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din Republica Peru

comisul cu bucurie și Însuflețire întregul
Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, pe Jorge Du Bois Gervasi, ministrul industriei, comerțului, integrării și turismului din Republica Peru, care face o vizită in țara noastră.La primire a luat parte Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini.A fost prezent ambasadorul Republicii Peru la București, Roger Eloy Loayza Saavedra.Exprimînd întreaga gratitudine pentru întrevederea acordată, ministrul peruan a inmînat președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj de prietenie din partea președintelui Republicii Peru, general de divizie Francisco Morales Bermudez Cerrutti. și i-a transmis salutări cordiale, urări

de sănătate și fericire personală, de prosperitate poporului român prieten.Președintele Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesaj și a rugat pe oaspete să transmită din partea sa un călduros salut și cele mai bune urări președintelui Republicii Peru, iar poporului peruan prieten bunăstare și fericire.în cadrul Întrevederii a fost evidențiată evoluția ascendentă a relațiilor economice româno-peruane, impulsionate îndeosebi după vizita efectuată în Peru de tovarășul Nicolae Ceaușescu, exprimîndu-se, totodată, dorința de a se diversifica în continuare colaborarea și cooperarea economică și în producție în diferite domenii de interes comun, de a se extinde schimburile comerciale reciproc avantajoase, de a se '

intensifica conlucrarea dintre România și Peru pe plan bilateral și internațional. S-a apreciat că adîncirea prieteniei și colaborării româno-pe- ruane este in folosul ambelor țări și popoare, al progresului și prosperității lor, al cauzei păcii, destinderii și înțelegerii între națiuni.S-a exprimat, de asemenea, voința ambelor țări de a contribui în continuare la întărirea colaborării și solidarității cu celelalte țări în curs de dezvoltare pentru instaurarea unor relații politice de tip nou între state, pentru înfăptuirea aspirațiilor de progres și bunăstare, pentru instaurarea unei noi ordini economice, a unui climat de largă colaborare și înțelegere in întreaga lume.întrevederea s-a desfășurat tntr-o atmosferă cordială.
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110 milioane lei. (Constantin Turtoi).

pe patru ani
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cu metroul bucureștean
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Au îndeplinit planul

Industria judejului HarghitaIn cinstea Congresului al XII-lea al partidului, oamenii muncii din industria județului Harghita — romârîi și maghiari — raportează că la 16 noiembrie au îndeplinit planul pe patru ani. Acest succes asigură condiții ca pină la sfîrșitul anului să se obțină un spor de producție indus- ’ trială in valoare de 1,3 miliarde lei, concretizat in 25 000 tone fontă, aparataj electric în valoare de 194 milioane lei, 2 700 tone mașini și utilaje tehnologice pentru industria metalurgică, 270 mii mc cherestea etc.în telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu de comitetul județean de partid se spune : La finele acestui an ne apropiem de o producție industrială de 11 miliarde lei, îndeplinind cu un an mai devreme prevederile Congresului al XI-lea al partidului. Ne angajăm în fața dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa in continuare, cu toată hotărîrea, pentru a asigura muncii o calitate nouă, superioară, o eficiență sporită, convinși că astfel ne vom ridica la înălțimea marilor sarcini ce ne revin în înfăptuirea minunatelor perspective pe care le deschide țării apropiatul forum al comuniștilor.
32 unități industriale din județul 

BrașovPuternic angajate in larga întrecere desfășurată în întîmpinarea Congresului al XII-lea, un

număr de 32 de colective de muncă ale Întreprinderilor industriale din județul Brașov au raportat pină acum Îndeplinirea sarcinilor de plan ce le revin pe primii 4 ani ai cincinalului. Printre colectivele care au dobîndit asemenea succese se numără cele ale Întreprinderilor Tractorul, Rulmentul, Hidromecanica, Unelte și scule Brașov, L.U.C. Făgăraș, Colorom-Codlea, Elec- tropreclzia Săcete etc. (Nicolae Mocanul.

asigură realizarea unei producții fizice suplimentare de 150 000 tone minereu de mangan. în obținerea acestui important succes de întrecere o contribuție deosebită și-au adus brigăzile de mineri conduse de Nicolae Cocă și Petru Pintea- lă, de la mina Nepomiceni, și, respectiv, Arșița, colectivul atelierului mecanic central, în frunte cu maistrul principal Eugen Țiflea. artificierul Ion Averiței și excavatoristul Eric Hodel, de la cariera Dadu-Cîrlibaba. (Gh. Parascan). pentru viitorul comunist al patriei
14 unități economice din județul Brăilaîn aceste zile premergătoare Congresului al XII-lea al partidului. 14 unități economice brăi- lene raportează realizarea planului pe primii patru ani ai cincinalului, estimindu-se ca, pînă Ia finele anului, să se realizeze în plus o producție în valoare de peste 2.5 miliarde lei. La acest important succes o contribuție deosebită au adus colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni de la întreprinderea de utilaj greu „Progresul", cu o producție suplimentară in valoare de 1,3 miliarde lei. Trustul S.M.A. — cu 280 milioane lei. întreprinderea viei și vinului — cu 156 milioane lei. Trustul de construcții industriale — cu
Minerii din bazinul Domelor 

au realizat sarcinile 
pe întregul cincinal întîmpinlnd cu remarcabile fapte de muncă marele forum al comuniștilor, minerii din bazinul Domelor au atins ieri cotele finale ale actualului cincinal. Rezultat al hărniciei în muncă, pi perfecționării tehnologiilor și metodelor de extracție în subteran, precum și a celor de preparare, avansul de 13 luni și jumătate ciștigat

® Poftiți în frumoasele stații ale metroului 
• O garoafă pentru primul călător • Mic 

„îndreptar" pentru pasageriIncepînd de ieri, locuitorii și oaspeții Capitalei au la dispoziție încă o arteră de circulație de mare 
interes : primul tronson al metrou
lui bucureștean, dat 
țiune cu caracter 
tal. Evenimentul se chează firesc in buchetul de fapte deosebite dobîndite pe frontul construcției socialiste in aceste zile de mare entuziasm patriotic din preajma Congresului al XII-lea al partidului. El reprezintă, în același timp, încununarea unor ample eforturi de a înzestra capitala României socialiste cu mijloace moderne de transport in comun, de a o racorda astfel la exigențele edilitare ale marilor metropole.Cum era și firesc, călătoria cu metroul în București a trezit un legitim interes. Zeci de mii de oameni, de toate vîrstele, au străbătut în prima zi — începînd de la ora 5 dimineața, cînd ing. Florentin Ghiță, șeful regulatorului de circulație al întreprinderii de exploatare a metroului, a înmînat primului călător, Dumitru Pădura- ru, mecanic de la construcția metroului, o garoafă — traseul primului tronson, Cu treabă și din... firească curiozitate.Reporterii s-au lăsat și ei în voia fluxului de călători cu metroul și au aflat următoarele pentru cititori : primul tronson — care face parte din Magistrala I, în lungime totală de 27 kilometri, se intinde 
pe o lungime de 8,1 kilometri, spa
țiu cuprins intre cunoscutele între
prinderi „Timpuri noi" și „Semănătoarea". Stațiile — cu o înfățișare distinctă, fiecare, rod al muncii dăruite a arhitecților și constructorilor — sînt următoarele : „Semă
nătoarea", „Grozăvești", „Eroilor", 
„Izvor", „Piața Unirii", „Timpuri 
noi". Durata călătoriei, măsurată 
pe ceas : 11 minute. în această pri
mă etapă — experimentală — tre
nurile, alcătuite din 2 vagoane de 
mare capacitate, confortabile, frumoase, funcționale, în culori odihnitoare, sosesc în stații la 7—8 mi
nute. în viitor, ele vor sosi la un 
interval mai mic de 3 minute. 
Costul unei călătorii : 1 leu. între beneficiarii direcți ai noului și rapidului mijloc subpămîntean de transport se află, în primul rînd, toți cei care se deplasează de-a lungul Dîmboviței : muncitori de la mari întreprinderi bucureștene, oameni ai muncii din diverse instituții, studenți, elevi, gospodine din zona respectivă și zonele limitrofe. Ineditul mijloc de transport se află la dispoziția publicului călător, chiar și in această fază experimen
tală, zilnic — intre orele 5 și 23,30.

Dar, cum decurge o asemenea călătorie ? Indiferent pentru ce stație optează, călătorul este îndrumat prin semnale optice și sonore spre aparatele automate de taxare, numite turnicheți. Aici introduce moneda de 1 leu — nu deteriorată, nu de altă valoare ! — și numai la apariția 'semnalului luminos — o săgeată verde — pășește mai departe, spre peronul cu linii in ambele sensuri. La peron, o regulă elementară : nu depășiți linia din marmură roșie, de lingă calea de rulare ! In așteptarea trenului, alte semnale optice îi furnizează călătorului informații despre stațiile pe care le are de străbătut într-un sens sau altul,Cîteva precizări absolut necesare : în stația de metrou nu au acces persoanele cu țigările aprinse, cu păsări și animale vii, copiii sub 6 ani, neînsoțiți. Distingem în aceste reguli dorința de a asigura un transport civilizat, în deplină siguranță. Intrarea și coborîrea din vagoane încetează cu desăvîrșire in clipa în care se anunță : „Atențiune, se Închid ușile !“ Un semnal d^ care trebuie neapărat să ținem seama pentru a nu fi prinși între ușile vagonului, care se închid automat. Călătorul vreme despre stația pentru a se pregăti Iar pentru că tot punctul terminus al tru, să notăm numele mecanicilor 
Nicolae Mandu si Gheorghe Gheor- 
ghe care au maugurat, cu prima garnitură, transportul cu metroul.Culegem cîteva impresii de călătorie :Ilie Neicuțescu, ceferist : „E prima mea călătorie cu metroul. A fost plăcut, interesant. M-am bucurat mult de această operă a constructorilor".Vasile NIcușor, elev, clasa a Vl-a, școala generală nr. 163 : „Cum a fost călătoria 7 N-a semănat deloc nici cu mersul cu tramvaiul, nici cu autobuzul ori trolei- buzuL A fost o călătorie cu... metroul. Asta e“.

Săndița Nicolae, studentă 1 „Am călătorit cu ochii pe ceas. Rapid, confortabil. Sînt foarte bucuroasă că voi ajunge în timpul cel mai scurt la facultate".Așa decurge o călătorie pe întiiul tronson al metroului bucureștean, unul din marile obiective de investiții ale capitalei patriei noastre. Regăsim în acest start grija consecventă a partidului pentru oamenii muncii, beneficiari a tot ce se înfăptuiește astăzi la noi.

este avizat din care urmează, de coborîre. am ajuns la voiajului nos-

Iile TANASACHE 
Constantin PRIESCU

♦

Noi capacități Ia Combinatul 
de utilaj greu din Iașiîn întîmpinarea forumului comuniștilor, pe marea platformă a Combinatului de utilaj greu din Iași au fost date în producție două importante capacități. Este vorba despre cel de-al treilea cuptor de inducție, din cadrul turnătoriei, capabil să producă anual 13 000 tone fontă lichidă. Cel de-al doilea obiectiv, intrat în funcțiune cu 45 de zile mai devreme față de termenul planificat, este o capacitate de 10 000 tone utilaj metalurgic complex pe an.

La Borzeștl - cauciuc pentru
5 milioane de autocamioaneLa Combinatul petrochimic Borzești clntarul automat a înregistrat cea de-a 1 250 000-a tonă de cauciuc sintetic obținută de la intrarea în funcțiune a primei instalații de fabricare a „Ca- romului“. Calculele arată că din cauciucul produs în această perioadă la Borzești se pot confecționa anvelope suficiente pentrți a echipa 5 milioane de autocamioane de mare tonaj, inclusiv roata de rezervă. (Gh. Baltă).

Programul-directivă de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic în perioada 1981—1990 și direcțiile principale pină în anul 2000 este un adevărat manifest care cheamă pe toți oamenii de știință, specialiști din diferite domenii de activitate să îmbogățească cu mai multă cutezanță tradițiile valoroase ale gîndirii științifice românești, să-i ridice cotele de participare la progresul societății și de afirmare pe plan internațional. Este, în același timp, de remarcat, spre satisfacția noastră, că în documentul ale cărui adîncimi le sondăm, creației originale — mare resursă intensivă a înaintării societății omenești — i se acordă creditul pe care-1 merită și care derivă firesc din poziția sa în procesul cunoașterii umane. Subliniind faptul că „nu putem mer
ge înainte dacă ne mărginim să co
piem, să reedităm ceea ce s-a făcut deja", tovarășul Nicolae Ceaușescu cere oamenilor de știință să se afirme prin gindire profund originală, cutezătoare, revoluționară și, „por
nind de la cele mai avansate realizări 
pe plan mondial, să Impulsioneze 
progresul mai rapid al societății, să 
îmbogățească cu noi descoperiri cu-

noașterea universală". Acesta feste climatul de delimitare a clasicului de modern, în știință, a originalității de reproducere, a orizontului îngust de cel larg — în care cercetătorii și ajutoarele lor, toți oamenii de știință și de tehnică sint chemați să-și spună cuvîntul asupra căilor de acces către culmile indicate de conducerea partidului științei românești.Aș'dori să desprind din ansamblul problematicii Programului-directivă de cercetare științifică cîteva idei și îndemnuri, cîteva înțelesuri referitoare la unele ramuri ale științelor naturii, chimia și biologia, la oportunitatea de a li se acorda o mai mare
Acad. Cristofor SIMIONESCU
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atenție în investigațiile de viitor. Nu mai trebuie subliniat faptul că se așteaptă ca oamenii de știință să studieze cit mai profund structura internă a materiei, legile sale de mișcare și transformare, legăturile dintre substanță și energie, șpre a se obține rezultate tot mai valoroase in dirijarea proceselor fizice, chimico și biologice, în creapga unor materia- re hbî, in depistarea de rejfiFse energetice, in conservarea mediului.Chimia este una dn ramurile științelor naturii care, în ultima jumătate de veac, și-a dovedit din plin utilitatea, venind in întîmpinarea nevoilor societății cu un mare set de descoperiri și de bunuri. Dar, deși revoluția tehnico-științifică contemporană se află In plin avint, unele din legile importante care guvernează chimia se cer încă descoperite și puse in valoare. Pe pian mondial, cercetarea chimică din ultima vreme s-a desfășurat in principal in direcția chimizării hidrocarburilor din petrol și gaze naturale, orientare care se dovedește fără perspective de durată. O nouă chimie va trebui să sa edifice In următoarele decenii, ape- lind la resursele vegetale și la reciclarea materialelor secundare. Obținerea hidrocarburilor din materii prime de origine vegetală devine di-

recția prioritară pentru chimia viitorului. Nu s-a spus ultimul cu- vint nici în domeniul catalizei, nici în cel al reacțiilor chimice la temperaturi scăzute. Adevărata revoluție tehnico-științifică in chimie se va produce atunci cînd cercetarea fundamentală va pătrunde adine in cunoașterea proceselor chimice din frunze sau din organismul animal și uman. Se vor putea realiza sinteza cu catalizatori superactivi, sinteze en- zimatice cu consum minim de energie și la temperatura mediului ambiant Dealtfel, chimia are un cuvînt de spus și in rezolvarea crizei de energie, prin generarea acesteia pe cale chimică. în sfîrșit, fără a epuiza domeniile explorărilor de viitor ale chimiei, trebuie totuși spus că . problema fundamentală a științei — apariția vieții pe pămînt — va putea fi rezolvată printr-o investigație foarte complexă și cu aportul substanțial al științelor chimice.Beneficiind de cuceririle matematicii, fizicii șl biologiei, chimia poate șl trebuie să impulsioneze tehnica următoarelor decenii, să contribuie esențial la progresul societății, al economiei și culturii, prin realizarea de bunuri care să depășească in proprietăți produsele naturale, fără a impieta asupra mediului înconjurător.în eforturile omului de a înțelege și transforma natura, eforturi care s-au intensificat în ultimele decenii, biologiei îi sînt rezervate emoțiile intelectuale cele mai puternice. In fața cercetării biologice stau sarcini enorme. Cu mijloacele de investigare pe care 1 le pun azi la dispoziție matematica, fizica, chimia, tehnica, această ramură a științelor naturii va pătrunde în adîncurile fenomenului vieții, a cărei cunoaștere totală transformă omul în demiurg. Sînt de așteptat rezultate fundamentale în studiul activității celulare, al interrelațiilor structură- funcție, în embriologie, în genetică, în imunologie, virusologie, în enzi- mologie și în alte ramuri ale bio-
(Continuare în pag. a V-a)

Noi, impunătoare edificii ale orașului Drobeta-Turnu Severin

Descopăr că într-una din cărțile mele, tipărită mai anii trecuți, am pus in gura unui personaj cîteva fraze notate in carnetul de reporter și aparținînd unui șef de echipă de la o mare uzină bucureșteană : „Ești muncitor atita vreme cît te descurci în indiferent ce condiții și duci lucrurile mai departe ; în clipa cînd dai înapoi, încrucișezi brațele și ridici din umeri — poți fi orice altceva, numai muncitor, nu !“. îmi aduc aminte : în realitate, aceste cuvinte au fost rostite apăsat. într-un moment critic pentru colectivul de mii de oameni, cînd se cereau soluții urgente și eficace. Eu le-am reprodus întocmai într-un roman întrucît mi s-a părut că ele definesc nu numai un fel de a fi al unui muncitor sau altul, ci o stare de spirit, o atitudine revoluționară, consec- vent-revoluționară a muncitorului epocii socialiste.Nu cred să fi existat, să existe un singur colectiv de muncă ferit de greutăți, de complicații (uneori ținîn- du-se lanț). Un om pe care-1 știu de peste treizeci de ani, un comunist cu școală făcută din mers, cu experiență dobindită în eșecuri și victorii, ars de toate vînturile, pe schele și in hale de uzine, albit la patruzeci de ani. de un optimism lucid, care se fiice cunoscut mai ales în impas — declara cu mina pe inimă că nu își amintește vreo zi fără complicații și bătăi de cap. El și-a început meseria cu hei-rup. Acest hei-rup nu era nu- ^mal un strigăt tineresc în-

tr-un refren de dntec de brigadă, ci și îndemnul să pui umărul, de zeci, de sute de ori pe zi, ceva din loc, să drum. Era un la forța fizică.La aproape cincizeci de am, același om, cu aceeași tenacitate, supraveghează uimitoare tablouri de coman-
să urnești deschizi un apel direct toti odată.

tehnologiilor nu ar fi fost cu putință fără apariția unor mari detașamente de muncitori de înaltă calificare, fără instruirea tuturor colectivelor, instruire și permanentă reinstruire — în acord cu evoluția meseriilor, a științei și tehnicii. Cunoștințele profesionale, experiența s-au ciștigat In
Oameni care
știu să pună

umărul la greu
însemnări de Njcolae ȚIC

Patria noastră și a urmașilor

urmașilor noștri

dă, apelează cu încăpățînate la electronică, fără să mai strige hei-rup. Electronica i-a cerut un efort mult mai mare decît dărî- marea stîncilor, deschiderea unor țunele în munți sau devierea cursului unor rîuri. Om în toată firea, a plîns că nu-i intră electronica în cap și s-a dat cu capul de toți pereții (cum se spune), pînă i-a intrat. EI a rămas încă din tinerețe cu „prostul obicei" că un om, dacă vrea, dacă insistă, nu se dă, nu-și accepta înfrângerea, e în stare să înfăptuiască aproape tot ce și-a propus.Procesul rapid de industrializare, perfecționarea

bătălii aprige. Cel mal de preț mi se pare insă că tenacitatea generației hei- rup s-a permanentizat, s-a transmis noilor generații. Ea a fost dublată de un înalt profesionalism în toate sectoarele de activitate — de o admirabilă deschidere spre nou, spre exigentă și autodepășire.După ce am fost rul a nenumărate critice, depășite cu nu mă pot opri, să-mi imaginez ce s-ar în- tîmpla într-o uzină, sau pe șantierul unei hidrocentrale. dacă cei mai multi de-acolo ar spune : „azi ne încearcă o neliniște metafizică. avem o stare cam

marto- sițjjații succes, uneori,

confuză, i angoasați pe miine". La urma-urmei, cui nu i se-ntîmplă stări confuze ? E ceva de înțeles, e omenesc. Nu știu care ar fi cîștigul meditațiilor, al reculegerii, știu sigur însă că pagubele ar fi incalculabile pentru economia națională și le-am cunoaște toți, direct. Asemenea zile n-au existat și nu pot exista, tocmai datorită tenacității fiecărui muncitor, disciplinei de producție. Iar tenacitatea și disciplina izvorăsc, de fapt, dintr-o înaltă conștiință comunistă de constructori al societății socialiste.Primează în viața și activitatea oamenilor noștri, educați de partid, ceea ce este important, esențial pentru destinele țării și al fiecăruia în parte. Aceasta explică progresul rapid, ritmul de dezvoltare, creșterea calității produselor, creșterea calității vieții. Este și o dovadă de tinerețe și de robustețe a poporului nostru ; de formidabilă capacitate nu numai de a-și însuși cuceririle științei și tehnicii, dar și de a găsi în timp util soluții noi, de a crea, de a stabili priorități. N-am să uit o întîmplare dramatică, pentru mine, ca observator, și cu nuanțe de tot hazul. Un colectiv brav, cuprinzînd și specialiști de clasă, intrase într-un impas ce părea definitiv. Soluția ar fi fost să anunțe ministerul și să ceară ajutor. Cînd ajungi la o astfel de soluție, parcă ți-ai semnat singur desca-

ne simțim puțin i — să lăsăm totul

(Continuare în pag, a IV-a)^

întîmpinat cu acea gravă responsabilitate care nu exclude, ci implică dăruirea și entuziasmul, hărnicia și abnegația revoluționară, așa cum numai un ceas solemn Si sever poate fi întîmpinat, cum numai clipa mare a țării, albastra ei clipă, poate fi primită, Congresul al XII-lea al P.C.R. e pentru noi piscul din care vom scruta urcușul de pînă aici și, prin adoptarea documentelor sale, vom inaugura un viitor concret și imediat, conturat de la fabu- loasa-i perspectivă pînă la detaliu.’Postați în inima Transilvaniei. intr-o cetate bimilenară, visăm această țară, așezată „pe culmea cea mai înaltă a Munților Carpați", cu o aripă în marea cea mare și alta în viitor, o visăm pe culmea cea mai înaltă a civilizației și prosperității, pe culmea cea mai înaltă a destinului ei, întrezărit de vizionarii și cutezătorii ei fii.Politica partidului este rodul unei gîn- diri generoase, fecunde : înfăptuind un azi, ne gîndim la mîine ; clipa de față nu e decît un prezent pentru viitor. Dacă firesc este să gîndim pentru noi și pentru copiii noștri, găsesc că e sublim să gîndim pentru generațiile ce ne urmează, avînd un le- gămînt de îndeplinit, al unui strămoș și voievod : „Țara nu este numai a noastră, ci a urmașilor urmașilor noștri". Căci există în spiritualitatea poporului nostru simboluri 
care ne Îndreptățesc să

constatăm cu mîndrie una din marile lui însușiri : setea de perfecțiune, de înalt, aspirația răscolitoare spre ideal. Această aspirație are o denumire unică, ce nu se mai găsește in nici una din limbile pămîntu- lui. Se numește dor. Poporul român, acest Făt-Frumos din lacrimă, spadă și luceferi, nu și-a oprit niciodată aspirația, dorul. Coloana acestui dor •
de Vasile 
REBREANU

fără sfîrșit. Programul partidului nostru e o spirală de aur și glorii în această coloană.’ Dar făurar al acestei spirale e omul. Așa se explică de ce omul — ca om și ca societate — rămîne suprema coordonată a ' politicii partidului nostru. Căci omul, această trestie cugetătoare, cum spunea un mare scriitor, trebuia înarmat cu o, gindire nouă, cu o morală. înaltă, cu spirit de echitate — .principii fundamentale înscrise în programul ideologic al partidului nostru, puncte nale în structura noi morale.Posesori al străvechi culturi, cei de azi nu numai ne împărtășim din izvoarele primare, ci, prin faptele noastre, prin gîndirea noastră dăm alte dimensiuni și alt sens miturilor cărora o istorie ostilă le-a imprimat atîta țragism. Noii meșteri Manole nu-și mai zi-

cardi- uneiunei noi

dese de vie iubita, ce lucrează ziua nu se mai surpă noaptea. Ciobanul din baladă și-a regăsit oile in- cheindu-și, în sfîrșit, fantasta, obsedanta căutare a unei fantomatice turme, a unui vis ce nu se mai întruchipa. Iar mioriticul bărbat e cu pămintul pe care e stăpîn, cu brazii și păltinașii, cu stelele făclii, drept, puternic și demn, gata să-și a- pere avutul, înfrun- tînd pe oricare ar îndrăzni să îl rîvnească. Flutură peste această gură de rai un duh de nouă legendă viscoli- toare, sensul moral al unei săgeți ce arată mereu viitorul și care ne vorbește despre acest neam vechi și ne amintește că ei își trage bărbăția și lacrima dintr-o rădăcină de stea.O spunem răspicat t toată această eliberare de sub unui destin placabll o partidului.

înfrățit

teroarea orb, im- datorăm _________ Și toate transformările fundamentale care dau țării noastre grandoare și eternitate constituie minunate șl inedite teme pentru literatură. Aflați în miezul unui ev aprins, trăim, sub conducerea încercatului nostru partid, clipa fericită de împlinire a celor mal fierbinți aspirații ale înaintașilor. Țara pășește într-o vîrstă de soare, intr-o tinerețe fără bătrinețe, așa cum descălecătorii de neam au visat-o, așa cum numai fiii ei au cîntat-o, o etntă șl o
(Continuare 
în pag. a V-a)
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ft cii sarcinile de plan îndeplinite exemplar i
* .  .

în preajma deschiderii marelui rum al comuniștilor, eveniment seamă pe plaiurile Năsăudului : s-au pus in funcțiune primele capacități ale întreprinderii de prelucrare a maselor plastice.Plecăm spre locul evenimentului pe jos, pe strada care întretaie orașul. Forfota de dimineață a străzii — _____________________amestec de catriri- ță scrobită și salopete — vorbește de la sine despre efervescența cu care orașul își trăiește prefacerile. Aici însă, la întreprinderea din margine de oraș, încă neieșită de sub schele, nu-i vorba de un obișnuit .început de tură, ci de primul schimb de lucru din istoria chimiei năsăudene.Privind mașinile ultramoderne din hala secției extrudere folie, tovarășul Dumitru Nechiti, primarul Năsăudului — de față la momentul inaugurării — evocă amintiri din... august 1977, cind exact pe acest loc creștea răchită. „Iar acum, comentează el, îți vine să crezi că mîndria asta de fabrică există aici de cind sînt dealurile Bîrgăului11.Istoria chimiei Năsăudului începe simplu : la comanda directorului Eugen Moldovan, operatorii Vasile Martin, Emilian Tureac, Gheorghe Pop,

fo- de Saveta Găzdac, loan Dănușa conectează sub rezistență zona utilajelor pentru folie. Temperatura în recipiente crește: 20 de grade, 50, 100,175. Din nou comandă scurtă : „Materie primă !“. Polietilena și polipropilena își încep mirificul proces de transformare în folie de plastic. Preluată
opincii. Acum pot spune cu fruntea sus Congresului partidului că unul din roadele acestor ani se vede și-n dezvoltarea mea, legată de cea a orașului. (Saveta Găzdac).— Niciodată ca azi, urmărind linia tehnologică, nu m-am" simțit mai in prima linie. Și-s doar mai vechi

fetă. Fiicei mele, Elena, elevă în clasă a Vl-a. Uite-o acolo, urmărește banda de folie. învață după-amiază și a ținut să vină să vadă cum se naște chimia năsăudeană. Unde, precis, va lucra. (loan Dănușa).zestrea industria- de pusă— Contribuția la lă a țării adusă
77în scurt timp vom începe

ÎN ACESTE ZILE

Pe harta chimiei românești
s-a înscris un nou centru: Năsăud

apoi de valțurl șl purtată în Jocul fantastic și complex al liniei tehnologice. Primii metri pătrați de folie de plastic, caldă încă, înscriu Năsău- dul in rindul centrelor chimice ale țării.Scurte lmpresiiî...— O zi egală cu o viață. Prima zl cind pot spune cu adevărat : sint de profesie operator chimist. Lucrez la prima întreprindere chimică din Năsăud. Datorită ei m-am calificat. De copilă știam de la bunici să mă min- dresc cu trecutul nostru. îmi plăcea să visez la viitor. Dar de prezent vorbeam sfios, cu .ochii la... vîrful

in meserie, vin din orașul Victoria. Nu-i vorba însă doar de meserie, căci pentru a atinge un țel ai nevoie nu numai de Cunoștințe profesionale, ci și de suflet. Iar sufletul muncitoresc s-a simțit în atîtea rinduri pînă la momentul punerii în funcțiune : și adaptarea pompelor existente pînă ce ne vor sosi cele de la „Aversa11, și zilele și nopțile de timp potrivnic care nu ne-au smuls de la lucru...- Ne-am ținut de c.uvînt, întîmpinăm Congresul nostru în orașul chimic Năsăud. Tura i-o voi preda soției, Veronica, tot operator chimist. Dar azi am început să predau și o... șta-

capacitatea acum , în funcțiune înseamnă cantități de folie cu care s-ar putea acoperi suprafața întregii țări. In final, după intrarea în funcțiune a tuturor capacităților, producția noastră anuală se va ridica la un miliard de lei. Cît a întregului județ Bistrița-Nâ- săud de acum zece ani ! Iată treapta pe care o vom urca în anii ce urmează, Treaptă înscrisă și ea în documentele Congresului al XII-lea. (Ing. Eugen Moldovan).In acest Năsăud înscris pe orbita modernizării am auzit un cîntec din bătrini : „Nice-n doine spusă / Nice-n carte scrisă / Dară-n inemi pusă...11 Era vorba de aspirațiile străvechi ale oamenilor acestor locuri. Și iată, dorurile, aspirațiile se împlinesc minunat in aceste zile aflate sub semnul muncii rodnice și entuziaste consacra^ te Congresului al XII-lea.
Laurențiu DUȚA

probele de punere în funcțiune"
■ • IATĂ ANGAJAMENTUL CONSTRUCTORILOR Șl MONTORILOR DE PE ȘANTIERUL

DE EXTINDERE A COMBINATULUI METALURGIC DIN TULCEAExtinderea uzinei de feroaliaje, aici ne aflăm, este cea mai importantă investiție din Tulcea — și cș volum, și ca aport în atingerea nivelului producției de zece miliarde pe care județul urmează să-1 realizeze anul viitor. în discuția preliminară cu ing. Cristian Boiangiu, directorul Combinatului metalurgic Tulcea, aflăm că, în final, uzina de feroaliaje se va număra printre cele mai mari din Europa, urmînd să asigure întregul necesar de astfel de produse pentru oțelăriile țării. O primă capacitate, avind 80 000 tone pe an, funcționează. Noua secție, deși va avea un număr egal de utilaje și ocupă aceeași suprafață, va produce de 2,5 ori mai mult decît cea existentă. Sînt elementele calitative care apar în cazul de față : indici superiori de folosire a agregatelor și suprafețelor productive, consum de energie electrică cu 10—12 la sutăOrice oră pe mai mic.analiză, efectuată la această șantierul secției a doua de
Hărnicia oamenilor în oglinda 

unei mari împliniri

Sectorul 3 al Capitale?
PRODUSE ȘI TEHNOLOGII MODERNE

Colectivul întreprinderii 
sarcinile cincinaluluiConstructorii de mașini textile de la întreprinderea „Metalotehnica11 din Tg. Mureș, unitate reprezentativă a județului Mureș, întîmpină marele forum al comuniștilor cu realizări de prestigiu : îndeplinirea — cu 13 luni și 17 zile înainte de termen — a planului producției industriale pe întregul cincinal.— Este un succes care ne bucură șl cu care ne mîndrim, născut din pasiunea șl dăruirea în muncă a colectivului unițății noastre, din dorința nestrămutată -de a întîmpină Congresul partidului cu rezultate cit maț bune — ne Apunea Vasile Morariu, secretarul comitetului de partid. El este nemijlocit legat de pregătirea oamenilor noștri, de conștiința lor politică șl profesională, de modul în care muncitorii, inginerii, tehnicienii din întreprindere — români și maghiari — au lansat și aplicat inițiativele . _______fiecare mașină să producă la capacitatea maximă !“, vitate — mașini I11, iuveouicu materiale economisite !“ și altele.De mai mulți ani, pe lista unităților fruntașe se află Ia loc de cinste „Metalotehnica11. Fapt pe deplin justificat. Ce spun cifrele 7 îndeplinirea înainte de termen a planului producției industriale pe întregul cincinal înseamnă livrarea pînă la finele actualului cincinal a unei producții industriale suplimentare in valoare de peste 656 milioane Iei. în perioada care, a trecut din acest cincinal, pe poarta întreprinderii „Metalotehnica11 — adevărat meca-

valoroase — „Fiecare utilaj,„înaltă producti- prin lucrul la mai multe „Să lucrăm o zi pe lună

„Metalotehnica" din Tg. Mureș a îndeplinit 
cu 13 luni și 17 zile mai devremenic-șef al industriei constructoare de mașini textile — au ieșit mii de mașini de cusut și de tricotat în peste 52 tipodimensiuni. Numai în 1978 și în primele 10 luni din acest an, colectivul de aici a Înzestrat cu mașini, utilaje și piese de schimb 20 unități de profil, între care fabricile din Petroșani, Cehu-Silvaniei, Orașul Dr. Petru Groza, Oradea, Motru, Caracal, Focșani, Vulcan, Botoșani, Hunedoara, Agnita și Baia de Arieș.Am încercat să desprindem o explicație a acestor realizări de prestigiu. Inginerul Kiss Adalbert, directorul întreprinderii, se arată zgîrcit la vorbă. Răspunsul 7 „Avem un colectiv bun, perseverent, care a învățat să-și facă datoria11.„A învăța să-ți faci datoria11 înseamnă, aici, la „Metalotehnica11 preocupare neslăbită pentru înnoirea producției, punerea operativă in valoare a resurselor de sporirp a productivității muncii, extinderea folosirii mașinilor automate și semiautomate, mecanizarea unor operații și înregistrarea de inaiți indici de utilizare a capacităților de producție, Cîteva exemple : în acest an, valoarea producției realizate din tona de metal a ajuns la aproape 190 000 lei ; procentul de înnoire a producției este de circa 59 la sută (față de 52,4 la sută cit era planificat). Ritm înregistrat pe seama introducerii în fabricație a unor utilaje de înalt randament : mașinile de cusut ornamental și de surfilat, asimilarea mașinii de cusut lanț cu unul și două ace, a mașinii cular și de cusut cu transportor cir- altele. Un calcul sumar arată

la „Metalotehnica", creșterea un singur procent a productivi-că, cu _ _tății muncii echivalează in semestrul II al acestui an, față de aceeași perioadă a anului precedent, cu un spor (la producția netă) de 73 lei pe fiecare om al muncii. Sporul producției industriale pe baza creșterii productivității muncii a devansat creșterea pe seama măririi numărului de muncitori atrași în producție. Este o corelație fundamentală in- tr-o întreprindere în care se acordă,., prioritate factorilor intensivi ai dezvoltării. Dar exemplele nu se opresc aici... -„Dorim cu toții să întîmpinăm cu rezultate cit mai bune Congresul al XII-lea al partidului11... O frază pe care am auzit-o, repetat, în multe locuri din întreprindere. Un angajament care, acum în preajma marelui forum al comuniștilor, a devenit realitate, faptă muncitorească.Această luptă contracronometru pentru realizarea planului a fost cîștigată cu 13 luni și 17 zile inainte de termen. Dar întrecerea socialistă continuă cu aceeâși intensitate, în frunte situîndu-se formațiile de lucru conduse de maiștrii Pavel Ierriu- țan, loan Radu, Kuti Iuliu (mecanică III), Molnar Simion, Simion Pop, Kodo Alexandru (mecanică I), Biro Alexandru și Szakacs Francisc (secția sculărie). Sint brigăzi fruntașe dintr-un colectiv fruntaș care a învățat să-și facă datoria și este hotărît să facă mereu mai mult.
Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii'

Au încheiat 
arăturile 

de toamnăJudețul BACĂU. Ieri, în unitățile agricole din consiliile agroindustriale Filipești, Izvoru Berheciului, Parin- cea și Motoșeni din județul Bacău au fost arate ultimele suprafețe de teren. Cu aceasta, arăturile de toamnă au fost încheiate în intreg județul — succes pe care lucrătorii ogoarelor băcăuane îl dedică celui de-al XII- lea Congres al partidului. Este rodul muncii harnice a mecanizatorilor, țăranilor cooperatori și celorlalți lucrători din unitățile agricole, al activității politice și organizatorice susținute desfășurate de comitetul județean de partid, de organele de specialitate. Pe întreaga suprafață de 65 000 hectare arăturile sînt de bună calitate, constituind o bază trainică pentru viitoarea recoltă. Oamenii muncii din agricultura județului raportează totodată că au livrat integral cantitățile de porumb prevăzute pentru fondul de stat și pentru fabricile de nutrețuri combinate. (Gh. Baltă).Județul COVASNA. Oamenii muncii de pe ogoarele județului Covas- na raportează încheierea tuturor lucrărilor din campania agricolă de toamnă. în ultimele zile au fost recoltate și transportate sfecla de zahăr de pe ultimele hectare din cele 4 410 hectare cultivate, cocenii de pe 6 200 hectare cultivate cu porumb și s-au încheiat arăturile adinei de toamnă pe întreaga suprafață planificată de pesta 41 000 hectare. (Td- mori Gâza).Județul HARGHITA. După ce au Încheiat recoltarea culturilor de toamnă încă în prima jumătate a lunii octombrie și au îndeplinit obligațiile contractuale, toate forțele din agricultura județului au fost concentrate la arat. Acum, în pragul marelui forum al comuniștilor, oamenii muncii din agricultura județului Harghita, români și maghiari, raportează Încheierea arăturilor de toamnă pe întreaga suprafață planificată'de 45 000 hectare. în aceste zile continuă lucrările de fertilizare și îmbunătățiri funciare, pregătindu-se temeinic viitoarea recoltă. (I.D. Kiss).

In județul ilfov

Azi și mîine-amplă

Ieri, la clubul întreprinderii „23 August11 s-a deschis o interesantă expoziție în care au fost prezentate produse și tehnologii noi,1 asimilate în fabricație în acest an de unitățile sectorului 3 al Capitalei în vederea reducerii importurilor. Produsele noi sau reproiectate pină la începutul lunii octombrie dețin o pondere de 38 la sută din producția marfă a unităților industriale din sector. în această perioadă au fost asimilate și introduse in fabricație 16 mărci de materiale, 20 produse din gama bunurilor de consum, 8 mașini, utilaje și instalații, 7 mecanizări și procedee tehnologice, 9 automatizări de procedee tehnologice. în cele trei trimestre care au trecut din acest an, prin fabricarea noilor materiale, utilaje, instalații și bunuri de consum, unitățile economice ale sectorului au redus importurile cu peste 10 milioane lei Valută. Printre unitățile care expun importante produse și tehnologii npi se numără întreprinderile „23 August11, de mașini-unelte și agregate, „Republica11, „Optica română11, fabricile de încălțăminte „Flacăra roșie11 și „Progresul11, Institutul de cercetări textile. (Ion Teodor).

mobilizare de forțe
pentru a pune tot porumbul la adăpost

Folosireo din plin o tuturor mijloacelor mecanizate de descărcare constituie 
una din condițiile intensificării ritmului de preluare a porumbului in bazele 

de recepție

în ultima săptămină, unitățile agricole ilfovene au transportat din cimp și livrat la bazele de recepție între 19 000 și 24 000 tone de porumb zilnic. Ritmul lucrărilor a crescut mai ales joi și vineri, cind, la indicația comandamentului județean pentru agricultură, mijloacele de transport au fost concentrate cu prioritate în unitățile agricole rămase in urmă, respectiv în Consiliile agroindustriale Frățești, Frăsinet, Frumușani, Vedea, Vinătorii Mici și Călugăreni. Aici, ca și in alte zone ale județului unde folosirea autocamioanelor a fost îngreunată de umiditatea terenului, s-a trecut la mobilizarea tuturor atelajelor din raza comunelor. La Ciocirlia, Afumați, Amărăști, Jilavele, Patru- frați și Malu Roșu s-au transportat pe această cale, în ultimele zile, intre 25 și 45Merită care s-a nătorilor mulatorii cite trei câtor în cooperatorului Vasile Anghel de la C.A.P. Afumați care, după ce a încheiat recoltatul și transportul porumbului pe suprafața angajată în acord global, cu atelajul propriu și cu familia sa ău cărat din cimp la baza de recepție peste 25 tone porumb. La Afumați participă acum la transportul porumbului : incă 30 de asemenea gospodari, cu ajutorul cărora cooperativa agricolă de aici a livrat în această săptămină la bazele de recepție circa 160 tone porumb.începînd de ieri, terenul s-a zvîn- tat din nou, ceea ce a permis accesul autocamioanelor pînă pe capetele solelor. Și, spre lauda lor, adevărații gospodari au fructificat din plin aceste condiții. La baza de recepție unde transportă porumbul I.A.S. Urziceni, în jurul amiezii am intîlnit 16 șoferi care, după al doilea transport, se întorceau pentru a treia

tone de porumb.a fi relevată și măsura prin asigurat cointeresarea deți- de atelaje, prin tarifele sti- pentru cei ce efectuează transporturi pe zi. Edifi- acest sens este exemplul

cursă. Graba era mare pentru că în cimp se mai aflau aproape 800 tone de porumb, cantitate care potrivit angajamentului luat de colectivul de aici trebuie transportată pînă cel tîrziu duminică la amiază.Ziua de 18 noiembrie a fost fixată de către comitetul județean de partid ca ultimă zi pentru încheierea livrărilor la fondul de stat și în contul fabricilor de nutrețuri combinate de către toate unitățile agricole din județul Ilfov. Aceasta presupune în mod obligatoriu ca azi și miine să se transporte in bază cel puțin 25 000 tone de porumb. Raportată la potențialul de transport al județului, nu este o cantitate prea mare. Dar transportul ei ridică unele probleme organizatorice deosebite. Se cere, în primul rînd, rezolvarea din mers a redistribuirii autocamioanelor în ■ funcție de ultimele cantități de porumb existente în unitățile agricole. Apoi, mijloacele suplimentare de transport care vor fi trimise sîmbă- tă după-amiază și duminică în sprijinul agriculturii să fie dirijate cu precădere spre întreprinderile . agricole cele Este nații ______ . . . .Giurgiu, Oltenița, Prundu și Vedea — unități în care trebuie să se transporte azi și miine cite cel puțin 1 500—1 800 tone. Forțe suplimentare trebuie concentrate și în cooperativele agricole din zona consiliilor agroindustriale Condeești, Frăsinet, Fun- deni, Frumușani și Urziceni, unde, printr-o amplă mobilizare la încărcarea și descărcarea porumbului a tuturor locuitorilor de la sate — tineri și vîrstnici — și a tuturor mijloacelor de transport existente, inclusiv a atelajelor, este pe deplin posibil ca pină duminică seară întreaga recoltă să fie pusă la adăpost.
Iosif POP 
Lucian CIUBOTARU

de stat, unde se află pe cimp mai mari cantități de porumb, vorba îndeosebi de I.A.S. Adu- Copăceni, Afumați, Bucșani,

feroaliaje pornește de la dorința asigurării punerii în funcțiune in cit mai scurt timp posibil a primelor capacități.— în momentul de față există pe șantier toate utilajele ce concurează la obținerea feromanganului, afirmă tovarășul Gavril Pop, inginer-șef la beneficiar. Este adevărat, sînt și excepții. Nu ne-au sosit o serie de aparataje ; avem însă asigurarea furnizorului că ne va trimite curînd de tot necesarul pentru primele două cuptoare. La sfirșitul lunii noiembrie începem rodajul de punere în funcțiune.O întllnire a comandamentului special instituit pentru impulsionarea lucrărilor de investiții în județul Tulcea a stabilit urgențele în această perspectivă. A fost alcătuită prin urmare o listă a stadiilor fizice care trebuie atinse decadal, în noiembrie, în același timp, un grafic special cuprinde lucrările de montaj ce se efectuează concomitent cu cele de construcții și instalații. Sarcinile stabilite sint repartizate cu exactitate pe oameni și pe zile.Planul de bătaie pare fără cusur. Din cite ne-am putut da seama la fața locului, un rol decisiv revine acum montajului. De aceea am și țirjut să intîrziem mai mult in compania tovarășului Ivan Prodan, șeful șantierului tulcean din cadrul Grupului de șantiere-Brașov al Trustului de montaj utilaj chimic București, în incinta viitoarei secții, monturii sînt la post. Urcăm pe platforma cuptoarelor la nivelul camerelor de comandă. Vîntul suflă mai tare ca oriunde, frigul se simte din plin. Cu toate acestea, la primele două cuptoare, cele mal urgente, utilajele sint montate In proporție de 80—85 la sută. Urmează să se monteze in continuare benzile transportoare. Organizarea' activității s-a făcut în așa fel îneît fiecare cadru de conducere să răspundă de un sector anume. De mersul lucrărilor la hala de elaborare răspunde maistrul Ion Deacu. La construcții metalice a fost repartizat șeful de lot Tudor Pătrașcu. La epurări treburile sint încredințate maistrului Dumitru Ionel.— în ce ne privește pe noi, afirmă șeful de șantier, cu toate că au existat unele intîrzleri, vom fi gata la vreme cu epurările pentru primele două cuptoare.— Veți putea să asigurați condiții pentrti începerea probelor la termenul stabilit ?— Așa cum slntem organizați, cred că in cîteva zile de la venirea ulti-

melor utilaje se poate intra în probe • tehnologice.— Să înțelegem, deci, că în ce vă privește nu veți intîrzia in nici un fel lucrurile.— Din punctul meu de vedere, nici nu mă gindesc. în jurul datei de 20 noiembrie la primul cuptor se poate aprinde focul. Succesul depinde de cum vom ști să folosim zilele bune, conchide inginerul Ivan Prodan.Azi nu este deloc o asemenea zi bună. Cu atît mai mult dorim să cunoaștem și opiniile constructorului, mai vitregit, mai stînjenit în munca lui de asprimea vremii. Semn bun : la nici unul din birourile risipite pe șantier nu găsim pe nimeni. Semn că și astăzi, ca de obicei, cadrele de conducere se află pe schele, acolo unde este realmente nevoie de asistență, de îndrumare la fața locului. Pe inginerul Lazăr Tendler, directorul Grupului de șantiere Tulcea, îl reperăm lingă un utilaj de ridicat, cam pe unde va fi plasat probabil cuptorul numărul patru. Este înghețat, ca și oamenii cu care se sfătuiește acum. începe prin a ne aminti de existența programului care pre- , vede ca obiectiv minimal începerea' probelor tehnologice la primele două cuptoare. Programul respectiv a devenit un fel de carte de căpătîi. „Paginile11 cele mai importante se numesc „calea de curent pentru alimentarea celor două transformatoare11 și „alimentarea cu energie electrică a cuptoarelor11. S-a adus și ceva forță de muncă suplimentară pentru a urgenta lucrurile. Solicităm, ca și in cazurile de mai înainte, precizări vizînd graficul stabilit pentru rajul probelor tehnologice.— în mod normal, noi să terminăm în jurul datei iembrie. Vom fi în stare cadrăm în acest termen. Pentru constructori contează mai puțjn frigul. O treime din an ne desfășurăm activitatea pe frig. începutul acestei lucrări l-am făcut tot iarna. Ne vom descurca.Oprim aici șirul notațiilor făcute pe șantierul noii secții a uzinei de feroaliaje din Tulcea. Așa cum spuneam, Investiția contează vizibil pentru economia națională. Oamenii înțeleg acest lucru și muncesc fără preget. Ceea ce ne întărește convingerea că angajamentele constructorilor și montorilor vor fi realizate întocmai.

dema-va de să trebui 20 none în-

Neagu UDROIU

Muncind în vîntul tăios

căldura unei idei
Un act de muncă ln- 

dirjită aici, in inima 
Bărăganului, pe dea
lul Borei, la uzina de 
apă a municipiului 
Slobozia. Un act de 
muncă in care deslu- 

, șim înalta temperatu
ră a conștiinței mun
citorești. al cărui iz
vor se află în puter
nicele simțăminte față 
de apropiatul Congres 
al XII-lea 
lui.

Aici, pe 
rei, iarna 
binelea. Vintul Bără
ganului tăia ca un 
brici. De ce se află aici 
echipa de instalatori 
condusă de comunistul 
Vasile Gheorghe ? 
După 40 de kilometri 
parcurși pe conducte
le premo, de 1 000 mm 
în diametru. apele 
Dunării au ajuns la 
porțile Sloboziei. In 
curînd. aprovizionarea 
cu apă a municipiului 
nu va mai constitui o 
problemă.

Jos, la subsol. șe
ful echipei. Vasile 
Gheorghe, încălzește 
apa pentru a dezgheța 
siguranța de la gene
ratorul de sudură au
togenă. La o altă fhi- 
binare de țevi, groase 
de o jumătate de me
tru. sudează electric 
Gheorghe $tiucă. Lu
crarea sa trebuie să 
reziste la o presiune 
de 10 atmosfere. Cei
lalți patru instalatori, 
Vasile Mateescu, laa- 
cu David. Matac Da
vid și Dan Tudose,. 
montează vanele au-' 
tomate și recipientul 
pentru instalația de 
aer. Maistrul Petre 
Ștefănescu, secretarul 
comitetului de partid 
al Șantierului nr. 1 
Slobozia, se află aici 
pentru a se interesa 
dacă echipa are ne
voie de vreun ajutor.

al partidu-

dealul Bo- 
venise de-a

O scurtd discuție cu el 
și aflăm că a venit de 
la Hunedoara, unde a 
lucrat timp de 23 de 
ani. L-au rechemat 
locurile natale. Slobo
zia...

Slobozia, acest oraș 
modern, cu tot ce-i 
aparține, este exclusiv 
opera ultimilor zece 
ani. Dar cea mai rod
nică perioadă din is
toria orașului se în
scrie in anii care au 
trecut de la Congresul 
al XI-lea al partidu
lui. Slobozia de azi ? 
8 000 de apartamente 
noi (față de cele 80 în 
urmă cu un deceniu); 
două impunătoare case 
de cultură; întregul 
oraș este asfaltat, deși 
înainte nu avea nici un 
metru pătrat de asfalt; 
în locul magazinelor 
mici și insalubre s-au 
construit spații comer
ciale moderne, 
suprafață de 
14 000 metri 
Fină ji copacii despre 
care se considera că 
nu rezistă in solul Bă
răganului se simt azi 
in Slobozia la ei acasă 
impodobindu-i bule
vardele. Au mai ră
mas insă multe de 
construit, apropiatul 
Congres al XII-lea va 
deschide orizonturi și 
mai .largi dezvoltării 
proaspătului munici
piu.

...Acum, maistrul 
Ștefănescu se afla, pe 
dealul Borei pentru a 
da o mină de ajutor 
celor care dăruiesc o- 
rașului — pe măsura 
noilor sale cerințe — 
sursa principală de 
apă. Încă la dezbate
rea ce avusese loc la 
casa de cultură, insta
latorii se angajaseră 
să recupereze restan
țele prin folosirea cit 
mai judicioasă a ati

cu o 
peste 

pătrați,

lajelor șT a timpului 
de muncă. Se anunța 
insă un moment difi
cil : pentru a face loc 
apei pe conductele 
trase spre apartamen
tele locuitorilor; ora
șul trebuia lipsit ae 
apă o zi și o noapte. 
Sfătuindu-se, luind in 
calcul toate posibilită
țile, instalatorii au a- 
juns la altă concluzie : 
este posibil ca perioa
da de timp cit să fie 
oprită apa să fie sub
stanțial scurtată. Ar fi 
de ajuns o singură 
noapte. Așa a si fost. 
Cei mai mulți dintre 
locuitorii orașului nici 
nu și-au dat. seama că 
apa a fost oprită. A 
fost o noapte obișnui
tă. Dar pentru insta
latori, o noapte fier
binte.

Apelor Dunării li 
s-a deschis cale direc
tă spre conductele din 
rețeaua municipală. 
Mai sint însă și alte 
operații de executat. 
Termenul de încheiere 
a lucrării — 31 de
cembrie. Instalatorii 
s-au angajat insă să 
reducă acest termen cu 
45 de zile. Adică, in 
noaptea de 18 spre 19 
noiembrie, premergă
toare Congresului al 
XII-lea al partidului, 
locuitorii municipiului 
Slobozia să ateste că 
angajamentul instala
torilor a fost îndepli
nit.

In zilele din urmă, 
pe dealul Borei 
plouat torențial, 
constructorii s-au 
flat și se află perma
nent la posturile lor. 
Muncesc cu dăruire 
înzecită, spre a rapor
ta că și-au îndeplinit 
datoria.

a
Dar 

a-

Mihai V1ȘO1U
corespondentul 
„Scînteii"

în Delta Dunării a început recoltarea stufuluiîn Delta Dunării — în lanurile de stuf din complexele Pardina, Crișan, Litcov, Carasufat și Dunavăț — s-a declanșat campania de recoltare a stufului. Pentru prima dată, în a- ceastă campanie sînt folosite recol- toare care adună și balotează stuful, precum și încărcătoare pe pneuri de

joasă presiune. Toate utilajele care vor fi folosite în actuala campanie sînt echipate cu motoare diesel, ceea ce va asigura o substanțială economie de combustibil. Din primele zile ale campaniei", stuficultorii de la centrala Delta Dunării au recoltat 2 500 tone peste plan, succes pe care 11 dedică Congresului al XII-lea.
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Cel_ mai de preț mărgăritar
din salba înfăptuirilor pentru Congres...

In această toamnă bogată, în apropierea marelui 
eveniment, Congresul partidului, pretutindeni pe întinsul 
patriei, în uzine și pe șantiere, în mine și pe ogoare, în 
laboratoare și în fața planșetelor, virstnici și tineri, femei 
și bărbați, români, maghiari, germani, la locurile lor de 
muncă, fac să devină tot mai amplu marele bilanț al 
succeselor.

Sînt deosebit de numeroase faptele remarcabile ale

colectivelor de muncă — și este greu să hotărăști care 
sînt mai de preț.

Am lăsat, de aceea, să discearnă, să aprecieze sin
guri ce consideră mai important, mai expresiv pentru 
manifestarea spiritului revoluționar care însuflețește, mai 
puternic decit oricînd în aceste zile, colectivul propriu, 
pe acei ce au un rol catalizator în viața acestor colec
tive - comuniști din conducerea organizațiilor de partid.

Lor le-am adresat întrebarea ;

Ce considerați a fi cel mai de preț mârgaritar din salba

înfăptuirilor, cea mai frumoasa floare din buchetul 

realizărilor în cinstea Congresului?

Cel mai mare strung carusel 
din farâ în rodaj

Un „dar" consistent - de peste 
cincizeci de mii de tone

1,5 milioane tone tablă groasă — de cinci ori mai mult decit întreaga producție de 
laminatei finite din oțel a României anului 1938 — atit va produce intr-un an „uria

șul de la Dunăre" — laminorul de tablă groasă nr. 2Foto : V. Lăzărescu

Mihai ZUGRAVU 
secretarul comitetului de partid 

de la Institutul de cercetări și proiectări 
pentru mașini-unelte și agregate

Cel căruia i-am adresat întrebarea ne-a 
spus... să luăm legătura cu inginerul Nicolae 
Speriata. Bun, dar... ia-l de unde nu-i ! Pri
ma dată s-a intimplat să fie plecat la Între
prinderea mecanică Roman pentru ultimele 
probe si încercări ale caruselului do 1600 
milimetri, cu comandă numerică de contu
rare, de prelucrat osii ți boghiuri, proiectat 
în atelierul condus de el. A doua oară era 
la Balș, unde ajunseseră primele mașini și 
finea să vadă cum sînt instalate, cum lu
crează.

Nici de data aceasta nu se afla In institut. 
De citeva zile nu mai apăruse prin atelie
rul de proiectare. Ceea ce însemna, după 
cum remarcase cineva, că trebuie să fie 
negrețit intr-o întreprindere. Și, intr-ade
văr, l-am găsit in noua hală „Carusele" a 
întreprinderii de mațini-unelte și agregate 
București, unde se materializa un alt pro
iect elaborat de institut : pe standul de 
probe se apropia de final montarea caruse
lului gigant de 16 metri. Zile si nopți in 
șir nu se dezlipise de lingă montori. supra
veghind fiecare operație, ca un veritabil 
șef de echipă, împreună Cu colegii lui de 
concepție Gheorghe Buciu. Vladimir Iordă- 
nescu, Mihai Savilo și alții, astfel incit ni 
s-a părut firesc să-l întrebăm cind iși mai 
face munca la planșetă.

— Planșeta mea este aici. Din simplul 
considerent că numai aici, in producție, iși 
află rostul, se finalizează proiectele.

Iar realizarea strungului carusel de 16 
metri, performantă de prestigiu, pe care 
mulți o puneau odinioară sub semnul în
trebării, confirmă pe deplin acest adevăr.

Asimilarea acestei mașini-unelte de înal
tă tehnicitate trebuia să se desfășoare, po
trivit calculelor inițiale, pe o durată de cel 
puțin 4 ani. La indicația secretarului ge
neral al partidului, termenul a fost însă 
scurtat la jumătate. Respectarea acestui 
termen a devenit sarcina de onoare a pro- 
iectanților și constructorilor mașinii.

La despărțire, secretarul de partid a re
venit la intre banea noastră :

— Cel mai frumos „mărgăritar" din salba 
realizărilor in cinstea Congresului ? Primul 
carusel de 16 metri este instalat in hala de 
turboagregate de la întreprinderea de ma
șini grele București și a intrat de citeva 
zile in rodaj.

Iar pe standul de probe de la I.M.U.A.B. 
se află de acum caruselul identic purtind 
nr. 2.

Ultimele reglaje Înainte de prelucrarea 
primei piese pe caruselul de 16 m. Și 
acum proiectanții se găsesc alături de 
montori. In fotografie, de la stingă la 
dreapta : Constantin Ciocodeică, lă- 
cătuș-montor, Gheorghe Dobrescu, mai
stru, Nicolae Speriatu, proiectant- 
șef, Ing. Ion Ciobanu, tehnolog, ing. 
Gheorghe Buciu, tehnolog-șef al ma

șinii
Foto : Eugen Dichiseanu

Trenul simbolic al cisternelor reale— Desigur, am avea multe de spus pornind de la întrebarea dumneavoastră, în- cepind cu faptul că unitatea în care lucrăm este unul din solii chimiei pe meleagurile harghite- ne. Racordată la circuitul industrial abia de un an de zile, produsele sale au a- juns să fie cunoscute, apreciate și căutate în întreaga țară. Un asemenea rezultat ne bucură din toată inima, ne îndeamnă spre mai mult și mai bine. Aș mai spune că întregul nostru colectiv — români și maghiari, deopotrivă fiii acestei țări — aducem, drept mărturie a dragostei față de patria socialistă și <fa semn al cinstirii marelui forum al comuniștilor, un șir de realizări.Puteți reține, de exemplu, faptul că ne-am îndeplinit sarcinile de producție pe întregul an cu 52 de zile mai devreme și că avansul cîștigat ne permite să obținem o producție suplimentară de 51 milioane lei. Asta înseamnă cu peste 20 milioane mai mult decii prevăzusem în angajamentul inițial. Dacă mă gîndesc bine, aș spune citeva cuvinte

KUTI Denes
secretarul comitetului de partid 

de la întreprinderea de matrițe și piese 
din fontă pentru industria chimică - 

Odorheiu Secuiesc

șl despre preocupările noastre în domeniul promovării progresului tehnic, soldate cu rezultate bune — au fost apreciate pozitiv de însuși secretarul general al partidului,tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei efectuate în Întreprindere. Și aș putea, oare, lăsa de-o parte realizările dobîn- dite in formarea numerosului detașament de tineri, pentru a-i pregăti ca muncitori de nădejde 7Totuși, întrebarea dv. mă constringe să aleg......Așa că, din toate, v-aș sublinia o realizare care vorbește despre ceva ce ne stă mult la inimă : despre formarea noilor muncitori ca buni gospodari. Da, ați ghicit, mă duc cu gîndul la economii, la grija cu care sînt folosite materialele de care dispunem. Din acest punct de vedere cred că cel mai frumos omagiu pe care noi îl aducem Congresului este... un tren cu 30 de 
cisterne, pline ochi cu combustibil! Sigur, e doar o imagine sugestivă, dar la atît se cifrează combustibilul economisit de noi în 
acest an...

loan PREDOȘAN 
secretar adjunct al comitetului de partid 
de la întreprinderea minieră Lupeni

— Greu de răspuns 
cînd ai prea multe 
de spus. Vedeți, noi 
anul acesta ne-am 
luat un angajament. 
Și, după ce l-am
luat, nu ni l-am
ținut, dar in înțelesul bun, adică l-am
schimbat și l-am majorat de trei ori. Unii 
au fost cam neîncrezători și la primul
angajament, ce să mai spun cind l-am tot 
mărit. Știți cum e munca in mină, nu numai 
că nu-i ușoară, dar niciodată nu poți să știi 
dinainte, să prevezi peste ce vei da, cind 
Iți apare sterilul sau cînd te lasă un utilaj, 
poate din cauza celor ce l-au făcut, poațe și 
din vina noastră.

Dar, ce să spun, Lupeniul este Lupeni, 
tradifia de luptă muncitorească este tradi
ție care nu se șterge, așa că toți minerii de 
aci, comuniști sau nemembri de partid, au

Intîia șarjă de

făcut totul ca să se 
înfățișeze cu friintea 
sus la Congresul par
tidului.

Realizări avem — 
fn mai puțin de 10 
luni am obținut pes

te I milioane lei economii la chel
tuielile materiale, iar la producția netă 
s-au realizat aproape 14 milioane lei. Ne 
întrebați insă care este realizarea „cea 
mai". Bine, atunci puteți scrie că în cinstea 
Congresului, angajamentul majorat de trei 
ori a fost nu numai indeplinit, ci și de
pășit 1 Cit cărbune cocsificabil credeți că 
am extras peste prevederi, în acest an ? 
Peste 54 000 de tone ! Acesta este „darul" 
nostru către Congresul al XII-lea, este răs
punsul nostru mineresc la chemarea adre
sată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. da a 
da patriei cit mai mult cărbune l

oțel băcăuan

tru prima oară, am efectuat pe 200 hectare un sistem de canale secundare și drenare cu tuburi ceramice ; totodată, am continuat pe încă 200 hectare drenarea în sistem „plug-cîrtiță“. In condițiile terenurilor noastre, aceste lucrări sînt „aur“ pentru recoltele viitoare. Recordul-recordurilor l-a constituit însă pentru noi terminarea integrală încă la data de 8 noiembrie, la un înalt nivel calitativ, a tuturor lucrărilor de toamnă.— Cuvintul „record" nu e prea pretențios 7— Dacă am să vă spun că în toți anii trecuți ne-a apucat sfirșitul lunii noiembrie la arături, cred că va fi mai bine înțeles sensul „recordului" nostru. După ce am

cîștigat acest timp nu ne-am așezat lingă cuptor, cu brațele încrucișate. Am trecut să-i ajutăm pe cei rămași mai în urmă. Adică, după ce au încheiat campania la noi, mecanizatorii au trecut în vecini la alte unități cooperatiste din consiliul agroindustrial Odoreu. Și, din cîte am auzit noi, nu ne fac de rușine, lucrează cu spor. Ajutorul lor înseamnă, practic, cîte 100 de hectare arate în plus, zilnic, în aceste unități. Deci, putem spune că la sfirșitul săptămî- nii, înaintea deschiderii Congresului, arăturile se vor încheia în tot consiliul. Așadar, dintre toate realizările noastre din acest an, cel mai mult ne-au bucurat brazdele de la 
8 noiembrie, pentru că au fost ultimele din 
arăturile noastre de toamnă.

A început antrenamentul 
„Uriașului de la Dunăre"

Mihai CARAIMAN 
secretarul comitetului de partid 

de la întreprinderea metalurgică Bacău

Ion TĂNASE 
prlm-secretar al comitetului da partid 

de pa platforma Combinatului siderurgic 
Galați— Vedeți, noi. anulacesta, am avut sarcini de plan, am avut indicatori, am avut termene — mă rog, ca orice colectiv de întreprindere — daram - mai avut ceva pe deasupra, o dorință a noastră : aceea de a produce noi înșine o parte din oțelurile speciale de care aveam nevoie. Vedeți, producția noastră întîmpina destule dificultăți pentru că oțelurile speciale, de care avem nevoie pentru diferite piese și repere erau aduse din întreprinderile specializate de la Roman, Suceava, Ploiești, București, Făgăraș. Deci cheltuielile suplimentare de transport și, cîteodată, întîrzieri, care duceau apoi la alte greutăți, pentru alte unități. De aci s-a născut ideea, dorința și ambiția noastră. \Desigur, mă întrebați mai întîi șl întîi — de unde oțelul 7 Ori, noi am plecat de la faptul că există o sursă, că avem un fel de „mină" de oțeluri specialp, o mină cum se numesc resursele secundare ale întreprinderii.— Primul mare handicap care trebuia depășit a fost, presupunem, lipsa de experiență...— Intr-adevăr, pregătirea și elaborarea turnării oțelului n-a fost o treabă nici simplă, nici ușoară. Mai ales că în întreprindere — și chiar în județ — nu existau tradiții în această privință. In iulie am pri-

Noul izvor

mit de la „Metall- ca“-București cuptorul electric cu inducție — și după numai patru luni instalația a fost pusă pe picior de funcționare, iar în acest timp un șir de muncitori au învățat meserie nouă, - s-au calificat ca oțelari. Pentru că așa au vrut .oamenii și pentru că... se apropie Congresul. Iar primele șarje de oțeluri și primele piese de schimb pentru un elevator din linia tehnologică automată de formare le-am obținut chiar în ziua conferinței județene de partid. Așa că răspunsul nostru la întrebarea „Scînteii" este : socotim că reali
zarea noastră cea mai frumoasă este prima 
șarjă de oțel băcăuan.— Care este, pentru întreprinderea băcăuană, valoarea acestei performante 7— Asigurăm, pe de. o parte, oțelul din care sînt executate un șir de piese de schimb necesare bunei întrețineri și reparării utilajelor și instalațiilor, iar, pe de altă parte, se obțin oțelurile inoxidabile pentru realizarea unor armături anticoro- zive destinate industriei chimice, asimilate de curînd in întreprindere, reducîndu-se mult importurile la astfel de produse. Asta, ca valoare materială. Iar ca valoare morală — încrederea în noi, dovada că putem să lucrăm mereu mai bine, că vom fi mai puternici pentru viitorul cincinal. 
de lumină

...Interlocutorul nos
tru a precizat, cum 
s-ar spune, dintr-o 
suflare : „construc
ția laminorului de 
tablă groasă numă
rul 2. Știți, acum, se 
desfășoară probele
tehnologice la cald. Și, iă știți, le trece eu 
bine !“.

Apoi, mai pe îndelete, pentru a ne ajuta 
să înțelegem mai bine ce inseamnă „Rea
lizarea nr. 1 a colectivului" in cinstea Con
gresului, ne amintește de cei aproximativ 
10 000 piloți și cele peste 14 000 tone con
strucții metalice montate, vorbește cu în
suflețire despre sutele de mii de metri 
cubi de beton armat turbat și incă despre 
multe altele. „Lucrarea a concentrat impor
tante efective de pe 13 șantiere ale între
prinderii constructoare. Apoi, montajul 
utilajelor — imaginafi-vă! — in greutate de 
circa 45 000 de tone, din care 85 la sută au 
fost confecționate in țară. A fost un exa
men serios pentru priceperea și tenacitatea 
colectivelor de montori. Cred că nici unul 
din cei care au lucrat aici nu va putea 
să uite vreodată cum s-au făcut transpor
tul, introducerea in hală, ridicarea și așeza
rea pe poziții a celor două caje, in greutate

de sute de tone fie
care. Așa ceva se 
ține minte toată via
ța.

— Firește, căci este 
un obiectiv uriaș.

— Bineînțeles că-i 
uriaș. E cel mai

mare din țară și, in același timp, și cel mai 
mare obiectiv de investiții al județului in 
actualul cincinal. Dacă adaug că pină acum, 
chiar in timpul probelor, cum s-ar spune, 
la antrenament, laminorul a și produs peste 
15 000 tone de tablă groasă de bună cali
tate, din care o parte a fost livrată la ex
port — vă veți da seama și mai bine de sa
tisfacția cu care putem să raportăm acest 
succes, acum, in ajunul Congresului.

— Da, e limpede, mulțumim pentru răs
punsul la anchetă.

— Nu mulțumiți, n-am terminat, trebuie, 
e obligatoriu să mai adaug ceva : că lami
norul are o capacitate anuală de 1,5 mi
lioane tone de tablă groasă și că asta 
inseamnă de cinci ori mai mult decit în
treaga producție de laminate finite pline 
din oțel a României din anul 1938.

— Mulțumim și pentru precizare. Acum 
putem pune punct?

Da, dv. puteți. Noi însă nu.

Nota 10 la un bulb... energeticȘantierul „Energo- montaj" — Slatina. Pe măsură ce constructorii hidrotehnici închid barajul, locul lor e luat de montori. Asistăm la
Ion MIRCEA 

secretarul organizației de partid 
de pe șantierul „Energomontaj" - Slatina

de pe Valea Frumoasei
Gheorghe ILISIU 

secretarul comitetului de partid 
de la Trustul de șantiere energetice 

Valea Sebeșului
.... »-------------------------------------

— Pe Valea Sebe
șului, semnele iernii 
se fac simțite. Pe 
creste strălucește ză
pada proaspătă. Frea
mătul șantierului nu 
este afectat de scă
derea temperaturii.
Dimpotrivă, ritmul muncii se intensifică, 
ecoul succeselor obținute răzbate dincolo de 
coamele Surianului. Tovarășul Ilisiu este 
greu de găsit. „A plecat la Tău", ni se spu
ne. „A fost la Tău, dar a plecat spre Gil
ceag". „A fost, dar e in drum spre Oașa". 
,A ajuns la Oașa, la baraj T‘ „II așteptăm, 
s-a oprit la Prigoana".

— Ce face secretarul organizației de 
partid intre atitea puncte de lucru ale sis
temului hidroenergetic de pe riul Sebeș ?

— Cite nu sînt de făcut in aceste zile ! 
Șantierul nostru reprezintă una dintre ma
rile investiții ale actualului cincinal. ~ In 
preajma Congresului al XII-lea, faptele de 
muncă se înlănțuie ca o salbă, asemenea 
celor 4 hidrocentrale aflate in execuție pe 
acest rîu — altădată aproape anonim dar 
care va deveni peste puțină vreme cunos
cut intre sursele de energie electrică ale 
țării. Inaugurarea o va face in acest an hi
drocentrala de la Gilceag cu o putere da 
150 MW.

In aceste zile din preajma Congresului, 
rapoartele de muncă ale constructorilor și 
montorilor sint bogate in fapte. Iată, la 
Gilceag s-au încheiat lucrările de construc
ție și montaj la stația de 220 kilovolți ; tot 
aici, in subteran, s-a pus punct final mon
tării celor două turboagregate ; in amonte.

un moment de vîrf în ansamblul desfășurării lucrărilor : pe o mare platformă se montează statorul turbinei — un utilaj complex, compus din patru seg- menți cu o greutate totală de 120 de tone. Aici îl întîlnim pe secretarul organizației de partid.
la Oașa, se betonea- 
ză ultimii metri pă- 
trați din masca infe
rioară a barajului de 
anrocamente.

— Se înlănțuie suc
cesele...

— Lucrările finali
zate In grafic, în graficul nostru de devota
ment comunist, reprezintă cheia spre primul 
kilowatt de energie de pe Valea Frumoasei, 
care va fi realizat incă in acest an. In zilele 
Congresului al XII-lea, in cinstea marelui 
eveniment vom raporta începerea umplerii 
cu apă a lacului de acumulare de la Oașa. 
Va urma apoi, peste citeva săptămîni. mo
mentul de virf — conectarea Gilceagului la 
circuitul energetic național.

— Cum trăiesc constructorii apropierea 
Congresului ?

— Noi, comuniștii și ceilalți oameni ai 
muncii de pe Valea Sebeșului pregătim 
Congresul mai de mult. Cum ? Străpungind 
galeria de aducțiune Oașa-Prigoana cu 84 
de zile mai devreme', efectuind devierea 
riului Cugir cu 90 de zile mai devreme ; 
predind in avans la montaj cu 30 de zile 
turbinele de la Gilceag. După Congres vom 
coborî pe firul apei pentru a termina hidro
centralele de la Șugag, Săsciori și Petrești.

Dar să nu uit să vă răspund la întrebare : 
cel mai frumos mărgăritar, din acest șirag, 
ll va constitui primul kilowatt carp va fi 
produs aici, pe Valea Frumoasei, incă in 
acest an. Care tși va merita, astfel, și mai 
mult numele.

— Sîntem în luptă cu timpul și-l învingem pas cu pas. Chiar din proiectare s-a obținut devansarea cu trei luni a lucrărilor de montaj. Vrem să obținem și mai mult. Căutăm soluții pentru a mări această... scurtare a timpului. Pentru că acest cîștig de timp va merge mai departe împreună cu apele Oltului și se va regăsi la toate celelalte hidrocentrale in aval de Slatina, care sint prevăzute să intre în funcpune in cincinalul, viitor. Și unde se vor monta asemenea turbine.De aceea, cred că pe oricine de aici II

veți întreba care-i, cum spuneți dv., „mărgăritarul realizărilor din cinstea Congresului", n-o să vă răspundă altceva 
decît montarea pri

mei turbine-bulb din țară. Dar să vă mai dau cîteva amănunte. Construită la Reșița, turbina-bulb este, de fapt, un hidroagregat cu o serie de particularități, iar generatorul — spre deosebire de sistemul clasic — se află sub apă. Este o adevărată noutate tehnică, o adevărată premieră. Nu ne speriem însă, nu ne intimidăm — cei mai mulți dintre noi am lucrat la hidrocentrale, pe Argeș, pe Lotru, la Porțile de Fier I, așa că avem ceva experiență. Desigur, este o nouă- școală pentru toți, chiar și pentru șeful de lot, tînărul inginer Vladimir Tudora, care a participat la proiectarea montării acestui hidroagregat și a venit acum de la București să participe și el la aplicarea proiectului. Deci, cum spusesem, un examen serios. Așa că, in cinstea Congresului, ne mai luăm un angajament : să trecem examenul cu notă mare. Cu nota zece 1
Răspuns neîndoielnic

dr. Ivantie GURZĂU 
secretar adjunct al comitetului de partid 

de la Spitalul județean Bihor

Ultima brazdă a acestei toamneToamna aceasta a fost bogată pentru I.A.S. și în recolte și în lucrări efectuate aici pentru prima dată.— Intr-adevăr bogată — ne-a spus cu glas tovarășul Puiu. Ne-am asigurat o producție... record de furaje, cu 40 la sută mal
losif PUIU 

secretarul comitetului de partid 
de la I.A.S. Odoreu, județul Satu Mareo vădită satisfacție în

mare față de cea din anul trecut. Cu o a- semeneajeră ai curajul să calculezi i tor vom te 4 000
bază fura-că anul vii- obține i litri lapte de la fiecare din cele 3 500 de că vom tunde aproape 9 kg lînă de oaie, la un efectiv de 10 000 oi. Apoi,

pes- de vaci, la o pen-

«— Noi nu putem vorbi de premiere industriale, de puneri în funcțiune, de reoolte record... Despre cea mai remarcabilă realizare anoastră, a personalului medico-sanitar, în cinstea Congresului partidului ar putea să vorbească, autorizați, mii și mii de oameni — adică toți cei care simt direct calitatea asistenței și tratamentului de care beneficiază. Aș putea să vă spun — și martori să fie oamenii județului nostru, cu .mic, cu mare — că se întreprind acțiuni cu totul deosebite pentru supravegherea stării de sănătate a copiilor și pentru recuperarea lor medicală, că s-a asigurat, prin condiții din cele mai bune pentru absolvenți și familiile lor — stabilitatea cadrelor medicale, îndeosebi în circumscripții. Am primit de curind o nouă promoție de 24 de medici. Știți ce ne-au spus 7 Că absolvenții de la medicină „se bat" să prindă un loc in Bihor. Așa că, oricît mi-aș bate capul, sincer vorbind, nu știu ce să vă răspund.— îmi permiteți o sugestie — intervine medicul Nicolae Indrieș, prezent la discuție. Dacă nu ai de relatat un fapt deosebit, atunci să vă spun eu unul foarte simplu. Eram zilele trecute la Policlinica nr. 1 din Oradea și coboram scara ; in fața

mea medicul loan Popa, directorul direcției sanitare a județului. Mai-mai să se ciocnească pe trepte cu un bătrîn. Bătrînul — abătut și lngîndurat. L-a oprit și. din vorbă în vorbă, a aflat că nu i s-a dat număr de fișier pentru că aparține teritorial de o altă policlinică. L-a luat de braț și l-a dus la unul din cei mai reputați interniști din policlinică. A cerut să i se facă toate examenele. La despărțire, bolnavul l-a întrebat : „Cine ești dumneata, omule ?“. „Sînt om ca dumneata — i-a răspuns. Important, moșule, este să te facem sănătos, să ne vedem încă mulți ani de acum încolo. Ori de cîte ori vei avea vreun necaz, să treci pe la noi".— De fapt, aceasta este și esența a ceea ce voiam eu să vă spun — ține să adauge doctorul Curzău. Vi se pare important, credeți că e un răspuns care merge la anchetă 7Dv. ce credeți, stimați cititori 7
Pagină realizată de Constantin 
MORARU, Maria BABOIAN, 
Dumitru TIRCOB, Gheorghe 
PÎRVAN, cu sprijinul corespon
denților „Scînteii"
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SPIRITUL REVOLUȚIONAR IN FORMAREA OMULUI NOU 

să anime toate domeniile de creație, întreaga activitate educativă!

Prin cărțile noastre 
-omagiu partiduluiScriu la un roman despre societatea românească dintre cele două războaie. Se ivesc; firește, goluri de informație. Pauze neașteptate. Martori oculari, ziare, arhivă. Cartea este în a- ceeași măsură ficțiune și document. Personajele ce nasc din mintea mea capătă drept de cetate între cele „reale", care au „existat intr-adevăr", dar pe care nimeni, de fapt, nu le poate ști pină la capăt. Cum, pină unde poți cunoaște cu adevărat un om ? Care este calea spre ce este bun și constructiv în el 1 Fiindcă cei răi sau mai puțin buni sar în ochi destul de ușor, din carte ca și din viată. Cit și cum se poate schimba omul și care este calea îndreptării lui ?, iată o întrebare care mă chinuie și pe care o pun în cartea mea. Ce învață el de la istorie, oe repetă și ce propune el cu adevărat nou ? întrebări pe care mi le pun în felul cel mai simplu și naiv cu putință, dar pe care am de gînd să le duc pină in pînzele a’be, adică pină la cele mai reale răspunderi posibile.Scrierea unei cărți este o încercare plină de neprevăzut. Un proiect complicat care trebuie să ducă la o construcție simplă și solidă. cum ar fi de pildă marile poduri suspendate pe cabluri și care pot uni nu numai două maluri depărtate, dar chiar două continente, un pod real și o idee înaltă în același timp. începînd să cercetez așadar epoca amintită, m-am pomenit pe neașteptate trimis de întîmplări și evenimente, de biografii și destine, în anii noștri, în ultimul deceniu. Pentru a înțelege mai bine cum stau lucrurile trebuie să privesc lumea dintre cele două războaie, de aici, din pragul anului 1980. Cum va arăta cartea este greu de ■pus acum. Este o încerca

re, un efort, o călătorie spre centrul pămîntului. Ce era static este mișcare, ce era inerție este viteză, ce părea de neschimbat este schimbare neîntreruptă. Cită viată, atîta literatură ! Atîtea deosebiri și, totodată, scurgerea implacabilă a timpului care le unește pe toate. Și mai ales curenții nevăzuți care îl modifică pe om și îl împing înainte.Cartea, scrisă în parte, tinde spre o structură muzicală. Cheia ei este încrederea și iubirea. încredere în om și iubire fată de el
însemnări de

George BĂLĂIȚA

șl de munca lui. Fără încredere și iubire nu se poate construi nimic. Sigur, asta s-a mai spus. O știe toată lumea, nu ?! Dar fiecare dintre noi trebuie să parcurgă singur ' lungul drum al înțelegerii. Oricît de greu ar fi el. Și nu e ușor deloc.Greu și cu mari sacrificii ne-am desprins din lutul istoriei. O spun băiatului meu de nouă ani și celor ceva mai tineri de- cit mine, ii privesc în fată cu încredere și iubire : desprinderea de vicisitudinile istoriei noi o datorăm partidului, spiritului său revoluționar. Ferice de cei ce pot înțelege. Ce au izbutit comuniștii, atît de putini la început, atit de lipsiți de experiență, muncitori și plugari și intelectuali și militari, cu toții ieșind cam în aceeași vreme dintr-un același neam țărănesc cu o nesfîrșită putere de a rezista și de a se despărți de trecut rîzînd și de a uita răul și a-1 Întoarce, ca în- tr-un miracol, în bine, ce au făcut acești oameni atît de răbdători și veseli în optimismul funciar al grele

lor campanii din primii ani, luptători hotărîți să meargă pină la capăt (cei mai mulți, cei mai buni dintre ei), tara așa cum arată ea azi, iată un mare adevăr care, înainte de orice, stă în lumină ca un stîlp al legilor, ca un arbore uriaș, ca o cetate. Trebuie spus pentru că se vede, pentru că există. Cit pare de simplu ! Cit este de simplu ! Precum o mare idee, o invenție colosală, un poem genial.Precum simplu, direct, omenește se poartă, acționează și vorbește secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Am avut din nou cinstea și bucuria de a-1 asculta la Conferința organizației de partid a municipiului București. Știm prea bine : el este cel care in urmă cu un deceniu și jumătate a avut curajul și sinceritatea de a smulge realitatea istoriei din legendă. El a repus în circulație noțiuni și concepte care păreau pierdute. Energie, inteligentă, muncă, justiție, dreptate, încredere, cutezanță, iată programul său. Vitalitatea sa, spiritul revoluționar cu care promovează și încurajează noul, încrederea niciodată pierdută în cei care vin din urmă. consecvența în gîndire -și acțiune, iată ce îl apropie de popor și îl face, azi și în viitor, iubit și stimat. Măsură, loialitate, eficientă, creșterea calității vieții, iată liniile de forță ale inițiativelor sale. Și care îmi dau și mie tăria morală să-mi scriu cărțile așa cum le gîndesc. Fiindcă ce sînt eu ? Un fir de nisip care ar putea lumina orbitor o clipă, dacă raza in rotirea ei neîncetată și repede ar trece și deasupra lui. Un cronicar al timpurilor noi, un om care își face datoria și se adaugă mulțimii. Cu încredere, cu certitudine și iubire.

Patriei cinstire
Intrați in crugul toamnei sub bolțile de vie 
cules-am rodul rumen in brume-nfășurat, 
ca miezul sâ i-l stoarcem in unda aurie 
trecută-n limpezimea cristalului curat.

Mai stringem mere roșii din crengile livezii, 
pe șesuri pină-n zare întoarcem brazde noi, 
s-adoarmă tinăr griul sub plapuma zăpezii 
și sevele din trunchiuri in tinerii altoi.

A. CRONICA FILMULUI
do-O sală cu 500 de locuri s-a vedit cu totul neîncăpatoare pentru cursanții de la Academia „Ștefan Gheorghiu", în fața cărora a fost prezentat in avanpremieră și discutat — împreună cu realizatorii — noul film românesc „Speranța" ‘ ~ ” ionre- avut acolo, deschis purtat

(scenariul : Mihai Creangă, Pavelescu, Șerban Creangă ; gia : Șerban Creangă). Am posibilitatea să-mi confirm direct, prin dialog chiar cu studenții acelui lăcaș de învățămînt ce are pe frontispiciu numele eroului „Speranței", Ștefan Gheorghiu — ce important oficiu de cunoaștere face un asemenea film. Pină și învățăceii în domeniul social-politic, evident bine informați, simțeau nevoia unei mai . precise și sensibile, în același timp, pătrunderi a epocii și a ideologiei timpului, unor mai directe și amănunțite aprofundări ale vieții și activității militantului mișcării noastre socialiste, luptătorului ce a adus o contribuție însemnată la organizarea cercurilor „România muncitoare", a primelor sindicate, a Uniunii Socialiste din România și la reorganizarea Partidului Social Democrat din România. O nevoie pe care o satisface în mare măsură filmul „Speranța", peliculă de ficțiune care ascultă, totuși, nu numai de exigențele verosimilității, ci si de cele ale exactității și autenticității.Filmul este o „biografie" — numai că el are în centru destinul, sub multe aspecte exemplar, tipic al unui luptător politic ; procesul de formare și devenire a unei conștiințe revoluționare, urmărit în paralel cu Istoria mișcării la care eroul aderă, pe care o animă șl pe care, parțial, o reprezintă.începem prin a urmări un tablou reprezentativ pentru începutul veacului al XX-lea. Noua bogăție descoperită, „aurul negru", contribuise la agravarea contrastelor‘sociale pe care filmul le surprinde cel mai adesea convingător, insistent și într-un ritm susținut. între acel „dolce far niente" al exploatatorilor, agrementat cu picnicuri și glume pe cît de proaste, pe atît de dureroase pe seama „prostimii", și „iadul Prahovei", cum va numi Ștefan Gheorghiu viața muncitorilor

de la sonde, singura „concordie" posibilă era cea — utopie a capitaliștilor — înscrisă pe frontispiciul unei societăți petroliere prospere.Călătorind, traversînd medii sociale diferite și observindu-le condiția, luminat de cele dinții lecturi ale doctrinei socialiste, tînă- rul Ștefan Gheorghiu va înregistra, odată cu vigoarea geniului popular, starea cumplită de mizerie a celor ce muncesc, inumanitatea, bunul plac, cruzimea exploatatorilor, ruptura și incompatibilitatea

*

*

Stăpini pe „orizonturi" în subterana noapte 
încingem — jar — oțelul pe vetrele fierbinți, 
voința și puterea ne-o dovedim in fapte 
dind patriei cinstire, vieții biruinți.

Ni-s inimile treze și brațele cunună, 
pornire avintată și trainic legămint 
de-a ține-n pumni unealta și de-a 

zidi-mpreună 
o lume-n calcul scrisă de-un creator cuvint.

Vlaicu BARNA

lunete arme con-a eroului în centrul unei care poate fi și cea a unei ucigașe), practicile umilirii, stringerii prin forță.Cred că unui din cele mai interesante aspecte ale filmului lui Șerban Creangă e felul în care tabloul realist, e perceput și transmis prin prisma subiectivității sensibile și, în același timp, bărbătești a eroului — o subiectivitate care nu deformează, ci nuanțează și mai ales potențează, comentează tabloul, transfigurează lumii în sensuri
„SPERANȚA"

O pagină cinematografică dedicată trecutului 
de luptă revoluționară

cuvînt, de la la certitudinea „nimeni nu e că acei ce
revolta credin- născut muncesc„sarea pămîntului" ; și de la acte oarecum

de interese și sentimente dintre clase. Privirea sa se va încrîncena la imaginea ferocității acelor interese care exclud pină și cel mai elementar gest de compasiune și sprijin uman. De la observarea tăcută a lumii la implicare, prin faptă și spontană ței că rob" și formeazămai departe anarhice la angajarea fermă sub steagul ideilor socialismului șl la militantism înflăcărat și convingă- iată trepte urcate firesc de „dulgher-profet".lupta militantului va risc continuu, un martiriu, pentru a-și apăra intere- de clasă, exploatatorii, sta- burghezo-moșieresc întrețin
tor — tînărulSi un căci sele tul sistematic practicile supravegherii (excelentă idee a ținerii repetate

fi

imaginile și ne implică în aceste sensuri, lucid și afectiv. In aceeași direcție se cuvine subliniată aura de patos romantic cu care este înconjurat portretul realist, lumina profetică ce reverberează din privirea deschisă și din faptele eroului.Contribuie la a- ceasta, odată cu unele elemente ale scenariului, expresivitatea cadrelor, interesantele unghiuri de filmare alese, forța și rezonanța u- nor metafore cinematografice puternice, răscolitoare, convingătoare (imaginea : 
Florin Paraschiv).Un atu important al filmului îl constituie privirea inteligentă, concentrată, adîn- că și incandescentă, firescul jocului de remarcabilă maturitate al debutantului George Șo- frag. în general, Șerban Creangă colaborează cu bune rezultate cu actorii, fapt care se impune, fie 

că e vorba de George Constantin, 
Val Săndulescu, Octavian Cotescu, 
Constantin Codrescu, fie de Valeria 
Seciu ori Carmen Galin.Prin cele mai izbutite momente ale sale, cele mai autentic dramatice, filmul continuă să reverbereze în conștiințe, mult după terminarea proiecției. El sădește în inimile spectatorilor, odată cu sentimentul nobletii luptei pentru dreptatea clasei muncitoare, imaginea „griului luminos al speranței". O speranță pe care istoria a justificat-o pe deplin, prin victoriile luptelor de clasă care au urmat, prin triumful luptei comuniștilor, prin transformările la care am asistat și asistăm.

Intitulată „Frescă pe 
timp", expoziția se prezin
tă ca un salut policrom, in 
sțiluri artistice variate, a- 
dresat Congresului al XII- 
lea al P.C.R. de orașul pri
mei academii naționale de 
„zugrăvit subțire].

Ne aflăm in fata celei 
de-a 5-a expoziții colective, 
mari, reprezentative, susți
nută in acest an de Uniu
nea artiștilor plastici ieșeni 
in colaborare cu Muzeul de 
artă din Iași. Suita mani
festărilor artistice, care cu
prind ridicarea monumen
tului Independenței in pia
ța de la poalele Copoului, 
mozaicul monumental „Geneză" realizat de studenții 
din anul III pictură la 
Facultatea de horticultură a 
Institutului agronomic, ex
pozițiile de la „Rotonda", 
„Cupola", „Cronica" și ma
rele club muncitoresc al 
Combinatului de fibre sin
tetice, precum și selecția de 
„design textil" de la Insti
tutul politehnic culminează 
cu acest act omagial.

Sculptorii au finisat in a- 
ceste zile premergătoare 
Congresului al XII-lea al 
P.C.R. statui și lucrări mo
numentale, la Iași, în alte 
localități din țară, iar ate

(Urmare din pag. I)

Natalia STANCU

lificarea. Oamenii încă ezitau să pună mina pe telefon. Ceasuri istovitoare, consultări, păreri, o ultimă încercare de a ieși la liman. Unul, mai citit, mai umblat, insista cu * întrebarea : „Ce credeți voi c-ar face japonezii în situația asta ? dar americanii ? dar...“. După o vreme, cineva, iritat, i-a trîntit-o : „Pină una-alta, să vedem ce face Butufei". Era. de fapt, un Ionescu, numit Butufei, n-am aflat de cînd si pe ce bază. Butufei, tehnician, rezemat de un perete, mînca nuci cu pline, îi trimiseseră de la sat nuci, își umflase buzunarele, spărgea cîte două în palme — și părea pe deplin satisfăcut, străin de orice alte preocupări. A venit cu soluția în ultimul moment, cînd inginerul șef se-ndrep- ta spăsit spre telefon, scu- zîndu-se : „De trei zile mă omor cu treaba asta, si nu-mi ieșea o chichiță, vă rog să mă iertați".Așa s-a ajuns la o premieră pe tară. Pînă mai anii trecuți. cînd se anunța : premieră pe țară — înțelegeam toți că la mijloc

Eroi autentici ai acestui timp 
pe scena teatrului militant

1
I

*

*
*

*
*

J

Oamenii de teatru sînt preocupați, fiecare in felul lui, în foarte mare măsură de problemele specifice propriilor lor funcții în complexul actului teatral, de perfecționarea meșteșugului și aprofundarea esteticii sintezei teatrale tocmai pentru a-și putea adecva mijloacele de aprofundare și de exprimare, pentru a putea asigura o totală concordanță dintre dramaturgie și imaginea scenică vie. Șigur că practicienii sce- siei participă la efortul general al societății noastre de perfecționare și îmbogățire a mijloacelor ideologice si, profesionale, sînt preocupați de condițiile generale ale funcției și statutului lor în angrenajul teatral și social, dar prin natura lucrurilor nu pot rămîne indiferenți fată de dramaturgie pentru că ea le impune ideile, ea aduce problematica și caracterele, ea propune conflictele și deci ea iși asumă în primul rind responsabilitățile politice. etice, morale ale mesajului pe care-1 vor profesa. Iar de calitatea adevărului exprimat de dramaturgie depinde, nemijlocit. calitatea adevărului exprimat prin chipul, glasul și energia lor. De calitatea acestui adevăr depinde ca oamenii să creadă în acest mijloc, care le aparține de mii de ani pentru a se putea descoperi și cunoaște, prin care se pot îmbogăți și înălța spiritual, prin care se pot perfecționa pe el și societatea ce o alcătuiesc.Dacă aoeastă calitate lipsește. dăță adevărul e trădat. dacă tot ceea ce ar trebui să stimuleze, să neliniștească e ocolit, dacă în locul elementelor semnificative pentru existentă, pentru sensurile profunde ale existentei si Istoriei, e- lemente care trebuie să se nască organic și să se demonstreze dinăuntrul adevărului uman și al vieții, declarații, aforisme și platitudini adormitoare, de toate acestea nu mai poate fi făcută răspunzătoare numai dramaturgia.

A sprijini dramaturgia o- riginală este o răspundere pe care multi oameni de teatru și-au îndeplinit-o cu toată priceperea și buna lor credință. După atîtea experiențe (unele reușite, care au însemnat tot atitea victorii ale teatrului românesc de azi, dar și altele foarte scump plătite prin pierderea vremelnică a interesului și încrederii publicului), cred că această răspundere trebuie să suporte o deliberată mutație calitativă, o restrînge- re a cîmpului erorii, o corespondentă mai exactă și

pregătiți pentru ca să și le asume. Autorul, actorii, regizorul apar în fata publicului și nici o răspundere nu se mai poate ocoli. De fapt, ei sînt și cei care ar trebui să poarte responsabilitatea totală. Dacă pentru aceasta e nevoie cîteodată de efort în plus, de luptă cu functionarismul mortifica tor din noi si din'alții, pentru depășirea unor dificultăți de ordin artistic sau administrativ, efortul scriitorului. al regizorului sau al actorilor nu e suficient. Responsabilitatea se împarte pe un front mai
însemnări de Ion COJAR

mai severă între vorbele șl faptele noastre, o cunoaștere și mai ales o coordonare a criteriilor, la toate componentele angrenajelor de creație, administrație și a- naliză teatrală. Nu e cazul să dăm exemple, pentru a argumenta aceste necesități stringente ale dramaturgiei și vieții noastre teatrale.Partidul nostru a stabilit principiile generale ale activității în toate domeniile vieții sociale. Din programul de dezvoltare a României socialiste prevăzut de documentele ce le va dezbate cel de-al XII-lea Congres, reies și principiile generale ale activității din domeniul nostru. Din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-au creat toate condițiile pentru o exprimare liberă, democratică a creatorului din toate domeniile. Stima fată de efort șl tocmai acest climat de libertate consider că nu ne dă și libertatea de a mima adevărul, de a da în creațiile noastre doar senzația adevărului, a împrumuta senzația de viată lucrurilor care nu au viată, pentru că libertatea de a oferi falsuri omului și societății însetate de valori autentice și adevăr. nu o are nimeni. A- ceastă libertate pbligă la răspunderi. Dar nu toți oamenii sînt oricînd gata și

larg, deci și efortul trebuie să vină din toate direcțiile conjugîndu-se într-un tot unitar. într-un acord perfect al criteriilor cu unicul și înaltul scop al slujirii calității teatrului românesc.Mărețele perspective care se configurează cu privire la dezvoltarea economică, socială și politică a tarif noastre în următoarele decenii șl care vor căpăta la Congresul al XII-lea al partidului fundamentul unui program concret de acțiune, cer o artă Pe măsură. Avem nevoie de cît mai multe spectacole care să afirme teatrul ca oglindă adevărată. sensibilă a proceselor vieții, a mișcării ei continue spre cele mai avansate idealuri progresiste ale o- menirii, să afirme teatrul ca o artă mereu Înnoită de căutările și descoperirile îndrăznețe izvorîte din marea pasiune pentru viată. pentru adevăr si pentru frumos a oamenilor care făuresc o nouă Românie. Spectacole neanchilozate în șabloane de gîndire sau în șabloane meșteșugărești, care să afirme teatrul ca o artă a prezentului, o artă dinamică așa cum este societatea însăși. Avem nevoie de spectacole apte să educe eficient oamenii, masele largi, tineretul. în spiritul partinității comuniste, să le dezvolte simțul colec
„FRESCĂ PE TIMP

lierele lor conțin citeva 
proiecte importante pentru 
Piatra Neamț, Cimpulung, 
Pașcani. Din aceste șantie
re vii ale atelierelor in in
cinta expoziției au fost a- 
duse lucrări de mai mici 
proporții. Vasile Condura- 
che, cunoscut pentru por
tretele de țărani, vine să

le in piatră ale lui Ion 
Busdugan „Victorie" și „Ti
nerețe". Cald, concentric 
tensionat portretul in lemn 
„Ștefan Stincă" de Ion An
tonică. Să considerăm no
tabile prezențele lui Du
mitru Căileanu cu o flacă
ră sculptată in lemn, in 
care se profilează chipul lui

turn „Triumfuri noi", Maria 
Lazăr vine mereu in prim- 
plan cu desenul copilăriei 
„Cireșar" sau zi de „Sărbă
toare" in care florile și 
soarele rid din țesături 
sau picturi pe sticlă tradi
ționale.

Portretul și simbolica fi
gurii umane ciștigă încăr

Expoziție consacrată Congresului al XII-lea al P. C. R.
ne propună acum un chip 
de femeie, cu trăsături fru
moase in stabilitatea, hotă- 
rirea, dirzenia ei. Alexan
drina Dimitriu a cizelat în 
marmură albă, fără fibră, 
capul lui „Eminescu". ex
presie de puritate și visare. 
Maestrul Iftimie Bârleanu 
expune o variantă robustă, 
caracteristică omului cu 
trăsături eroice, energice, 
din preocupările sale la 
portretul lui Eminescu. 
Tinărul sculptor Dan Covă- 
taru dezvăluie o aptitudi
ne mai puțin frecventă in 
lucrările sale masive, frus
te, de pină acum, un foarte 
sensibil modelaj in ipsos — 
„Cap de copil". Frumoase, 
convingătoare sînt lucrări

e o premieră teatrală sau cinematografică. Iată că domină premierele pe tară în industrie și economie. Situații dificile am văzut destule, dar n-am văzut — și sînt sigur că n-o să am prilejul să văd — colective de oameni derutați, resemnați, gata să dea bir cu

„Mihai Viteazul", bronzul 
aspru, zgrunțuros modelat 
pentru a marca o „Sărbă
toare" a eroismului legen
dar, de Lucreția Dumiiraș- 
cu și o propunere pentru 
portretul lui „Bălcescu" pa
tinat de tristețe, semnat de 
Const. Gheorghiu. Se cu
vine să amintim peisajele 
și portretele maestrului 
Victor Mihăilescu-Craiu. e- 
logiul amplu adus lui „Mi
hai Viteazul" intrînd în 
Iași. Adrian Podoleanu evo
că „Străbunii" daci și țăra
nii răsculați de la „1907". 
Dimitrie Gavrilean cu 
„Sfat", „Cîntecul miresei" 
și larg desfășurata compo
ziție cu sute de personaje 
dintr-un fantastic oraș noc

cătură ideatică prin forța 
culorilor lui Liviu Suhar, 
prezent cu trei lucrări uni
tare stilistic : „Sărbătoare", 
„Portret de țărancă", „Con
tinuitate". Blindețea lui 
Mircea Ispir, din familialul 
„Cintec pentru pace", ema
nă o atmosferă de liniște 
și încredere molipsitoare. 
Prin alternanță impresio
nează agitația lăuntrică a 
pastei dense așezată ener
gic pe pinză de Fr. Bartok, 
calmul sigur din „Autopor
tretul" lui Gh. Maftei. fru
mos, hieratic smălțuitele 
chipuri desprinse din at
mosfera de cuptor a verii 
de solarele culori ale lui 
Jeno Bartos.

Modernitatea, in sensul

de a duce lucrurile mai departe, cu flecare zi. Oameni pe care i-am surprins cîndva în vîrtejul urgențelor, a tot felul de complicații ce se ivesc in munca de fiecare zi. si îi regăsesc tot în vîrtej, cu alte urgente și complicații. încrezători, luînd hotărîri

cuvinte, se simțea In „elementul său". Necazurile profesionale, urgenței^ îl vizează direct și, poate, în primul rînd, pe inginerul Florea Bereș. director tehnic. Am văzut multi directori tehnici, și-mi dau seama că pentru o asemenea funcție, pe Ungă pre
Oameni care știn să pună umărul Ia greu

fugițit. Convingerea că se poate ieși din impas pu- nînd toti umărul (în această etapă — punind toti mîna) o fi și o calitate înnăscută, cu atît mai bine; ea se cere însă întreținută, educată ; și a fost și este cu grijă, cu răspundere e- ducată, în spiritul principiilor comuniste de viață și de muncă.După ani și ani, regăsesc oameni despre care am scris ; cu fizionomii mai mult sau mai puțin schimbate, unii cu pâr cărunt (din primul moment nici nu-i mai recunosc pe cîte unii), dar cu o constantă îmbucurătoare, cu ambiția

după largi consultări, asu- mîndu-și mari răspunderi — și pînă la urmă, cu o tenacitate dublată de experiență colectivă. învingînd. N-am rezistat tentației de-a mai face un popas la Centrala termoelectrică Deva- Mintia, am și scris pentru o revistă literară. Acolo toate merg cum trebuie, colectiv închegat, producție peste plan, initiative, succese și... necazurile de rigoare. Ar fi fost ceva de-a dreptul derutant pentru mine să-1 aflu pe Dorel' Malea în lipsă de complicații acute, de urgente. Avea destule, cît să nu le ducă dorul multă vreme. Cu alte

gătirea temeinică se cer și aptitudini deosebite — stă- pînire de sine, curaj, simt de răspundere ; o singură ezitare poate duce uneori la pagube materiale și morale neașteptate. Florea Bereș îmi pare un monument de stăpînire de sine. Educat, format de comuniști, cu o strălucită pregătire profesională (își pregătește teza de doctorat), știe să întrebe, să asculte, să hotărască și să contribuie la reușită. Și-acum, să vedeți și dumneavoastră ce relații se pot stabili între doi oameni : Dorel Malea este muncitor. Florea Bereș director tehnic ; Dorel

tivității. pasiunea pentru adevăr și dreptate, vocația transformării revoluționare a lumii. Avem nevoie de spectacole nu numai substanțiale în idei, angajate politic ci și de mare forță emoțională. Nu există spectacole bune ca idee dar slabe din punct de vedere artistic sau. dacă există, ele nu mai tin de artă. Pentru că arta constituie un domeniu aparte printre celelalte forme de activitate socială ; pentru că aici latura ideologică este indisolubil legată de cea estetică, Cunoașterea se realizează nu numai prin raționamente, ci și prin simțire, înțelegerea și tratarea simplificatoare. rudimentară, neinspirată, rece, fără acoperire artistică duce, fatal, la reacții de respingere, la pierderea încrederii publicului, la discreditarea autorului și teatrului în cauză.Succesul pe care l-au înregistrat și continuă să-l înregistreze piese cu .problematică gravă, care pornesc de la contradicții majore ale contemporaneității, avînd ca personaje oameni vii. cu frămîntări și îndoieli. cu victorii meritate sau nu, cu eșecuri meritate sau nu. succesul de public al pieselor care încercînd să dea un răspuns unor complicate aspecte ale vieții și epocii noastre aduc pe scenă eroi autentici ai lumii noastre — asemenea piese constituie un stimulent substantial pentru dramaturgii și slujitorii scenei. De la acest nivel trebuie Început, de aici trebuie pornit în prospectarea căilor viitoare ale teatrului, ai cărui slujitori găsesc în realitățile de azi și de mîlne. prefigurate în documentele Congresului al XII-lea. imbolduri minunate spre noi realizări. prilejuri de meditație activă, de visare revoluționară. cutezătoare. Cultura socialistă cunoaște semnele dezvoltării unei arte teatrale pe măsura nevoilor spirituale ale făuritorilor societății românești viitoare.

cel bun și adevărat al cu- 
vintului, adică modalitatea 
picturii de a fi adaptată la 
epoca noastră și la proble
matica ei, prin invenții for
male care poartă marca 
originalității, este magis
tral reprezentată de Dan 
Hatmanu, prezent cu două 
mari lucrări „Insurgenții" 
și „Cooperativizare" pre
dominant grafic-conceptua- 
le, in analiza structurii și 
dinamicii evenimentelor. Se 
impun alături 'de el Ionel 
Gănju cu o „Victorie" schi
țată pe un fond de orgă, 
piesă de antologie a pictu
rii românești contempora
ne, Alex. Ichim, remarcat 
de toți vizitatorii pentru 
capacitatea originală de a 
învălui formele figurate 
„Căpetenie dacă" și „Fău
rari" intr-un fin tegument 
vălurit, de culori transluci
de. Din acest grup elevat 
ideatic și formal face parte 
și Ion Pencea cu a sa „Sim
fonie a luminii", sugestie 
gravă la nevoia de puritate 
a lumii.

Publicul, noi toți mar
căm cu bucurie reușita ac
tualei selecții din arta plas
tică ieșeană de azi.

Radu NEGRU

Malea este secretarul comitetului de partid, Florea Bereș adjunct cu problemele economice ; Dorel Malea elev la școala de maiștri, Florea Bereș profesor... îi unește — ajutîndu-i să se dăruie neobosit aceleiași cauze, să învingă în ciuda oricăror greutăți — calitatea de comunist.După tradiția comunistă, marile sărbători și evenimente sînt întîmpinate cu fapte de muncă. Acestea sînt tortele ce se-aprind spre a lumina un prezent ce . vine de departe și un viitor cu desfășurări ample. gîndit pentru un popor ce î$i merită bunăstarea si fericirea, fiindcă știe să și le cucerească. Cel de-al XII-lea Congres al comuniștilor români este' un congres al poporului. într-un moment de impresionant bilanț și de cutezătoare planuri de perspectivă. Putem spune azi că partidul comunist a știut să-și formeze oamenii, constructorii revoluționari, care să gîndească limpede și să înfăptuiască neabătut, în pofida multor neajunsuri, greutăți și vitregii, o societate nouă, a dreptății și demnității umane.
I
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Sosirea unor delegații de peste hotare
la Congresul al XII-lea al P.C.R.în Capitală continuă să sosească delegații ale unor partide comuniste și muncitorești, socialiste și progresiste, precum și ale unor mișcări de eliberare națională, care vor participa la lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Delegația Partidului Co
munist din Argentina, condusă de Geronimo Arnedo Alvarez secretar general al partidului ; delegația 
Partidului Comunist din O- landa condusă de Jo°P ijisberg, membru al Comitetului Executiv al c.c. ai partidului; delegația 
Partidului Comunist din Uru
guay, condusă de Enrique Rodri-guez, membru al Comitetului Executiv ai c.c. ai partidului; delegația 
Partidului Comunist Irakian,condusă de Thabit Habib Al-Ani, membru al Biroului Politic al C.C. al 
partidului; delegația Partidu
lui Comunist din Chile, con"

Manifestări cultural-educative 
în cinstea CongresuluiComitetul municipal Vaslui al P.C.R. a organizat simpozionul „Realizări și perspective privind dezvoltarea economico-socială a municipiului și județului Vaslui in lumina proiectului de Directive ale Congresului al XII-lea al partidului". Cu acest prilej, a fost vernisată expoziția de carte sub genericul „Din gindirea social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu". A avut loc spectacdlul omagial „Sub steagul gloriosului parti i“, dedicat celui de-al XII-lea Congres al partidului, la reușita căruia și-au dat concursul artiști amatori de la orașe și sate, laureat» ai ediției a Il-a a Festivalului național „Cîntarea României", precum și actori ai teatrului „Victor Ion Popa" din Bîrlad. (Crăciun Lăluci).

★„Gindirea social-politică a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — călăuză vie în munca de edificare a societății socialiste Multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism" a constituit genericul expozițiilor de carte socială și politică deschise la cluburile și bibliotecile din orașul și județul Brașov.
★„Săptămîna culturii și artei mar-"’ ghitene" a debutat cu simpozionul „Marghita — orizont ’85“, urmat de spectacolul muzical-poetic „Cîntare pentru oamenii de azi". Pe temele „Dezvoltarea economico-socială a României în perioada 1981—1985", „Factori economici și sociali ai mutației forței de muncă", „Contribuția femeilor la dezvoltarea orașului Marghita" au loc dezbateri, expuneri cu mesaj politico-educativ prezentate de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, de specialiști de la Muzeul Țării Crișurilor și cadre de la Institutul de învățămînt superior din Oradea. (Alexandru Peti).
★La Casa de cultură a sindicatelor din Buzău s-au desfășurat lucrările simpozionului cu tema „Valoarea t șoretică și practică a prqiectelor icumentelor Congresului al XII-lea al partidului, ilustrare vie a aplicării creatoare a materialismului dialectic și istoric la condițiile specifice țării noastre".*Simpozionul itinerant intitulat „Dezvoltarea economică și socială a județului Constanța, a întregii noastre țări in lumina Programelor-di- rectivă ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării congresului" a suscitat interesul a mii de oameni ai muncii de la Șantierul naval, Platforma petrochimică, portul din Constanța, precum și din localitățile Mangalia, Medgidia, Eforie, Negru Vodă, Cernavoda și altele. 

dusă de Volodea Teitelboim, membru al Comisiei Politice7 a partidului ; 
delegația -Partidului Comu
nist Sanmarinez, condusă de Renzi Giuseppe, membru al Direcțiunii partidului, președintele Comisiei de control; delegația Par
tidului Socialist din Chile, condusă de Clodomiro Almeyda, secretar general al partidului ; dele
gația Partidului Muncito
resc Unit-M.A.P.A.M. din Js-rael condus^ de Melr Talmi, secretar general al partidului ; delega
ția .Partidului Socialist din 
Uruguay condusă de curios piriz Mac Coli, membru al C.C. al parti- 
duiui; delegația Partidului 
Congresul Național al Po
porului din Guyana, condusă de Hugh Desmond Hoyte, al Comitetului Administrativ și Comitetului Executiv Central, consi-membrual

In sala Teatrului liric din municipiul Galați, în prezența a numeroși oameni ai muncii din cadrul întreprinderilor și instituțiilor gălățene, a avut loc vineri spectacolul omagial „Partidul, patria, conducătorul", ce s-a constituit prin bogatul său conținut patriotic și revoluționar intr-un vibrant imn de slavă inchinat partidului și patriei noastre înfloritoare.
★„Imn marelui congres", sub acest generic a avut Ioc, vineri, la Timișoara un spectacol muzical-literar- coregrafic, susținut de artiști profesioniști și ansambluri ale elevilor, pionierilor și șoimilor patriei din localitate. Tot în cinstea forumului comuniștilor români, formațiile artistice studențești ale centrului universitar Timișoara au prezentat spectacolul festiv „Ofrandă tinereții noastre", iar Teatrul maghiar de stat din localitate — recitalul de poezie patriotică, intitulat „Glasul epocii noastre".
★Ample și bogate manifestări se desfășoară în aceste zile și în așezările sucevene. La Casa de cultură din Fălticeni, formațiile reunite ale artiștilor amatori de la principalele întreprinderi industriale din oraș au prezentat spectacolul omagial „Semnături de dragoste pentru partid .și patrie", iar la Suceava un numeros public a urmărit montajul literar- muzical „Din inimă te cint, partid iubit".
★Sub genericul „Mulțumim din inimă partidului", vineri după-amia- ză, la Sala polivalentă din municipiul Brăila a avut loc un spectacol omagial dedicat marelui forum al comuniștilor — Congresul al XII-lea al partidului.
★în seria manifestărilor \cinemato- grafice menite să marcheze Congresul al XII-lea al partidului s-a înscris, vineri, în Capitală, premiera unui nou - film artistic românesc — „Omul care ne trebuie" — realizat de Manole Marcus, după un scenariu semnat de Ion Băieșu. Creație a Casei de filme nr. 4, lung-metrajul este inspirat din actualitatea socialistă a țării, aducind în prim-plan chipul omului nou, al comunistului. Premiera a avut loc la cinematograful „Scala".Aceeași casă de filme a organizat vineri, la cinematograful „Patria", o întîlnire a spectatorilor cu realizatori ai lung-metrajului „Ora zero" (regia Nicolae Corjos, scenariul Coman Sova), o altă peliculă de actualitate înscrisă printre premiere românești ale anului. 

lier general al partidului, ministrul dezvoltării economice ; delegația 
Partidului Avangarda Revo
luției Malgașe, condusă de Ru* * phin Georges, membru al Biroului Politic, ministrul informațiilor și animației ideologice ; delegația 
Partidului Socialist Sanmari- condusă de Alvaro Faetanini, membru al Direcțiunii partidului ; 
delegația Mișcării de Stînga 
Revoluționare — M.I.R. din 
Chile, condusă de Gladys Diaz, 
membru al c.c. ai m.i.r. ; repre
zentantul revistei „Proble
mele păcii și socialismului", Kllmczak Weslaw.

a Teatrul Național București (sala 
mică) : Moartea ultimului golan 
— 15, A treia țeapă —- 20, (sala 
Atelier) : Fata din Andros —15,30, 
Trei pe o bancă — 19,30.
• Opera Română : Tosca — 19. 
A Teatrul de operetă : Văduva 
veselă — 19,30.

★La sosire, oaspeții au fost salutați de tovarășii Iosif Banc și Virgil Cazacii, membri ai Comitetului Politic Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., Dumitru Popa și Ilie Rădulescu, secretari ai C.C. al P.C.R., de alțl activiști de partid. •
Noi unități 

ale cooperației 
de consum în județul 

Bistrița-NăsăudIn ultimii ani, in județul Bis- trița-Năsăud rețeaua comercială, precum și cea de turism șl de alimentație publică, aparținînd cooperației de consum, au cunoscut un amplu proces de dezvoltare și modernizare. De cu- rînd, în centrul Năsăudului, la parter și primul etaj al blocurilor nou construite, au fost deschise mai multe unități moderne : „Lumea copiilor", magazine cu articole cultural-sportive, mercerie-parfumerie, o alimentară cu autoservire, „Pîine și lactate", precum și un restaurant și un bar de zi. Și la Prundu Bîrgăului, pe șoseaua națională Bistrlța-Vatra Dornei, â fost inaugurat, recent, un elegant hotel denumit „HENIU" după numele muntelui aflat în apropierea localității. Unitatea oferă 60 locuri de cazare confortabile, cu încălzire centrală, dușuri in fiecare cameră. Hotelul dispune, de asemenea, de un restaurant spațios cu terasă, un bar de zi și o cofetărie.

Patria noastră și a urmașilor 
urmașilor noștri

5 5

(Urmare din pag. I)vor cînta în balade — această gură de rai.Parcă nimbul de azi al țării îl vedea Băl- cescu atunci cind rostea : „Fu vizarea, iubită a voivozilor noștri cei viteji, a tuturor bărbaților noștri cei mari, care întrupară în sine individualitatea și cugetarea poporului, spre a o manifesta lumii. Pentru dînsa ei trăiră, munciră, suferită și muriră". Această visare a voievozilor noștri ne-a făcut să fim statornici în nestatornicie, ca la adăpostul statorniciei noastre alții temple să poată dura. Noi, astăzi, cu adîncă încredere în partid și în țară, ne-am înălțat templul

cel mai de preț, cel mai durabil, care va crește și mai mult în strălucire spre continua admirație a popoarelor lumii, sub conducerea bărbatului înțelept, făurar de legi și datini, desprins parcă din frescele voievodale, izvoditor de fresce viitoare. Ii fu dat neamului acestuia să-și nască prin împrejurările cele mal dramatice, întotdeauna, bărbații care au știut să-i prefacă fapta In gest Istoric și etern. Așa fu Burebis- ta, așa Ștefan și Mihai, Tudor și Iancu. Așa e conducătorul partidului și statului nostru. Prin bărbați ca Nicolae Ceaușescu, un popor își dovedește virtuțile sale de nemurire, de

CronicaDelegația Partidului Comunist Chinez, condusă de tovarășul Ulanhu, membru al Biroului Politic al C.C. al partidului, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari, prezentă în țara noastră pentru a participa la lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, a depus, vineri dimineața, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.Au participat tovarășii Ion Avram, membru al C.C. al P.C.R., ministrul industriei construcțiilor de mașini, Florea Dumitrescu, membru al C.C. al P.C.R., ambasadorul României la Beijing, Dumitru Turcuș. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Gheor- ghe Preda, vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București.Au fost prezenți Chen Shuliang, ambasadorul Republicii Populare
t V

PROGRAMUL 1

8,30 Teleșcoală • Partidului — omagiul 
nostru fierbinte • Vă dăm legă
tura cu școala. Uzina și școala

9,35 Curs de limba germană
9,53 Curs de limba spaniolă

10.15 Șoimii patriei
10.25 Roman foileton : Cel din Mogador. 

Reluarea episodului 9
11,20 Film artistic : „Drumuri ta cum

pănă"
12.35 Cîntec mtadru-n țară auzi — cln- 

tece și dansuri populare
13,00 De la A la... infinit. In totîmpi- 

narea Congresului al XII-lea al 
partidului, reportaje, interviuri, 
transmisii muzică, poezie.

17.50 Clubul tineretului
18.35 Săptămîna politică
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.25 Bilanț rodnic ta Întrecerea socia

listă
13,40 La zi ta agricultură
19.50 Reportaj de scriitor. Cinci ani de 

Împliniri — cinci destine umane. 
Consemnări de loan Grigorescu

20.15 Omagiu. Versuri, cîntece, noi crea
ții șl manifestări dedicate Con
gresului al XII-lea al P.C.R.

De la TAROMRăspunzind unor propuneri ale oamenilor muncii, începînd de la 15 noiembrie, cetățenii din municipiul Alba Iulia și împrejurimi își pot procura bilete de călătorie pe ruta aeriană Sibiu — București și retur de la agenția O.J.T. din localitate, cu sedipl în strada 1 Mai nr. 22.
LOTO

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

DIN 16 NOIEMBRIE 1979EXTRAGEREA I : 33 60 1 63 85 39 41 42 28.EXTRAGEREA A II-a : 57 19 22 64 38 73 20 51 6.

eternitate a lui demnă în fața istoriei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu face parte din spiritualitatea a- cestui popor firesc și necesar, ca unul din semnele majore de a ne recunoaște în relieful sufletului nostru, așa cum geografia pămîntului românesc o recunoaștem după Car- pați și după Dunăre.întreg acest relief al patriei tresaltă cind poporul îl propune să fie rteales în fruntea partidului. Națiunea noastră socialistă știe cu claritate că astfel, prin acest Istoric act, asigură dulcei Românii, țării noastre de dor și de glorii, la trecutu-i mare, mare viitor.

zileiChineze la București, membri ai ambasadei.
★Vineri a fost semnat la București un aide-memoire între Republica Socialistă România și Republica Peru, care prevede, printre altele, extinderea cooperării bilaterale în domeniile construcției de utilaje pentru transportul feroviar și urban, de tractoare, de utilaje pentru forajul și extracția petrolieră. Sînt consemnate, de asemenea, măsuri vizînd mărirea volumului’ și diversificarea producției societății mixte româno-peruane, cu sediul la Lima, profilată pe fabricația de mașini-unelte.Documentul a fost .semnat de Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, și de Jorge Du Bois Gervasi, ministrul industriei, comerțului, integrării și turismului.A fost prezent Roger Eloy Loayza Saavedra, ambasadorul Republicii Peru la București. (Agerpres)

80.50 Film serial : Dallas — Compania 
petrolieră Ewlng. Episodul 13

21.40 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19,25 Bilanț rodnic ta întrecerea socia

listă
19.40 La zi ta agricultură
19.50 Romanțe
20,10 Reportaj pe glob. R.P. Polonă — 

Secvențe autumnale
20,30 Viața muzicală a Capitalei
21,20 Reportaj TV : ,,O familie dintr-o... 

mare familie". Reportaj de A. 
Buhoiu

21.40 Telejurnal
22,00 închiderea programului

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: Mîine, în ultimul meci oficial 
al sezonului, România - CipruDuminică, de la ora 14, pe stadionul Dinamo din Capitală, echipa reprezentativă a României va susține ultimul meci oficial al sezonului, meci în campionatul european interțări, a- vînd drept adversară echipa Ciprului. . Cei 17 jucători selecționați pentru această partidă sint : Cristian, Bucu — Tiiihoi, Sameș, Nicolae, Munteanu, M. Zamfir — Boliini, Beldeanu, Mul- țescu. Bălăci, Augustin — Crișan, Cămătaru, M. Răducanu, Cîrțu și Terheș (fotbaliștii ale căror nume sînt subliniate vor alcătui probabil formația ce va începe jocul). Lipsesc din lot, fiind indisponibili din motive diferite, Ștefănescu, Dinu și Koller. Dintre cei 17 jucători, cei mai mulți aparțin clubului Universitatea Craiova (6), iar cite doi jucători dau lotului cluburile F.C. Argeș, Dinamo și Steaua.
În cite va• Vineri, în Sala sporturilor dinBrașov s-a disputat’ meciul restanță dintre echipele U.R.S.S. și Bulgariei din cadrul competiției internaționale feminine de handbal „Trofeul Car- pați". Jocul s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 15—15 (8—11).Astăzi, de la. ora 16,30 sint programate următoarele întilniri : România (B) U.R.StS,. Polonia — Bulgaria și România (A) — R.D. Germană.• La Sofia, in cea de-a. doua gală a competiției internaționale de box „Dinamoviada", pugilistul român Si- mion Cuțov (categoria ușoară) l-a învins prin K.O. tehnic, în fundul II, pe Ghenadi Bucinev (Dinamo Moscova).In limitele categoriei semigrea, Ion Joița a dispus la puncte de Ondrej Pustaj (Ruda Hvezda Praga), iar la categoria grea, Teodor Pir joi a cîști- gat, tot la puncte, meciul susținut cu boxerul sovietic Viktor Terescenko. /• Selecționata Poloniei a obținut ,a treia' victorie consecutivă in competiția internațională masculină de handbal care se desfășoară in mai multe orașe din Suedia, cîștigînd cu scorul de 19—18 (11—9) meciul susținut cu reprezentativa, țării-gazdă. Golgeterul formației poloneze' a fost Kaluszihski, autorul a 5 puncte.

„ROMÂNIA - FILM" prezintă ;„O/WUl CARE A/E TREBUIE"

O producție a Casei de filme „Numârul Patru"

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN ISRAELîn numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm, cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comunist din Israel, cordiale felicitări și cele mai bune urări de succes in activitatea pe care o consacrați promovării șl apărării intereselor fundamentale legitime ale oamenilor muncii, ale întregului popor, înfăptuirii idealurilor democrației, progresului social, prosperității, păcii și înțelegerii internaționale.Aniversarea acestui eveniment din istoria partidului dumneavoastră are loc în condițiile unor profunde prefaceri revoluționare, naționale și sociale, a unor schimbări rapide în raportul de forțe pe arena mondială, care evidențiază cu putere hotărîr.ea popoarelor de a pune capăt politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, de a trăi libere și independente, intr-un climat de pace și securitate, de a fi deplin stăpîne pe resursele naționale, de a-și hotărî destinul fără nici un amestec din afară, de a întări unitatea și solidaritatea tuturor forțelor democratice, progresiste, în lupta împotriva folosirii forței și amenințării cu forța, pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase numai pe calea tratativelor.în acest spirit, considerăm că trebuie soluționată și situația complexă din Orientul Mijlociu, acționîndu-se, în continuare, pentru o soluționare globală, justă și durabilă, care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile ocupate în 1967, la rezolvarea problemelor poporului palestinian, inclusiv a dreptului său la autodeterminare și creare a unui stat propriu, independent, la asigurarea suveranității și integrității tuturor statelor din zonă.Ne folosim de acest prilej pentru a exprima convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Israel vor cunoaște, pe mai departe, o evoluție ascendentă, în scopul fructificării reciproc avantajoase a raporturilor, pe diverse planuri, dintre cele două țări și popoare, al întăririi solidarității tuturor forțelor progresiste, antiimperialiste din întreaga lume, al triumfului idealurilor păcii și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 noiembrie. în țară : Vreme re
lativ călduroasă cu cerul variabil. Vor 
cădea ploi de scurtă durată, mai frec

Lotul cipriot, compus, de asemenea, din 17 jucători, dintre care cel mai cunoscut este înaintașul Kaiafas, se află de joi în Capitală. Echipa Ciprului jucase miercurea trecută un meci în campionatul european în compania formației Iugoslaviei, de care fusese învinsă cu 5—0 (1—0).
★După cum s-a mai anunțat, duminică dimineața pe stadionul Republicii se va juca derbiul seriei a II-a din divizia B, între Rapid și Progresul Vulcan, formații în rîndurile cărora vor fi prezenți cîțiva fotbaliști bine- cunoscuți, cum sînt Manea, Grosu, Șumulanschi, Ion Ion, Mateescu, Sandu Gabriel, Dragu, Marica sau Al. Moldovan.Meciul va Începe la ora 11 și va fi arbitrat de Ion Igna din Timișoara.

r î n d u r iEchipa R.D. Germane a Întrecut cu scorul de 16—14 (9—7) selecționata R.F. Germania, deținătoarea titlului mondial, avîndu-1 ca principal realizator pe Kruger, care a înscris 7 goluri.Alte rezultate: U.R.S.S. — Iugoslavia 27—17 (13—10); Ungaria — Danemarca 20—15 (12—10).® După desfășurarea figurilor impuse, în proba feminină individuală din cadrul concursului Internațional de patinaj artistic de la Berlin conduce campioana europeană Anett Poetzsch (R.D. Germană), cu 24,80 puncte, urmată de Sonja Stanek (Austria) — 23,04 puncte și Corinna Tanski (R.F. Germania) — 22,08puncte.In proba masculină, pe primul loc al clasamentului se află Jan Hoffmann (R.D. Germană).• Partidele disputate în penultima zi a turneului internațional feminin de handbal de la, Utrecht (Olanda) s-au încheiat cu următoarele rezultate: Ungaria — Polonia (B) 24—15 (9—8); Cehoslovacia — Olanda 17—10 (11-8).• Turneul internațional de șah de la Tilburg (Olanda) a fost cîștigat de campionul mondial Anatoli Karpov (U.R.S.S.), care a totalizat 7,5 puncte din 11 posibile. 

vente în Banat, Crlșana, Transilvania, 
Maramureș și nordul Moldovei. In rest, 
ploaie izolată. Vînt moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 2 și plus 8 grade; iar cele ma
xime vor oscila între 4 și 14 grade, lo
cal mai ridicate. Dimineața, ceață. în 
București : Vreme relativ călduroasă, 
cu cerul variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vînt moderat. Tempe
ratura ușor variabilă.

Gîndim, investigăm 
pentru prezentul socialist (Urmare din pag. I)logiei. Ingineria genetică va fi în măsură, intr-un viitor foarte apropiat, să imprime științei eredității un impuls pe care nici cei mai mari vizionari nu l-au prevăzut. Operind la nivelul acizilor nucleici din cromozomi, această nouă metodă de studiu în biologie deschide un cimp u- riaș de posibilități mutagene, unele dintre acestea cu urmări neprevăzute pentru omenire.In sfîrșit, cercetări fundamentale de anvergură sint de așteptat la frontiera dintre biologie și celelalte ramuri ale științelor — biomate- matica, biofizica, biochimia etc.Este evident că sfîrșitul de secol se găsește în etapa în care imensa acumulare cantitativă de fapte va conduce la saltul calitativ și că în special fizica, cea mai fundamentală și atotcuprinzătoare dintre științe, va afecta profund, prin cuceririle sale, întreaga dezvoltare a chimiei și biologiei, a științelor în general. Deși acest proces de penetrație a științei în natură va răpi, cum spun poeții, din frumusețea stelelor, el va oferi omului, în compensație, puteri de nebănuit, iar filozofiei dovezile de care mai are nevoie pentru înțelegerea deplină a lumii.Știința românească, ale cărei începuturi sînt de, dată, mul recentă, consolidată în anii socialismului, dispune de minți luminate, de forțe șl mijloace spre a se alinia marilor școli științifice ale lumii și contribui cu impulsuri proprii la progresul societății.Programul-directivă de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică — statut de viitor al științei românești — supus dezbaterii celui de-al XII-lea Congres al P.C.R., conține toate elementele care încurajează un avmt fără precedent al creației, accelerează opera de edificare a noii orinduiri și răspunde idealurilor noastre de promovare a noului, a adevărului și valorilor umane. Găsim în acest program întreaga problematică cu care se confruntă știința pe plan mondial și îndemnurile de a ne uni forțele, de a ne dărui cu pasiune, cutezanță și patriotism inteligența și experiența, eforturile de care sintem capabili marelui front de înaintare a poporului român către tot mai înalte culmi ale culturii și civilizației.

cinema
• Omul care ne trebuie : SCALA
— 15; 17,30;' 20.
a Ecatcrina Teodoroiu : PATRIA
— 14,30; 17; 19,30.
• Speranța : CAPITOL — 15,30;
17,45; 20.
• Caddie : FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 30,15.
• Columna : BUCUREȘTI — 15,30; 
18.45.
• Pe aripile vuitului : LUCEAFĂ
RUL — 14.30; 18,30.
• Ora zero : LIRA — 16; 18; 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.
• Drumuri în cumpănă : CEN
TRAL — 15; 17,15; 19,30.
• Pălărie tare și nas de cartof
— 9; 11; 13; 15,15, Porțile albastre 
ale orașului — 18; 20 : DOINA.

• Filip cel bun : TIMPURI NOI
— 15; 17,15; 19,30.
• Vis de dragoste : FEROVIAR
— 9; 12; 15",30; 19.
• Adio, dar rămîn cu tine s EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
a Doctorul Bethune : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15, 
MUNCA — 15,30; 17,45; 20.
• Luca cel sărac : BUZEȘTI — 
15.30; 17,45; 20. AURORA — 9; 
11,15: 13.30; 15.45; 18; 20.
A Nick Carter superdetectiv : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
A Teatrul cel mare : BUCEGI — 
16; 18; 20.
A Severino : DRUMUL SĂRII — 
16 ; 18 ; 20.
A, Jachetele galbene î FEREN
TARI — 15,30 ; 17,30 ; 19,30, FLA
CĂRA — 15.30; 17.45; 20.
A Ulzana, căpetenia apașilor î 
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Ultima frontieră a morțil : 
PACEA — 16; 18; 20, VIITORUL — 
15,30: 17.45; 20.
• Vlad Țepeș : MELODIA — 9; 
12; 15,30: 19. a
A Cineva ca tine : FLOREASCA
— 9; Jl; 13; 15,30; 17,45; 20.

• Acolo unde nu zboară pes
cărușii : GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
A Uraganul vine de la Navarone; 
VOLGA — 9; 11,30; 14; 16.45; 19,30, 
MIORIȚA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19. 
A Găină sau vultur : POPULAR 
— 15,30; 17,30; 19 30.
• Lovitură pe la spate : COS
MOS — 15,30; 17,30; 19,30.
A Frați de cruce ; TOMIS — 9; 
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15.
A 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 „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
O scrisoare pierdută — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Tineri căsăto
riți caută cameră — 19,30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor —
19.30.
A Teatrul Foarte Mic (bd. Repu
blicii) : O parte dintr-o pasăre —
19.30
• Teatrul de comedie : N-am timp 
— 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Timon din Atena — 19,30, 
(sala Studio) : Jocul — 19.
A Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Dragoste periculoasă —
19.30. (sala Giulești) : Omul care 
a văzut moartea — 19,30.
a Teatrul evreiesc de stat : Lozul 

’ cel mare — 18.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De Ia Cără
buș la Savoy ! — 19,30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce risul —
19.30.
• Teatrul ,,Ion Vasilescu" : Pia
tră la rinichi — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Cine 
se teme de crocodil ? —- 17.
• Circul București : Vivat circul ! 
(premieră) — 19,30.

Imaginea : Alexandru David. Costume : Florentina Ileana Mirea. Decoruri : Mihai lo- 
nescu. Sunet: ing. Suru Bujor. Montaj : Adriana Ionescu. Muzica: George Grigoriu. Sce
nariul : Ion Băieșu. Un film de Manole Marcus. în distribuție : Iiarion Ciobanu, Jeana 
Gorea, Catrinel Dumitrescu, Jean Constantin, Octavian Cotescu. Film realizat în stu

diourile Centrului de producție cinematograiică „București"

• VEȘMINTE... MO
DULATE. De acum înainte hainele vor crește odată cu copilul, afirmă francezul Jean- Pierre Soimaud, specialist în confecțiile pentru copii. El a realizat așa-numitele „veșminte modulate" care pot fi folosite cel puțin 2—3 ani în condițiile unei creșteri normale a copilului respectiv. Cusăturile vor fi reduse la minimum, în schimb vor fi folosite pe larg capsele, bretelele și centurile cu lungime variabilă și alte asemenea „trucuri" cunoscute, dealtfel, de mai multă vreme croitorilor, care vor permite extinderea in lungime și lărgime a hainelor purtate de copii. în luna februarie a anului viitor va fi organizat la Paris un salon al „mo

delelor evolutive de îmbrăcăminte pentru copii".
• PENTRU PREDA

REA DINAMICĂ A CHI
MIEI. Scrierea pe tablă cu ajutorul cretei a diferite formule chimice de către profesori și elevi poate fi înlocuită prin folosirea unor simboluri magnetice suple ce aderă pe o tablă verticală, prin intermediul acestora putindu-se exprima cele mai diferite reacții chimice. Acest no'i sistem — „Chemaid" — produs de o firmă olandeză este alcătuit din simbolurile diferitelor elemente, din semnele „plus" și „minus", din săgeți indicînd sensul reacțiilor ș.a. Simbolurile fiind ușor de minuit, dispunerea lor poate fi modificată rapid,

permițind astfel predarea mai dinamică a unui mare număr de noțiuni fundamentale pentru chimie: formule, structuri moleculare și cristaline, mecanismul reacțiilor etc.
© PETROL SINTETIC. O „premieră- mondială" în domeniul producției de petrol sintetic, construirea unei uzine de petrol sintetic produs pe bază de gaz natural și alcool metilic, a fost anunțată, de curînd, de guvernul neo-zeelandezi Uzina urmează să fie inaugurată în 1985, producția ei anuală de 530 000 de tone urmînd să asigure Noii Zeelande o autonomie sporită în 

materie de carburanți. Un baril de petrol sintetic produs in a- ceastă uzină va reveni la 23 de dolari neo-zeelandezi.
0 RACHETĂ ANTI- 

GRiNDINĂ. Specialiști iugoslavi din orașul Titograd au pus la punct un nou tip de rachetă antigrindină, a cărei eficacitate o plasează printre cele mai bune instrumente de acest fel — informează agenția Ta- niug. Racheta, care poartă denumirea de TG-10. poate fi lansată' pină la inălțimea de 10 000 metri, avînd posibilitatea de a neutraliza norii din zonele reci 

unde se formează grindina. Racheta prezintă, de asemenea, a- vantajul că se manipulează foarte simplu, fără instalații complicate, ceea ce-i conferă o largă utilitate.
© „ECUSON" INGE

NIOS. în întreprinderile industriale în care se lucrează cu produse toxice este indispensabilă controlarea în permanență a calității aerului inH&lat de către personal. La panoplia dispozitivelor existente, o firmă franceză a adăugat un nou sistem deosebit de practic. Este vorba de un „ecuson" agățat de gulerul salopetelor sau al halatelor de lucru. Aceste „ecusoane" prelevează eșantioane de aer din zona in care lucrează respectiva 

persoană. Ele sint alcătuite fie dintr-o folie de plastic perforat, înăuntrul căreia se află cărbune activat care absoarbe vaporii toxici, ce sînt apoi analizați după tehnicile clasice, fie din microcapsule conținind produși chimici ce absorb vaporii; după un timp, capsulele sînt rupte și prtfdusele chimice conținute se amestecă, intensitatea culorii obținute indicînd cantitatea gazului absorbit.
© REMEDIU ÎMPO

TRIVA TOXICOMANIEI. Un medicament susceptibil să ajute pe toxicomani să renunțe Ia consumul de droguri, fără a suferi de obișnuita senzație de privațiune — adesea insuporta

bilă — încercată de obicei in astfel de tratamente, este experimentat deja de un an cu succes la Paris, anunță publicația „Le Quotidien du medecin". Este vorba de „cîononidină", un medicament folosit și pentru tratarea unor forme de hipertensiune arterială. Departe de_a considera că acesta este un medicament „miraculos", care rezolvă toate problemele și previne recidivele, specialiștii consideră că în ultimă instanță toxicomania este o boală socială, a- devăratele remedii fiind, ca atare, și ele tot de ordin social. Oricum, noul medicament, prin faptul că oferă un tratament mai eficace, este menit să încurajeze drogații în a lua hotărîrea de a renunța la cumplitul viciu.



„Obiectivele propuse de partid 
privind viitorul României salutate și aprobate 

de întregul popor"
ln numeroase țări ale lumii continuă să se desfășoare manifestări de

dicate celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, eveni
ment de importantă istorică in viata poporului și a patriei noastre. Spatii 
ample consacră Congresului comuniștilor români, relevind ampla rezo
nanță internațională a acestui eveniment, mijloacele de informare in masă 
— ziare, posturi de radio si televiziune, agenții de presă.

La BEIJING, la Ambasada României în R.P. Chineză, a avut loc un cocteil urmat de film. Au luat parte Ji Pengfei, membru al C.C. al P.C. Chinez, șeful Secției Relații Externe a C.C. al P.C.C., vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, alte persoane oficiale, un numeros public.Ji Pengfei a subliniat importanța deosebită a Congresului al XII-lea al P.C.R. și a urat succes deplin lucrărilor marelui'forum al comuniștilor români. Vicepremierul chinez și însărcinatul cu afaceri ad-interim al României au toastat în sănătatea tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Hua Guofeng, pentru dezvoltarea continuă a raporturilor frățești dintre P.C.R. și P.C. Chinez, pentru multiplicarea cooperării româno-chineze în toate domeniile.Prințul moștenitor al Japoniei, Akihito, și prințesa Michiko au vizitat expoziția românească de artă, deschisă la TOKIO în cadrul manifestărilor consacrate Congresului al XII-lea al P.C.R. Prințul moștenitor și prințesa au dat o înaltă apreciere exponatelor, subliniind că astfel de manifestări contribuie la o mai bună cunoaștere a potențialului cultural- artistic românesc în Japonia, la dezvoltarea raporturilor de prietenie dintre poporul român și poporul japonez.La Consulatul general al țării noastre din BRATISLAVA a fost organizată o expoziție de carte, la loc de frunte fiind prezentate operele tovarășului Nicolae Ceaușescu.La clubul internațional din HANOI, ambasadorul României în R.S. Vietnam a vorbit, în cadrul unei lntîl- niri cu activiști ai C.C. al P.C. din Vietnam, despre dezvoltarea econo- mico-socială a României în cincinalul 1981—1985 și orientările de perspectivă pînă în anul 1990, astfel cum sînt ele prefigurate de proiectul de Directive ale celui de-al XII-lea Congres al partidului.La RAWALPINDI, în Pakistan, a avut loc ceremonia lansării vo
lumului „România in ajunul celui 
de-al XII-lea Congres al P.C.R. 
— Realizări șl perspective". Publicată în limba urdu, în alese condiții grafice, în editura „Eastern Publishers", lucrarea prezintă o selecție din cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu. Sînt prezentate, de asemenea, preocupările actuale în construcția socialistă în România. Lucrarea are capitole sugestiv intitulate : „Rolul Partidului Comunist Român în sistemul politic al Republicii Socialiste România", „Politica P.C.R. în deplină concordanță cu cerințele de dezvoltare multilaterală a României, de pace și colaborare internațională", 

„Știința In noua etapă a dezvoltării țării".Pe copertă, în culori, sînt reproduse drapelul de stat al Republicii Socialiste România și steagul Partidului Comunist Român. Volumul prezintă, de asemenea, portretele tovarășului Nicolae Ceaușescu și al tovarășei Elena Ceaușescu, precum și alte fotografii. La ceremonie au luat cuvîn- tul Mohammad Ashraf, vicepreședintele Asociației de prietenie Paklstan- România — care a scris și cuvîntul introductiv al lucrării — șl Hameed
Manifestări și ample 
articole consacrate 

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

Asghar Mlnhaș, directorul editurii „Eastern Publishers", care s-au referit la conținutul lucrării, evoluția pozitivă a relațiilor de colaborare dintre România și Pakistan.La ambasadele noastre din RABAT, 
DELHI, BRUXELLES s-au desfășurat conferințe de presă în cursul cărora șefii misiunilor diplomatice românești au prezentat principalele linii de dezvoltare economico-socia- lă a României.în R.F. UNGARA, „Nepszabadsag", organul central al C.C. al P.M.S.U., informează despre pregătirile făcute tn România în vederea Începerii Congresului al XII-lea al P.C.R., despre încheierea conferințelor organizațiilor județene de partid, cit și despre conferința organizației municipale de partid București, la care a participat tovarășul Nicolae Ceaușescu.Săptămînalul de politică externă „Horizont", din R. D. GERMANA, publică un amplu articol sub titlul „Pregătiri în vederea celui de-al XII-lea Congres", în care se subliniază că „obiectivele și țelurile propuse de partid pentru un viitor fericit al poporului sînt salutate și aprobate de către toate clasele și păturile populației României. A- ceasla își găsește expresie și în telegramele adresate secretarului general al partidului, Nicolae Ceaușescu, in care oamenii muncii se angajează să acționeze cu toată energia pentru înfăptuirea sarcinilor viitoare".Cotidianul „Berliner Zeitung" publică, sub titlul „Perspectivele următorului plan cincinal — Economia României își propune țeluri mărețe", 

un articol cuprinzător în care subliniază că, în preajma celui de-al XII-lea Congres al P.C.R., poporul român face un bilanț pozitiv al realizărilor sale și reliefează mărețele sarcini de viitor.
„Congresul al XII-lea al P.C.R. — scrie revista „Politica Themata" 

(GRECIA) — capătă nu numai pen
tru români, dar și pentru cealaltă 
lume, și în special pentru popoarele 
balcanice, o deosebită importanță, 
prin seriozitatea problemelor care 
sînt incluse pe ordinea de zi, ca și 
prin hotăririle care vor fi luate". Revista greacă subliniază că „Con
gresul al XII-lea al P.C.R. va reafir
ma linia fermă de pace, prietenie și 
colaborare cu toate țările lumii, în
deosebi cu țările socialiste, pe baza 
respectării suveranității, independen
ței, integrității teritoriale și a drep
tului inalienabil al fiecărei țări de 
a-și stabili politica în- mod indepen
dent".Ziarul „II Messaggero" (ITALIA) a publicat un articol intitulat „Partidul Comunist Român în ajunul Congresului al XII-lea", în care sînt evidențiate principiile care stau lâ baza politicii externe a României, subliniindu-se concepția președintelui Nicolae Ceaușescu potrivit căreia „problemele care privesc soarta tuturor popoarelor trebuie să fie rez'olva- te cu participarea tuturor popoarelor și nu de o singură țară sau un grup de țări".Un amplu articol dedicat Congresului al XII-lea al P.C.R., în care se subliniază că „Republica Socialistă România se află în pragul unui mare eveniment — al XII-lea Congres al P.C.R.", a publicat cotidianul „Mar- dom", organul Partidului Tudeh din 
IRAN. Sub titlul „Marile succese ale 
unei orinduiri sociale juste", ziarul prezintă importantele realizări obținute de poporul român. „Succesele obținute de poporul muncitor român, sub conducerea P.C.R., pe calea dezvoltării sale multilaterale economico- sociale, se arată în articol, dovedesc că forța poporului este de neînvins și că pe bazele unei orîn- duiri sociale juste se poate înainta cu succes pe drumul dezvoltării sănătoase, al progresului social și bunăstării generale".în MOZAMBIC, ziarele „Noticlas*  
și „Noticias de Beira" publică știri referitoare la editarea în România a volumului „Sub semnul prieteniei româno-mozambicane".
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în „Revista familiei", din ISRAEL, 
a fost publicat articolul „România 
in plin progres economic și social", în care se arată, între altele, că „Documentele ce vor fi adoptate de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român pun un accent deosebit pe creșterea echilibrată a potențialului economic din toate județele României, printr-o mai bună îmbinare a criteriilor de eficiență economică cu cele de natură socială".(Agerpres)

O NOUĂ Șl IMPORTANTĂ INIȚIATIVĂ 
PREZENTATĂ DE ȚARA NOASTRĂ LA O.N.U.

Proiectul de rezoluție referitor la 
„înghețarea și reducerea bugetelor militare"NAȚIUNILE UNITE 16. — Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite : în conformitate cu poziția sa principială consecventă, în favoarea opririi cursei înarmărilor și a dezarmării și pe linia promovării și transpunerii în viață a programului concret de dezarmare aprobat de cel de-al XI-lea Congres al P.C.R. și avansat de țara noastră la O.N.U., România a inițiat și a prezentat oficial, la actuala sesiune a Adunării Generale, un proiect de rezoluție intitulat „ÎNGHEȚAREA ȘI REDUCE
REA BUGETELOR MILITARE". La proiectul de rezoluție sînt coautoare alte șapte state — Austria, Indonezia, Nigeria, Peru, Ruanda, Senegal și Suedia. Documentul a fost prezentat în Comitetul pentru probleme politice și de securitate al Adunării Generale.Luînd cuvîntul pentru introducerea acestui proiect de rezoluție, reprezentantul român, ambasadorul Teodor Marinescu, a arătat că proiectul urmărește să favorizeze începerea unui proces de înghețare și reducere a bugetelor militare, ținînd seama de propunerile formulate și de activitatea desfășurată pînă acum în acest domeniu și pornește de la aprecierea conținută în documentul final al sesiunii speciale potrivit căreia o reducere treptată a bugetelor militare pe o bază convenită reciproc

Încheierea Conferinței europene asupra 

mediului înconjurător
O importantă convenție semnată de statele participanteGENEVA 16 (Agerpres). — La Geneva s-au încheiat lucrările Conferinței europene asupra mediului înconjurător, care a adoptat Convenția și rezoluția asupra poluării aeriene ce depășește frontierele naționale pe distanțe mari și Declarația asupra tehnologiilor puțin poluante sau nepoluante, reutilizarea și reciclarea deșeurilor.Așa cum este cunoscut, propunerea organizării acestei conferințe a fost prezentată în 1975 de Uniunea Sovietică, ea înșcriindu-se în ansamblul propunerilor făcute de numeroase state europene — printre care și România — pentru transpunerea în viață a Actului final al Conferinței general-europene. Deschiderea spre semnare a textului convenției reprezintă astfel un succes, Ia a cărui realizare și-au adus contribuția toate statele participante. Acest eveniment constituie un exemplu al modului în care prevederile Actului final de la Helsinki pot fi transpuse în practica relațiilor dintre state și, în perspectiva reuniunii de la Madrid din 1980, un îndemn pentru adoptarea de măsuri practice-care să contribuie la dezvoltarea largă, pe multiple planuri, a cooperării dintre ele.Țara noastră și-a adus o contribuție activă la elaborarea și negocierea

— de exemplu in cifre absolute sau în procente, in special de către statele posesoare de arme nucleare și de alte state importante din punct de vedere militar — ar constitui o măsură care ar contribui la frînarea cursei înarmărilor și ar oferi posibilități de realocare a resurselor folosite în prezent în scopuri militare pentru dezvoltarea economică și socială, în special în folosul țărilor în curs de dezvoltare.
Acord privind dezvoltarea 

activității C.E.D.O. R. 
cu sediul la București

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres).
— La Palatul Națiunilor Unite din 
New York a fost semnat acordul 
privind continuarea pentru o nouă 
perioadă de patru ani și dezvoltarea 
activității ■ Centrului Demografic 
O.N.U.—România (C.E.D.O.R.), cu se
diul la București. Potrivit acordului, 
C.E.D.O.R. va asigura, in continuare, 
realizarea de programe de pregătire 
de cadre și de cercetare in proble
matica generală a populației si dez
voltării.

convenției pe această temă. în același timp. România a subliniat că factorul determinant pentru promovarea unei politici realiste în domeniul mediului îl constituie efortul național propriu al fiecărei țări, Salu- tînd măsurile care urmează a fi întreprinse în baza Convenției adoptate la conferință, delegația română a relevat necesitatea ca acțiunile respective să nu afecteze procesul dezvoltării economico-sociale a țărilor participante, în special a celor angajate pe calea creării și dezvoltării unei economii naționale moderne, bazată pe noile rezultate ale științei și tehnicii contemporane. Dimpotrivă, acțiunile de cooperare internațională trebuie să faciliteze accesul acestor țări la tehnologiile moderne, a căror utilizare ar avea rezultate favorabile pentru toți. Evidențiind succesul pe care semnarea convenției asupra poluării aeriene 11 reprezintă pentru transpunerea în viață a Actului final de la Helsinki, delegația română la lucrări a insistat asupra necesității ca acest pas concret în direcția întăririi cooperării dintre țările europene să fie urmat de măsuri practice și în alte domenii de importanță vitală pentru însăși existența continentului european, cum este cel al dezarmării.

MOSCOVA

Ședință festivă consacrată împlinirii 
a 35 de ani de Ia constituirea A.R.LU.S.MOSCOVA 16 — Corespondentul Agerpres, Mihai Coruț, transmite : Cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la constituirea Asociației române pentru legăturile de prietenie cu U.R.S.S. (A.R.L.U.S.), la 16 noiembrie, la Casa Prieteniei din Moscova, a avut loc o ședință lărgită a conducerii centrale a Asociației de prietenie sovieto-română (A.P.S.R.).V. I. Konotop, membru al C.C. al P.C.U.S., președintele conducerii centrale a A.P.S.R., a evocat în cuvîntul de deschidere relațiile tradiționale de prietenie dintre popoarele român și sovietice, contribuția adusă de asociațiile de prietenie din cele două țări la buna cunoaștere a realizărilor' în construcția noii vieți. Vorbitorul a adresat, totodată, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii români urări de noi succese în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, în îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor ce vor fi stabilite de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român.A luat, apoi, cuvîntul A. P. Usa- clov, adjunct al ministrului învăță- mîntului superior și mediu de specialitate al R.S.F.S.R., vicepreședinte al conducerii centrale a A.P.S.R.

CORUL DE CAMERA „MADRIGAL", care a efectuat un turneu In 
Luxemburg, a fost primit de către Pierre Werner, președintele guvernului 
luxemburghez, care și-a exprimat satisfacția pentru prezenta in Luxemburg 
a unui ansamblu de un asemenea nivel artistic.

RETROCEDAREA CĂTRE EGIPT A UNEI NOI PORȚIUNI DE TE
RITORIU DIN SINAI. După 12 ani 
de ocupație. Israelul a retrocedat 
Egiptului, in cadrul unei scurte ce
remonii, un teritoriu cu o suprafață 
de 1 500 kmp, care cuprinde Muntele 
Slnai și minăstirea St. Ecaterina. 
Aceasta este cea de-a cincea etapă a retragerii trupelor israeliene din 
Slnai, pe baza tratatului de pace.

PUTERNICA DEMONSTRAȚIE LA AMSTERDAM. Mii de olandezi au 
demonstrat cu torțe joi seara pe străzile orașului Amsterdam In semn de 
protest împotriva planurilor N.A.T.O. privind dislocarea de noi rachete nu
cleare pe teritoriul Olandei și al altor țări vest-europene.

DIZOLVAREA PRINCIPALEI 
CENTRALE SINDICALE DIN AR
GENTINA. După cum informează agențiile Reuter șl France Presse, guvernul militar argentinian a ho- tărît dizolvarea Confederației Generale a Muncii (C.G.T.) — principala centrală sindicală din Argentina — și a interzis sindicatelor orice activitate politică.

Vorbitorul a relevat dezvoltarea ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre U.R.S.S. și România și a arătat că întărirea legăturilor de colaborare tovărășească dintre P.C.U.S. și P.C.R., întilnirile și convorbirile dintre tovarășii L. I. Brej- nev și Nicolae Ceaușescu constituie factorul cel mai important în determinarea cursului constructiv al acestor relații.în cuvîntul său, Ion Mielciolu, însărcinatul cu afaceri a.i. al țării noastre in Uniunea Sovietică, a subliniat atenția deosebită acordată de Partidul Comunist Român dezvoltării continue a relațiilor de prietenie și colaborare româno-sovietice, amplificării acestor raporturi în perspectivă.
★Cu același prilej, la Ambasada română din Moscova a avut loc o in- tîlnire prietenească, la care au participat V. I. Konotop, activiști ai C.C. al P.C.U.S., adjuncți de miniștri, funcționari superiori ai M.A.E. al U.R.S.S., vicepreședinți ai Prezidiului Uniunii asociațiilor sovietice de prietenie și relații culturale cu străinătatea și ai conducerii centrale a A.P(S.R., activiști ai asociației, oameni de știință și cultură, ziariști.

n
CERERI DE ANULARE A DECI

ZIEI AUTORITĂȚILOR ISRA-- 
LIENE. Comitetul politic special; al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat — cu 85 de voturi pentru, unul contra (Israel) și 21 de abțineri — o rezoluție care cere autorităților israeliene să anuleze decizia de expulzare adoptată Împotriva lui Bassam Al Shakaa, primarul orașului Nablus din Cisiordania.

ÎN CADRUL CONFERINȚEI IN | 
PROBLEMA RHODESIANĂ, de Ia 
Londra, ministrul de externe bri- ' 
tanic, lordul Carrington, a prezen
tat un proiect, care preconizează, 
în esență, decretarea Încetării focu
lui într-o perioadă de 10 zile de la 
încheierea conferinței șl punerea i 
forțelor armate ale celor două părți 
sub controlul guvernatorului brita- 1 
nic. ,

Dezvoltarea ampla a colaborării P. C. R. cu partidele comuniste
și muncitorești, cu tonte forțele înaintate ale contemporaneității

„Considerăm că solidaritatea, colaborarea, unitatea miș
cării comuniste și muncitorești trebuie să se bazeze pe respec
tarea independenței fiecărui partid, excluzînd orice amestec în 
treburile altor partide. O astfel de unitate de tip nou va fi, fără 
îndoială, superioară din toate punctele de vedere, asigurînd 
deplina solidaritate în lupta pentru progres social, pentru secu
ritate și pace în Europa și în lume".

NICOLAE CEAUȘESCUAcționînd in spiritul tradițiilor •ale internaționaliste, transpunind cu neabătută consecvență în viață orientările Congresului al XI-lea, Partidul Comunist Român dezvoltă relații largi cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social-democrate, cu partidele de guvernămînt din țările in curs de dezvoltare și mișcările de eliberare națională, cu alte partide și organizații de diferite orientări.La temelia relațiilor cu toate partidele și formațiunile politice, partidul nostru situează în mod consecvent principiile egalității in drepturi,

autonomiei, stimei șl respectului reciproc, dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară, potrivit condițiilor concrete din propria țară. In lumina propriei sale experiențe, ca partid care întreține relații bune cu toate celelalte partide comuniste, cu numeroase alte formații social-politice, Partidul Comunist Român subliniază că promovarea consecventă a acestor principii, eliminarea oricăror tendințe de încălcare a lor reprezintă cheia de boltă a realizării unei unități de tip nou în mișcarea comunistă și mun

citorească internațională, a întăririi continue a solidarității cu toate forțele democratice și progresiste.O contribuție hotăritoare la dezvoltarea largă, continuă a relațiilor internaționale ale Partidului Comunist Român au avut și în perioada de la Congresul al XI-lea întîlni- rile și convorbirile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu conducători și reprezentanți de seamă ai partidelor comuniste și muncitorești, ai partidelor socialiste, social-democrate, ai altor partide și organizații din țări de pe toată continentele lumii.
Întărirea continuă a relațiilor cu partidele 

din țările care făuresc noua orînduire
• Tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut In această 

perioadă — în țară sau cu prilejul călătoriilor efectuate 
peste hotare - 62 de întîlniri cu conducătorii de partid 
și de stat din țările socialiste.

• In perioada dintre cele două congrese ne-au

vizitat țara 125 de delegații sau activiști ai partidelor 
comuniste și muncitorești din țările socialiste.

• 160 de delegații sau reprezentanți ai P.C.R. au 
efectuat vizite pentru schimburi de experiență în țări 
socialiste și au participat la congrese, la reuniuni șl 
întîlniri internaționale desfășurate în aceste țări.

Intensificarea legăturilor cu toate detașamentele 

mișcării comuniste și muncitorești
Dezvoltînd raporturile de strînsă conlucrare cu parti

dele comuniste din toate țările socialiste, partidul nos
tru, secretarul său general au acționat, totodată, 
consecvent pentru întărirea colaborării și solidarității 
militante cu toate celelalte detașamente ale mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale.

• Secretarul general al P.C.R. a avut, In perioada 
nbiembrie 1974-noiembrie 1979, peste 90 de întîlniri

cu președinți, secretari generali, prim-secretari sau alți 
reprezentanți ai organelor de conducere ale partidelor 
comuniste din 34 de țări nesocialiste.

• In această perioadă, partidul nostru a trimis 
delegații, reprezentanți sau a adresat mesaje de salut 
la 56 de congrese ale partidelor comuniste și munci
torești din țări nesocialiste sau cu prilejul unor ma
nifestări jubiliare.

Documente

de profundă

semnificație

principială
• Aport constructiv la elabo

rarea documentului „PENTRU 
PACE, SECURITATE, COLA
BORARE ȘI PROGRES SOCIAL 
ÎN EUROPA", adoptat de Con
ferința partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa (Ber
lin, 29—30 iunie 1976).

In timpul întilnirilor șl con
vorbirilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu conducători de 
partid și de stat din țările so
cialiste au fost semnate, in a- 
ceastă perioadă, următoarele do
cumente:

• Declarație privind dezvol
tarea continuă a colaborării și 
prieteniei frățești între P.C.R. și 
P.C.U.S., intre România și 
U.R.S.S. (1976).

• Declarație privind Întărirea 
și aprofundarea colaborării din
tre P.C.R. și P.M.U.P., dintre 
România și Polonia (1977).

• Declarație cu privire la a- 
dincirea prieteniei și dezvoltarea 
colaborării frățești dintre P.C.R. 
și P.S.U.G., dintre România și 
R.D.G. (1977).

• Declarație privind apro
fundarea prieteniei și dezvolta
rea colaborării frățești dintre 
P.C.R. și P.C.C., dintre România 
și Cehoslovacia (1977).

• Declarație privind continua 
întărire a prieteniei frățești șl 
aprofundarea colaborării dintre 
P.C.R. și P.C.B., dintre România 
și Bulgaria (1977).

• Declarație comună privind 
aprofundarea prieteniei, solida
rității și dezvoltarea colaborării 
frățești dintre P.C.R. și P.M.C., 
dintre România și R.P.D. i1 Co
reeană (1978).

9 Declarație privind întărirea 
continuă a prieteniei și solidari
tății, dezvoltarea colaborării 
dintre P.C.R. și P.C.V., dintre 
România și Vietnam (1978)^

• Declarația comună româno- 
lugosiavă (1979).

Relații tot mai largi cu partidele din noile state 

independente, cu mișcările de eliberare națională
Paralel cu dezvoltarea colaborării Intre Republica 

Socialistă România și noile state independente, a avut 
loc în această perioadă o puternică Intensificare a 
relațiilor P.C.R. și cu partidele progresiste șl democra
tice din aceste țări.

• In Intervalul de timp cuprlnș Intre noiembrie 
1974-noiembrie 1979 aa avut loc 132 de întîlniri și 
contacte între reprezentanții P.C.R. șl ai partidelor pro
gresiste și democratice din tinerele state ce au pășit 
pe colea dezvoltării de sine stătătoare. Cu unele din

acestea au fost încheiate acorduri, înțelegeri și pro
grame speciale de cooperare.

0 O continuă dezvoltare au cunoscut relațiile cu 
mișcările de eliberare. Secretarul general al P.C.R. s-a 
întîlnit de 26 de ori cu liderii O.E.P. și cu cei ai 
mișcărilor de eliberare din Africa, printre care ai 
Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), ai Uniunii Naționale Africane Zimbabwe 
(Z.A.N.U.), ai Uniunii Poporului African Zimbabwe 
(Z.A.P.U.), ai Congresului Național African (A.N.C.) din 
Africa de Sud.

Amplificarea raporturilor cu partidele socialiste 

și social-democrate
In perioada dintre cele două congrese, Partidul Co

munist Român a acționat statornic pentru amplificarea 
și diversificarea relațiilor de cooperare cu partidele 
socialiste și social-democrate, în interesul cauzei 
generale a democrației, al independenței naționale și 
progresului social, al înțelegerii și colaborării interna
ționale.

• Secretarul general al P.C.R. a avut aproape 50 de 
. întrevederi cu președinți, secretari generali, cu repre

zentanți șl delegații ale unor partide socialiste și

social-democrate, printre care Partidul Socialist Fran
cez, Partidul Socialist Italian, Partidul Social-Democrat 
din R.F.G., Partidul Socialist Portughez, Partidul Socia
list Belgian, Partidul Social-Democrat din Finlanda, 
Partidul Laburist din Marea Britanie, Partidul Socialist 
Populor din Danemarca, Partidul Laburist din Australia.

0 In același timp, P.C.R. a participat prin delegații 
proprii, reprezentanți sau a adresat mesaje de salut la 
23 de congrese și diferite alte manifestări jubiliare ale 
unor partide socialiste și social-democrate.

Dialog larg, sub semnul coexistenței pașnice
In spiritul cerințelor coexistenței pașnice, al necesi

tății unei largi conlucrări internaționale pentru asigu
rarea păcii, pentru consolidarea destinderii și înțele
gerii internaționale, partidul a dezvoltat în această 
perioadă contactele și legăturile cu partidele de gu
vernămînt și alte organizații politice de diverse orien
tări din țări capitaliste.

0 De Io Congresul al XT-lea șl pînă In prezent, 
secretarul general al P.C.R. s-a întîlnit cu 33 de re
prezentanți și delegații ale unor asemenea partide ca, 
de pildă, Partidul Creștin Democrat din Italia, Uniunea

Creștin Democrată din R.F.G., Partidul Conservator din 
Marea Britanie, Partidul Liber-Democrat din R.F.G., 
Partidul Republican Italian, Partidul Revoluționar Insti
tuțional din Mexic, Partidul Social-Creștin din Belgia, 
Partidul Noua Democrație din Grecia, Partidul Liberal 
Democrat din Japonia.

0 In același timp au avut loc 34 de alte contacte 
ale partidului nostru cu astfel de partide, sub formă 
de vizite reciproce, participări la congrese, reuniuni, 
simpozioane etc.
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