știe, una dintre consecințele adincirii de
mocrației socialiste promovate cu consec
vență de partidul nostru a fost dispariția 
cenzurii instituționale. A cenzurii institu
ționale, repet, deoarece — în ciuda faptului 
că respectiva hotărire de partid spune lim
pede și fără echivoc că autorul și redacto
rul poartă răspunderea textului tipărit — 
mai intilnim pe ici. pe colo manifestări mai 
mult sau mai puțin deghizate ale mentali
tății senzoriale. De obicei, in acele cazuri 
cind responsabilitatea sporită odată eu în
crederea e sesizată drept o povară și privită 
cu neplăcere. Acest fenomen secundar, 
aproape inerent perioadei de trecere, este 
deci o realitate. Și are. nu văd de ce am 
nega, un efect perturbant. Dacă am Încerca 
Insă să explicăm doar prin aceasta unele 
carențe ale literaturii noastre, ar însemna 
să exagerăm și să răminem unilaterali. 
Pentru că apare și aici chestiunea răspun
derii editorului, a măsurii in care iși asu
mă el rolul de apărător, de susținător al 
muncii scriitorului, capabil să dovedească, 
să probeze cu toată onestitatea că știe să 
profite de șansa reală ce i s-a oferit și 
capabil, in același timp, să vegheze ca nu 
cumva convingerile sale personale, intere
sele sale existențiale — prezente și ele. fi
rește, cel puțin uneori — să nu se ridice 
la rang de politică literară, să nu ajunga 
să treacă drept „comandă socială". Daca 
vrem să ne bucurăm de Încredere, dacă 
vrem ca munca noastră să-și afle cinstire, 
trebuie să ne știm înzestrați cu fermitate 
principială, partinică, bazată pe o atitudine 
deschisă, larg comprehensivă, cu sentimen

tul răspunderii și cu o etică profesională 
ireproșabilă, trăsături ale militantului co
munist.

Dorința dintotdeauna a editorilor con- 
știenți de menirea lor a fost să aibă prile
jul să redacteze, să se îngrijească de apa
riția unor lucrări cu șanse majore de a de
veni OPERE, deci cărți pasibile și de recu
noașterea generațiilor viitoare. Iar faptul 
de a trimite la tipar un asemenea manu
scris constituie și confirmarea calităților 
protesionaib și umane ale redactorului.

De pe urma colaborării dintre autori, oa
meni” dăruiți cu talent, cu dreaptă și ade
vărată gindire, și camarazii lor devotați, 
aliații lor exigenți care sint editori: de vo
cație, trebuie să ajungă in mîinile citito
rilor cărți care — fie că-și propun să recon
stituie evenimente istorice, fie că se inspiră 
din contemporaneitate — aduc în prim plan 
problemele stringente ale societății noastre 
socialiste, cu toată indrăzneala, cu toată 
încrederea in forța ideilor noastre uma
niste, comuniste.

VIOREE MĂRGINEAN : Intîlnirile pe 
care artiștii plastici le-au avut cu secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — și aș aminti-o doar 
pe cea mai recentă, care a avut loc în vara 
acestui an cu ocazia manifestărilor prile
juite de incheierea celei de-a doua ediții 
a Festivalului național „Cintarea Româ- 
niei" — stau mărturie largului democra
tism care animă întreaga noastră viață 
eultural-artistică, a rolului încredințat de 
partid artei ca mijloc esențial de educare a 
conștiințelor, de edificare a omului npu. Nu 
poate fi vorba, desigur, de un mărunt „diri
jism", cum din păcate s-a practicat într-o 
perioadă anterioară, ci este vorba despre o 
reală și deplină libertate de creație ce;și 
găsește expresie in conștiința acută a fie
cărui creator in parte, despre rolul din 
ce in ce mai important ce revine artei in 
condițiile societății contemporane. în acest 
sens, aș aminti faptul că unul din dome
niile importante ale artei contemporane ro
mânești este domeniul ir. care se contu
rează din ce în ce mai pregnant preocupă
rile factorilor sociali și ale creatorilor pen
tru calitatea estetică a mediului de existen
ță și a mediului de producție.

Diversitatea 
stilurilor în slujba 
—Hm?'?» lii ■——ti—ir1’’ --ly——> 

vieții și muncii 
poporului

ION DODU BALAN : Preocupindu-se 
permanent de educarea educatorilor, parti
dul îndrumă creația literar-artistică spre 
temele majore ale actualității, spre un rea
lism complex și profund, spre un umanism 
autentic, cerindu-i să dea la iveală opere 
de mare valoare, capabile să modeleze con
științe. să înfrumusețeze și să îmbogățească 
viața constructorilor socialismului. Nu i se 
spune, firește, nimănui cum să scrie, cum 
să picteze sau cum să sculpteze. Fiecare 
este liber să creeze în conformitate cu na
tura intimă a talentului său. Se cere însă, 
o cer beneficiarii creației literar-artistice. 
ca opera să fie valoroasă și adevărată, să 
răspundă necesităților lor intelectuale, să-i 
mobilizeze și să-i însuflețească in efortu
rile lor constructive, să-i ajute să se cu
noască mai bine, să înțeleagă mai adine și 
mai complex legile care le guvernează 
existența, mutațiile ce se produc ia pro
pria conștiință și in relațiile sociale. Fie
care om conștient de răspunderea față de 
sine și societate este atent la hrana pe care 
o oferă spiritului său, cel puțin la fel de 
ateftt cum e față de hrana dăruită trupului. 
In numele acestei griji raționale, fiecare 
om are dreptul să-i pretindă creației să nu 
fie viciată de viziuni false asupra lumii și 
vieții, să nu-i otrăvească sufletul cu con
cepții retrograde, idealiste, să nu-i propună 
drept modele de viață păpuși de carton, fi
guri nereprezentative pentru epoca și so
cietatea noastră, pentru climatul moral m 
care trăim, oameni debusolați. periferici, cu 
gindirea incilcită in cilți metafizici și cu 
sufletul întunecat, rămășițe rare și întristă
toare ale unei lumi apuse. Libertatea con
sumatorului de artă aste la fel de mare și 
de reală ca și libertatea creatorului. De 
aceea, in vastul cîmp al democrației cultu
rii. in viziunea partidului nostru el este în
dreptățit să pretindă înfățișarea . realistă, 
dialectică a lucrurilor, să ceară ea oglin
direa luptei dintre vechi și nou să fie con
formă cu adevărurile obiective ale perma
nentei deveniri.

In concepția nouă și profund înnoitoare 
a partidului nostru despre îndrumarea ar
tei si literaturii, in climatul generos, demo
cratic,’ al societății socialiste nimănui nu-i 
poate fi indiferentă hrana spirituală — cum 
definea Victor Hugo cultura — a maselor 
de oameni ai muncii. De aceea, sub îndru
marea atentă, competenta, plină de nuanțe 
a partidului, majoritatea creatorilor din 
țara noastră, din toate generațiile, fără deo
sebire de naționalitate, într-o perfectă uni

tate de voință, simțire și gindire, au creat 
și creează o cultură nouă, socialistă, pă
trunsă de spirit revoluționar, mustind de 
autenticitate și realism, vibrind de un înalt 
umanism și un puternic patriotism.

Firește, crearea și difuzarea culturii nu 
este și nu poate fi o idilă, Uneori apar di
ficultăți. Important este insă modul demn, 
democratic, de o neștirbită intelectualitate, 
în care se rezolvă problemele în viziunea 
largă despre cultură a Partidului Comunist 
Român. Partidul nostru îndeamnă înde
aproape pe toți creatorii de. artă să exprime 
adevărul, adevărul vieții în neîntrerupta ei 
devenire dialectică. Căci, cind adevărul nu 
e liber, nici libertatea artistului nu poate 
fi adevărată. Uneori, unii mai lasă impre
sia că nu știu cum să se folosească și in 
ce scop de libertatea altora in strădania 
lor de a crea o literatură și artă realistă, 
umanistă și revoluționară. Ei par a dori un 
spirit de intoleranță față de gusturile și 
ideile unor confrați care practică o litera
tură patriotică, de bună calitate,, o artă 
funcțională, organic implicată în procesul 
de educare comunistă a maselor de oameni 
ai muncii. Or, intoleranța administrativă, 
agresivă, este incompatibilă cu climatul 
moral plin de solicitudine față de creator 
pe care l-a creat partidul mai cu seamă de 
la Congresul a! IX-lea încoace și pe care 
spiritul profund democratic al Congresului 
al Xll-lea îl adincește și-l îmbogățește tot 
mai mult. în cadrul acestei democrații adine 
umaniste, arta și literatura noastră sînt în
drumate de partid în chip rodnic și crea
tor, in scopul servirii în cel mai înalt grad 
a nevoilor spirituale ale poporului nostru.

DOMOKOS GEZA : Dacă aș fi întrebat 
ce mi se pare a fi la ora actuală lucrul de 
maximă însemnătate in ceea ce privește 
profesia noastră aș răspunde : promovarea 
programatică, și ne mai departe, a princi
piului și practicii editoriale a deschiderii, 
diversității, diferențelor specifice. Și asta 
poate intr-un mod șl mai conștient, și mai 
consecvent decit pinâ acum. Ceea ce în
seamnă recunoaștere, acceptare, activă a. unor 
opțiuni tematice dintre cele mai diverse, a 
unor experimente ce trimit, de pildă, la 
perceperea neuniformă a spațiului-timp, a 
unor stiluri bazate pe cuceririle prozei tra

diționale sau ale celei moderne, sprijin 
acordatvimplinirii diferitelor tendințe. în- 
tr-un spirit , socialist angajat și fără a pierde 
din vedere exigențele actuale.

Avem ocazia să auzim deseori că scriito
rii noștri trebuie să surprindă marile pro
bleme ale epocii. De acord. însă : intr-un 
fel apar epoca și problemele ei aici, in 
România socialistă, și intr-alt fel, de pilda, 
la Detroit, in uzinele de automobile ale lui 
General Motors sau undeva, pe o joncâ ju
cată de valuri in marginea Oceanului In
dian. Omenirea, universală in principiu, n-a 
lost niciodată atît de neomogenă ca in zi
lele noastre, atît de împărțită din punct de 
vedere ai situației economice, in privința 
idealurilor politice și morale. Dacă există 
oameni cărora bagajul de cunoștințe și ex
periența de viață sau, pur și simplu, o sen
sibilitate și un talent cu totul ieșite din co
mun ie îngăduie să realizeze opere tulbu
rătoare despre timpurile ș| problemele al
tor meleaguri, ei bine, sînt oameni de in
vidiat. Eu am însă convingerea că, de fapt, 
abia in măsura în care izbutim să ne în
scriem noi înșine, cu realizările și contra
dicțiile izvorite din realitățile noastre spe
cifice. în lumea de idei și sentimente a 
culturii universale, ne putem socoti mul
țumiți.

VIOREE MĂRGINEAN : Arhitectul rea
lizărilor prezentului, al viitoarelor noastre 
înfăptuiri este, desigur, Partidul Comunist 
Român.

Manifestările culturale atît de variate ale 
ultimului deceniu, iar dintre ele, acelea din 
domeniul artelor plastice — fie că au avut 
Ioc în sfera artei monumentale, în pictură, 
sculptură, grafica, arte decorative, sceno
grafie etc. — au adus permanent in aten
ția opiniei publice năzuința unei construc
ții culturale ample și durabile. Este vorba 
de o atitudine activă, de o orientare gene
roasă. care. în domeniul artistic ca și in 
toate domeniile vieții noastre economice, 
sociale, politice, include deopotrivă prezen
tul și revalorificarea a tot ceea ce ne-a 
lăsat mai de preț istoria. Acest vast efori 
de ordonare, de aplicare a unor inițiative 
îndrăznețe- care, pornind de la realitățile 
României de azi, stabilește perspectivele 
evoluției noastre viitoare se află cuprins in 
înseși proiectele de Directive care ”int 
obiectul unor atit de însuflețite dezbateri 
publice.

Generoasele programe de dezvoltare care 
cuprind in întregime evoluția economico- 
sociaiă a țârii constituie, în acest sens, un 
stimulent și pentru mișcarea artistică care 
in actualul context de .dezvoltare se strădu
iește să fie pe măsura și in pas cu în
treaga evoluție a societății contemporane 
spre o tot mai puternică afirmare in viitor. 
Dovadă stau marile expoziții colective ale 
căror lucrări, in ultimii ani mai ales, in 
materiale și tehnici dintre cele mai variate, 
într-o largă gamă a modalităților de ex
presie — elocventă ilustrare a libertății de 
creație —• au dezvăluit dorința de a sur
prinde și fixa in forme variate esența rea
lităților contemporane, subliniindu-le in 
același timp semnificațiile. Și cred că aici 
trebuie subliniat in mod deosebit meritul 
îndemnurilor generoase de cunoaștere te
meinică a țării, al creării condițiilor de a 
participa nemijlocit la viața social-politicâ 

a poporului. Acestea sint efectele condu
cerii de către partid a destinelor noastre, 
ale tuturor, indiferent in ce domeniu acti
văm. Larga deschidere căite țară, către 
nevoile și preocupările oamenilor — iată 
exemplul cu o mare putere de înrîurire pe 
care ni-1 dă mereu secretarul general al 
partidului.

Artiști dintre cei mai diferiți ca formație 
au fost solicitați să înregistreze dinamica 
locurilor și oamenilor, să acumuleze amin
tiri proprii, legate de ele. Adevărați inter- 
preți ai sensibilității moderne, ei au reușit 
nu numai să evoce, ci sâ și confere vibrație 
artistică exploziei de vitalitate pe care au 
cunoscut-o ultimii ani de dezvoltare multi
laterală a țării.

Misiunea 
educativă a artei 
strins legată 
de atitudinea 
militantă 
a artistului

DINA COCEA : Cum bine știm, în 
dubla noastră calitate de martori și — fie
care în domeniul lui — de participanți, 
uriașa acțiune de transformări revoluțio

La ancheta 
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nare începută cu 35 de ani in urmă, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, a 
avut, încă de la inceputuri, o componentă 
vizind viața spirituală a țării. Accesul la 
cultură este o componenta structurală a 
societății socialiste. Concomitent cu opera 
de industrializare și transformare socialistă 
a agriculturii, s-a început, sub semnul re
voluției culturale, opera de luminare a ma
selor largi. Paralel și in prelungirea ime
diată a alfabetizării s-a pășit semeț pe 
treptele apropierii maselor de universul de 
sensibilitate și gindire al poeziei și prozei, 
al teatrului și filmului, al muzicii și pic
turii. S-a început o operă de revalorificare 
critică a moștenirii culturale care, cu 
timpul, și-a găsit criteriile cele mai juste 
și fundamentate. Au apărut o mulțime de 
instituții culturale — apte să sprijine larga 
difuzare a culturii. S-a preconizat stimula
rea unei creații originale, inspirate din 
realitățile vieții noastre social-politice. S-a 
militat energic deci pentru o cultura cai'.’, 
fiind socialistă in conținut și in formă, să 
aibă o finalitate revoluționară, să constituie 
un instrument în edificarea noii societăți — 
prin radicalizarea conștiinței de clasă a 
muncitorilor și țăranilor, prin atragerea in
telectualilor de bună credință.

Consecvența cu care partidul a văzut in 
cultură un important obiectiv de creație 
revoluționară și, totodată, o pirghic nece
sară in transformarea conștiințelor, m am
plificarea și consolidarea operei de edifi
care socialistă — este un fapt evident.

ION DODU BALAN : Creatorii noștri. 
Suflet in sufletul neamului lor. ajutoare de 
nădejde ale partidului, educați și crescuți 
de partid. în marea lor majoritate, știu că 
socialismul se construiește prin muncă, 
știință și conștiință și de aceea această 
triadă se împletește mereu in personalita
tea eroilor lor.

Ar fi greu de conceput îndeplinirea 
înaltei misiuni educative a creației fără o 
atitudine activă, militantă a creatorului. 
Părăsind definitiv „turnul de fildeș", deve
nind om al cetății, cum cerea G. Călineseu. 
cum vedem că au procedat de fapt marii 
artiști de pretutindeni, creatorul iși asumă 
in deplină cunoștință de cauză rolul de 
educator, de participant însuflețit la istoria 
timpului său. modelind caractere și mode- 
lindu-se pe sine însuși. Cultivînd munca, 
setea de cunoaștere, ei participă la forma
rea și modelarea conștiințelor, a omului 
nou. care se plămădește intr-un proces 
anevoios, complicat și îndelungat, dar care 
rămine tipul reprezentativ al acestei epoci 
istorice pe care se proiectează luminos pu
ternica personalitate a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul culturii noi, socialiste, a cărui gin
dire creatoare a deschis creației intelec
tuale din toate domeniile largi și fructuoase 
perspective, a cărui omenie comunistă, 
luminată de un exemplar patriotism, a sta
tornicit un climat moral prielnic afirmării 
talentelor și democrației culturii. Sub con
ducerea partidului - s-a făurit pe vechile 
plaiuri românești o lume nouă și un im 
nou, izvoare bogate, generoase, inepuiza
bile pentru creatorii din toate domeniile 
artei. Către aceste izvoare și nu către 
ulcioare îndrumă partidul inspirația artiști
lor noștri. E o îndrumare logică, impusă de 

viață, la care subscriu toți creatorii de 
frumos ce se inspiră din viață pentru viață, 
ințelegindu-și înalta misiune educativă.

Un dialog liber 
și fecund cu omul 
care-și_ făurește 
în libertate istoria

GEORGE MACOVESCU : Creatorii au 
înțeles politica nouă a partidului comu
nist și au primit-o ca pe un semn 
al revoluționarii și democratizării societății 
pe care o construim in țara noastră. Ei au 
sesizat ambele aspecte ale acestei politici, 
anume că libertatea de creație este deter
minată pe de o parte de necesitățile socie
tății. de țelurile inalte ale partidului, iar 
pe de alta parte de specificul artei, de di
namica ei. Ei au înțeles că poporului tre
buie sâ-i fie dată o artă care să-l ridice 
pe culmile înalte ale spiritualității, să-l 
ajute m uriașa sa muncă de constructor al 
unei noi orinduiri, după cum au ințeles câ 
trebuie să producă o artă nouă, in conținut 
și in formă. A repeta aidoma formule con
sumate in trecut nu înseamnă a crea o artă 
revoluționară, necesară omului de astăzi, 
necesara vremurilor contemporane.

Arta merge cu un pas înaintea vieții, 
spunea un mare poet revoluționar. Aș 
adăuga : dar nici să nu se desprindă de ea.

DOMOKOS GEZA: Orice politică cul
turala coerentă și echitabilă presupune cla
rificarea conceptului de accesibilitate ca 
element esențial al principiului democrației 
culturii.

A-ți imagina că accesibilitatea operei de 
antă se prezintă exclusiv sau primordial ca 
derivată a unei funcții de natură intelec
tuală. rațională, logică, nu inseamnă decit 
să te lași tentat de o soluție vulgar simpli
ficatoare. Cunosc oameni care se orientează 
perfect în probleme, de ideologic, se dove
desc excelent informați pe târîmul politicii, 
insă, cu toate acestea, sint puțin sensibili 
ia semnalele operei de artă, capacitatea lor 
de rezonanță estetică este relativ redusă. 
Pe de altă parte, am intilnit amatori de 
frumos cu o cultură nu prea bogată, capa
bili să înțeleagă, ba. mai mult, să inter
preteze intr-o manieră originală opere de 
mare complexitate, care-i puneau in derută 
pe prietenii mei atit de versați intr-ale 
logicii. în acest sens, imi aduc aminte câ 
Lukăcs Gyorgy spunea la un moment dat 
câ ințelegerca, respectiv neînțelegerea ca 
atare a operei de artă nu poate fi contes
tată, nu este un motiv de dispută, ci un 
fapt ; întrebarea e orientată doar spre mo
tivul, spre cauza neînțelegerii : rezidă oare 
in deficiențele de ordin expresiv ale scrii
torului sau în acelea de recepție ale citi
torului? Concepțiile estetizante, aristocra
tice, neagă posibilitatea încheierii unei 
alianțe trainice — de fapt, un armonios 
sistem de drepturi și îndatoriri reciproce — 
între scriitor și cititor, pe de altă parte 
însă nici dubiosul ..democratism" al citito
rului primitiv nu e dispus s-o accepte.

Crearea unor personaje viabile, deci va
labile in ordinea realității care, in ultima 
instanță, le definește, iată, după părerea 
me^, condiția fundamentală a respectivei 
alianțe. O replică, in planul literaturii, a 
omului zilelor noastre, această personali
tate complexă care, departe de a fi un 
simplu produs al istoriei, creează, produce 
istoria. Un om al muncii, in stare să-și 
asume riscul pionieratului, al căutărilor și 
experimentelor, și care, conștient de înda
toririle ce-i revin in calitate de membru 
ai colectivității socialiste, iși păstrează și 
iși dezvoltă in același timp personalitatea, 
demnitatea umana.

VIOREL MĂRGINEAN : Incadrindu-se 
aceleiași tendințe de largă democratizare a 
culturii, ca rod ai politicii partidului nostru, 
apare tot mai frecventă intervenția acti
vității artiștilor in mediile de producție 
Este un fapt care ține de accelerarea 
procesului de industrializare, de dorința de 
a stabili raporturi armonioase, stimulative 
intre creația umană și mediul in care ea se 
desfășoară. Pe de altă parte, este vorba 
despre spiritul civic al creatorilor, despre 
integrarea lor in procesele sociale, econo
mice, productive, in făurirea efectivă a noii 
noastre civilizații. Artiștii noștri au realizat 
citeva proiecte de ameliorare estetică a 
mediului de producție care, in urma unor 
studii economice _ și sociologice efectuate, 
au avut drept rez'ultat creșterea randamen
tului in muncă. Aș adăuga, de asemenea, 
eforturile și rezultatele serioase obținute 
de artiștii noștri in domeniul proiectării 
industriale. Cu deosebită satisfacție am 
ascultat, cu prilejul vizitei la Tirgul de 
mostre din acest an, cuvintele președintelui 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, 
exprimîndu-și dorința de a vedea produse 
românești de calitate. a subliniat rolul 
covîrșitor ce revine artiștilor pentru ca 
aceste produse să fie cit mai frumoase, cit 
mai funcționale, competitive pe plan mon
dial. Avem in domeniul designului un re
marcabil/ potențial creator pe care-1 putem 
folosi in proiectarea unor astfel de produse 
și sperăm (in spiritul noului cincinal care 
este dedicat „calității") că în viitor tot mai 
mulți artiști specializați in acest domeniu 
să fie solicitați sau cel puțin consultați de 
factorii de decizie din industrie.

Este doar una din formele dialogului pe 
care, in spiritul aceleiași largi democrati
zări a tuturor sectoarelor vieții noastre, 
artiștii il stabilesc cu beneficiarii creației 
lor. in lumina concepției partidului nostru 
despre participarea intregul.ui popor, a tu
turor categoriilor, in strinsâ unitate, la în
florirea scumpei noastre patrii.

DINA C’OCEA : Salturile calitative din 
artă au coincis cu perioada în care, sub 
somnul democratizării întregii noastre vieți 
sociale, politice am asistat și la democra
tizarea procesului de făurire a culturii, pa
ralel cu cea a difuzării ei. Cimpul iniția
tivei creatorilor, al libertății de ma
nifestare s-a lărgit. Partidul a făcut 
un apei călduros și a creat condiții organi
zatorice pdntru ca instituțiile de artă să fie 
degrevate de tutela măruntă care împovă
rase cindva procesele de creație pentru ca, 
pretutindeni, colectivele de comuniști, slu
jitori ai scenei, penelului, realizatori ai fil
melor etc. să-și asume cu maturitate 
politică și responsabilitate sarcinile majore 
ce le reveneau, pentru ca ei să acționeze 
intr-un mod cit mai inspirat creator și cit 
mai plin de personalitate.

Obiectivele nobile configurate in fața cul
turii. atmosfera in care se desfășoară dia
logul dintre partid și artiști (dialog pe care 
1-a.ș considera interior, căci creatorii noștri 
de frunte, marea majoritate a slujitorilor 
teatrului, muzicii, filmului, picturii, sculp
turii românești simt și acționează id spirit 
nou, revoluționar), fertilizează și mai de
parte, stimulează spiritul de dăruire și de 
răspundere comunistă al creatorilor. Clima
tul de dezbateri și înfăptuiri prin care în
treaga țară întimpină Congresul al Xll-lea 
este pentru artist un anotimp al examene
lor și unul al unor noi proiecte din ce in 
ce mat îndrăznețe. Așa cum s-a arătat și 
la recenta plenară a Consiliului de condu
cere al A.T.M., ne simțim direct implicați 
in eforturile întregului popor, părtași activi 
și de nădejde la opera de făurire a civili
zației materiale și spirituale a României 
socialiste și comuniste. Și . sintem hotei iți 

-să probăm aceasta cu toată gravitatea im
plicării — prin fapte, prin opere de valoare, 
viabile, emoționante, destinate maselor 
largi.
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Sosirea unor delegații de 
la Congresul al Xll-lea

Semnarea unor documente economice româno-cubaneze
Joi au continuat să Sosească in 

Capitală delegații și reprezentanți ai 
unor partide comuniste, muncitorești 
și progresiste, precum și ai unor 
mișcări de eliberare națională, pen
tru a participa la lucrările celui de-al 
Xll-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, /'

Delegația Partidului Co
munist Chinez, condusâ de to
varășul Ulanhu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al partidului, vicepre

Manifestări cultural-educative 
în cinstea Congresului
In aceste zile premergătoare marelui forum al comuniștilor, in în

treaga tară se desfășoară numeroase activități educative de masă — 
conferințe, simpozioane, sesiuni științifice, dezbateri pe teme politice, 
economice și sociale etc. — precum și manifestări cultural-artistice 
consacrate marelui, eveniment din viața partidului și poporului nostru.

La Timișoara a avut loc joi o se
siune științifică omagială organizată 
de Comitetul • județean Timiș al 
P.C.R. și școala interjudețeană de 
partid din localitate. Programul se
siunii a cuprins comunicări și refe
rate pe teme ca : înfăptuirea politi
cii Partidului Comunist Român de 
dezvoltare armonioasă a tuturor ju
dețelor țării ; participarea oamenilor 
muncii la conducerea întregii activi
tăți economice și sociale ; afirmarea 
plenară a democrației noastre socia
liste; promovarea cuceririlor științei 
și tehnicii în producție; ridicarea ni
velului de trai material și spiritual 
al celor ce trăiesc și muncesc înfră
țiți pe aceste meleaguri — români, 
germani, maghiari, sirbi și de alte 
naționalități.

în seria manifestărilor dedicate 
forumului comuniștilor s-a înscris și 
simpozionul intitulat: „Contribuția 
P.C.R.. a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la îm
bogățirea gindirii social-poiitice con
temporane", organizat de consiliul 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din Centrul universitar Ti
mișoara. ★

La Comitetul județean de partid 
Iași s-a desfășurat joi o sesiune de 
comunicări cu tema „Creșterea efi
cienței economice in unitățile de pro
ducție". Lucrările prezentate, in ma
joritate aplicate cu succes în sfera 
activității productive in unitățile in
dustriale din Iași, au pus în evidență 
aspecte referitoare la reproiectarea 
produselor prin aplicarea analizei 
valorii, in scopul creșterii funcțio
nalității acestora, concomitent cu re
ducerea consumurilor specifice de 
materii prime și materiale, diminua
rea cheltuielilor pe unitate de pro
dus. ★

între 5 și 15 noiembrie, în nume
roase localități din județul Constan
ța s-a desfășurat cea de-a 9-â ediție 
a manifestărilor politico-educative 
și cultural-artistice „Pontica — dia
log cultural cu viața".★

..înalte trepte de progres și civili
zație" — este genericul expoziției 
deschise joi la Muzeul Olteniei din 
Craiova.

O expoziție intitulată „Cartea so- 
cial-politică in anii socialismului" a 
fost deschisă și la Biblioteca jude
țeană din Craiova.★

La biblioteca județeană „V.A. Ure- 
chia" din Galați s-a deschis o cuprin
zătoare expoziție de carte omagială 
<ub genericul: „Congresele partidului

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: Duminică, în divizia B, 
derbiuri la București și Reșița

în etapa a XlV-a a diviziei B sînt 
programate citeva partide cu caracter 
de derbi : dacă, în seria I, F.C.M. 
Brașov (23 p) și F.C. Constanta (21 
p) par a avea jocuri mai puțin grele 
pe terenurile proprii, cu Unirea Foc
șani (15 p) și, respectiv, Delta Tul- 
cea (15 p), în schimb. în seria secun
dă. spectatorii bueureșteni vor asista 
la un meci mereu deschis oricărui 
rezultat, deci foarte interesant. între 
Rapid (16 p) și Progresul Vulcan (20 
p). în care aceasta din urmă se pre
zintă cu autoritatea de lider al clasa
mentului. De asemenea, la București 
se vor întrece duminică alte două

Spania — Danemarca 1—3 !
Peste 15 000 de spectatori au urmă

rit la Cadiz meciul amical de fotbal 
dintre echipele Spaniei și Danemar
cei. Fotbaliștii danezi au obținut o 
surprinzătoare victorie cu scorul de 
3—1 (1— 0), prin punctele marcate de 
Larsen (2) și Berthelsen. Pentru 
gazde a înscris Manuel Mesa. Din 
echipa spaniolă au făcut parte, prin
tre alții, cunoscuții internaționali Ar-

• Competiția internațională de 
box „Dinamoviadâ" a început la Sofia 
cu participarea a 57 de pugiliști, re- 
prezentind cluburile Dinamo Bucu
rești, Dinamo Moscova. Dozsa Buda
pesta, Ruda Hvezda Praga. Levski 
Spartak Sofia. Amnokan (R.P.D. .Co
reeană) și „Khuch" (R.P. Mongolă).

în prima gală, la categoria ușoară, 
Simion Cuțov l-a Învins pe Bodo 

ședinte al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari.

Delegația Partidului Re
voluției din Tanzania, condusâ 
de J. M. Makangale. membru al Co
mitetului Executiv Național al C.C. 
al partidului.

Reprezentantul Congre
sului Național African din

— trepte ale devenirii noastre so
cialiste".

★
Galeriile de artă din municipiul 

Brăila găzduiesc expoziția de artă 
plastică „Omagiu Congresului al 
XII-lea“. ★

în municipiul Giurgiu și orașul 
Buftea din județul Ilfov a avut loc 
simpozionul „Perfecționarea activi
tății de conducere economico-socia- 
lă. coordonata fundamentală a poli
ticii partidului nostru", susținut de 
cadre universitare de la Academia 
„Ștefan Gheorghiu" și Universitatea 
București. La căminul cultural Ște- 
făneștii de Jos din același județ a 
avut loc o șezătoare literar-artistică 
intitulată : „Partid ai biruinței ro
mânești". în cadrul căreia au citit din 
versurile lor dedicate partidului poe
ții : Nicolae Dragoș. Radu Cirneci, 
Veronica Russo, Viorel Cozma, Ion C. 
Ștefan și Ion Socol, iar actrița Ma
riana Cercel, de la Teatrul „Ion Va- 
silescu", a recitat versuri din lirica 
românească contemporană. Tot aici, 
pictorul Teodor Răducan a prezentat 
o expoziție personală cu lucrări inspi
rate din viața și activitatea locuito
rilor comunei. ★

La Galeriile de artă din municipiul 
Tg. Mureș a avut loc joi vernisajul 
Salonului județean de pictură, sculp
tură și grafică t- manifestare dedi
cată celui de-al Xll-lea Congres al 
partidului. Actuala ediție a Salonu
lui mureșean cuprinde fl8 lucrări 
semnate de 60 de artiști plastici mu
reșeni — români, maghiari și ger
mani.

★
Spectacolul „Creatorii și interpre- j 

ții clujeni cinstesc patria, partidul și ! 
poporul", susținut joi seara pe scena 
Casei de cultură a studenților de că
tre soliști vocali și instrumentiști, 
ansambluri și formații profesioniste 
și ale amatorilor laureate ale Festi
valului național „Cîntarea României", 
a completat șirul de manifestări po
litico-educative dedicate Congresului 
al Xll-lea al partidului, reunite sub 
genericul primei ediții a „Decadei ; 
culturii clujene".

Muzeul de artă al Republicii So- > i 
cialiste România a organizat, joi, o 
seară muzeal-artlstică, în cadrul că
reia criticul de artă Dar Grigorescu 
a prezentat expunerea „Direcții ale 
artelor plastice românești contempo
rane". Programul a mai cuprins un 
microrecital de poezie patriotică și un 
concert de muzică românească sus
ținut de interpreți vocali și instru
mentali de Ia Filarmonica „George 
Enescu".

echipe puternice din aceeași serie : 
Metalul (15 p) și Mecanică fină (14 p).

In seria a III-a, în timp ce F.C. 
Bihor (18 p) și Corvinul (17 p) vor 
juca „acasă", cu U.M. Timișoara (11 
p) și. respectiv, Minerul Anina (13 
p). echipa U.T.A. (18 p), fruntașa 
clasamentului, se va deplasa la Re
șița. pentru o confruntare, și aceasta 
plină de tradiție, cu F.C.M. Reșița 
(14 p). Este meciul derbi al seriei, al 
cărui rezultat e așteptat cu mult in
teres nu numai de susținătorii echi
pelor în cauză, ci și de amatorii de 
fotbal djn Oradea și Hunedoara.

conada, Migueli, Dani, Santiliana, 
Utarte. Del Bosque.

★
La Baunatal, într-un meci contînd 

pentru preliminariile turneului olim
pic de fotbal, s-au intilnit selecțio
natele R.F. Germania și Norvegiei. 
Fotbaliștii norvegieni au cîștigat cu 
1—0 (0—>0). obținind calificarea pen
tru turneul final al J.O. de la Mos
cova.

În citeva rînduri
(Dozsa). La categoria mijlocie, V. Si- 
laghi a pierdut in fața lui Mincev 
(Dinamo Moscova).
• în continuarea turneului pe care 

il întreprinde în Marea Britanie, 
echipa de rugby a Noii Zeelande a 
jucat la Dundee in compania unei 
selecționate regionale. Rugbiștii din 
Noua Zeelandă au ciștigat cu scorul 
de 18—9 (15—3). Acesta a fost cel

peste hotare
al P.C.R.

Africa de Sud, stePhen Dlamini’ 
membru al Comitetului Executiv Na
țional al Congresului.★

La sosire, delegațiile au fost salu
tate de tovarășii Paul Niculescu, 
membru ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. Ilie 
Rădulescu, secretar al C.C. al P.C.R., 
Florea Dumitrescu, membru al C.C. 
al P.C.R., de alți activiști de partid.

PROGRAMUL 1
16.00 Telex
16,03 Școala contemporană. Spiritul re

voluționar în Invâțâmînt
16.30 Emisiune in limba germană a In 

cinstea celui de-al Xll-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân — rezultate deosebite in toa
te domeniile vieții economice, so
ciale, culturale. a Moment muzi
cal cu formațiile de pionieri din 
Mediaș • Fii egali ai României 
socialiste. Reportaj-anchetă • Sub 
steagul partidului. Recital de cin- 
tece și versuri • Știința la ora 
Congresului. Reportaj filmat ia

. trei institute de specialitate din 
Timișoara

18.35 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

18.30 1001 de seri
19.00 Telejurnal • Bilanț rodnic In În

trecerea socialistă
19,20 Permanenta redescoperire a Româ

niei. București, oraș al culturi:
20,03 Film artistic : „Drumuri Ir, cum

pănă". Premieră TV O producție a 
Casei de filme numărul patru, tn 
distribuție : Mircea Albuiescu.
Gheorghe Dlnică, Colea Răutu, 
Dorina Lazăr, Costel Constantin, 
Sergiu Nicolaescu, Stela Popescu, 
Ioana Ciomirtan, Dorina 'Done. 
Mariana Calotescu, Silviu Stăncu- 
lesctt, Ernest Mafiei. Ion Dichl- 
seanu, George Mihâlță, Maria 
Ploae. Regla : Virgil Calotescu

21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 O viață pentru o idee : Simion 

Bârnuțiu <1808—11164). Fruntaș al 
Revoluției de la 1848—1849 din 
Transilvania

16.30 Muzică populară : „Clntec nou pe 
plai străbun"

17,00 Reportaj TV — Arc peste timp 
1976—1985. Ritmurile noastre

17.30 Blocnotes — informații utilitare
17,30 Muzică ușoară românească eu : 

Margareta Pislaru, Stela Enache, 
Doina Limbășanu. Lucky Mari
nescu, Aurelian Andreescu. Cornel 
Constantinul, Teodor Munteanu, 
grupul folk Moreni

10.20 Moștenire pentru viitor
18,50 lOOi de seri
19,00 Telejurnal • Bilanț rodnic in în

trecerea socialistă
19.20 Radar pionieresc
19.40 Capodopere, mari Interpret), Sim

fonia a Vil-a în do major de Franz 
Schubert in viziunea dirijorală a 
lui Karl Bohm

20.40 De pretutindeni — Festivalul 
„Toamna varșoviană" 1977

21,05 De pe scenele lirice ale țării
21.35 Telejurnal '

vremea
Timpul probabil pentru zilele fie 17, 

18 și 19 n.oienibrie^.in țarA.’ Vrepie re
lativ caldă, cu cerul variabil. Vor că
dea averse locale de ploaie mal frec
vente în jumătatea ele nord e țării. 
Vînt moderat, cu intensificări. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 2 șl plus 8 grade: iar valorile 
maxime vor oscila între 5 și 15 grade, 
local mal ridicate în sud. Ceață, dimi
neața și seara. în București : Vreme 
relativ caldă. Cerul va fi variabil, favo
rabil ploii de scurtă durată. Vînt mo
derat. Temperatura în creștere ușoară.

Victorie 
a handbalistelor 

românce
Turneul internațional feminin de 

handbal pentru „Trofeul Carpați" a 
continuat ieri in Sala sporturilor din 
Brașov, în meciul vedetă al zilei in- 
tilnindu-se selecționatele României 
și U.R.S.S. Prostind un joc foarte 
bun, handbalistele românce au reușit 
să cîștige cu scorul de 23—14 (13—6). 
• Celelalte două partide disputate 
s-au încheiat cu următoarele rezulta
te : Polonia — România (B) 15—11 
(10—7) ; R.D. Germană — Bulgaria 
18—14 (11—8).

BASCHET:
Steaua — Slask 94—84
în sala Floreasca din Capitala s-a 

disputat cel de-al doilea meci de 
baschet dintre echipa Steaua și for
mația poloneză Slask Wroclaw. Bas- 
chetbaliștii români au învins din nou. 
de data aceasta cu scorul de 94—84 
(54—32). avindu-i ca principali reali
zatori pe tinerii Căpușan (20 puncte) 
și Ermurache (15 puncte). Coșgeterul 
oaspeților a fost Zdrobowski, care a 
înscris 20 de puncte.

în primul joc-, desfășurat miercuri, 
Steaua ciștigase cu scorul de 94—74.

de-al 7-lea succes consecutiv repur
tat de echipa Noii Zeelande in ca
drul turneului.

» La Praga a început competiția 
internațională universitară de volei 
pentru „Cupa 17 Noiembrie". în pri
mul joc, echipa României a învins cu 
3—t) selecționata R.D. Germane. Ce
hoslovacia a întrecut Bulgaria 
cu 3—0.

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
j Iile Verdeț, a primit, joi, in vizită 
i protocolară de prezentare, pe* * noul 
| ambasador al Regatului Unit al Marii 
I Britanii și Irlandei de Nord, Paul 
I Cecil Holmer.

• Omul care ne trebuie (gală) : 
SCALA — 20.
• Ecaterina Teodoroiu : PATRIA
— 14.30; 17; 19,30.
• Speranța : CAPITOL — 15,30;
17,45; 20.
• Caddie : FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 13,45: 18; 20.15.
• Columna : BUCUREȘTI — 15,30; 
18.45.
• Pe aripile vîntului : LUCEAFĂ
RUL — 14,30: 18.30.
• Ora ger o : LlRzâ — 16: 19; 20, 
COTROCENI - 15; 17.30: 20.
• Ultimul post de control : CI
NEMA STUDIO — 10: 13; 16: 19.
• 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.
• Diamantele negre : VICTORIA
— 15,30: 19.
a E atît de aproape fericirea : 
CENTRAL - 15: 17,15; 19.30.
• Pălărie tare și nas de cartof — 
9: 11; 13; 15,15. Porțile albastre ale 
orașului — 18* 20 : DOINA.

* • FUip cel bun : TIMPURI NOI
— 15; 17,15: 19.30.

în aceeași zi, primul rfiinistru a

Cronica
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

: prim-ministru al guvernului, minis- 
j trul comerțului exterior și cooperării 
| economice internaționale, a primit, 
: joi dimineața, pe Jorge Du Boia 
j Gervasi, ministrul industriei, comer- 
I țului, integrării si turismului din He- 
■ publica Peru, care face o vizită in 
' țara noastră.

în timpul întrevederii a fost expri- 
i mată satisfacția pentru cursul ascen

dent al relațiilor economice dintre 
România și Peru și au fost analizate 
noi posibilități de dezvoltare în con
tinuare a colaborării și cooperării 
economice și în producție, în diferite 
domenii de interes comun, de extin
dere și diversificare a schimburilor 
comerciale reciproc avantajoase.

A participat Alexandru Mărgări- 
tescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice internaționale.★

Sub egida Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, joi s-a des
chis, în sala „Arghezi" din Capitală, 

I o expoziție de pictură, grafică sî ce- 
! ramlcă din Republica Arabă Egipt. 
; Sint expuse 80 de lucrări ce oferă 
j iubitorilor de artă din România po- 
j slbilitatea unui contact direct cu o- 

pere reprezentative pentru sensibili
tatea și stilul artiștilor egipteni con
temporani. La vernisaj au participat 
Cristea Chelaru. vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So- 

I cialiste. reprezentanți ai M.A.E., ar- 
) tlști, critici de artă, alțl oameni da 

artă și cultură. Au luat parte, de a- 
semenea. Mohammed Wafic Hosny, 
ambasadorul R.A. Egipt Ia București, 
alți șefi de misiuni diplomatice a- 
creditați în țara noastră, membri al 
corpului diplomatic. în alocuțiunile 
rostite la festivitatea de deschidere, 
graficianul Octav Grigorescu, mem
bru a] conducerii Uniunii artiștilor 
plastici, și Alam Ei-Din Farghaly, 
consilier al Ambasadei R.A. Egipt la 
București, au subliniat că expoziția 
se înscrie în seria schimburilor cul
turale și artistice bilaterale, menite 
să contribuie la adincirea și întărirea 
bunelor relații de prietenie și colabo
rare statornicite intre România și 
Egipt, la o mai bună cunoaștere re-

Experiment de interconectare Ia distanță 
a calculatoarelor românești

Institutul central pentru conducere 
și informatică a realizat prima inter
conectare la distanță între două cal
culatoare Felix C-250, situat unul in 
Capitală și celălalt la Constanța. In
terconectarea permite transmiterea 
reciprocă la distanță de programe in
formatice șl fișiere. de date. între 
aceleași localități s-a realizat, de 
asemenea, interconectarea dintre un 
minicalculator și un calculator Felix 
C-256. Local, au fost interconectate 
mai multe mlnicalculatoare. consti
tuind primul experiment pentru no
durile de'Comutare utilizate in trans
misiile de date. Lucrătorii institutului

Accidentarea gravă a petrolierului „Independența"
în ziua de 15 noiembrie, în timp ce 

staționa in strimtoarea Bosfor pentru 
tranzitare in drum spre țară, petro
lierul românesc „Independența" a 
fost lovit de cargoul grec „Evrianis", 
care nu avea pilot la bord, in con
diții de vizibilitate bună. Totodată, 
s-a înregistrat faptul că nava „Inde
pendența" a semnalizat apropierea 
periculoasă a cargoului grec.

Ca urmare a coliziunii s-au produs 
mai multe explozii, la bordul petro
lierului românesc izbucnind un pu
ternic incendiu. O mare cantitate de 
petrol a fost deversată în mare. De 
asemenea, flăcările au cuprins și va
sul grecesc.

Potrivit informațiilor de pînă acum, 
trei din marinarii români au fost 
scoși din mare și internați în spital. 
Situația restului echipajului se va 
cunoaște după ce se va putea realiza 
accesul la nava românească. La iocul 
accidentului s-au deplasat imediat

!

cinema 

primit pe ambasadorul Republicii Fe
derale Germania, Richard Balken, in 
legătură cu încheierea misiunii sale 
in tara noastră.

Cu acest prilej, au avut loc convor
biri care s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

zilei
ciprocă a culturilor română și egip- Ș 
teană. ★

Joi a avut loc la Ploiești ceremo- j 
nia remiterii „Ordinului prieteniei", 
conferit de președintele Republicii 
Socialiste Vietnam Institutului de 
petrol și gaze din localitate,, pentru 
contribuția adusă de acest for de în- 
vâțămint superior la formarea și 
perfecționarea unui mare număr de 
cadre din R.S. Vietnam.

Felicitîndu-i cu acest prilej pe re
prezentanții institutului prahovean, : 
ambasadorul Tran Thuan a mulțumit \ 
guvernului și poporului român pen- ț 
tru sprijinul acordat patriei sale în 
formarea cadrelor tehnico-științifice 
— sprijin ce se înscrie ca un aport 
prețios la opera construcției socialis
te în Vietnam, la dezvoltarea relații
lor româno-vietnameze pe multiple 
planuri. în acest context, ambasado
rul vietnamez a subliniat contribuția 
decisivă a întîlnirilor și convorbiri- . 
lor care au avut loc între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Le Duan, secretar general al 
C.C. al P.C. din Vietnam, pentru con
tinua dezvoltare a acestor raporturi.

Prof. dr. Ing. Stelian Dumitrescu, 
rectorul institutului, și Ion Omtțu, 
președintele Uniunii Asociației Stu
denților Comuniști din - Institutul de 
petrol șl gaze Ploiești, care au luat, 
de asemenea, cuvintul în cadrul ce
remoniei. au mulțumit călduros pen
tru conferirea înaltei distincții.★

Joi după-amiaZă a avut loc în Ca- ; 
pitală o manifestare culturală orga
nizată cu prilejul celei de-a iX-a 
aniversări a Mișcării de Redresare 
din Siria, în cadrul căreia prof. univ. 
Iulian Cirțină a împărtășit impresii 
de călătorie, din Republica Arabă Si
riană, A urinat un film documentar 
sirian. Au participat membri ai 
conducerii Institutului român pen
tru relații culturale cu străinăta
tea și Asociației de prietenie româ- 
no-siriariă, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, un nu
meros public. Au fost prezenți Walid 
Ai Moualem. ambasadorul Republicii 
Arabe Siriene la București, și mem
bri ai ambasadei. (Agerpres) 

consacră aceste realizări Congresului 
al Xll-lea al partidului.

în ultimul deceniu, Informatica a 
cunoscut o puternică afirmare. Circa 
2 000 de unități economiile au astăzi 
acces la calculatoarele electronice. în 
cadrul întreprinderilor, centralelor 
industriale, ministerelor, organelor 
centrale, institutelor de cercetare- 
proiectare. de îhvățămînt și in alte 
soctoare funcționează peste 1 000 de 
unități de informatică, dintre care 
circa 130 sint centre de calcul, dotate 
cu calculatoare electronice de tipul 
sau talia sistemelor Felix C-2,56. 512 
și ■ 1 024. (Agerpres) 

consulul generai al României la Is
tanbul și reprezentantul permanent al 
NaVrom.

La indicația conducerii partidului și 
statului, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, s-a constituit o comisie 
specială care va acționa la fața lo
cului, împreună cu autoritățile turce, 
pentru soluționarea problemelor re
clamate de accident.

Guvernul român, conducerea statu
lui nostru urmăresc permanent evo
luția situației, pentru a se întreprin
de toate măsurile ce se impun.

Autoritățile portului Istanbul au 
declarat Bosforul zonă periculoasă și 
au închis portul. Ele fac eforturi pen
tru stingerea incendiului, acțiune la 
care participă nave ale forțelor ma
ritime militare din Turcia. Traficul 
maritim a fost întrerupt în zona unde 
s-a . produs coliziunea. Procurorul din 
localitatea Haydar Pașa a început 
cercetările asupra cauzelor coliziunii.

• Vis de dragoste : FEROVIAR
— 9: 12; 15,30: 19.
• Adio, dar rămîn cu tine : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20,15.
• Doctorul Bethune : GRIVIȚA
— 8; 11,15; 13,30; 15.45: 18: 20,15, 
MUNCA — 15,30; 17,45: 20.
• Luca ce! sărac r BUZEȘTI -
15,30; 17.45: 20 AURORA - 9;
11,15: 13,30; 15,45: 18; 20.
• Nick Carter superdetâctiv :
DACIA - 9: 11.15: 13,30: 15.45;
18; 20.
• Teatru! cel mare : BUCEGI — 
16: 18: 20.
• Severino : DRUMUL SĂRII - 
16; 18; 20.
• Jachetele galbene : FEREN
TARI — 15.30: 17.30: 19.30, FLA-
CARA — 15.30; 17.45; 20.
• Ulzana, căpetenia apașilor r 
GIULESTI — 9; 11; 13.15: 15,30: 
17,45: 20.
• Ultima frontieră a morții : 
PACEA - 16; 18; 20. VIITORUL
— 15.30: 17.45 : 20.
• Vlad Tepes : MELODIA — 9;
12; 15.30; 19.
• Cineva ca tine : FLOREASCA
— 0: 11: 13; 13.30; 17.45: 20.
• Acolo unde nu zboară pes
cărușii : GLORIA — 9: 11.15: 13.30: 
15.43; 18; 20.15.
• Uraganul vine de la Navarone:

Tovarășul Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice. internaționale, a primit, 
joi după-amiază, pe Jose de la Fuen
te, adjunct al ministrului comerțului 
exterior al Republicii Cuba, cu care 
a avut convorbiri referitoare la dez
voltarea relațiilor economice româno- 
cubaneze.

în aceeași zi au fost semnate, la 
București, Protocolul intre Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Cuba privind 
schimbul de mărfuri pe anul 1986 și 
Acordul de credit intre ministerele 
de comerț exterior ale celor două 
țări, privind livrarea din România in 
Cuba pe perioada 1980—1981 de ma
șini și utilaje.

Plenare ale comitetelor județene ale Uniunii Tineretului 
Comunist si ale consiliilor Uniunii Asociațiilor• ’ 

Studenților Comuniști
într-un climat de puternică însu

flețire, intr-un spirit de înaltă res
ponsabilitate și angajare comunistă, 
au avut loc lucrările plenarelor co
mitetelor județene ale Uniunii Tine
retului Comunist și ale consiliilor 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști, consacrate dezbaterii pro
iectelor documentelor Congresului 
ai Xll-lea al Partidului Comunist 
Român.

Participanțil au evidențiat in cu
vintul lor contribuția decisivă, de 
excepțională însemnătate, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu Ia elaborarea 
și fundamentarea istoricelor docu
mente ale apropiatului forum al 
comuniștilor din România, care, prin 
conținutul lor profund științific, răs
pund pe deplin intereselor și aspi
rațiilor vitale ale poporului nostru.

Lucrările plenarelor au relevat, in 
unanimitate, aprobarea de către tine
rii patriei — muncitori, țărani, inte
lectuali, militari, elevi și studenți — 
■a orientărilor și direcțiilor funda
mentale cuprinse în documentele ce 
vor fi supuse aprobării Congresului 
al Xll-lea al partidului, care deschid 
perspective luminoase continuării 
procesului edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pă- 
mintul României și înaintării țării 
spre comunism, prefigurind un viitor 
de mărețe împliniri ale idealurilor și 
aspirațiilor tinerei generații.

Dînd glas voinței unanime a tine
rilor din România —■ români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — sentimentelor de nețăr
murita dragoste, recunoștință ■ și pre
țuire față de secretarul generai al 
Partidului Comunist Român, eminent 
conducător de partid și de stat, 
prestigioasă personalitate politică a 
vieții internaționale contemporane, 
plenarele comitetelor județene ale 
U.T.C. și ale consiliilor Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști și-au 
manifestat acordul deplin față de 
propunerea privind realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu la cel 
de-al Xll-lea Congres in suprema 
funcție de secretar general al parti
dului. Membrii organizațiilor U.T.C.

ROMÂNIA FILM prezintă „SPERANȚA", 
o producție a Casei de filme trei

Scenariul : Mihai Creangă, Icn Pavelescu, Șerban Creangă. Imaginea : 
Florin Paraschiv. Decoruri : Nicolae Edulescu. Costume : Lidio Luiudis. 
Muzica : Nicu Alifantis. Montajul : lulia Vincenz. Sunetul : Aly Yener. Re
gia • Șerban Creangă. In distribuție,: George Sofrag, Val. Săndulescu, 
Valeria Seciu. Carmen Galin, George Constantin, Octavian Cotescu. Dano 
Dogaru, Constantin Codrescu, Gabriel lencec, Gelu Colceag, Ovidiu Schu
macher, Marian Hudoc. Film realizat in studiourile Centrului de producție 

cinematografică „București"

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.
• Mihail, ■ cîine de circ : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 19.30, (sala Atelier) : Fan
teziile lui Fariatiev — L9.
• Filarmonica ,,George Enescu14 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic susținut de Filarmonica 
„Moldova“-lăși. Dirijor : George 
Vintilă. Solist : Daniel Podlovski 
— 20, (Ia sala Studio a Ateneului): 
Ciclul „Treptele afirmării artisti- 
ce“. Concert a! laureaților Festi
valului național „Cintarea Româ
niei" — 18.

în baza acestor documente, schim
burile reciproce de mărfuri vor înre
gistra o creștere însemnată față de 
anul 1979.

Documentele au fost semnate de 
Ion Stoiari. adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și de Jose de 
la Fuente.

La semnare au asistat tovarășii 
Cornel Burtică, membri ai conduce
rii Ministerului Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internațio
nale. Constantin Oancea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Au fost de față Humberto Castello, 
ambasadorul Cubei la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

și U.A.S.C. văd în această hotărîre 
garanția supremă a înfăptuirii cu 
succes pe mai departe a intregii po
litici interne și externe a partidului 
și statului nostru.

Vorbitorii au subliniat că, printr-o 
continuă pregătire și perfecționare 
profesională, prin participarea res
ponsabilă la îndeplinirea sarcinilor 
care le revin la locurile lor de mun
că. manifestindu-se activ în cadrul 
întrecerii uteclste, care in cincinalul 
viitor se va desfășura sub deviza 
„Tineretul, factor activ in realizarea 
cincinalului științei, tehnologiei, cali
tății și eficienței", acționlnd in per
manență de pe pozițiile exigenței co
muniste, revoluționare, in spiritul 
eticii și echității socialiste, tinerii 
României socialiste vor răspunde 
prin rezultate exemplare grijii șl 
atenției statornice care se acordă ti
nerei generații a patriei.

Dezbaterea in cadrul plenarelor a 
documentelor Congresului al Xll-lea 
al P.C.R. constituie Q nouă și eloc
ventă expresie a procesului de adin- 
cire a democrației noastre socialiste, 
o mărturie a consecvenței cu care 
conducerea partidului, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu, acționea
ză pentru consultarea maselor de 
oameni ai muncii, a tinerei generații, 
in problemele fundamentale ale edi
ficării noii societăți in țara noastră.

Dînd expresie profundelor senti
mente de mulțumire față de condu
cerea de partid și de stat pentru per
manenta și deosebita grijă față de 
formarea și educarea comunistă a 
tinerei generații, față de condițiile 
create pentru afirmarea tineretului 
în viața politică, economică și socia
lă, plenarele au adoptat, intr-o at
mosferă de puternic entuziasm, tele
grame adresate C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, m care 
este relevată hotărîrea tinerilor, a 
Uniunii Tineretului Comunist și 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România de a munci cu 
dăruire și pasiune comunistă pentru 
înfăptuirea exemplară a hotăririlor 
Congresului al Xll-lea al partidului, 
pentru înflorirea continuă a patriei.

• Opera Română : Lakme — 19. 
a Teatrul de operetă : Suzana — 
19,3-0.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Lungul drum al zilei către noapte 
— 19. (sala. Grădina Icoanei) : Ti
neri căsătoriți caută cameră —
19.30.
• Teatrul Mic : Minetti — 19.30.
o Teatrul de comedie : Rîsete in 
labirint — L9.30.
o Teatrul ,,Nottara“ (saLa Stu
dio) : Inima țării — 19.
a Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Hotel „Zodia gemenilor" —
19.30, (sala Ciulești) : Noaptea pă
călelilor — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical .,C. Tă- 
nase“ .(sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy ! — 19,30. (sala Vic
toria) : Omul care aduce rîsui —
19.30
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" (la sala clubului I.C.T.B.): 
Așa se cintă pe la noi — 15.
• Teatrul .,lon Va sil eseu4* : Bu
nica se mărită — 19.30.
• Teatrul ..Ion Creangă44 : Păpușa 
cu piciorul rupt ; Pufușor si Mus
tăcioară — 9.30. (la Clubul T 4) : 
Băiatul cu floarea — 19.
• Teatrul ..Țăndărică“ : Ano
timpurile mînzului — 17.

• GIOCONDA- 
OASPETE AL SOFIEI. Ce‘ 
lebra pictură a lui Leonardo da 
Vinci va părăsi Parisul pentru 
un „turneu" de o lună de zile 
în capitala Bulgariei. Ea va fi 
expusă in catedrala Al. Nevski. 
alături de alte pinze datorate 
penelului marelui artist italian, 
împrumutate din 20 de galerii 
și muzee aparținînd unui nu
măr de zece țări europene. 
O altă expoziție va prezenta 
multilaterala activitate a lui Le
onardo da Vinci in calitate de 
om de știință, arhitect, teoreti
cian, iar o a treia va avea ca 
temă umanismul Renașterii. A- 
ceste manifestări consacrate vie
ții și operei lui da Vinci vor fi 
eșalonate pină in aprilie 1980.

® CONSTRUC- 
T 11 CARE PERMIT ECO
NOMISIREA DE ENER
GIE. In Statele Unite cunosc o 
vogă deosebită așa-numitele 
„domuri geodezice" din metal — 
realizate incă in 1951 de celebrul 
arhitect american Richard Buck
minster Fuller, ca elemente 
constitutive ale unor construc
ții de tip nou. Este vorba de 
miei triunghiuri metalice care se 
îmbină cu ușurință intre ele. Pe 
lingă rapiditatea cu care pot fi 
ridicate asemenea construcții, 
mai există și alte avantaje : 
față de structurile dreptunghiu
lare, elementele constituite in 
triunghiuri permit economisirea

a circa o treime din cantitatea 
obișnuită de energie pentru în
călzitul diferitelor edificii.

• „ATI FOST FOTO
GRAFIAT. VĂ RUGĂM 
PLĂTIȚI AMENDA !“ Este 
cunoscut că depășirea vitezei nor
male constituie una din principa
lele cauze ale accidentelor rutiere. 
Recent, de-a lungul auto-magis- 
tralelor ce pornesc din Paris au 
fost instalate stații radar perfec
ționate, care fotografiază auto
mat toate mașinile ce depășesc 
viteza de 80 kilometri pe oră. 
Fotografiile luate de aceste a- 
parate înregistrează nu numai 
numărul și viteza mașinii, ci și 
figura conducătorului auto. Ca

să nu mai existe dubii și con
troverse !

• F O T B A L... ELEC
TRONIC. în Japonia se bucu
ră de o mare popularitate un nou 
tip de jocuri electronice, create 
pe principiul calculatoarelor de 
buzunar. Ele sînt programate 
pentru diferite jocuri distracti
ve. ținind fie de domeniu! enig- 
misticii. fie de cel al sporturi
lor. Deosebit de populare sint 
jocurile de fotbal electronic : 
prin apăsarea unor butoane, un 
punct roșu, care simbolizează 
mingea de fotbal, este purtat

de-a lungul unui „teren". cei 
22 de jucători fiind reprezenta',i 
de linii albe care se pot deplasa 
In funcție de necesitățile „parti
dei". Fabricanții de jocuri con
sideră că aceste dispozitive e- 
lectronice sînt menite să pro
voace o adevărată revoluție in 
industria respectivă prin faptul 
că ele sint agreate și de... a- 
dulți.

• CEAS... PLIANT. 
Ceasurile elvețiene se bucură 
de o unanimă și binemeritată 
reputație în ce privește finețea 
și precizia execuției. Nu de 
mult s-a înregistrat o nouă do

vadă în acest sens : cu prilejul 
unei expoziții a produselor de 
ceasornicărie din Elveția, vizi
tatorii au putut admira ceasul 
cel mai plat realizat vreodată, 
grosimea lui nedepășind 1,43 
mm. De fapt, este făcut numai 
pentru a ti privit. întrucît fiind 
tot atît de subțire ca și o pan
glică metalică, ceasul... se în
doaie la cea mai mică presiune.

• SĂNII PNEUMATI
CE. Pentru sezonul alb. care 
va începe în curînd, fabricanții 
de sănii din R.F.G. pregătesc o 
surpriză. în locul săniuței din 
metal și lemn, ei vor lansa pe 
piață una pneumatică, confecțio
nată dintr-un material sintetic 
ușor și rezistent — poliester în

amestec cu policlorură de vinii. 
Pe lingă aceste calități, sania- 
pernă este mai stabilă, alunecă 
bine pe orice fel de zăpadă, re
duce intensitatea șocului in caz 
de impact cu alte obiecte și, ceea 
ce este de asemenea important, 
protejează pe cei mici de frigul 
excesiv.

® POTRIVIT STATIS
TICILOR, Spania ocupă in 
prezent locul doi în Europa oc
cidentală, după Portugalia, m 
privința consumului de alcool, 
depășind Italia și Franța. Nu
mărul localurilor de diferite ti
puri unde se consumă băuturi 
spirtoase este din cele mai ri
dicate, existînd cite un aseme
nea local Ia fiecare 80 de locui
tori. incluzind copiii și bătrinii.

• „INAMICUL PU
BLIC NR. 2". în fiecare zi, 
pe străzile Bogotei. salubritatea 
stringe 40 tone mucuri de țigări 
— ceea ce reprezintă, după cal
culele specialiștilor, rămășițele a 
40 milioane țigări și țigarete. 
Reiese că fiecăruia din cei 5 mi
lioane de locuitori ai orașului ii 
revine zilnic cite o jumătate pa
chet de țigări. Cită nicotină lasă 
această uriașă cantitate de tutun 
in plâminii celor ce ii aspiră iși 
poate închipui oricine. Mai este 
de mirare că, după bolile cardio
vasculare, cancerul la plămini 
face cele mai multe victime, fi
ind. din punct de vedere al să
nătății, inamicul-public nr. 2 
in Columbia ?



„Poporul român întîmpină 
prin muncă entuziastă 

cel de-al Xll-lea Congres al P. C. R. “
în preajma celui de-al Xll-lea Congres al Partidului Comunist 

Român, in numeroase țări continuă să se desfășoare manifestări con
sacrate acestui eveniment deosebit, de semnificație istorică in viața po
porului și a patriei noastre. Diferite ziare consacră, de asemenea, spa
ții ample Congresului comuniștilor români.

La Muzeul de istorie a mișcării re
voluționare poloneze din VARȘOVIA 
s-a deschis expoziția „România Ia cel 
de-al Xll-lea Congres al Partidului 
Comunist Român", care prin ima
gini fotografice, documente, afișe și 
alte exponate prezintă in mod suges
tiv momente semnificative ale istoriei 
P.C.R., succesele obținute de Româ
nia socialistă pe calea făuririi noii 
orînduiri. în standul central al expo
ziției sint prezentate culegerea de ar
ticole și cuvintâri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tipărită în Polo
nia, alte lucrări ale secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român, 
volumul înmănunchind lucrările Con
gresului al XI-lea al P.C.R. și o serie 
de volume de referință despre țara 
noastră. Deschizînd expoziția, amba
sadorul țării noastre la Varșovia, Ion 
Cosma, a evocat, în cuvin tul ..său, 
principalele etape ale istoriei mișcă
rii revoluționare și democratice din 
România, ale Partidului Comunist 
Român. El a relevat, de asemenea, 
succesele remarcabile repurtate de 
poporul român, sub conducerea co
muniștilor, în opera de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Expoziția a fost vizitată de 
Ștefan Olszowski, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., de activiști ai C.C. al 
P.M.U.P., veterani ai mișcării comu
niste și muncitorești din Polonia, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați la 
Varșovia, funcționari superiori din 
M.A.E., un numeros public.

La Școala superioară de partid 
„Karl Marx" de pe lingă C.C. al 
P.S.U.G., din BERLIN, ambasadorul 
României în R.D. Germană, Gheor- 
ghe Tache, a înfățișat succesele re
purtate in înfăptuirea Programului 
P.C.R. de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate in Româ
nia și a prezentat, pe larg, direcțiile 
de dezvoltare social-economică a 
României în următorul plan cincinal 
și orientările pînă in 1990 cuprinse 
în proiectele de documente care au 
fost supuse dezbaterii organizațiilor 
de partid și oamenilor muncii și ur
mează să fie adoptate de Congresul 
al Xll-lea al P.C.R. Vorbitorul a re
liefat contribuția hotăritoare a secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, in elabo
rarea, fundamentarea și înfăptuirea 
politicii generale a P.C.R. de edifica
re a socialismului și înaintare spre 
comunism a României, activitatea sa 
neobosită pentru cauza păcii și coo
perării internaționale, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă. La confe
rință au luat parte tovarășa Hanna 
Wolf, membru al C.C. al P.S.U.G., 
rectorul școlii superioare de partid, 
și alte cadre de conducere.

BEIJING. „Ziarul Poporului" — 
organ al C.C. al P.C. Chinez — pu
blică, în aceste zile premergătoare 
Congresului al Xll-lea ăl p.C.R., am
ple relatări despre activitatea ce se 
desfășoară în țara noastră pe toate 
planurile construcției socialiste. Ast

fel, în numărul său de joi, aproape 
o jumătate de pagină este dedicată 
marelui eveniment din viața poporu
lui nostru. Articolul „Dialog cu viito
rul — Poporul român întimpină prin 
muncă entuziastă cel de-al Xll-lea 
Congres al P.C.R." relevă realizările 
remarcabile dobindite de România 
în dezvoltarea sa economico-socială, 
evidențiind preocuparea esențială 
pentru adîncirea și întărirea activi
tății tehnico-științifice, creșterea pro
ductivității muncii și a nivelului ca
lității produselor ca factori extrem 
de importanți pentru ridicarea nive
lului de trai al întregului popor — 
idei ce se degajă cu claritate din 
proiectul noului plan cincinal de dez.-

Manifes țări și ample 
articole consacrate 
apropiatului forum 

al comuniștilor români

voltare pe perioada 1981—1985, care 
va fi dezbătut in cadrul apropiatului 
Congres. „Toți oamenii muncii — se i 
arată in articol — în toate unitățile 
de bază de la orașe și sate, desfă
șoară, în aceste zile, o susținută ac
tivitate creatoare închinată Congresu
lui partidului". într-un alt reportaj, 
„Ziarul Poporului" prezintă succesele 
deosebite obținute de România in 
domeniul construcțiilor de locuințe. 
Se subliniază, totodată, că, în viitorul 
plan cincinal, ritmul construcțiilor de 
locuințe va continua să fie ridicat.

Conferințe de presă s-au desfășu
rat la ambasadele noastre din BRU
XELLES, BUDAPESTA, TEL AVIV, 
cu care prilej șefii misiunilor diplo
matice românești au înfățișat repre
zentanților presei naționale și cores
pondenților de presă străini princi
palele linii de dezvoltare economico- 
socială a României astfel cum sint 
ele preconizate de importantele do
cumente ce vor ti supuse dezbaterii 
și aprobării celui de-al Xll-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.

La RABAT a avut loc vernisajul 
expoziției documentare de fotografii 
„Imagini din România". După verni
saj, in Sala municipalității Rabat a 
avut loc o gală de filme documentare 
românești. Au fost prezenți președin
tele consiliului municipal, alte ofici
alități din capitala marocană, un nu
meros public, reprezentanți ai presei. 
Participanții au dat o înaltă aprecie
re realizărilor obținute de poporul 
român în anii construcției socialis
mului.

La Universitatea din Louvain-la- 
Neuve (BELGIA) a avut loc o mani
festare festivă prilejuită de inaugu

rarea cursului „Cultura și literatura 
română — ue la origini pînă in pre
zent". Celor prezenți — profesori, 
studenți, ziariști, un numeros public 
— le-au fost înfățișate preocupările 
cu privire la dezvoltarea, în cincina
lul următor, a învățămîntului, știin
ței și culturii românești, astfel cum 
sînt ele puse în lumină de proiectul 
de Directive ale celui de-al Xll-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân. țn cadrul ceremoniei, Universi
tății din Louvain-la-Neuve j-a fost 
făcută, o donație de cărți in- 
cluzind operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, precum și lucrări 
din domeniile beletristic, al istoriei, 
științelor sociale și al cercetării știin
țifice românești. Mulțumind, pentru 
donația de cărți, Guy Muraille, vice
președinte al Consiliului de adminis
trație al Universității din Louvain-la- 
Neuve. decan al Facultății de filozo
fie și litere, a exprimat recunoștința 
conducerii universității pentru faptul 
de a fi primit operele președintelui 
Nicolae Ceaușescu — sinteză a gindi- 
rii sale social-politice puse în slujba 
intereselor fundamentale ale poporu
lui român, ale păcii, securității și co
laborării în Europa și în întreaga 
lume.

O expoziție de carte românească a 
găzduit Biblioteca Camerei deputați- 
lor din BRASILIA. Senatorii și 
deputății brazilieni, un numeros pu
blic au făcut cunoștință — cu prile
jul acestei manifestări consacrate 
apropiatului Congres al Xll-lea al 
P.C.R. — cu valoroase lucrări din li
teratura românească, social-politică, 
de beletristică, științifică, la loc de 
frunte situîndu-se operele președin
telui României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în articolul intitulat 
„România face o analiză a rezulta
telor obținute în domeniul economic", 
cotidianul brazilian „Folha de 
Goiaz" subliniază importanța Con
gresului al Xll-lea al Partidului 
Comunist Român și, după ce prezin
tă rezultatele obținute de țara noas
tră din 1976 pînă in prezent, relevă 
că la Congres se vor aproba progra
mele de dezvoltare a țării noastre 
în perioada 1981—1985, avînd ca 
obiectiv fundamental edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României spre 
comunism. Perioada viitorilor cinci 
ani — se arată in articol — va fi ca
racterizată prin revoluția tehnico- 
științifică, îmbunătățirea calității în
tregii activități economice, crește
rea continuă a bunăstării poporului 
român, întărirea independenței și su
veranității naționale a României so
cialiste. Pentru perioada 1981—1985, 
subliniază cotidianul brazilian, se 
acordă o importanță deosebită dez
voltării cooperării economice și ști
ințifice a României cu toate țările 
lumii. Sint menționate apoi prin
cipalele direcții de acțiune stabi
lite de Directivele Congresului al 
Xll-lea al P.C.R. Amplul articol 
consacrat de ziarul brazilian țârii 
noastre este însoțit de fotografii re- 
prezentînd pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu.

(Agerpres)

Un nou și important impuls pentru 
dezvoltarea multilaterală a relațiilor 

de prietenie dintre România și Iugoslavia
Prezidiul R.S.F.I. despre rezultatele întîlnirii dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și losip Broz Tito

BELGRAD 15 (Agerpres). — La 
Belgrad a avut Ioc ședința Prezidiu
lui R.S.F.I., prezidată de Lazar Ko- 
lișevski, vicepreședintele prezidiului. 
Prezidiul, informează agenția Taniug, 
a ascultat o informare cu privire la 
vizita oficială de prietenie întreprin
să de losip Broz Tito. președintele 
R.S.F.I., președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, in Republica 
Socialistă România.

Prezidiul R.S.F.I. a apreciat că re
zultatele acestei vizite și convorbiri

° . N . U_£

Dezbaterile privind situația din Kampuchia
Declarația reprezentantului român

NAȚIUNILE UNITE 15 — Trimi
sul Agerpres, N. Chilie, transmite : 
Plenara Adunării Generale a O.N.U., 
dezbătînd punctul agendei sale inti
tulat „Situația din Kampuchia", a 
examinat două proiecte de rezoluții 
— unul prezentat de către delega
țiile statelor membre ale Asociației 
națiunilor din Asia de Sud-Est 
(A.S.E.A.N.). iar celălalt — de dele
gația Republicii Socialiste Vietnam.

în încheierea dezbaterilor acestui 
punct a fost adoptat cu 91 de voturi, 
21 contra și 29 abțineri proiectul de 
rezoluție inițiat de membrii 
A.S.E.A.N. Adunarea Generală a ho- 
tărît, printr-o altă rezoluție, să nu se 
pună la vot proiectul de rezoluție 
inițiat de delegația. R.S. Vietnam.

România nu a participat la votul 
niciunuia dintre proiectele de rezolu
ții prezentate.

Rezoluția inițiată de membrii 
A.S.E.A.N. cere, intre altele, părților 
în conflict să soluționeze diferendele 
dintre ele prin mijloace pașnice, in 
conformitate cu Carta O.N.U., să în
ceteze toate ostilitățile militare, re
tragerea imediată a tuturor trupelor 
străine din Kampuchia și explora
rea de către secretarul general al 
O.N.U. a posibilității de organizare 
a unei conferințe internaționale pri
vind Kampuchia.

După adoptarea rezoluției, repre
zentantul României, ambasadorul 
Teodor Marinescu, a făcut o declara
ție în care a arătat că delegația ro
mână a discutat cu autorii proiecte
lor de rezoluții și cu alte delegații 
în vederea ajungerii la o rezoluție 
de înțelegere care să conducă la re
zolvarea politică a situației din Kam
puchia.

Pornind de la faptul că nu s-a pu
tut conveni o asemenea soluție — a

Acord la Conferința de la Londra in problema rhodesianâ
LONDRA 15 (Agerpres). — Frontul 

Patriotic Zimbabwe și delegația bri
tanică la Conferința de la Londra in 
problema rhodesianâ au ajuns joi la 
un acord asupra unei formule accep
tabile ambelor părți — a anunțat un 
purtător de cuvint al frontului. Ac
ceptarea planului britanic pentru 
perioada preelectorală a urmat sa
tisfacerii cererii prezentate de co
președinții Frontului Patriotic ca 
viitorul guvernator să acorde, in pe

le dintre președinții losip Broz Tito 
și Nicolae Ceaușescu reprezintă un 
nou și important impuls pentru dez
voltarea multilaterală a relațiilor de 
prietenie dintre cele două țări, pre
cum și o contribuție la pacea, stabi
litatea, încrederea și colaborarea în 
Balcani și în Europa. S-a relevat cu 
satisfacție că la baza colaborării 
iugoslavo-române se află principii 
care constituie un exemplu de ade
vărate relații de bună vecinătate.

subliniat vorbitorul — România a 
considerat că este bine să nu parti
cipe la votul nici uneia dintre rezo
luții, deoarece apreciază că în pre
zent esențialul este să se găsească 
calea depășirii situației actuale, în
cetarea luptelor din Kampuchia, 
curmarea suferințelor poporului kam- 
puchian, pornindu-se de la respecta
rea principiilor independenței și su
veranității naționale, integrității teri
toriale, al neamestecului în treburile 
interne, iar poporul kampuchian să 
fie lăsat să-și rezolve problemele el 
însuși și în mod liber.

în continuare, reprezentantul român 
a subliniat că țara noastră consideră 
că acum este mai important decit 
orice să se facă totul pentru a se 
ajunge la o soluție politică, pe calea 
negocierilor, care să asigure indepen
dența, suveranitatea națională și li
niștea tuturor statelor din Indochina, 
să excludă orice prezență militară 
străină și amestec sub orice formă, 
să ducă la statornicirea unui climat 
de pace, bună vecinătate șl conlucrare 
in această zonă, ceea ce corespunde 
intereselor popoarelor respective, 
cauzei păcii și înțelegerii internațio
nale.

Folosesc acest prilej — a spus vor
bitorul — pentru a exprima speranța 
României că toate părțile implicate 
vor face totul pentru a se ajunge la 
o încetare a luptelor, la o soluție po
litică cu respectarea principiilor fun
damentale ale Cartei Națiunilor Unite, 
ale respectării suveranității și inde
pendenței naționale, integrității teri
toriale, ale neamestecului în treburile 
interne, ale nerecurgerii la forță sau 
la amenințarea cu folosirea forței. 
Considerăm că aceasta constituie o 
cerință a politicii de destindere, de 
pace și colaborare internațională.

rioada de tranziție, un statut egal 
forțelor patriotice și celor ale actua
lului regim de la Salisbury.

Compromisul realizat joi a fost sa
lutat de fiecare din cele trei, delega
ții participante la conferința, consi- 
derîndu-1 că el este de natură să 
deschidă calea negocierilor asupra 
unui acord de încetare a focului in
tre Frontul Patriotic Zimbabwe și 
actualul regim de la Salisbury.

PENTRU UNITATEA FORȚELOR DE STINGĂ MEXICANE. Intr-un iiv^ 

terviu acordat ziarului „Uno mas uno", Arnoldo Martinez Verdugo, secretar . 
general al C.C. al P.C. Mexican, s-a pronunțat pentru unitatea tuturor 

i forțelor de stingă - garanție a unor transformări necesare in orientările ' 
pe pian politic și economic ale Mexicului. Pe. calea unității acestor forțe . 

j - a subliniat Verdugo - există încă, multe obstacole, dar P.C. Mexican I 
I va lupta pentru realizarea acestui obiectiv de o mare importanță pentru 

viitorul țării. .

I „SAPTAMÎNA „ȘTIINȚEI" LA 
DAMASC. Sub patronajul președin- 

I telui Hafez Al-Assad, in capitala 
Siriei se desfășoară tradiționala 
manifestare științifică „Săptămina 

. științei", la care participă repre- 
I zentanți din 25 de țări, intre care 
I și România. Comunicarea privind 

posibilitățile de valorificare a ma- 
I tăriilor prime secundare in be- 
| toane, roci al cercetărilor cu carac

ter aplicativ desfășurate in țara 
I noastră, a fost primită cu deosebit 
J interes de participanți.

CONVORBIRI CHINO-GRE- 
I CEȘTI. La Beijing au avut loc joi 
I convorbiri oficiale între Hua Guo- 

feng, premierul Consiliului de Stat 
I al R.P. Chineze, și primul ministru 
I al Greciei, Constantin Caramanlis. 
1 După cum transmite agenția China 

Nouă, cu acest prilej s-a exprimat 
I convingerea că vizita premierului 
I grec va contribui la întărirea înțe

legerii reciproce și a prieteniei din- 
[ tre popoarele chinez și grec. în 

aceeași zi a fost semnat un acord 
de cooperare științifică și tehnolo- 

, gică între guvernele R.P. Chineze 
j și Greciei.
i SECRETARUL GENERAL AL 
I O.N.U., Kurt Waldheim, a condam- 
' nat răpirea deputatului Spaniol 

Javier Ruperez de către organiza- 
: ția extremistă E.T.A. într-o decla- 
i rație dată publicității la sediul din 

New York al Națiunilor Unite, 
! Waldheim a cerut eliberarea ime- 
I diată a lui Ruperez, exprimindu-și

. totodată preocuparea față de con- 
. secințele actelor teroriste de aceas- 
' tă natură.

CONGRESUL P. S. DIN AUS- 
[ TRIA. La Viena și-a deschis lucră- 
: rile cel de-al 25-lea Congres ordi

nar al Partidului Socialist din Aus-Conferința europeană asupra proiecției mediului înconjurător
GENEVA 15 (Agerpres). — In cea 

de-a doua zi a Conferinței europene 
asupra protecției mediului înconjură
tor a luat cuvîntul șeful delegației 
române, prof. Virgil Ianovici, pre
ședintele Consiliului național pen
tru protecția mediului înconjurător. 
El a prezentat direcțiile și orientările 
politicii promovate de statul român 
pentru protecția mediului înconjură
tor, evidențiind însemnătatea dezvol
tării cooperării între țările europene, 
a promovării schimburilor tehnico- 
științifice, legătură indisolubilă din
tre politica de prezervare a unui me
diu înconjurător sănătos și accesul 
tuturor țărilor la tehnologiile moder
ne.

IIOTARIRE. La Moscova a fost I 
data publicității Hotărîrea C.C. al 
P.C.U.S. și a Consiliului de Miniștri I 
al U.R.S.S. privind dezvoltarea con- | 
tinuă, în perioada anilor 1981—1935, 
și îmbunătățirea activității coope- i 
rației de consum. Tot la Moscova I 
au luat sfirșit lucrările celui de-al ■ 
X-lea Congres ăl cooperației de 
consum din U.R.S.S. Congresul a I 
adoptat noul statut al Uniunii aso- | 
ciațiilor de consum din U.R.S.S., 
care înlocuiește prevederile unor | 
documente similare adoptate în I 
urmă cu 30 de ani. •

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR | 
DINTRE R. D. GERMANA ȘI I 
ETIOPIA. Delegația de partid și de 
stat a R. D. Germane, condusă de | 
Erich Honecker, secretar general I 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 1 
Consiliului de Stat, și-a încheiat < 
vizita oficială de prietenie în Etio- I 
pia — informează agenția A.D.N. I 
Joi, Erich Honecker și Mengistu 
Haile Mariam, președintele Consi- I 
liului Militar Administrativ Provizo- | 
riu, președintele Consiliului de Mi
niștri al Etiopiei, au semnat trata- | 
tul de prietenie și colaborare intra 
R.D.G. și Etiopia. I

CORUL „MADRIGAL” al Con- I 
servatorului „Ciprian Porumbescu", | 
sub conducerea dirijorului Marin 
Constantin, aflat in turneu in Mare- | 
le Ducat al Luxemburgului, a pre- I 
zentat un concert de gală in sala ‘ 
Palatului municipal.

COMISIE PARLAMENTARA DE | 
ANCHETA A CAZULUI ALDO 
MORO. Camera Deputaților a Par- I 
lamentului italian a aprobat crea- | 
rea unei comisii de anchetă pri
vind asasinarea, la 9 mai 1978, a li- I 
derului democrat-creștin Aldo I 
Moro.

Colocviu în 
problemele păcii 

organizat de UNESCO
PARIS 15 (Agerpres). — în capi

tala Franței conținuă lucrările coloc
viului privind problemele păcii, or
ganizat sub egida UNESCO. Pre- 
zentind comunicarea „Cultura și căi
le pașnice", reprezentantul român, 
prof. Mircea Malița, a subliniat nece
sitatea așezării în drepturi a mijloa
celor pașnice de rezolvare a diferen
delor, a aplicării lor pe o seară 
largă. Vorbitorul a prezentat preocu
parea constantă în acest sens a Româ
niei, ilustrată și prin înscrierea pe 
agenda Adunării Generale a O.N.U. 
din acest an a unui punct menit să 
îmbunătățească instituțiile consacra
re păcii, să diminueze primejdia iz
bucnirii conflictelor.

ORIENTUL MIJLOCIU

ROMÂNIA SOCIALISTĂ - MILITANTĂ ACTIVĂ PENTRU
CREȘTEREA ROLULUI 0. N. U. PE ARENA MONDIALĂ

în perioada care a trecut de la Con
gresul al XI-lea, Romania socialistă, 
potrivit orientărilor fundamentale ale 
forului suprem al partidului, a acțio
nat cu consecvența pentru democrati
zarea vieții internaționale. întreagă 
această activitate a pornit de la con
siderentul că marile probleme ale lu
mii de azi, care interesează și preocu
pă toate națiunile, nu mai pot fi solu
ționate doar de cîteva state sau de 
un grup sau altul de state ; elabo
rarea unor soluții judicioase și trai
nice presupune și reclamă aportul de 
gîndire și inițiativă al tuturor națiu

nilor, participarea activă, în condiții 
de deplină egalitate, a tuturor țărilor, 
indiferent de mărime, potențial, orin- 
duire un rol deosebit revenind, in 
mod firesc, țărilor mici și mijlocii, 
statelor in curs de dezvoltare și ne
aliniate. ce alcătuiesc majoritatea 
covirșitoare a populației lumii.

în acest content. România aprecia
ză că un rol de cea mai niare im
portanță revine Organizației Națiu
nilor Unite, care, prin vocația sa 
universală, prin faptul că reunește 
cvasiunanimitatea statelor lumii, 
constituie torul cel mai larg de parti

Propuneri, initiative, contribuții constructive
le ale vieții internaționale, care 
s-au bucurat de un puternic ecou 
și au întrunit o largă adeziune.

O.N.U., CONSACRATA NOU ORDINI ECONOMICE IN
TERNAȚIONALE, care va avea loc in 1980, a fost con
vocată ca urmare a inițiativei țării noastre, împreună 
cu alte ștate.
• Din inițiativa României s-a convocat CONFERIN

ȚA NAȚIUNILOR UNITE PENTRU ȘTIINTA SI TEHNO
LOGIE IN SLUJBA DEZVOLTĂRII, desfășurată anul 
acesta la Viena.

• România a fost autoare sau coautoare la 
numeroase rezoluții adoptate de O.N.U., în perioada 
ultimilor 5 ani, privind lichidarea ultimelor vestigii ale 
colonialismului, abolirea politicii de discriminare rasia
lă și apartheid din Africa de Sud.

• Alte rezoluții propuse de România s-au referit la :
- PROMOVAREA IN RINDURILE TINERETULUI A 

IDEALURILOR DE PACE, RESPECT RECIPROC Șl ÎNȚE
LEGERE INTRE POPOARE și proclamarea, in acest 
sens, a unui „An internațional al tineretului" ;

- elaborarea si adoptarea unui COD DE CONDUI
TA, cu caracter universal, în care să fie statuate drep
turile și îndatoririle fundamentale ale statelor ;

- „REGLEMENTAREA PRIN MIJLOACE PAȘNICE A 
DIFERENDELOR DINTRE STATE", punct înscris pe or
dinea de zi a actualei sesiuni a Adunării Generale la 
cererea României.

la cele speciale ale Organizației în 
perioada ce a trecut de la Congre
sul al XI-lea multiple propuneri și 
inițiative în probleme fundamenta- 

Manifestîndu-și atașamentul ferm 
față de scopurile O.N.U., România 
a prezentat la sesiunile ordinare și

• Din inițiativa României, impreună cu alte state,
a avut loc SESIUNEA SPECIALA A ADUNĂRII GENE
RALE A O.N.U. CONSACRATĂ DEZARMĂRII. Totodată, 
țara noastră a fost autoare sau coautoare a unui im
portant număr de REZOLUȚII adoptate de ON.U. vizmd 
diverse aspecte ale dezarmării.

• Documentul final al sesiunii cu privire la dezar
mare, care cuprinde o Declarație, un Program de ac
țiune, precum și Recomandări referitoare la mecanismul 
internațional pentru negocieri, incorporează un număr 
apreciabil de propuneri și idei avansate de Romania.

• Raportul prezentat Adunării Generale a O.N.U. 
de secretarul general al organizației mondiale, cu 
privire la CONSECINȚELE ECONOMICE Șl SOCIALE 
ALE CURSEI ÎNARMĂRILOR, a fost elaborat ca urmare 
a inițiativei României.

• La sesiunea extraordinară a Adunării Generale a 
O.N.U. din 1975, .consacrată problematicii DEZVOLTĂRII 
Șl COOPERĂRII ECONOMICE INTERNAȚIONALE, Româ
nia a adus o contribuție substanțială la pregătirea, 
elaborarea si adoptarea prin consens a DOCUMEN
TULUI FINAL, care, de asemenea, a inclus idei și 
orientări fundamentale preconizate de țara noastră.

• SESIUNEA SPECIALA A ADUNĂRII GENERALE A

cipare a statelor la dezbaterea pro
blemelor complexe ale omenirii, o- 
feră cadrul .cel mai. indicat, tribuna 
cea mai propice de la care fiecare 
națiune iși poate afirma pozițiile și 
susține interesele. Cu această con
vingere, România a militat, in pe
rioada care s-a scurs de la Con
gresul al XI-lea, continuind și dez- 
voltind inițiativele sale anterioare, 
pentru creșterea rolului O.N;U. in 
întreaga viață internațională, pentru 
îmbunătățirea și democratizarea ac
tivității sale, astfel incit ea să devină 
mai eficientă.

Eforturi susținute pentru sporirea
aportului și eficienței O. N. U.

Din inițiativa președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU. România a 
prezentat în noiembrie 1975, la 
O.N.U., documentul de larg ecou 
„Poziția României cu privire la îm
bunătățirea și democratizarea acti
vității Organizației Națiunilor Uni

• înfăptuirea, pînă la capăt, a principiului universalității O.N.U., 
asigurarea participării active, directe, pe baza deplinei egalități în 
drepturi, a tuturor statelor la dezbaterea și adoptarea hotărîrilor ;

• Creșterea atribuțiilor și a competenței Adunării Generale, organul 
principal deliberativ cel mai reprezentativ al O.N.U- ;

• Crearea uriui mecanism corespunzător pentru urmărirea punerii în 
aplicare o deciziilor și rezoluțiilor O.N.U. ;

• îmbunătățirea unor prevederi ale Cartei O.N.U., care să corespundă 
noii situații create în lume, perfecționarea structurilor și cadrului organi
zatoric, a stilului și metodelor de muncă ale organizației .

• Consacrarea procedurii consensului la adoptarea hotărîrilor in pro
blemele esențiale care vizează pacea și securitatea internațională ;

• Democratizarea activității organismelor O.N.U., aducerea lor în 
concordanță cu noile evoluții de pe arena internațională ;

• Sporirea rolului și responsabilității O.N.U. în problemele funda
mentale ale zilelor noastre, cu precădere în problemele dezarmării ți in 
cele privind instaurarea noii ordini economice internaționale, lichidarea 
subdezvoltării și asigurarea progresului economico-sociol al tuturor țărilor ;

• O mai intensă preocupare în ce privește activitatea in domeniile 
demografic, social-umanitar și ale drepturilor omului.

• Din inițiativa României și a alter state a fost creat „Comitetul 
special pentru Carta O.N.U. și creșterea rolului Noțiunilor Unite".

Gazdă a unor reuniuni sub egida O. N. U.
• Capitala României a fost in ultimii cinci ani 

GAZDA UNOR IMPORTANTE REUNIUNI sub egida 
Națiunilor Unite - Confetința mondială a populației, 
Sesiunea comisiei economice a O.N.U. pentru Europa, 
Reuniunea europeană a Conferinței O.N.U. pentru 
știință și tehnologie, Reuniunea ministerială a „Grupu
lui celor 77", consacrată pregătirii Conferinței de ia 
Viena pentru știință și tehnologie etc.

• La București funcționează Centrul de Infor
mare al O.N.U., precum și reprezentanțele unor 
organisme specializate : P.N.U.D. (Programul Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare), C.E.P.E.S. (Centrul euro
pean al UNESCO pentru învățămîntul superior), 
C.E.D.O.R (Centrul Demografic O.N.U. - România), 
Centrul comun O.N.U.D.I. — ROMÂNIA.

Grupaj realizat de Nicolae PLOPEANU

te. la întărirea rolului său in reali
zarea colaborării intre toate siatele 
fără deosebire de orînduire socială, 
a unei lumi mai bune și mai drep
te, a unei păci trainice", în care se 
propune, intre altele :

„România
s-a distins prin 
atașamentul ferm 
față de idealurile 

și principiile 
Națiunilor Unite66

• Reuniunea miniștrilor de 
externe arabi • Critici in le
gătură cu arestarea primaru

lui din Nablus
TUNIS 15 (Agerpres). — La TuĂia 

s-au deschis joi lucrările Conferin
ței miniștrilor arabi de externe con
sacrate pregătirii ordinii de zi a 
reuniunii la nivel înalt a Ligii Arabe, 
programată pentru 20 noiembrie, tot 
în capitala Tunisiei. La dezbateri sînt 
prezenți miniștrii de externe din 20 
de state arabe și o delegație a Or
ganizației pentru Eliberarea Pa
lestinei.

Reuniunea la nivel înalt a Ligii 
Arabe a fost convocată la cererea 
guvernului libanez pentru exami
narea situației din sudul Libanului.

Deschizind conferința, secretarul 
general al Ligii Arabe, Chadli Klibi, 
a pus accentul pe necesitatea întă
ririi solidarității arabe prin adop
tarea unor hotăriri realiste. El a 
subliniat că sint necesare măsuri 
adecvate pentru a contribui la nor
malizarea situației interne din Liban.

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
—- Președintele Consiliului de Secu
ritate pe luna în curs, Sergio Pala
cio de Vizzio, a dezaprobat arestarea 
primarului orașului Nablus.

CAIRO 15 (Agerpres). — Măsurile 
adoptate de Israel împotriva prima
rului arab al orașului Nablus, din 
Cisiordania, sînt incompatibile cu 
acțiunile menite să inspire încredere 
palestinienilor — a declarat pre
mierul egiptean Mustafa Khalil,

In perspectiva unor alegeri 
libere in Namibia

GENEVA 15 (Agerpres). — La Ge
neva au continuat, joi, „consultările 
separate neoficiale" în problema Na
mibiei, la care, incepind din ziua 
precedentă, participă si o delegație 
a Africii de Sud — țară care, după 
cum se știe, menține ilegal sub ad
ministrația sa teritoriul namibian.

în cursul zilei de joi. secretarul 
general adjunct al O.N.U., Brian 
Urquhart, a avut o Întrevedere cu 
delegația regimului rasist minoritar 
de la Pretoria. Părțile — informează 
agenția U.P.I. — au căzut în princi
piu de acord asupra creării, de-a 
lungul granițelor Namibiei, așa cum 
preconiza secretarul general al 
O.N.U., a unei zone demilitarizate, 
în perspectiva organizării de alegeri 
libere și obținerii independentei Na
mibiei. O forță a O.N.U. cuprinzînd 
aproximativ 5 000 de militari ar 
urma să fie însărcinată cu suprave
gherea respectării statutului special al 
acestei zone. Consultările de la Ge
neva, programate să se încheie joi 
seară, menționează agenția U.P.I., ar 
putea fi continuate în cursul zilei 
de vineri.
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„România s-a distins prin ata
șamentul său ferm față de idea
lurile si principiile Organizației 
Națiunilor Unite și prin partici
parea sa deosebit de activă la 
eforturile generale pentru edifi
carea unei ordini internaționale 
mai juste și mai echitabile, pentru 
înfăptuirea dezideratului dezar
mării. Rolul și participarea Româ
niei in problemele internaționale 
sint in mod eminent ilustrate de 
activitatea dinamică a prestigiosu
lui său conducător, președintele 
Nicolae Ceaușescu''.

KURT WALDHEIM
secretar general al O.N.U.


