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Adeziune deplină la documentele Congresului, 
unanimă și însuflețită manifestare a voinței comuniștilor, 
a întregului popor ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales în fruntea partidului

ÎN PAGINILE 2 și 3 : relatări din județele Sibiu, Suceava, 
Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vîlcea și Vrancea.

UI

CONGRESUL PARTIDULUI-CONGRESUL ÎNTREGULUI POPORMunca mereu mai spornică -drumul sigur spre progres și bunăstare
In documentele Congresului, un ansamblu de mă
suri eficiente pentru creșterea rapidă, continuă 

a productivității muncii

Zile fierbinți 
în noua 
otelărie

• Numărătoarea inversă pentru șarja 
nr. 1 a început • A ști să-i insufli 
fiecăruia simțul răspunderii comuniste
• „De unde luăm «așii» în meserie ?

Ni-i creștem singuri !“

Din realizările 
chimistilor

dl

Cei peste 235 de mii de lucrători din unitățile 
industriei chimice se prezintă la marele bilanț 
pe care țara il face in preajma celui de-al 
Xll-lea Congres al partidului cu numeroase 
realizări de prestigiu. Ramură cu un rol de
terminant in valorificarea superioară a mate
riilor prime și materialelor, industria chimică 
cunoaște in actualul cincinal un ritm mediu 
anual de creștere a producției de peste 17 Ia 
sută, superior mediei pe ansamblul industriei.

Desfășurind larg întrecerea socialistă, chi- 
miștii țârii raportează obținerea unor însem
nate sporuri de producție, realizînd în plus, 
față de prevederi, in perioada care a trecut din 
acest an, jieste 3 500 tone fibre melană, 763 tone 
fire relon. 13 600 tone carbid, peste 900 tone 
rășini sintetice pentru turnătorii, 210 tone ni
troceluloză pentru lacuri, 556 tone cleiuri sin
tetice pentru mobilă. 254 tone coloranți și pig
menți organici, medicamente pentru uz uman și 
veterinar in valoare de 82 milioane lei, produse 
cosmetice și de parfumerie insumind aproape 
5o milioane lei, 1 200 tone utilaje și piese de 
schimb.

O activitate susținută se desfășoară pe șantie
rele de investiții ale industriei chimice. In zece 
luni din acest an au intrat in funcțiune 70 noi 
capacități productive, care se adaugă celor 
aproape 300 finalizate in primii trei ani ai cin
cinalului. Numeroase alte importante instalații 
care vor spori forța productivă a platformelor 
chimiei se află in aceste zile premergătoare 
Congresului in pragul începerii producției. 
Instalațiile de normal parafine de la Combi
natul petrochimic Pitești, petrol și motorină 
supusă prelucrării de la Combinatul petrochimic 
Teleajen, criolită de la Combinatul chimic 
Bacău, amoniac de la Combinatul chimie 
Făgăraș, bicromat de sodiu de la Combinatul 
chimic Tîrnăveni, captan de la Combinatul 
petrochimic Borzești, drojdie bogată în proteine 
sintetice de la întreprinderea „Roniprot" din 
Cyrtea de Argeș sint doar cîteva din noile 
capacități pe care constructorii și chimiștii le 
vor pune in funcțiune in cinstea celui de-al 
Xll-lea Congres al partidului.

O contribuție valoroasă Ia realizarea obiecti
velor de dezvoltare aie industriei chimice o 
aduc specialiștii din cadrul Institutului central 
de chimie, care asigură in actualul cincinal 
majoritatea tehnologiilor pentru noile instalații. 
Dacă în 1979 se realizează, față de 1975, cu 
peste 60 la sută mai multe medicamente și 
coloranți, polimeri și elastomeri. iar producția 
de îngrășăminte, fire și fibre chimice, articole 
din mase plastice a sporit simțitor, în aceste 
creșteri de producție se regăsește și efortul cer
cetătorilor și proiectanților angajați cu toate 
forțele în îndeplinirea prevederilor Congresului 
al XI-lea in acest domeniu. (Dan Constantin).

Studierea proiectului de Di
rective și a celorlalte docu
mente ale Congresului al 
Xll-lea al partidului relevă, 
ca idee fundamentală in ju
rul căreia se structurează com
plexul eșafodaj al dezvoltării 
economiei românești în anii 
viitori, mobilizarea mai ener
gică a potențialului creator al 
națiunii noas'tre socialiste, va
lorificarea mai intensă, mai 
susținută a tuturor' rezerve
lor economiei, incit pină la 
sfirșitul anului 1985 să se asi
gure trecerea României din 
stadiul de țară in curs de dez
voltare in rîndul statelor cu 
nivel mediu de dezvoltare.

Evoluția spre acest stadiu 
mai înalt implică necondițio
nat, in mod obiectiv, după 
cum subliniază documentele 
apropiatului Congres, „trecerea, 
pe baza acumulărilor cantita
tive obținute în cincinalele 
precedente, la o nouă calitate 
a activității -eeonOTnii'o-soei'ai- 
le“. Iar intre factorii care de
finesc și asigură această „nouă 
calitate'1, o importanță covârși
toare are creșterea mai accen
tuată a productivității muncii 
sociale, pe care secretarul 
general al partidului a defini-

t-o drept „cerința primordială 
a dezvoltării noastre in urmă
torii ani".

Desigur, nu este pentru în- 
tiia oară cind se subliniază 
această cerință. In anii con
strucției socialiste, problema 
sporirii productivității muncii 
a ocupat un loc central în po
litica economică a partidului. 
Reținem din anuarul statistic 
că în perioada 1951—1978 rit
mul mediu anual de creștere a 
productivității muncii pe un 
lucrător din Industrie a fost 
de 7.9 la sută. Ritmuri sensi
bil mai mari s-au înregistrat 
in ramurile de virf ale progre
sului tehnic contemporan : 
energia electrică — 11.2 la 
sută ; construcția de mașini și 
prelucrarea metalului — 10,8 
la sută; industria chimică — 10,3 
la sută ; metalurgia feroasă — 
8,3 la sută. In perioada 1976— 
1978, productivitatea muncii in 
industrie a crescut intr-un. 

‘ritm mediu anual de 8 1* suta, 
iar pe întregul cincinal actual 
se prelimina ca acest ritm să 
atingă peste 9 la sufă. Incon
testabil: sint ritmuri care se 
reliefează distinct in peisajul 
economici mondiale.

Am înaintat rapid pină a-

cum — șl dorim să Înaintăm 
și mai rapid in anii viitori. 
Proiectul de Directive preci
zează că, în cincinalul 1981— 
1985, productivitatea muncii 
— calculată pe baza produc
ției nete — în industrie va 
spori, in medie pe an, cu 
7—7,5 la sută, iar în activita
tea de construcții-montaj cu 
5.4—6,2 la sută. Prin crește
rea productivității muncii so
ciale urmează să se obțină 
circa 80 la sută din sporul 
venitului național. Partidul 
nostru socotește aceste nive
luri drept limite minime. 
Deci, bătălia pentru o produc
tivitate înaltă trebuie să în
ceapă de aici în sus.

Care sint rațiunile in baza 
cărora această sarcină se pune 
cu atîta acuitate ?

Una din aceste rațiuni pri
vește rezervele potențiale 
reale pe care le posedă ecp- 
nomia noastră națională. Fără 
pretenția de a evidenția tota
litatea acestor rezerve, men-

Ioan ERHAN
(Continuare în pag. a IV-a)

ZIMNICEA - ORAȘUL RENĂSCUT
Orașul cel mai sudic al țării - Zimnicea - 
devine una dintre cele mai moderne locaiități 
dunărene. Constructorii teleormăneni, îm
preună cu cei veniți din alte județe ale țării,

unindu-și eforturile într-un gest simbolic, au 
înălțat aici locuințe și edificii înscrise trainic 
pe verticalele progresului socialist

Foto : S. Cristian

Galați — Oțelăria 3. 
Punct fierbinte pe harta 

• țării. în aceste zile pre
mergătoare Congresului al 
Xll-lea al partidului. Loc 
unde oameni destoinici, in 
frunte cu cei mai buni 
dintre ei — comuniștii — 
se străduiesc să conver
tească clipa de efort m 
durata faptei. Iar aici, du
rata faptei este echivalen
tă cu momentul unic al 
apropierii primei șarje de 
oțel.

Stop-cadru pc spusa 
meșterului comunist Au
rel Creții : -

— Ca să avenr ciștig de 
cauză in numărătoarea in
versă pentru prima șarjă 
la această otelărie. locu
rile cele mai grele, cu ter
menele cele mai sțrînse, 
le-am repartizat unor oa- 

\meni ca Pavel Constantin.
< ■ , — Ce calități morale deo

sebite au acești oameni ?
Calități de comunist. 

’ în^de-l ’privehte lie Pavel 
Constantin, acesta nu nu
mai că are un dezvoltat 
simț al răspunderii, dar 
știe să-1 insufle, in egală 
măsură, și celor cu care 
lucrează. Este „arma" lui 
redutabilă. S-ar putea spu
ne : de simțul acestora 
este nevoie peste tot. Da. 
Așa e. Numai că la noi, 
electricienii care montăm 
in Oțelăria 3, o nevoie și 
mai mult. Ce durează mii- 
nile noastre nu se vede. 
Iată, numai formațiile de 
lucru pe care le conduc

montează aici peste 100 
kilometri de cabluri. Care, 
repet, nu se prea văd. Le 
privim insă noi. cu ochii 
răspunderii de Care vor
beam. Normal, nu ?

— încă o intrebare • 
acest sentiment de răspun
dere comunista cu ce-1

greu o clipă de răgaz pen
tru a aduce argumentele 
sale la ceea ce spune Au
rel Crefu :

— Aici sudăm deseori în 
mediu de argon. După 
cum se șl ie, nu oricine se 
poate ridica la o asemenea 
performantă. Iar de „ași“

Din marele bilanț al țarii 

în preajma Congrestlui al Xll-lea 
în meserie va fi mereu 
nevoie.

— Dt unde-i luați ?
— Nu-i luăm de nicăieri, 

ci ni-i creștem singuri.
— Și cum se cresc acești 

oameni ?
— Cum altfel decil cu 

maximă exigență ?
Și Nicolae Ariton propu

ne el un nou...
...stori-cadru pe un anu» 

mc episod dc viață trăit 
aici. în Oțelăria 3 in de
venire. Un episod de mun
că și viață derulat intre 
cota sub zero și plus o5 de 
metri. S-a intimplat ia se
paratoare. Controlul cu 
raze gamma a descoperit 
cîteva noduri de sudură. 
De nebăgat in seamă in 
alte locuri. Aici însă, de 
neadmis: Ariton vine cu 
filmele la fața locului : 
„Cine a sudat pe aici 
..Cristea G.“ „Nu se poate. 
Crislea e un meseriaș care

mai Îngemănați aici, ca 
participant la cea mai mo
dernă oțelărie din țară, cu 
tehnică competitivă recu-' 
noscută ?

— Cu un sentiment de 
mindrie. Mindria că Înăl
țăm o asemenea operă. 
Mindria de a monta, pen
tru prima dată. instalații 
românești de acționare a 
unui eonvertizor. Sint urzi- 
tovarăși de muncă ce spun 
că șansa asta ajunge pen
tru o viață de meserie. Eu 
gindesc mai altfel : adica. 
sint' convins că asemenea 
șanse se vor înmulți in 
anii ce vin. Ajunge să 
stărui pe documentele ce 
vor fi supuse dezbateri’ 
Congresului al Xll-lea, să 
vezi ce temei se pune pe 
promovarea tehnicilor dc 
virf, ca să te convingi pe 
deplin de acest adevăr.

Sudorul comunist Nico
lae Ariton iși acordă cu

nu se face de rîs“. „Eu 
am sudat, recunoaște cel 
in cauză. Și nu-mi vine a 
crede ochilor ce-mi arată 
filmele". „Iți vine, nu-ți 
vine, discutăm după ce 
rel'aci sudura. Și, nu uita : 
vin din nou cu razele 
gamma".

Acum, Nicolae Ariton iși 
justifică astfel neînduple
carea :

— La Oțelăria 1. aseme
nea suduri le-au început 
specialiștii străini. Au con
tinuat virtuoși in profesie 
de la întreprinderea de 
mașini grele-Bucureșli. A- 
cum. asemenea lucrări le 
executăm noi.

Ce a născut această am
biție comunistă aici iată 
motivul celui de al treilea...

...stop-cadru. Mai intii 
și intii citeva comparații 
cu Oțelăria 1 : • Deși va 
avea o capacitate instalată 
tot de 3 milioane tone 
anuaL Oțelăria 3 se întin
de pe o supfâfâță cu 
3 500 metri pătrați mai 
mică. • Proiectantul — 
IPROMET-București — și 
executantul — întreprin
derea de construcții și 
montaje siderurgice Galați 
— au gîndit și chibzuit 
astfel consumurile de me
tal incit in noul obiectiv 
vor fi incorporate cu mai

Iile TĂNASACHE 
Dan PLAESU

(Continuare in pag. a V-a)

Un forum-conștiință
CONGRESUL DOISPREZECE!

Un forum-conștiință de partid 
în care, cu poporul față-n față, 
Vin comuniștii și răspund lucid 
De tot ce-nseamnă-n țara asta viață.

CONGRESUL DOISPREZECE!
Un prim popas, ca ochii-atotstăpînitori 
Să vadă cît de larg deschise frontul 
Programul comuniștilor români ; 
De viitor s-apropie-orizontul.

CONGRESUL DOISPREZECE!
Un forum ca o inimă-așadar 
Pulsînd un sînge-oxigenat în vine 
De spirit revoluționar,
El, singurul ce araerea-ntreține.

CONGRESUL DOISPREZECE!
Răsunet, inmilionit ecou, 
Supremul, umanismul și firescu’: 
De-a-i fi cîrmaci partidului din nou 
Al nostru Nicolae Ceaușescu.

CONGRESUL DOISPREZECE! 
Prezent ori nu la forum într-un stal, 
Nu-i pentru-un comunist ca mine totul. 
Cît pentru secretarul general 
Cu-al versului mandat să-mi dărui votul.

Niculae STOIAN

lor programatice, 
prezintă drept o 
hotărîtă în isto- 
a acestor zile,

României socialiste, Însuflețiți 
de spiritul partinic, de spiritul 
civic al participării lor la con
strucția armonică a cetății. Ia 
desăvîrșirea omului, activează 
intens pentru libertatea spiritua
lă, pentru luminarea umanistă a 
zonelor conștiinței individuale și 
sociale, pentru stabilirea unei

exercitarea „delicatei profesiuni 
de creator", cum o definea Or
tega Y Gasset. Dimpotrivă, ei 
se simt, ne place nespus și re
petăm această metaforă, o pi
cătură clară de cristal din imen
sul fluviu uman care străbate 
harta istoriei. Dar o picătură

Spiritul civic creator 

al culturii românești

apropiem, cu profundă 
emoție, de luminoasele zile ale 
Congresului al Xll-lea al parti
dului. Importantele documente 

; care se vor prezenta . In forumul 
suprem al comuniștilor pentru a 
fi luate hotăriri istorice relative' 
la viitorul patriei și al poporu
lui au fost supuse celor mai vii 
dezbateri, care au avut 
loc cu participarea im
presionantelor mase de 
oameni ai muncii. Inte
resul excepțional pe care 
il arată întreg poporul 
român pentru documen
tele Congresului este de
sigur generat de caracte
risticile
care le 
cotitură 
ria vie
a prezentului de perma- 
nentă efervescență crea
toare și in al cărui centru se 
află omul societății socialiste.

Oamenii de cultură au primit 
cu un interes profund documen
tele Congresului, care, in realita
tea lor structurală, se inscriu în 
axele de simetrie ale unui pro
gram revoluționar, a cărui fi
nalitate converge spre înălțarea 
unei lumi mai bune și mai drep
te, spre modelarea omului nou. 
Nucleul iradiant al tuturor do
cumentelor dezbătute este uma
nismul revoluționar, inaintata 
concepție filozofică a Partidului 
Comunist Român, care se ridică 
ferm împotriva dogmatismului 
de orice fel, împotriva inerției 
înlănțuitoare.

Oamenii de cultură și artă ai

Alexandru BĂLĂCI

ideale concordanțe între etic și 
estetic. Participarea creatorilor 
literaturii și artei la limpezirea 
marilor probleme «pu care 
se confruntă omenirea este 
străbătută de concepția lor car
dinală de a aparține acestor pă- 
minturi și acestor timpuri, aie 
căror fibre sensibile și martori 
credincioși sint. Spiritul cetățe
nesc, patriotismul luminat ii 
poartă spre înscrierea operelor 
lor. în care se oglindesc poliedric 
realitățile românești, către cir- 

I cuitul universal al spiritualității 
umaniste. Aparținînd structural 
cetății, ei nu se Înscriu pe tra
iectorii absurde de aleși, in 
teorii elitiste de înălțare in tur
nuri 'ale alienării, pentru

în care se poate răsfringe infi
nitul !

De totdeauna, dealtfel, o ca
racteristică primordială a cul
turii românești a fost partici
parea creatorilor, prin fapte și 
operă, ia vastele mișcări sociale 
și politice, însuflețind poporul 
în clipele de răscruce istorică, 
în orientarea lor realistă ei au 
dat, prin operele lor, puternice 
lovituri de artă impotriva enti
tăților metafizice și transcen
dentale. impotriva sacralizării 
dogmatice. Paginile lor, exal- 
tînd viața pămînteană, tn care 
se poate împlini fericirea omu
lui. au căutat să sublinieze sem
nificația convergenței frumuse
ții și adevărului. Rațiunea, fa-

cultatea care diferențiază crea
tura umană in univers, este o 
altă lege de care ascultă crea
torii culturii contemporane ro
mânești, rierătăciți în itinerare 
labirintice. în teritoriile fante
ziei absurde. Gindîrea, eliberată 
de superstiții și prejudecăți 
nocive, orientată ferm in infi

nitul cunoașterii, domi
nă arta, care aspiră să 
reprezinte plenar, in pro
cesul transfigurării gene
rată de individualitatea 
pecetluită de talentul 
unic al creatorului, reali
tatea și viața atit de com
plexă a contemporanilor 
noștri.

Modelarea antropomor- 
fică a întregului univers 
cunoscut este o altă, su
perbă, realizare a culturii 
care iși cere drept stea 
tutelară umanismul revo

luționar. în armonie și conso
nanță cu semenii săi. a căror 
încărcătură de dureri și dc bucu
rii existențiale el este chemat s-o 
transforme in materia nemuri
toare a artei, creatorul culturii 
consideră o altă lege caracte
ristică a prezentului, și anume 
mișcarea atotcuprinzătoare a 
unui univers social și spiritual, 
în care nici o forță nu este con
trară și ostilă omului. Pe trun
chiul viguros al tradițiilor cul
turii poporului 
milenară 
desfășoară 
mirifică a 
pămînturi.

român, a cărui 
existență istorică se 

neîntrerupt in zona 
acestor binecuvîntate 

totdeauna iubite,
(Continuare in pag. a V-a)

Elogiu muncii
Am auzit oameni 

care, după ce suferi
seră o pierdere grea — 
un părinte, un sof, un 
copil — spuneau: 
,,Dacă n-ar fi fost 
munca...".

Refugiu și consola
re, fără îndoială, dar, 
mai presus de aceasta., 
fie că e o muncă ma
terială sau spirituală, 
fie că se exercită asu
pra împrejurimii sau 
asupra ta însuți, mun
ca e însăși ,calea care 
duce spre sensul ma
jor al oricărei existen
țe: realizarea de ine 
prin dăruirea de sine.

Cu atit mai mult in 
aceste zile, cind în
treaga noastră societa
te cunoaște bine o- 
rientările și obiective
le cuprinse in docu
mentele celui de-al 
Xll-lea Congres al 
partidului. este ca
zul să observăm că 
munca de calitate, 
munca tot mai pro
ductivă caracterizează 
năzuințele întregii so
cietăți : noi am înțeles, 
în spiritul gîndirii care 
ne caracterizează, că

motorul vital al pro
gresului patriei noas
tre, al împlinirii- și 

* afirmării multilaterale 
a personalității umane.

Desigur, pentru a 
atinge această stare de 
bucurie și de înțelege
re este nevoie ca 
munca să nu fie trur 
dă sau corvoadă, să ft

însemnări
de Nina CASSIAN

aceasta este singura
\\Creatoare de valori,

decis tu însuți, in cu
noștință de cauză, care 
iți este cea mai potri
vită mișcare intr-o so
cietate dreaptă și ar
monioasă căreia ii 
aparții, care are ne
voie de tine, care nu 
numai că-ți îngăduie, 
dar iți și stimulează 
alegerea in așa fel in
cit lucrul tău zilnic să 
nu-ți pară silnic.

Ferice de meseriașul 
pentru care unealta nu 
e numai o prelungire 
a miinii sale, ci a pu
terii șl a dorinței lui 
creatoare in care e an
trenat cu toată ființa.

Ferice de medicul 
pentru care meseria nu 
e un accident sau un 
calcul, ci o opțiune 
conformă cu capacita
tea și visul lui de a 
vindeca suferințele.

Ferice dc atletul 
care știe și simte că 
perfectibilitatea nu 
poate fi urmărită uni
lateral, că efortul fizic 
de autodepășire este 
strins legat de antre
namentul moral ; țin
tind către o tot mai 
înaltă ștachetă.

Ferice și de artistul 
pentru care munca lui 
plină de neprevăzut •>* 
de îndoieli este per
manent însoțită de 
sentimentul răspunde
rii și al fertilității, 
care, oglindindu-se in 
lume, este, totodată, 
oglinda ei. refuzind 
contemplarea narcisis
tă și ambiția vană.

Cit de nobil ni s-au 
reintipărit recent pe 
retină frazele lui E- 
nescu privitoare la 
munca lui fără de care 
nu-și concepea exis
tența!
(Continuare 
in pag. a IV-a)
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SIBIU
Conferința organizației jude

țene de partid Sibiu a anali
zat temeinic, in spirit critic 
și autocritic, activitatea organe
lor și organizațiilor de partid de 
la alegerile precedente și pină 
în prezent. în deschiderea lucră
rilor a luat cuvintul tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., care a trans
mis participanților la 
membrilor de partid 
reprezintă, tuturor 
județului — români, 
maghiari — un cald 
partea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., a secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
felicitări organizației județene 
de partid pentru succesele ob
ținute în perioada care a trecut 
din actualul cincinal în îndepli
nirea sarcinilor de plan și anga
jamentelor suplimentare asuma
te. cit și urarea de a obține noi 
realizări de prestigiu în dezvol
tarea județului, care să sporeas
că aportul său la propășirea pa
triei noastre socialiste.

Darea de seamă, prezentată de 
tovarășul Vasile Bărbuleț, prim- 
secretar al comitetului județean 
de partid, a pus în evidență bo
gatul bilanț al realizărilor oame
nilor muncii din județ, între care 
se distinge îndeplinirea, la 31 
octombrie a.c., a planului pe 
primii patru ani ai actualului 
cincinal. Astfel s-au creat con
diții pentru obținerea pină la 
sfirșitul acestui an a unei pro
ducții industriale suplimentare 
de peste 5,2 miliarde lei. Pro
ducția agricolă din actualul cin
cinal este mai mare cu 42.8 la 
sută față de realizările medii ale 
cincinalului precedent.

Probleme expuse în darea de 
seamă au fost reluate și dezbă
tute pe larg de cei 25 de vorbi
tori. Tovarășii Nicolae Spătar, 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal Sibiu al P.C.R., Teodor 
Moldovan, prim-secretar al Co
mitetului municipal Mediaș al 
P.C.R.. maistrul Șerban Șerban, 
secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea de piese 
auto din Sibiu, Găldean Victoria, 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Agnita, Maria Teodo- 
rescti, secretara comitetului de 
partid de la întreprinderea „7 
Noiembrie", au subliniat necesi
tatea perfecționării activității 
politico-organizatorice a organe
lor și organizațiilor de partid, 
pentru afirmarea mai puternică 
a rolului lor conducător, creș
terii preocupării lor pentru apli
carea cti consecvență a noului 
mecanism economico-financiar și 
întărirea autoconducerii munci
torești. Multiplele căi de acțiu
ne și modalități de sporire a efi
cienței activității economice au 
fost relevate de vorbitorii Ilarie 
Munteanu, directorul întreprin
derii mecanice Mîrșa, Miron No- 
grilă, directorul întreprinderii 
..Independența" Sibiu, Virgil 
Popovici, director general al 
Centralei gazului metan Mediaș, 
Hămbășan Aurica, directoare la 
„întreprinderea textilă" din Cis- 
nădie. Tovarășii Dumitru Teodo- 
rescu, maistru la întreprinderea 
județeană de construcții-montaj, 
Boleslaw Muller, director ia în
treprinderea metalurgică de me
tale neferoase Copșa Mică, Ana 
Filimon, secretara comitetului 
de partid Tălmaciu, Niculina 
Haneș, secretara comitetului de 
partid din Dumbrăveni, Nicolae 
Nan, vicepreședinte al comite
tului executiv al consiliului 
popular județean, au formulat 
propuneri pentru înlăturarea 
grabnică a serioaselor neajun
suri care persistă în realizarea 
programelor de investiții.

Alexandru Reimer, președin
tele Consiliului unic agroindus
trial de stat și cooperatist 
Miercurea Sibiului, și Ilie Tără- 
șan, directorul general al Direc
ției pentru agricultură și indus
tria alimentară, au evidențiat 
marile rezerve de creștere a 
producției agricole, necesitatea 
de a se acționa energic pentru 
realizarea unei agriculturi inten
sive, de mare randament.

conferință, 
pe care-i 

cetățenilor 
germani, 

salut din

Multiplele aspecte ale acti
vității politico-educative pentru 
dezvoltarea conștiinței socialis
te au fost abordate de tovarășii 
Grațian Stețiu, rectorul institu
tului de invâțămînt superior, 
Elena Jurcă, președinta comi
tetului județean al femeilor, 
Maria Meiloiu, președinta consi
liului județean al sindicatelor, 
loan Curta, prim-secretar al Co
mitetului județean Sibiu al 
U.T.C., Elena Bleahu, secretar 
al comitetului județean de 
partid. în acest context, tova
rășii Sitzler Heinrich, președin
tele Consiliului județean al oa
menilor muncii de naționalitate 
germană, și Eugen Kazinsky, 
președintele Consiliului județean 
al oamenilor muncii de naționa
litate maghiară, au subliniat le
găturile frățești și unitatea de 
nezdruncinat a tuturor cetățe
nilor patriei noastre — români, 
germani, maghiari — în jurul 
Partidului Comunist Român și. 
totodată, necesitatea de a se ac
ționa stăruitor, in continuare, 
pentru cultivarea patriotismului 
socialist.

în unanimitate a fost adoptată 
o Hotărire a conferinței județene 
de partid, care prevede, intre 
altele : in industrie — îndepli
nirea integrală a sarcinilor pla
nului cincinal 1976—1980 și a 
programului suplimentar de 5,6 
miliarde lei, care constituie an
gajamentul organizației județene 

■ de partid in actualul cincinal ; 
in agricultură — valorificarea 
rezervelor de care dispune ju
dețul pentru a asigura în cinci
nalul 1981—1985 creșterea pro
ducției agricole cu 74 Ia sută față 
de planul pe anul 1980 ; in acti
vitatea de comerț exterior — 
îndeplinirea planului intr-o 
structură îmbunătățită și diver
sificată, prin realizarea unor 
produse de înaltă tehnicitate, cu 
un grad sporit de competitivi
tate.

Angajarea comuniștilor, a oa
menilor muncii din județul Si
biu de a acționa fără preget pen
tru înfăptuirea exemplară a po
liticii partidului, a sarcinilor ce 
le revin și-a găsit o vie expresie 
în TELEGRAMA ADRESATĂ 
C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU. Dele
gații au dat glas sentimentelor 
de inaltâ prețuire și recunoștin
ță pe care întregul nostru popor 
le nutrește față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, relevînd 
neobosita sa activitate teoretică 
și practică, contribuția remar
cabilă adusă la soluționarea pro
blemelor cardinale ale edificării 
noii orinduiri in România. Este 
exprimată, de asemenea, voința 
comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii — români, germani, 
maghiari — de pe meleagurile 
sibiene ca într-o deplină unitate 
și frăție să urmeze exemplul de 
dăruire în muncă, de cutezanță 
revoluționară și fermitate comu
nistă al secretarului general al 
partidului.

în numele celor aproape 70 000 
de comuniști, al tuturor locuito
rilor județului, participanții la 
conferință și-au exprimat ade
ziunea totală față de prevederile 
și conținutul profund științific al 
documentelor ce vor fi supuse 
spre aprobare Congresului al 
Xll-lea al partidului, care prefi
gurează perspectivele luminoase 
de dezvoltare a României 
viitorul cincinal — cincinal 
unei mai accentuate afirmări 
revoluției tehnico-științifice, 
realizării unei calități noi, supe
rioare.

Onorîndu-șl mandatul încre
dințat de organizațiile de partid, 
de colectivele de muncă pe care 
le reprezintă, delegații la confe
rință au adoptat, intr-o puterni
că unitate de cuget și simțire, 
exprimată prin îndelungi ovații, 
o Hotărire privind susținerea pro
punerii ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales in func
ția de secretar general al parti
dului.

teriale și spirituale, urări de 
noi și tot mai mari succese in 
înfăptuirea mărețelor obiective 
ce vor fi conturate de Congre
sul al Xll-lea al P.C.R.

Imprimînd un pregnant ca
racter de lucru întregii confe
rințe, darea de seamă prezen
tată de tovarășul Traian Gîrba, 
prim-secretar al comitetului 
județean de partid, a evidențiat 
realizările obținute de oamenii 
muncii din județul Suceava, 
precum și direcțiile prioritare 
de acțiune pentru înfăptuirea 
integrală a sarcinilor acestui 
cincinal. S-a reliefat faptul că 
oamenii muncii din . industria 
județului se prezintă la cel 
de-al Xll-lea Congres al parti
dului cu o depășire a produc
ției industriale de 3,2 miliarde 
lei, ceea ce a făcut posibilă În
deplinirea planului pe patru 
ani cu 70 zile mai devreme și 
depășirea angajamentului asu
mat pentru întregul cincinal cu 
200 milioane lei.

Avînd ca punct de referință 
un bilanț de ansamblu bogat in 
realizări, mulți dintre cei 30 de 
vorbitori au insistat cu precă
dere asupra cauzelor care au 
condus la unele neîmpliniri și, 
mai ales, asupra măsurilor ce 
trebuie luate pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor. în 
acest spirit, și pornind de la 
succesele obținute de organiza
țiile de partid din unitățile pro
ductive ale municipiului în în
deplinirea angajamentelor asu
mate 
cere 
piilor i 
Done, : 
tulul
P.C.R., „ ...
deficiențele ce se fac simțite in

prin chemarea la între- 
adresată tuturor munici- 
din țară, tovarășul Tudor 
prim-secretar al Comite- 
municipal Suceava al 

, a analizat cu exigență

C.A.P. Calafindești, Petru Mu- 
rariu, președintele consiliului 
agroindustrial Verești, Costache 
Sandu, secretarul comitetului 
comunal de partid Dumbrăveni, 
și Elisabeta Oblezniuc, crescă
toare de animale din Stulpicani, 
s-au referit la unele probleme 
de importanță majoră pentru 
sectorul agricol : selecția și 
ameliorarea raselor de animale, 
introducerea în producție a unei 
game de mașini și utilaje spe
cifice zonei colinare, asimilarea 
de soiuri și hibrizi timpurii cu 
rezistentă la condițiile de sol și 
climă din această parte a țării.'

Cu profundă angajare parti
nică, delegații au aprobat in 
unanimitate Hotărîrea confe
rinței județene de partid, din 
care desprindem : în industrie 
— depășirea planului producției 
industriale pe acest an cu 250 
milioane lei ; realizarea în anul 
1980, pe seama creșterii produc
tivității muncii, a cel puțin 80 
la sută din sporul producției ; 
împădurirea unei suprafețe de
1 400 hectare ; în agricultură — 
creșterea ponderii zootehniei în 
producția agricolă globală ; de
pășirea producțiilor planificate 
la hectar, în 1980. cu 2 200 kg 
la cartofi, 1 000 kg la legume și
2 000 kg la sfecla de zahăr ; in 
investiții — o atenție deosebită 
se‘ va acorda recuperării rămi- 
nerilor în urmă și punerii în 
funcțiune la termen a noilor 
capacități de producție.

Hotărîrea fermă de a în
făptui neabătut aceste mărețe 
obiective s-a întruchipat in 
TELEGRAMA ADRESATA C.C 
AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, in care 
se subliniază că participanții 
la conferință, dind expresie

TELEORMAN
Conferința organizației jude

țene de partid Teleorman, des
fășurată în moderna casă de 
cultură din Alexandria, a dezbă
tut cu maturitate și responsa
bilitate comunistă, activitatea 
depusă de la alegerile pre
cedente și pînă în prezent, 
jalonînd, totodată, căile pentru 
înfăptuirea importantelor sar
cini decurgînd din documentele 
Congresului al Xll-lea al parti
dului. în deschiderea lucrărilor 
conferinței a luat- cuvintul to
varășul Gheorghe Radulescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., care 
a transmis participanților la 
conferință, tuturor comuniștilor 
și oamenilor muncii din județul 
Teleorman un cald salut tovără
șesc din partea Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, felicitări pentru rea
lizările de seamă obținute în în
făptuirea sarcinilor și obiective
lor actualului cincinal, urări de 
noi succese în aplicarea hotări- 
rilor pe care Ie va adopta Con
gresul al Xll-lea, în înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce revin 
teleormănenilor în vederea dez
voltării continue a județului.

în darea de seamă, prezentată 
de tovarășul Teodor Roman, 
prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, s-a arătat că 
în perioada care a trecut din ac
tualul 
trială 
la 5,8 
ce a

cincinal, producția indus- 
a județului a crescut de 
la 11,8 miliarde lei, ceea 

permis înfăptuirea cu

tor general al Inspectoratului 
școlar județean, Cornel To- 
mescu, secretar al Consiliului 
județean al sindicatelor. Ion 
Cîță, prim-secretar al Comitetu
lui județean al U.T.C., Ana Gâ- 
man, președinta comitetului ju
dețean al femeilor, s-au ocupat 
de aspecte ale ridicării calității 
procesului instructiv-educativ, 
ale intensificării educației mate- 
rialist-științifice, ale creșterii 
participării organizațiilor de 
masă și obștești la înfăptuirea 
politicii partidului.

în unanimitate a fost adoptată 
o Hotărire a conferinței județe
ne, în care se prevede, între al
tele : în industrie — realizarea 
în anul 1980 a unei producții 
globale industriale de 13,3. mi
liarde lei, iar in anul 1985, de 
28,3 miliarde lei ; în agricultu
ră — creșterea producției globa
le vegetale pină în 1985 cu 27,8 
la sută, iar a producției anima
le cu 26 la sută ; în investiții — 
accelerarea ritmurilor de execu
ție la marile obiective industria
le, complexele zootehnice și 
construcțiile social-culturale : în 
domeniul activității politico- 
ideologice și cultural-educative 
— folosirea tuturor formelor 
acestei activități pentru cultiva
rea spiritului revoluționar, pen
tru afirmarea concepției științi
fice despre lume și viață.

Cu vii aplauze, participan
ții Ia conferință au adoptat 
textul unei TELEGRAFE 
ADRESATE C.C, AL. P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se expri-

„Garanția cea mai sigură a mersului nostru înainte
pe drumul făuririi unei Românii modeme și prospere o con
stituie unitatea fermă a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, în jurul partidului,
al tovarășului Nicolae Ceaușescu". ♦

„Omagiem Congresul al Xll-lea al P.C.R. prin remarcabile
înfăptuiri, asigurind progresul neîntrerupt al patriei pe drumul 
mereu ascendent al socialismului și comunismului".

in 
al
a 
al

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

secretar general al partidului
Conferința organizației județene de partid Sibiu aduce un 

vibrant omagiu activității neobosite a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului nostru, comunist și 
patriot înflăcărat, internaționalist consecvent, conducător înțelept 
și clarvăzător, care și-a închinat întreaga viață - din cea mai 
fragedă tinerețe - activității revoluționare, aducindu-și o con
tribuție inestimabilă la îmbogățirea teoriei și piacticii revoluțio
nare, la aplicarea ei în condițiile specifice ale lumii contempo
rane. Dăm o inaltâ prețuire muncii închinate înfloririi continue 
a patriei noastre, bunăstării și fericirii poporului, fermității și 
cutezanței revoluționare cu care secretarul general al Partidului 
Comunist Român militează neobosit pentru statornicirea unei 
lumi mai bune și mai drepte, pentru pace și securitate, pentru 
instaurarea unei noi ordini economice și politice mondiale. Ex- 
primind sentimentele de nețărmurită dragoste și stimă ale co
muniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județul Sibiu, con
ferința organizației județene, intr-o entuziastă unanimitate, sus
ține din toată inima realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Congresul al Xll-lea al partidului, in funcția de cea mai mare 
răspundere — de secretar general al gloriosului nostru partid, 
văzind in aceasta garanția sigură a edificării cu succes a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și a inaintării neabătute 
a României spre comunism.

realizarea programului de in
vestiții, în îndeplinirea unor 
indicatori de plan. în aceeași 
ordine de idei, mai mulți vor
bitori, printre care Ion Simini- 
ceanu, prim-vicepreședinte al 
consiliului popular județean, 
Ionel Luchian, director al 
Grupului de șantiere Suceava, 
Costică Arteni, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Fălticeni, Dimitrie Hreciuc, se
cretar al Comitetului orășenesc 
de partid Cimpulung-Moldove- 
nesc, au făcut numeroase propu
neri cu privire la mai buna fo
losire a mașinilor și utilajelor, 
la gospodărirea cu chibzuință a 
materialelor, cerînd, totodată, or
ganelor centrale de resort un 
sprijin mai eficient în soluțio
narea unor probleme legate de 
impulsionarea lucrărilor din 
masivul Călimani, asigurarea 
unor instalații de mare randa
ment pentru obiectivele indus
triale de la Fălticeni și Suceava.

Subliniind importanța valori
ficării superioare a resurselor 
de materii prime existente, pre
cum și a atragerii în circuitul 
productiv al unor noi rezerve, 
tovarășii Irimie Catargiu, direc
tor al Combinatului minier, și 
Otilia. Popescu, secretar al co
mitetului de partid de la Com
binatul de celuloză și hîrtie 
Suceava, au prezentat preocu
pările colectivelor respective in 
găsirea unor noi metode și teh
nologii care duc la diminuarea 
substanțială a consumurilor, la 
creșterea eficienței economice.

Referindu-se la sarcinile mari 
ce revin agriculturii județului, 
tovarășul Gheorghe Acatrinel, 
secretar al comitetului județean 
de partid, a insistat asupra di
recțiilor in care trebuie să ac
ționeze organizațiile de partid 
pentru perfecționarea activității 
consiliilor unice agroindustria
le. în acest sens, tovarășii Con
stantin Alecsei, președintele

gîndurilor și sentimentelor co
muniștilor, alte tuturor oameni
lor muncii din județ, cu inimile 
pline de dragoste și recunoș
tință, iși reînnoiesc și întăresc 
cuvintul dat de a depune efor
turi sporite pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor econo- 
mico-sociale pe anii 1979—1980, 
pentru realizarea obiectivelor 
din planul pe perioada 1981— 
1985. Mulțumindu-vă din adin- 
cul inimilor pentru grija ce o 
purtați dezvoltării armonioase 
a plaiurilor bucovinene — se 
arată in telegramă — ne anga
jăm ferm să facem din hotări- 
rile Congresului al Xll-lea, din 
orientările și sarcinile trasate 
de dumneavoastră, programul 
nostru comunist de acțiune.

Expresie a înaltei prețuiri a 
politicii înțelepte, clarvăzătoare 
a partidului, participanții la con
ferință au dot glas adeziunii de
pline la conținutul documentelor 
ce vor fi supuse dezbaterii apro
piatului Congres, văzînd încor
porată in aceste mobilizatoare 
documente însăși esența gîndirii 
științifice a secretarului general 
al partidului. In același timp, au 
aprobat prevederile județene din 
planul de dezvoltare în profil te
ritorial.

!ntr-o atmosferă de adincă 
vibrație ți mindrie patriotică, 
prin îndelungi aplauze și puter
nice ovații, participanții la con
ferință au adoptat o Hotărire 
prin care încredințează delega- 
ților din județ la Congresul al 
Xll-lea mandatul de onoare de 
a susține cu cea mai aleasă sti
mă și prețuire propunerea de 
realegere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in suprema funcție 
politică de secretar general al 
partidului.

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

secretar general al partidului

CANDIDAȚII PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Ștefan Andrei, Vasile Andrei, Vasile Bărbuleț, Elena Bleahn, 
Ernest Breitenstein, Ion Constantinescu, Gheorghe Dan, Iosif 
Eckenreiter, Ana Filimon, George Homoștean, Miron Mircea 
Negrită, Eleonora Nilca, Aurel Răican, Nicolae Spătar, Letiția 
Leonora Stănilă, Șerban Șerban.

SUCEAVA
într-o atmosferă d« puternică, 

entuziastă angajare revoluționa
ră, Conferința organizației jude
țene de partid Suceava a dezbă
tut cu înaltă răspundere activita
tea desfășurată de comuniști, de 
toți oamenii muncii de pe aces
te străvechi și minunate me
leaguri pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea 
ți ale Conferinței Naționale ale 
partidului. La lucrările confe-

rinței a participat tovarășul 
Dumitru Popa, secretar al C.C. 
al P.C.R., care a transmis parti- 
cipanților, tuturor comuniștilor 
și oamenilor muncii suceveni 
un salut călduros din partea 
Comitetului Politic Executiv al 

P.C.R., a secretarului 
al partidului, tovarășul 

Ceaușescu, felicitări 
rezultatele dobîndite în

C.C. al 
general 
Nicolae 
pentru
toate sectoarele activității ma-

lui Program de edificare a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comunism.

CANDIDAȚII PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Floarea Barbu, Valentina Constantinescu, Eugen Jebeieanu, 
Gheorghe Jianu. Florea Marin, Mihai Marinescu, Ilie Matei, 
Marin Nedea, Marin Nisipașu, Constantin Oltcanu, Gheorghe 
Radulescu, Teodor Roman, Ion Rușinaru, Elisabeta Stătescu, 
Ghizeia Vass.

TIMIȘ

Bind expresie voinței unanime a comuniștilor, a tuturor locui
torilor de pe aceste străvechi și înfloritoare meleaguri ale Țării 
de Sus, Conferința organizației județene de partid Suceava, 
alături de toți comuniștii din România, împreună cu întregul nos
tru popor, hotărăște să susțină cu entuziasm și nemărginită bucu
rie ca la al Xll-lea Congres al partidului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre socia
liste, revoluționar strălucit, militant neobosit pentru progresul și 
fericirea poporului român, patriot înflăcărat și internaționalist 
consecvent, personalitate proeminentă a vieții internaționale, să 
fie reales in funcția supremâ de secretar general al Partidului 
Comunist Român. Această hotărire este rodul convingerii 
profunde a întregii organizații județene de partid, a tuturor lo
cuitorilor județului că de numele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sint legate succesele de azi ale poporului român, realizările de 
prestigiu din cea mai înfloritoare perioadă a istoriei construc
ției socialiste in patria noastră, strălucita politică externă a Româ
niei socialiste, întemeiată pe principii unanim recunoscute și a 
căror consecvență și fermă aplicare au determinat creșterea fără 
precedent a prestigiului internațional al străbunei noastre patrii. 
Numele și eminenta personalitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
constituie pentru noi toți chezășia înfăptuirii neabătute a pre
vederilor documentelor pe care le va adopta Cong/esul, garan
ția continuării cu succes a operei de înflorire multilaterală a 
patriei noastre socialiste.

CANDIDAȚII PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Gheorghe Acatrinel, Petrea Borza, Mihai Brădescu, Irimie 
Catargiu, Mihail Clim, Traian Gîrba, Dumitru Popa, Valter Ro
man» Vasile Sava, Ion Tudor.

• 
aproape doi ani mai devreme a 
obiectivului stabilit de Con
gresul al XI-lea al partidului de 
a se ajunge in actualul cincinal 
la o producție de peste 10 mi
liarde lei.

Darea de seamă, ca și dezba
terile, în cadrul cărora au luat 
cuvintul 25 de vorbitori, au stă
ruit asupra experienței pozitive 
acumulate de organizațiile de 
partid, ca și asupra neajunsuri
lor ce se mai manifestă în unele 
sectoare de muncă, asupra căi
lor și metodelor de înlăturare a 
acestora.

între succesele obținute a fost 
amintită îndeplinirea, la 8 no
iembrie a.c. — data conferinței 
— a planului pe patru ani ai 
cincinalului de către unitățile 
economice din Roșiorii de Vede, 
îndeplinire raportată de Anton 
Ștorobăneanu, prim-secretar al 
comitetului orășenesc de partid. 
Marin Florea, directorul între
prinderii de rulmenți din Ale
xandria, a arătat că în crearea 
și dezvoltarea acestei unități, 
care exportă azi rulmenți în 50 
de state ale lumii, își găsește o 
vie ilustrare justețea politicii 
partidului de repartizare rațio
nală a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării. Despre 
realizările, dar și despre proble
mele cu care se confruntă in
dustria alexăndreană în efortu
rile ei de modernizare, de valo
rificare superioară a potențialu
lui productiv, a vorbit Ion Ră- 
ducu, prim-secretar al comitetu
lui municipal de partid. Gheor
ghe Jianu, secretar al comitetu
lui de partid al C.I.C. Tr. Mă
gurele, a înfățișat eforturile 
chimiștilor de a asigura îngră- 
șămintele necesare ogoarelor, 
dar și o seamă de dificultăți 
care impietează asupra îndepli
nirii indicatorilor de plan. Pro
blemele dezvoltării agriculturii, 
ale mobilizării comuniștilor, a 
tuturor cooperatorilor pentru 
obțiperea unor producții agri
cole maxime au format obiectul 
intervențiilor tovarășilor Marin 
Nedea, președintele C.A.P. Pu- 
rani, Stefania Ionescu, preșe
dinta C.A.P. Putineiu, Emilian 
Mihăilescu, directorul Direcției 
pentru agricultură și industria 
alimentară. Alți vorbitori, prin
tre care Traian Mitruș. inspec-

mă cele mai alese sentimente 
de dragoste și stimă față de 
secretarul general al partidului, 
relevîndu-se înaltele sale cali
tăți și virtuți de eminent condu
cător de partid și om de stal, 
ginditor profund, militant de 
seamă al mișcării comuniste și 
muncitorești, proeminentă perso
nalitate a vieții politice interna
ționale care acționează neobosit 
pentru fericirea poporului ro
mân, pentru triumful cauzei 
păcii și socialismului în întrea
ga lume. Manifestîndu-și apro
barea deplină față de Întreaga 
politică internă și externă a 
partidului și statului nostru, 
participanții la conferință și-au 
exprimat hotărîrea de a înde
plini exemplar sarcinile ce ie 
revin de a acționa cu fermitate 
pentru înflorirea necontenită a 
județului și a patriei socialiste.

In numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din jude
țul Teleorman, participanții la 
conferință au exprimat apro
barea și adeziunea deplină la 
proiectele de documente ale 
Congresului al Xll-lea al parti
dului, relevînd importanța lor 
istorică în-viața poporului și a 
patriei. A fost aprobat, totoda
tă, in deplină unanimitate, 
planul de dezvoltare economico- 
socială în profil teritorial a ju
dețului Teleorman pentru cinci
nalul 1981-1985, exprimîndu-se 
hotărîrea fermă de a face to
tul pentru înfăptuirea lui exem
plară.

Intr-o puternică și vibrantă 
atmosferă de entuziasm, indepli- 
nindu-și mandatul încredințat de 
organizațiile de partid, de co
lectivele de muncă pe care le 
reprezintă, delegații la conferin
ță au adoptat o Hotărire prin 
care au stabilit ca la cel de-al 
Xll-lea Congres al partidului re
prezentanții județului in marele 
forum al comuniștilor să voteze 
pentru realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului român, in 
inalta funcție de secretar gene
ral al partidului.

Desfășurată Intr-un spirit 
profund analitic, de înaltă exi
gență comunistă, Conferința or
ganizației județene de partid 
Timiș a dezbătut activitatea de
pusă de organele și organiza
țiile de partid privind mobili
zarea comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din cuprinsul 
județului — români, maghiari, 
germani, sirbi și de alte națio
nalități — pentru a transpune 
în viață hotăririle Congresului 
al XI-lea și Conferinței Națio
nale, pentru a intimpina Con
gresul al Xll-lea al partidului 
cu rezultate cit mai bune in ac
tivitatea economico-socială. Lu- 
înd cuvintul în deschiderea lu
crărilor, tovarășul Ion Coman, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a transmis participanților 
la conferință, delegaților și in- 
vitaților, tuturor comuniștilor și 
oamenilor muncii din județ un 
cald salut din partea Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, felicitări pentru re
zultatele dobîndite, precum și 
urarea de a obține noi succese 
In transpunerea in viață a mă
rețului Program al partidului.

Conferind de la început lucră
rilor conferinței un accentuat 
climat creator, spirit critic 
și autocritic, darea de sea
mă prezentată de tovarășul 
Petre Dănicâ, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, 
a întreprins o analiză cuprinză
toare atit a realizărilor presti
gioase cu care locuitorii din a- 
ceastă parte a țării se prezintă 
în fața Congresului — bunăoară, 
faptul că industria a cunoscut 
un ritm mediu de creștere de 
12,3 la sută, superior celui pre
văzut in planul cincinal — cit 
și a deficiențelor care mai per
sistă în diferite domenii, a po
sibilităților substanțiale de care 
dispune Timișul spre a-și spori 
contribuția la progresul mul
tilateral al patriei.

în intervențiile celor 29 de 
vorbitori s-a conturat o imagine 
expresivă a succeselor deosebi
te dobîndite în județul Timiș in 
perioada care a trecut din acest 
cincinal : planul producției in
dustriale pe primii 4 ani a fost 
îndeplinit cu 53 de zile înainte 
de termen, ceea, ce creează. po
sibilități ca, pină la sfirșitul a- 
cestui an. să fie obținută o pro
ducție suplimentară in valoare 
de 6 miliarde lei ; în 1980. pro
ducția industrială a județului 
practic se va dubla comparativ 
cu 1975 ; rezultate deosebite au 
încununat, de asemenea, efortu
rile investite pentru dezvoltarea 
agriculturii, a altor domenii de 
activitatș. Așa cum au subliniat 
în intervențiile lor vorbitori ca 
Radu Bălan, prim-secretar al 
Comitetului municipal Timișoa
ra al P.C.R., Gheorghe Târpe, 
director al întreprinderii de a- 
parate electrice și de măsură, 
ilie Ocsko, secretar al comite
tului de partid de Ia întreprin
derea „Electrotimiș", succesele 
repurtate nu trebuie să consti
tuie motive de automulțumire, 
ci un puternic imbold pentru 
mobilizarea energiilor în ve
derea realizării integrale, la pa
rametrii cantitativi și calitativi, 
a planului. S-a scos în relief 
faptul că un centru industrial 
și științific de talia Timișoarei 
posedă un vast potențial de for
te creatoare care — superior 
valorificate — pot sprijini în 
mai mare măsură introducerea 
progresului tehnic, realizarea 
unei producții tot mai competi
tive. capabile să-și cucerească o 
mereu mai mare reputație pe 
piața Internațională.

Referindu-se la problemele ce 
stau în prezent in fata agricul
turii județului. Paraschiva Go
goașă, secretar al comitetului 
comunal de partid Sînmihaiu 
Român, Draghișa Stefanovici, 
președintele Consiliului unic a- 
groindustriai Buziaș, loan Josu, 
președintele C.A.P. Topolovățu 
Mare, au pus un accent deosebit 
pe necesitatea de a se introduce 
în toate domeniile activității a- 
gricole o cit mai riguroasă orga
nizare, o strictă disciplină a 
muncii, singurele apte să asigu
re producții tot mai mari în 
viitor.

în cuvintul lor, un șir de vor
bitori. printre care Ion Rotăres- 
cu, prim-secretar al comitetului 
județean U.T.C., Marla Pon- 
gracz, secretară a Consiliului 
județean al oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară, loan 
Leitner, lăcătuș la întreprin
derea „Tehnometal" Timișoara, 
au reliefat răspunderea organi
zațiilor de partid de a forma la 
toți locuitorii acestor frumoase 
meleaguri — români, maghiari, 
germani, sirbi — spiritul înfră
țirii in muncă, sentimentele 
profunde ale dragostei fierbinți 
față de țară și partid, ale ata
șamentului nețărmurit față de 
valorile morale ale societății 
noastre socialiste, dorința de a 
contribui cu toate energiile la 
înflorirea economică și spiritua
lă a patriei. în același context, 
vorbitori ca prof. dr. Ion Anton, 
rectorul Institutului politehnic, 
studenta Hilde Aufmuth au a- 
bordat problemele complexe ale 
integrării învățămîntului cu cer
cetarea și producția, subliniind 
că progresele realizate pînă în 
prezent constituie un stimulent 
pentru a se acționa cu și mai 
mare perseverentă în această 
direcție.

Prin vii aplauze a fost adop
tată, ca o sinteză a dezbaterilor, 
Hotărîrea conferinței județene 
de partid care prevede, printre 
altele, in domeriiul industriei — 
pină în 1985, sporirea produc
ției globale totale pe locuitor de 
la circa 80 000 lei. Ia sfirșitul 
cincinalului actual, la 113 000 ; 
în domeniul agriculturii — con
tinuarea procesului de dezvolta
re intensivă, astfel îneît in 1985 
să se obțină în cuprinsul jude
țului peste 2 milioane tone ce
reale, 192 000 tone carne, peste 
3,5 milioane hl lapte de vacă ; 
In domeniul muncii politico-edu
cative — intensificarea activi
tății de formare a convingerilor 
ateist-științifice. a atașamentu
lui profund față de patrie și 
partid.

In aplauzele participanților, 
conferința a adoptat o TE
LEGRAMĂ ADRESATA C.C. 
AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU. întru- 
chipind sentimentele celor peste 
96 000 de comuniști, ale tuturor 
oamenilor muncii de pe melea
gurile limișenc —• români, ger
mani, maghiari, sirbi și de. alte 
naționalități — adeziunea lor 
deplină față de politica internă și 
externă a partidului, omagiind 
contribuția hotăritoare a secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la 
elaborarea și aplicarea politicii 
partidului nostru, telegrama dă 
glas hotăririi comuniștilor, a 
tuturor locuitorilor județului de 
a-și mobiliza și mai puternic 
capacitățile și eforturile în 
scopul traducerii în viață a 
documentelor Congresului al 
Xil-lea, a grandiosului Program 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comu
nism.

In continuare, participanții la 
conferință, exprimînd entuziasta 
lor adeziune față de prevederile 
planului in profil teritorial, au 
aprobat, totodată, în unanimi
tate proiectele de documente 
ale Congresului al Xll-lea, sub
liniind importanța lor pentru 
dezvoltarea multilaterală, în ritm 
susținut, a țării, pentru consoli
darea temeliilor orinduirii noas
tre, care asigură drepturi și li
bertăți depline, șanse egale de 
realizare tuturor fiilor patriei, 
fără deosebire de naționalitate.

într-o atmosferă de vibran
tă manifestare a unității de 
nezdruncinat in jurul partidului, 
al secretarului său general, în
deplinind învestitura ce le-a fost 
încredințată de organizațiile de 
partid, de colectivele de oameni 
ai muncii pe care le reprezintă, 
participanții la conferință au 
adoptat, intr-o unanimitate de
plină, prin aplauze și aclamații 
îndelungate, Hotărirea ca dele
gații la Congres din județul 
Timiș să susțină prin votul lor 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in funcția de secretar 
general ai partidului.

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

secretar general al partidului
Participanții la Conferința organizației județene de 

leorman, dind glas voinței fierbinți a celor aproape 
comuniști, a tuturor oamenilor muncii de pe aceste 
hotărâse ca delegații la cel de-al Xll-lea Congres al partidului 
să susțină in unanimitate, prin votul lor, ca in funcția supremă, 
de secretar general al partidului, să fie reales cel mai destoinic 
și stimat fiu al clasei noastre muncitoare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Această hotărire este expresia înaltei aprecieri a ca
lităților de eminent conducător comunist și de stat ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, de militant de seamă al mișcării co
muniste și muncitorești internaționale, proeminentă personalitate 
a vieții politice mondiale, care militează activ și hotărit pentru 
înfăptuirea idealurilor nobile ale libertății, independenței și pro
gresului social, ale păcii, prieteniei și colaborării intre națiuni.

Fiecare om a! muncii din județul Teleorman cunoaște că de 
numele și activitatea prodigioasă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, exponent autentic al celor mai inalte năzuințe ale 
națiunii române, sint strins legate profundele înnoiri ce au avut 
loc in întreaga noastră viață politică, economică, socială și cul
turală, mai ales după Congresul al Xl-iea al partidului, înnoiri 
ce conferă României ritmuri de dezvoltare materială și spiri
tuală fără precedent in istoria sa. Realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in înalta funcție de secretar general al partidului 
constituie garanția sigură a înfăptuirii celor mai nobile aspirații 
ale poporului român, a realizării cu deplin succes a grandiosu-

partid Te-
66 000 de 
meleaguri,

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

secretar general al partidului
Asemenea întregului partid și popor, comuniștii, toți oamenii 

muncii din această parte a țării dau o înaltă apreciere contri
buției esențiale a «tovarășului Nicolae Ceaușescu la fundamen
tarea teoretică și practică a măreței opere de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și inaintare a României 
spre comunism, rodnicei sale activități desfășurate cu înțelep
ciune și clarviziune în fruntea partidului și statplui nostru.

însuflețiți de înaltul exemplu al personalității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de modul exemplar in care și-a consacrat 
întreaga viață ideii scumpe nouă de făurire a unei Românii 
moderne, libere și independente și avind ferma convingere că, 
sub conducerea sa, partidul și poporul nostru vor infâptui cu 
succes grandiosul program de înflorire a patriei, participanții la 
Conferința organizației județene Timiș a P.C.R., in numele pu
ternicului detașament al comuniștilor, al tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate, de pe aceste meleaguri ale 
patriei, susțin cu dragoste și căldură propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales in înalta funcție de secretar 
general al partidului și iși reafirmă hotărirea neclintită de a 
face totul pentru a îndeplini cu cinste sarcinile trasate de partid, 
de secretarul său general, spre a-și spori în acest fel contribu
ția la înflorirea României socialiste, Ia creșterea rolului și presti
giului ei în Ijumea contemporană.

CANDIDAȚII PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Ion Anton, Ioniță Liviu Traian Bagin, Radu Bălan, Maria 
Bradea, Letiția Brindescu, Ion Coman, Petre Dănică, Nicolae 
Doggendorf, Hedwiga Margareta Hauser, Nicolae Margan, Liviu 
Minda, Ion M. Nicolae, Ion Nicoiescu, Eugen Proca, Elena 
Pugna, Alexandru Roșu, Iosif Andrei Roth, Traian Lorin Sălă- 
gean, Florian Tănăsescu.
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TULCEA
La Tulcea, orașul de la por

țile Deltei, care cunoaște în anii 
socialismului o dezvoltare verti
ginoasă, conferința județeană de 
partid s-a desfășurat intr-un 
spirit de înaltă responsabilitate, 
degajîndu-se hotărirea de ne
strămutat a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii din acest 
tinut de a acționa cu fermitate 
și abnegație pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan 
din actualul cincinal și din cin
cinalul 1981—1985. In deschide
rea lucrărilor conferinței, tova
rășul Marin Vasile, secretar al 
C.C. al P.C.R., a transmis dele- 
gatilor și invitaților, tuturor co
muniștilor și oamenilor muncii 
din municipiul și județul Tul
cea un cald salut din partea 
conducerii de partid, a secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. feli
citări pentru rezultatele obținu
te in răstimpul de la Congresul 
al XI-lea, precum și îndemnul 
de a obține noi succese in în
făptuirea mărețelor obiective 
înscrise în documentele Con
gresului al XII-lea al P.C.R.

Darea de seamă, prezentată de 
tovarășul loan Petre, prim-se- 
cretar al comitetului județean 
de partid, a arătat că pentru 
județul Tulcea cincinalul 1976— 
1980 reprezintă etapa unei dez
voltări economice și sociale fără 
precedent, o perioadă decisivă 
in trecerea lui în rîndul jude
țelor cu o industrie dezvoltată 
și o agricultură așezată pe baze 
moderne. Prin alocarea în a- 
ceastă perioadă a unui volum 
de investiții de 21,4 miliarde lei, 
valoarea fondurilor fixe produc
tive va crește de la 11,9 miliar
de lei in 1975 la 25 miliarde in 
1980, iar numărul locurilor de 
muncă a crescut cu încă 16 000. 
Au fost examinate, totodată, 
unele neajunsuri și neîmpliniri, 
îndeosebi in ceea ce privește 
planul producției globale.

Dezbaterile, in cadrul cărora 
au luat cuvintul 27 de delegați, 
au reliefat marile disponibilități 
existente pentru dezvoltarea in 
continuare a județului, pentru 
creșterea contribuției sale la 
progresul și înflorirea patriei 
noastre. Astfel, tovarășii Octa
vian Ghiță, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid 
Tulcea, Cristian Boiangiu, direc
torul Combinatului metalurgic 
Tulcea, Corneliu Dascălu, direc
tor general al Centralei Delta 
Dunării, Vasile Ștoian, secretar 
al comitetului de partid de la 
Șantierul naval Tulcea, au sub
liniat că preocupările prioritare 
ale organizațiilor de partid vi
zează în aceste momente valorifi
carea superioară a importantului 
potențial tehnic existent în ju
deț, stimularea inițiativei crea
toare a specialiștilor și a munci
torilor. în acest context, în spi
rit critic și autocritic, au fost 
evidențiate cerința unei mai 
bune folosiri a spațiilor de mun
că, a încărcării judicioase a uti
lajelor, a întăririi ordinii și dis
ciplinei în muncă, a perfecționă
rii pregătirii profesionale a oa
menilor muncii. O grijă deose
bită trebuie să se acorde in con
tinuare reducerii susținute a 
consumurilor de energie elec
trică și combustibili, dat fiind 
că pe primele 9 luni din acest 
an normele de consum au fost 
depășite cu aproape 22 000 MWh.

în același spirit, de evaluare 
atentă, exigentă a realizărilor și 
neajunsurilor, tovarășii Magda 
Ionescu, șef de fermă la I.A.S. 
Măcin, Augustin Todea, director 
general al Direcției agricole ju
dețene, Ion Doroș, director al 
I.A.S. Sarinasuf, Florica Chisi- 
lencu, secretar al comitetului 
comunal de partid Nufăru, Ște
fana Tudorică, președintele 
C.A.P. Beștepe, au subliniat că 
producțiile medii agricole — mai 
mari în perioada 1976—1979 față 
de cincinalul precedent cu 24 
la sută la porumb, cu 29 la sută 
la cartofi, cu 10 la sută la le
gume etc. — nu reflectă posibi

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

secretar general ai partidului
Conștient! si mindri de înfăptuirile grandioase ale socialismu

lui pe pămintul străbun al patriei, oamenii muncii din județul 
Tulcea dau o înaltă prețuire rolului hotărîtor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în stabilirea strategiei și tacticii partidului 
nostru, contribuției sale teoretice și activității practice in pro
cesul revoluționar de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.

Perioada de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu se află în frun
tea partidului și statului nostru se înscrie cu litere de aur in 
istoria milenară a neamului românesc, reprezintă etapa cea mai 
fertilă și bogată in împliniri pe care a cunoscut-o vreodată po
porul român.

Comuniștii, toți oamenii muncii tulceni poartă o profundă re
cunoștință grijii permanente pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o acordă dezvoltării județului nostru, pentru indicațiile și orien
tările prețioase pe care le-a dat cu prilejul vizitelor de lucru.

Pentru toate aceste calități, pentru tot ceea ce caracterizează 
dintotdeauna activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, susținem 
din adincul inimilor noastre realegerea sa în funcția de secretar 
general al Partidului Comunist Român la cel de-al XII-lea Con
gres al partidului, aceasta constituind garanția sigură a înfăp
tuirii programului măreț de făurire pe pămintul patriei a socie
tății comuniste.

CANDIDAȚI! PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Ileana Colesnicencu, Ion Doroș, Vasile Geană, Ileana Mo
canu, loan Petre, Marin Vasile, Vasilica Vlad.

VASLUI
în atmosfera caracteristică 

marilor momente de bilanț, con
ferința organizației județene de 
partid a luat în dezbatere, in 
spiritul unei înalte exigențe și 
responsabilități partinice, modul 
în care comuniștii, toți oamenii 
muncii de pe aceste meleaguri 
încărcate de rezonanță istorică 
au acționat pentru transpunerea 
!n viață a istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XI-lea al parti
dului.. La începerea lucrărilor a 
luat cuvintul tovarășul Petre 

litățile actuale ale agriculturii 
tulcene, că în viitor va trebui 
să se acționeze mai hotărît pen
tru executarea la timpul optim 
și de bună calitate a tuturor lu
crărilor agricole, pentru conser
varea și folosirea rațională a 
pămîntului.

La vasta problematică a for
mării omului nou, cu o inaltă 
conștiință revoluționară, s-au 
referit pe larg tovarășii Sandu 
Nicolae, președintele consiliu
lui județean al sindicatelor, 
Șerban Vasile, președintele co
mitetului județean de cultură și 
educație socialistă, Stelian Pă- 
ruș, prim-secretar al comitetu
lui județean U.T.C. ; vorbitorii 
au stăruit asupra necesității an
corării mai puternice a activi
tății educative în realitățile ju
dețului, a întăririi spiritului 
combativ, a accentuării laturii 
politico-educative a manifestă
rilor organizate în cadrul Festi
valului național „Cîntarea Ro
mâniei".

Delegații la conferință au 
aprobat în unanimitate Hotări- 
rea conferinței județene de par
tid, care prevede, printre altele : 
în industrie — îndeplinirea in
tegrală a prevederilor planului 
în profil teritorial pe acest an 
și in anul viitor, asigurarea tu
turor condițiilor pentru realiza
rea și depășirea sarcinilor cinci
nalului 1981—1985 ; în agricul
tură — folosirea rațională și 
creșterea potențialului produc
tiv al pămîntului, astfel incit in 
1985 producțiile medii la hectar 
să atingă 4 185 kg grîu, 6 000 kg 
porumb, 2 560 kg floarea-soare- 
lui, 55 000 kg sfeclă de zahăr, 
2 625 kg soia ; realizarea progra
mului județean de dezvoltare a 
zootehniei. Alte măsuri privesc 
domeniile muncii organizatorice 
și politico-ideologice. Se va ac
ționa, totodată, pentru dezvolta
rea bazei materiale a turismului.

In TELEGRAMA ADRESATA 
C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, adop
tată de toți partici'panții la con
ferință prin aplauze insuflețite, 
se exprimă prețuirea și admira
ția tuturor comuniștilor din acest 
colț de țară față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, in frun
tea partidului și statului, a în
tregului popor, desfășoară o 
neobosită activitate consacrată 
înfăptuirii Programului partidu
lui de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism. Ca urmare a politicii știin
țifice a P.C.R. de repartizare ju
dicioasă a forțelor de producție, 
de dezvoltare armonioasă a în
tregii țări, județul Tulcea a cu
noscut profunde prefaceri eco- 
nomico-sociale și politice, pentru 
care comuniștii, toți oamenii 
muncii îi adresează secretarului 
general al partidului întreaga 
gratitudine și stimă, cel mai vi
brant omagiu.

Delegații la conferință, în 
numele celor peste 35 000 de co
muniști, al tuturor locuitorilor ju
dețului, și-au manifestat deplina 
aprobare față de proiectele de 
documente ale Congresului al 
XII-lea, subliniind contribuția de
terminantă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la fundamentarea și 
elaborarea acestor documente 
de importanță decisivă pentru 
înălțarea României, în anii ce 
vor urma, pe noi trepte de ci
vilizație, progres și bunăstare.

Indeplinindu-și mandatul ce 
le-a fost încredințat de organi
zațiile de partid, de comuniști, 
de toți oamenii muncii pe care 
ii reprezintă, delegații au adop
tat în unanimitate, într-o atmos
feră de vibrant elan patriotic, 
hotărirea ca delegații la Con
gresul al XII-lea să voteze pen
tru realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de 
secretar general al partidului.

Lupu, membru al Comitetului 
Politic , Executiv al C.C. al 
P.C.R., care a transmis partici- 
panților la conferință, și prin 
ei organizațiilor de partid pe 
care le reprezintă, tuturor locui
torilor județului, un salut cald, 
tovărășesc din partea Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, împreună cu felici
tări pentru succesele înregistra
te și urarea de a acționa cu și 

mai multă vigoare pentru în
făptuirea cu succeș a politicii 
partidului in toate sectoarele 
vieții economico-sociale.

în darea de seamă prezentată 
de tovarășul Gheorghc Cilibiu, 
prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, au fost relie
fate realizările obținute în eco
nomia județului — ilustrare vie 
a preocupării partidului nostru 
de dezvoltare armonioasă, echi
librată a tuturor zonelor țării, 
îndeosebi a celor odinioară ră
mase în urmă — realizări ce-și 
găsesc materializarea în ritmul 
mediu anual de creștere in
dustrială de peste 20 la sută. Au 
fost relevate, totodată, și unele 
carențe în activitatea de condu
cere a economiei care impun 
măsuri grabnice și ferme de re
mediere.

In cadrul dezbaterilor care au 
avut loc, în continuare, au luat 
cuvintul 27 de vorbitori, care 
s-au referit la necesitatea ridi
cării pe o treaptă calitativ nouă 
a activității organelor și organi
zațiilor de partid, a perfecțio
nării stilului și metodelor de 
muncă ale acestora în raport cu 
cerințele tot mai mari cărora 
trebuie să le facă față. Astfel, 
pornind de la faptul că multe 
întreprinderi industriale din ju
deț nu realizează principalii in
dicatori de plan, Vicol Panainte, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Bîrlad, Le- 
nuța Tarhon, ajutor de maistru, 
secretara comitetului de partid 
de la întreprinderea de confec
ții Vaslui, Nicolae Angheluță, 
muncitor la întreprinderea de 
elemente pneumatice și aparate 
de măsură Bîrlad, Diomid 
Năstase, directorul întreprinde

• „Susținind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in fruntea partidului, dăm glas voinței de nezdruncinat a clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectualității, a întregului nostru 
popor".

• „Aprobăm cu toată convingerea documentele Con
gresului al XII-lea al partidului, care deschid societății 
noastre noi și luminoase perspective de dezvoltare 
multilaterală".

rii de rulmenți Birlad, și alții au 
supus unei severe analize criti
ce și autocritice neajunsurile 
care au generat o insuficientă 
folosire a potențialului material 
și uman în unitățile unde mun
cesc, slaba preocupare de care 
au dat dovadă unele comitete și 
birouri de partid in folosirea 
eficientă a tuturor formelor 
muncii politice pentru mobiliza
rea energiilor la realizarea 
obiectivelor de plan. S-au făcut, 
totodată, propuneri* bine chib
zuite pentru o mai trainică an
corare a activității organizații
lor de partid in inima proble
melor economice cu care se con
fruntă colectivele de oameni ai 
muncii din unitățile industriale. 
Cum era și firesc, nerealizările 
in domeniul investițiilor au con
stituit obiectul unei examinări 
aprofundate, însoțite de propu
neri și angajamente de înlătu
rare a lor. Simion Titavu, di
rectorul grupului 4 șantiere, 
Eugen Tarhon, prim-vicepreșe
dinte al consiliului popular ju
dețean, au stăruit asupra faptu
lui că justificările nu explică și 
nu acoperă rămînerile în urmă 
in acest important sector, noul 
comitet județean. comitetele 
municipale și orășenești, organi
zațiile de partid de pe șantierele 
de investiții avînd îndatorirea 
de a lua măsuri temeinice pen
tru asigurarea condițiilor ma
teriale necesare realizării ritmi
ce, conform graficelor, a obiec
tivelor planificate și preîntâmpi
narea oricăror intirzieri și stag
nări ale lucrărilor de construc
ții. Un loc important în dezba
teri I-a ocupat agricultura — 
sector cu pondere însemnată în 
economia județului. Costică Spi- 
naehe, secretarul comitetului de 
partid din C.A.P. Cîrja, loan Că
lin, secretarul Comitetului de 
partid din comuna Tutova, Pe

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

secretar general al partidului
Hotărirea noastră unanimă, alături de cea a întregului partid 

și popor, iși găsește fundamentarea in prodigioasa activitate 
revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, desfășurată fără 
preget, de-a lungul a aproape o jumătate de veac, pentru slu
jirea cu credință și devotament patriotic a idealurilor de elibe
rare națională și socială, de progres și prosperitate ale eroicu
lui nostru popor.

Știm'că România a intrat pe marea scenă politică a lumii, în 
primul rind prin activitatea deosebit de intensă a proeminentei 
personalități de talie mondială, a patriotului înflăcărat și in
ternaționalistului consecvent Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului nostru, președintele republicii, care întruchi
pează în mod desăvîrșit trăsăturile fundamentale afirmate de po
porul român din cele mai vechi timpuri in zbuciumata și multi
seculara sa istorie.

Exprimînd voința noastră ca marele forum al comuniștilor ro
mâni, cel de-al XII-lea Congres, să realeagă unanim în fruntea 
partidului pe cel mai demn și mai strălucit reprezentant al 
națiunii noastre, ctitorul României contemporane, delegații la 
conferința județeană de partid, în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din județul Vaslui, asigură conducerea 
partidului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că vor acționa cu 
hotărîre și abnegație pentru îndeplinirea exemplară a tuturor 
sarcinilor ce ne revin, contribuind astfel la ridicarea scumpei 
noastre patrii - Republica Socialistă România - pe culmile ci
vilizației socialiste și comuniste,

CANDIDAȚII PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Constantina Arsene, Ion Ceterchi, Gheorghe Cilibiu, Veronica 
Harnagea, Cornelia Helgiu, Petre Lupu, Elena Rănceanu, Mircea 
Sitnovici, Emil Uncheșel.

tru Mihalache. președintele 
C.A.P. Tîrzii, loan Smitd, 
secretar al comitetului județean 
de partid, și alții s-au referit, in 
cuvintul lor, la faptul că acolo 
unde s-a muncit cu pricepere 
nici calitatea pămîntului, nici 
starea vremii nu au împiedicat 
realizarea obiectivelor planifica
te : se impune, în consecință, 
popularizarea și răspîndirea ex
perienței valoroase, controlul 
mai riguros și mai sistematic al 
activității organizațiilor de 
partid din agricultură.

In unanimitate a fost apro
bată Hotărirea conferinței jude
țene de partid, în care se preve
de, printre altele : în industrie
— realizarea, in 1980, a unei 
producții globale peste plan de 
150 milioane lei, urmînd ca 
acest indicator să ajungă, în 
1985, la 26,4 miliarde lei, reve
nind pe locuitor o producție de 
peste 51 000 lei ; în agricultură
— prin executarea unor lucrări 
de îmbunătățiri funciare și de 
combatere a eroziunii solului, 
suprafața ameliorată va fi in 
1980 de peste 120 000 ha. iar la 
sfîrșitul cincinalului viitor de 
170 000 ha.

In TELEGRAMA ADRESATA 
C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, apro
bată eu vii și îndelungi aplauze, 
conferința a dat glas gîndurilor 
și simțămintelor celor 49 000 de 
comuniști, ale tuturor locuitori
lor acestor străvechi meleaguri 
românești, exprimind adeziu
nea totală Ia politica științifică, 
consecventă și înțeleaptă a 
partidului și stalului nostru, iz- 
vorită din aspirațiile vitale ale 
întregului nostru popor. Per
spectivele minunate prefigurate 

în programele-directivă ce vor 
fi adoptate de cel de-al Xît-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român — se spune in telegra
mă — sînt indisolubil legate de 
sprijinul deosebit de prețios 
acordat permanent de condu
cerea partidului și statului, de 
dumneavoastră personal, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru care 
comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul nostru vă adresează 
din inimă cele mai calde mul
țumiri și expresia sentimentelor 
de profundă recunoștință.

Delegații la conferință, în 
numele comuniștilor care le-au 
incredințat mandatul de a-i re
prezenta. și-au exprimat totala 
adeziune la documentele celui 
de-al XII-lea Congres al parti
dului, documente ce poartă am
prenta gîndirii profund origina
le, științific fundamentată, clar
văzătoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ; ei au aprobat, tot
odată, prevederile planului de 
perspectivă în profil teritorial ce 
vor asigura județului linia as
cendentă a dezvoltării tuturor 
domeniilor de activitate econo
mico-socială.

Intr-o atmosferă vibrantă, de 
puternică însuflețire, de entuzias
tă angajare comunistă, revolu
ționară, de atașament nețărmu
rit la politica partidului, parti- 
cipanții au adoptat Hotărirea 
prin care ii insârcineazâ pe dele
gații la Congres să exprime 
înalta prețuire față de neobosita 
și rodnica activitate a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in frun
tea partidului și statului și să 
voteze, in unanimitate, reale
gerea sa în funcția de secretar 
general al partidului.

VÎLCEA
într-un accentuat spirit de lu

cru și de responsabilitate par
tinică, conferința organizației 
județene de partid Vilcea a ana
lizat activitatea depusă de orga
nele și organizațiile de partid, 
de toți oamenii muncii de pe 
meleagurile acestei părți de 
țară pentru traducerea in viață a 
hotăririlor Congresului al XI-lea 
al partidului, pentru îndepli
nirea integrală a sarcinilor cin
cinalului. în deschiderea lucră
rilor a luat cuvintul tovarășul 
Ion Pățan, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., care în numele Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., al secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceașescu, a transmis participan- 
ților la conferință, membrilor de 
partid, tuturor oamenilor muncii 
felicitări pentru realizările , do- 
bîndite în întreaga activitate e- 
conomică, politică și social-cul- 
turală a județului, precum și 
urarea de a obține noi și tot 
mai însemnate succese în opera 
de ridicare pe noi trepte de 
progres și civilizație socialistă 
a patriei noastre.

Darea de seamă prezentată de 
tovarășul Teodor Coman, prim- 
secretar al comitetului județean 
de partid, a înfățișat într-un 
spirit analitic constructiv activi
tatea desfășurată în industrie și 
agricultură, in celelalte sectoare 
ale vieții sociale, reliefînd fap
tul că în ultimii patru ani pei
sajul industrial vilcean s-a îm
bogățit cu 47 obiective indus

triale,, producția agricolă a cres
cut cu 12 la sută, au fost puse 
în funcțiune 7 centrale hidroe
lectrice din cele aflate în con
strucție pe Lotru și Olt, au fost 
date in folosință 6 915 aparta
mente, precum și' numeroase o- 
biective social-culturale.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvintul 26 de vorbitori — acti
viști de partid, muncitori din 
intreprinderi, țărani. intelec
tuali — care au infățișat activi
tatea organizațiilor de partid 
din unitățile unde lucrează, di
recțiile in care acționează pentru 
traducerea in mod exemplar in 
viață a politicii partidului, pen
tru a întâmpina cu noi și însem
nate succese Congresul al XII- 
lea. Astfel, ing. Dumitru Alexe, 
directorul întreprinderii „Elec- 
trocentrale" Rm. Vilcea, a rele
vat preocupările pentru mai bu
na punere in valoare a poten
țialului hidroenergetic al riuri- 
ior Lotru și Olt. Rodica Nicula, 
secretara comitetului de partid 
de la întreprinderea de piele și 
încălțăminte „Vilceana", a evi
dențiat eforturile comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii 
pentru realizarea producției in 
condiții de inaltă eficiență, ing. 
Dan Pirvănescu, directorul în
treprinderii de utilaj chimic și 
forjă Rm. Vilcea, a subliniat 
strădaniile colectivului de mun
că pentru realizarea Ia termen 
și de calitate a utilajelor și in
stalațiilor necesare punerii in 
funcțiune a numeroase capaci
tăți productive din țară, ing. 
Iustin Dimitriu, directorul Cen
tralei industriale de produse a- 
norganice Rm. Vilcea, a insistat, 
in spirit critic și autocritic, asu
pra deficiențelor'- de organizare 
și urmărire a producției, cu im
plicații nefavorabile' asupra rea
lizării sarcinilor de plan, scoțînd 
totodată în evidență necesitatea 
mai bunei aprovizionări cu ma
terii prime ca o condiție esen
țială a desfășurării normale a 
proceselor de producție. Mai 
mulți vorbitori au accentuat a- 
supra necesității ca atât comite
tul județean, cit și organele și 
organizațiile de partid, organis
mele de conducere colectivă din 
unitățile socialiste să intensifice 
eforturile pentru perfecționarea 
continuă a conducerii și organi
zării activității economico-soci
ale, pentru accentuarea autocon- 
ducerii muncitorești și autoges- 
tiunii cconomico-financiare. în 
scopul sporirii eficienței întregii 
activități economice.

Un loc important i,n cadrul 
dezbaterilor l-au ocupat proble
mele agriculturii. Subliniind suc
cesele înregistrate de lucrătorii 
ogoarelor, Nicolae Mitruț, pre

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

secretar general al partidului
Dind expresie celor mai alese ginduri și sentimente ale celor 

peste 45 000 de comuniști din județul Vilcea, ale tuturor oame
nilor muncii de pe aceste meleaguri - se arată în Hotărire - 
participanții la conferința organizației județene de partid iși 
exprimă din adincul inimii stima, respectul și înalta prețuire față 
de strălucita activitate desfășurată in fruntea partidului și sta
tului nostru de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
poporului, comunist de cea mai înaltă omenie, patriot înflăcărat 
și internaționalist consecvent, de numele căruia sînt legate cele 
mai niari izbinzi ale națiunii noastre in opera de edificare so
cialistă și comunistă a patriei.

Puternic însuflețiți de minunatul său exemplu de muncă și 
viață, trăim simțăminte de vibrantă mindrie patriotică pentru 
cuceririle revoluționare dobindite de poporul nostru sub condu
cerea înțeleaptă și clarvăzătoare a partidului, pentru prestigiul

ședintele cooperativei agricole 
Șutești, unitate fruntașă in ju
deț, s-a referit la preocupările 
comuniștilor din acest sector 
pentru valorificarea superioară 
a pămîntului, pentru creșterea 
continuă a producțiilor vegetale 
și animale. In numele țăranilor 
din localitățile necooperativizate 
ale județului,- Elena Jinaru, din 
comuna Vaideeni, localitate re
numită prin crescătorii săi de 
animale, s-a referit la posibili
tățile și necesitatea ca țărăni
mea din această zonă să-și adu
că o contribuție tot mai însem
nată la aprovizionarea populați
ei cu cantități sporite de carne, 
lapte și fructe.

Ca o emanație a cadrului fer
til al dezbaterilor, în Hotărirea 
adoptată de conferință s-a sta
bilit, printre altele : in industrie
— pe baza prevederilor planului 
de dezvoltare economico-socială 
a județului, în cincinalul viitor 
productivitatea muncii va creș
te cu'55,1 la sută ; în acest scop, 
organele și organizațiile de 
partid, consiliile oamenilor mun
cii vor stabili, cu ocazia defi
nitivării planurilor anuale, noi 
obiective pentru perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație, in
troducerea în producție a noi 
produse și modernizarea celor 
existente, astfel incit la sfîrșitul 
cincinalului 1981—1985 acestea să 
reprezinte 41 la sută din întrea
ga producție industrială a jude
țului ; in domeniul investițiilor
— s-a hotărit dimensionarea și 
profilarea cit mai rațională a 

noilor obiective și asigurarea u- 
tilităților în condiții de maximă 
eficiență.

In TELEGRAMA ADRESATA 
C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU — mo
ment marcat de vii și puternice 
aplauze — se arată că, împreună 
cu întreaga țară, județul Vilcea 
a cunoscut ceai mai fertilă și ra
pidă dezvoltare economico-soci
ală in etapa inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului. 
In acești ani, politica riguros 
științifică privind repartizarea 
armonioasă, echilibrată a forțe
lor de producție pe întreg te
ritoriul patriei a rodit din plin 
și pe aceste meleaguri. Pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce revin 
județului Vilcea pină la finele 
acestui cincinal — se precizează 
in telegramă — a obiectivelor 
încredințate în perspectiva do
cumentelor celui de-al XII-lea 
Congres, organele și organizați
ile de partid, toate colectivele 
de muncă au stabilit mijloacele 
de acțiune fermă pentru perfec
ționarea întregii activități. Pen
tru realizarea unui salt calitativ 
în toate sectoarele, răspunzînd 
astfel îndemnurilor secretarului 
general al partidului, care au 
găsit un profund ecou și în ini
mile oamenilor muncii din a- 
ceaslă zonă.

In numele comuniștilor pe 
care i-au reprezentat, al tuturor 
oamenilor muncii din județ, 
participanții la conferință și-au 
exprimat totala adeziune la do
cumentele celui de-al XII-lea 
Congres - la a căror elaborare 
și-a adus o contribuție esenția
lă tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
inițiatorul și promotorul întregii 
politici interne și internaționale 
a partidului și statului nostru - 
documente ce prefigurează vii
torul strălucit al României so
cialiste, care urcă vertiginos pe 
noi trepte de bunăstare și civi
lizație.

Exprimînd voința comuniști
lor, a tuturor locuitorilor acestui 
județ, conferința a încredințat 
delegațifor din județ la Congre
sul al XII-lea al partidului, în
tr-o atmosferă de puternic entu- 
zism și însuflețire, înalta mi
siune de a susține cu toată căl
dura propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales 
în înalta funcție de secretar ge
neral al partidului, chezășie a 
făuririi celei niai drepte și mai 
umane societăți, societatea co
munistă pe pămintul scump al 
României, adoptînd în acest 
sens o Hotărîre.

imens de care se bucură astăzi România în lume. Cu încredere 
nestrămutată în destinul de aur și viitorul luminos al țării, con
ferința organizației județene de partid, în numele comuniștilor, 
al tuluror oamenilor muncii din județul Vîlcea, hotărăște, intr-o 
unanimitate entuziastă, să susțină la Congresul al XII-lea - 
marele nostru forum comunist - realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului, 
chezășie a mersului nostru ferm și avintat pe calea progresului, 
a civilizației, garanție sigură a înfăptuirii neabătute a Progra
mului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a patriei spre comunism.

CANDIDAȚI! PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Racla Alexandrescu, Nicolae Amza, Ion Aslan, Teodor Co
man. Glieorghe Chivulescu, Nicolae Mitruț, Ion Pățan, Venerica 
Pătru, Valeriu Ripeanu, Pantelimon Ungureanu.

VRANCEA
în moderna casă de cultură, 

situată în Piața Unirii din Foc
șani — simbol ăl unor momen
te cu profunde semnificații isto
rice din viața poporului nostru
— au avbt loc lucrările Confe
rinței județene de partid Vran- 
cea. Munca desfășurată de or
ganele și organizațiile de partid 
pentru dezvoltarea economică 
și socială a acestor străvechi 
meleaguri, căile și mijloacele 
prin care urmează să se înde
plinească grandioasele obiective 
prefigurate de Congresul al 
XII-lea al P.C.R. au imprimat 
conferinței un pronunțat carac
ter- de lucru. în deschiderea 
lucrărilor, tovarășul Ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a transmis participanți- 
lor, tuturor oamenilor muncii 
din județ un călduros salut din 
partea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., a secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
felicitări pentru rezultatele me
ritorii obținute în dezvoltarea 
pe toate planurile a județului 
și urări de noi succese pentru 
continua înflorire și dezvoltare 
a județului, pentru creșterea 
contribuției acestuia la progre-

• sul patriei noastre socialiste.
Sintetizînd rezultatele obți

nute, în darea de seamă prezen
tată de tovarășul Gheorghe 
Stoica, prim-secretar al comite
tului județean de partid, s-a 
subliniat preocuparea pentru 
înfăptuirea programului de dez
voltare economico-socială în 
profil teritorial, arătîndu-se că 
au fost puse în funcțiune im
portante obiective industriale, 
fondurile fixe din industrie fiind 
cu 85 la sută mai mari ca în 
1975 ; producția industrială su
plimentară realizată în 3 ani și 
zece luni depășește 330 milioa
ne lei, evidențiindu-se, totodată, 
succesele remarcabile obținute 
de oamenii muncii din agricul
tura județului.

Spiritul de înaltă responsabi
litate comunistă, de-exigență și 
combativitate a caracterizat și 
intervențiile celor 32 de vorbi
tori ; analiza aprofundată a ac
tivității organizațiilor din care 
fac parte, a stilului și metode
lor de muncă folosite, eviden
țierea unor lipsuri care s-au fă
cut simțite, a căilor de înlătu
rare a lor au întregit caracterul 
de lucru al conferinței.

Subliniind creșterea rolului 
organelor și organizațiilor de 
partid în conducerea activității 
economice, tovarășii Alexan
drina Mocanu, prim-secretar al 
Comitetului municipal Focșani 
al P.C.R., Emil Botez, secreta
rul comitetului de partid al De
poului C.F.R, Adjud, Elena Tu- 
doran, secretar al comitetului 
de partid de la întreprinderea 
de confecții Focșani, și alții 
s-au referit la. succesele dobin- 
dfte in creșterea calitativă a 
activității economice. în același 
timp, ei au scos in evidență 
neajunsurile manifestate in u- 
nele unități privind ordinea și 
disciplina in muncă, folosirea 
incompletă a capacităților de 
producție și a timpului de lu
cru, neaprovizionarea ritmică cu 
materii prime, ceea ce a făcut 
ca unii indicatori de plan să nu 
fie realizați integral. Cu 
aceeași exigență a fost anali
zată și activitatea in investiții
— domeniu, în care delegații 
Ion Cioară, prim-vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Con
siliului populai’ județean, Petre 
Despinoiu, directorul Combina
tului de celuloză și hîrtie Ad
jud, Ion Gresoiu, secretar al 
Comitetului orășenesc Mărășești 
al P.C.R., au analizat cauzele 
care au determinat restanțele, 
căile de recuperare a acestora 
și incadrarea în graficele plani
ficate. solicitând in acest sens 
mai mult sprijin din partea 
forurilor centrale competente. 
Aceasta cu atât mai mult cu 
cit, potrivit prevederilor planu
lui in profil teritorial, Vrancea 
va beneficia de fonduri de in
vestiții de peste 13 miliarde lei, 
ritmul mediu anual de creștere 

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

secretar general al partidului
Conferința județeană de partid, dînd glas adeziunii unanime 

exprimate în adunările și conferințele pentru dări de seamă și 
aiegeri, a hotărît ca delegații aleși la marele forum al comu
niștilor să voteze pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în fruntea partidului. Hotărirea noastră unanimă reprezintă o re
cunoaștere a calităților remarcabile pe care le înmănunchează 
personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, eminent conducă
tor de partid și de stat, exemplu de inaltă conștiință comunistă, 
de cutezanță și intransigență revoluționară, patriot inflăcărat și 
internaționalist consecvent, luptător neobosit pentru întărirea miș
cării comuniste și muncitorești internaționale, ale cărui merite 
in lupta pentru o lume mai dreaptă și mqi bună sint larg recu
noscute pe plan mondial. întreaga viață a ilustrului nostru con
ducător, pasionat apărător al dreptății și echității sociale, ca
racterizată prin dăruirea nemărginită pentru prosperitatea conti
nuă a României socialiste, reprezintă un măreț exemplu de 
cinste, demnitate și omenie comunistă.

împreună cu întregul partid și popor, comuniștii, oamenii mun
cii din județul Vrancea au ferma convingere că realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului, act de inaltă 
responsabilitate comunistă, reprezintă suprema garanție a întări
rii continue a rolului conducător al partidului în toate domeniile 
vieții economice și sociale, a înaintării neabătute pe drumul 
făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

CANDIDAȚI! PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Ion Iliescu, Alexandrina Mocanu, Elvira Olariu, Gheorghe 
Stoica, Stefania Stănescu, Gheorghe Stan, Ștefanache Sc&r- 
lătescu.

a producției industriale urmînd 
să fie de peste 14 la sută. Mai 
mulți delegați. între care Nico
lae Baiosin, director general al 
direcției agricole județene. Ion 
Davidoiu, președintele C.A.P. 
Timboiești, George Ionescu, pre
ședintele Consiliului unic agro
industrial Cimpeneanca, s-au 
referit pe larg la rezultatele 
dobindite în agricultură — 
Vrancea ocupînd în acest an un 
loc fruntaș pe țară — subli
niind, totodată, că sînt încă 
mari posibilități de creștere a 
producției agricole prin folo
sirea deplină a fondului fun
ciar, respectarea tehnologiilor 
de lucru, utilizarea corespunză
toare a bazei tehnico-materiaie. 
Neajunsurile din organizarea 
producției .și a muncii s-au ma
nifestat și in faptul că sînt nu 
puține unități agricole care, 
deși dispun de aceleași condi
ții, obțin producții de struguri, 
porumb, produse animaliere la 
aproape jumătate față de uni
tățile învecinate.

Conferința județeană a adop
tat în unanimitate o Hotărire, 
care prevede, printre altele : in 
industrie — utilizarea deplină a 
tuturor capacităților de produc
ție, gospodărirea judicioasă a 
materiilor prime și- matertalcljffr'r 
sporirea eficienței economice ; 
in agricultură — redarea in cir
cuitul agricol a peste 2 500 hec
tare, sporirea producției viticole 
și pomicole, a celei zootehnice, 
consolidarea economico-organi- 
zatorică a tuturor unităților 
agricole cooperatiste ; în dome
niul investițiilor și construcții
lor — intensificarea ritmului de 
execuție la lucrările de construc
ție și montaj pentru recuperarea 
restanțelor și punerea in func
țiune ia termenele planificate a 
obiectivelor.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm a fost adoptată o 
TELEGRAMA ADRESATA C.C. 
AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, prin 
care, in numele celor peste 
41000 de comuniști, al tuturor 
oamenilor muncii din județul 
Vrancea, se exprimă atașamen
tul nețărmurit fața. de politica 
internă și externă a partidului 
și statului nostru, admirația 
țață de strălucita și rodnica ac
tivitate a secretarului general 
al partidului consacrată ridică
rii României socialiste pe noi 
culmi de progres și civilizație. 
Dezbătând documentele Congre
sului al XII-lea, participanții la 
conferință și-au exprimat totala 
adeziune față de conținutul 
acestora, subliniind inestimabila 
lor valoare teoretică și practică, 
faptul că ele corespund aspira
țiilor întregii noastre națiuni. 
Smtem hotăriți să acționăm in 
spiritul acestui grandios pro
gram — se arată in telegramă 
— in vederea înfăptuirii neabă
tute a obiectivelor ce revin ju
dețului Vrancea in cincinalul 
1981—1985.

Participanții la conferință, ex
primind voința tuturor comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii 
din județ, au aprobat în una
nimitate proiectele de documen
te ale Congresului al XII-lea al 
partidului, subliniind importanța 
lor deosebită pentru continua 
prosperitate și dezvoltare a ținu
turilor Vrancei, asigurînd tot
odată ridicarea României pe noi 
culmi de progres și civilizație.

Dînd glas învestiturii ce le-a 
fost încredințată de organizațiile 
de partid, de colectivele de oa
meni ai muncii pe care îi repre
zintă, participanții la conferință, 
intr-o atmosferă de vibrantă 
manifestare a unității de mono
lit in jurul partidului și al secre
tarului său general, au cerut de- 
legaților la Congresul al XII-lea 
să voteze cu însuflețire 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de 
secretar general al partidului, 
adoptînd in acest sens o Hotă
rîre a conferinței.
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de înaltă responsabilitate, de puternică angajare revoluționară

Victoria de la 
„Cuibul vulturilor"

O importantă lucrare hidrotehnică încheiată 
cu 54 zile înainte de termen

Pușcași, Solești, Că- 
zănești, Mînjești, Rîpa 
Albastră... „Cuibul vul
turilor" sînt cîteva din 
marile acumulări con
struite in perimetrul 
vasluian, județ cu un 
relief atît de frămîn- 
tat. Dacă pe apele in
terioare Racova. Vas- 
luieț, Durduc, Crasna 
șl Simila încercați 
constructori s-au des
curcat mai ușor cu 
zidirea barajelor, aici, 
intr-un loc de pe pi
nul Tutova — la 
„Cuibul vulturilor" — 
lupta cu natura a fost 
mai aspră. Legenda 
spune că în hăul pî- 
riului se adunau toți 
vulturii din Moldova. 
Tocmai aici, cu un an 
și ceva în urmă au 
venit specialiști și 
muncitori pricepuți în 
arta lucrărilor de acest 
fel. Coordonator — 
șantierul Vaslui al 
grupului de șantiere 
„Moldova" Iași din ca
drul Trustului de lu
crări hidrotehnice spe
ciale București.

...Petrică Decuseară, 
buldozeristul cu expe
riență cîștigată pe alte 
trei asemenea șantie
re vasluiene. trăiește și 
de astă dată satisfac
ția omului ce încheie 
lucrul bine făcut înain
te de termen. „Ne-am 
obișnuit cu ritmuri 
înalte, altfel nu pu
team ieși mai devreme 
din albia unui pîriu 
neluat in seamă pe 
timp secetos, dar dez
lănțuit cind ploile că
deau zile în șir și pu
neau în mișcare to- 
renți furioși. Acum, 
firul de apă va face 
și aici... mare, la 
„Cuibul vulturilor". Și 
n-o spun numai eu, ci

și ceilalți buldozeriști, 
Ion Asandei, Traian 
Radu. Ion Manolache, 
dragliniștii Dumitru 
Patriciu, Tudor A- 
lexandru, screperistul 
Simion Macovei. beto- 
niștii din echipele con
duse de Costică Ma
tei și Gheorghe Ma- 
tache, precum și Ște
fan Buzoi și alții care 
s-au mutat deja în 
zona Tecuciului, la re
gularizarea riului Bîr- 
lad“.

...De ce credeți, to
varășe ing. Ion Bu
jor, că ing. Gheorghe 
Bob, șeful șantierului 
Vaslui, v-a recomandat 
că sînteti„omul care a 
dus greul pe acest 
șantier, ca șef de Iot ?“ 
„Știu eu, poate a exa
gerat puțin. Adevărul 
e că aici, in mijlocul 
naturii, unde vintul 
suflă mai tare ca în 
altă parte, iar frigul 
„pișcă" la rădăcina zi
dului ca și pe corona
ment, trebuie să te 
găsești în permanență 
alături de oameni. 
Aici, victoria nu se ob
ține de unul singur. 
Aici e vorba de spirit 
de echipă, de muncă 
făcută umăr la umăr, 
la greu, dar și la bine. 
Vreau să spun la bu
curie, aceasta pe care 
o trăim noi azi (n.n. — 
miercuri 7 noiembrie 
1979) cind în sfîrșit 
putem spune că am 
ciștigat întrecerea cu 
timpul, cu greutățile 
naturii. Un succes pe 
care întregul colectiv 
îl dedică Congresului 
al XII-lea al partidu
lui".

— Ce dimensiuni are 
această lucrare ?

— Este cea mai mare 
acumulare de acest fel

din județul Vaslui, in
tr-o zonă a țării în 
care acumulările de 
apă de pe riuri rezol
vă mari probleme eco
nomice și sociale. Ca
pacitatea acestei acu
mulări este de 
25 300 000 mc apă ; 
înălțimea zidului — 17 
metri ; lungimea la 
coronament — 850
metri. Aici se află de- 
nozitat pămint în vo
lum de 650 000 mc, iar 
betoanele turnate re
prezintă circa 12 000 
mc. ...Este o lucrare 
care ne-a pus mari 
probleme de construc
ție, dar pe care le-am 
rezolvat după proiec
tul elaborat de Institu
tul de cercetări și 
proiectări pentru gos
podărirea apelor Bucu
rești.

...Notăm și cîteva 
din efectele economice 
și sociale ale acestei 
lucrări : înlăturarea
inundațiilor in aval 
pină la confluența cu 
Birladul ; asigurarea 
unui debit sporit de 
apă pentru municipiul 
Birlad ; posibilități de 
irigare a mai multor 
sute de hectare de te
ren in lunca Tutovei ; 
amenajarea unei baze 
piscicole pe un luciu 
de 230 hectare ; o zonă 
de agrement inedită 
ș.a.m.d.

...Așadar la „Cuibul 
vulturilor" lupta a fost 
cîștigată cu 54 de zile 
înainte de termen. Un 
succes al constructori
lor hidrotehniști rapor
tat în cinstea celui 
de-al XII-lea Congres 
al partidului.'
Crăciun LALUC1 
corespondentul 
„Scînteii"

• Ce au însemnat 
pentru Tulcea cele 
16,6 miliarde lei in
vestiții în acest cin
cinal ® Șantierul na
val - o citadelă in
dustrială - pe locul 
în care, acum patru 
ani, era stufăriș • 
Sentimente sărbăto
rești pentru un co
lectiv muncitoresc 
care întîmpină pen
tru prima oară un 
congres al partidului Vedere de ansamblu a Șantierului naval din Tulcea

„ia precedemi corn, ioj ce vedeți aici 
EXISTA DOAR LITERA DOCUMENTELOR DE PARTID"

GALAȚI :

Laminorul de tablă groasă nr. 2 
a produs primele 10000 tone laminate

Laminorul de tablă groasă nr. 2 — 
cel mai nou obiectiv industrial in
trat in funcțiune pe platforma Com
binatului siderurgic de la Galați — 
a produs pină in prezent. în cadrul 
probelor tehnologice la cald, primele 
10 000 tone laminate. După cum ne 
spunea inginerul Corneliu Velincov, 
directorul genera] al Centralei in
dustriale siderurgice Galați, con
structorii și metalurgiștii gălățeni de
dică acest succes Congresului al 
XII-lea al partidului.

Noul laminor — cel mai mare ds 
acest tip din țară «- are o capaci
tate anuală de 1,5 milioane tone la-

ELOGIU MUNCII
(Urmare din pag. I)

Oricit de complicate, uneori cople
șitor de grele, ar fi problemele teh
nice (cu deosebire in muzică), prin
cipală funcție a muncii artistice este, 
de a comunica adevăruri revelatoare 
despre om și univers, înriurind con
comitent mentalitatea, psihologia și 
comportarea semenilor, setea lor de 
desăvirșire.

minate finite. Circa 84 la sută din 
utilajele noului laminor sînt reali
zate in tară, față de numai 59 la 
sută la primul laminor de tablă groa
să de la Galați. Suprafața construită 
la noul laminor este cu peste 30 000 
metri pătrați mai redusă decît la pri
mul. Obiectivul a fost proiectat de 
IPROLAM—București, la con
strucția lui și-au adus contribuția co
lectivele a 13 șantiere din cadrul în
treprinderii de construcții și monta
je siderurgice Galați, iar o mare 
parte din utilaje au fost executate 
de întreprinderile „23 August" din 
București, „1 Mai" din Ploiești. „Pro
gresul" — Brăila. întreprinderea de 
utilaj tehnologic din Buzău și între
prinderea de utilaj chimic din Plo
iești. Acest obiectiv, alături de alte 
mari capacități aflate în diferite sta
dii de execuție pe platforma side
rurgică gălățeană (oțelăria nr. 3, 
furnalul nr. 6, uzina cocsochimică nr. 
2, laminorul de.semifabricate și al
tele) vor contura în viitorii ani eta
pa finală de dezvoltare a combina
tului, care, în 1985, urmează să pro
ducă aproape jumătate din cantita
tea de oțel a tării. (Dan Plăeșu).

Tot ce se vede aici, pe malul 
Dunării tulcene, un mare și modern 
șantier naval pentru repararea și 
construirea navelor de pescuit ocea
nic, deci toată această pregnantă 
prezență industrială, ne vorbește, 
odată cu multe alte obiective care 
au îmbogățit în ultimii ani viața 
economică a țării, despre valoarea 
literei înscrise in documentele pro
gramatice ale partidului. Pentru că 
Șantierul naval din Tulcea are ca 
punct de plecare o frază din Progra
mul partidului : „O atenție deose
bită se va da construcțiilor navale..." 
La un an după ce, la Congresul al
XI- lea, Programul a devenit cartă 
pentru viitorul României socialiste, 
la Tulcea, pe locul unor mlaștini din 
marginea orașului, au apărut buldo
zere și excavatoare. Apoi, fierari 
betoniști și sudori, macarale și ma
caragii, montori și instalatori și iată 
acum, în preajma Congresului al
XII- lea, șantierul naval există, pro
duce, se numără printre cele mai 
moderne din Europa ; mii de oameni 
specializați îi populează spațiile de 
muncă (deci mii de oameni ai aces
tor meleaguri și-au găsit aici o 
strașnică profesie și un solid statut 
social), pe cală și la cheiuri au 
apărut siluetele marilor vapoare. Ca 
și cum totul ar fi existat aici de cind 
lumea. Deși istoria întreagă i se în
scrie în doar filele anilor dintre ' un 
congres și altul al partidului, dintre 
un punct și altul ale etapelor de 
nemaiintîlnit avint In dezvoltarea 
României.

Pentru ca acest șantier naval să 
poată apărea și să poată produce 
intr-un timp atît de -scurt, pentru ca 
în economia tulceana să se poată 
integra, in același interval, și alte 
mari unități industriale (întreprin
derea de feroaliaje, spre exemplu), 
județului i s-au alocat, în acest 
cincinal, investiții de 16,6 miliarde 
lei, adică de 3,8 ori mai mult decît 
in cincinalul trecut.

în fața panoramei desenate a în
tregului proiect, directorul șantieru
lui naval, inginerul Dumitru Anghel, 
cuprinde cu un gest larg. al mîinii 
spațiile și timpul viitor al șantieru
lui. „Pentru că — spune el — ceea 
ce se vede acum afară e doar o 
primă etapă. Față de stadiul final al 
construcției sîntem acum abia pe la 
jumătate. Capacitatea actuală se va 
dubla, apoi se va tripla. Dar ceea ce 
a fost mai greu s-a făcut. Marele 
efort a fost al începutului. Pentru că 
cea mai mare parte a muncitorilor

noștri au venit aici ca necalificați și 
au trebuit să învețe, după cum 
aproape toți specialiștii au venit aici 
direct din facultate, ca stagiari, dar 
nimerii n-a mai avut timp de sta- 
giatură și au tr jbuit să poarte din 
prima zi răspunderea producției. Și

motiv de bucurie colectivă, simbolul 
statorniciei și al împlinirilor sociale 
viitoare. Apoi prima mare confrun
tare cu probleme tehnice foarte di
ficile : punerea în funcțiune a sin- 
croliftului (una dintre cele mai mo
derne și pretențioase instalații de ri-

iată că acum avem colective bine în
chegate și ambițioase, in stare să în
deplinească orice misiune profesio
nală, oricit de grea. S-au călit."

în focul acestui început s-au bucu
rat de fiecare succes. Fiecare în- 
semnînd un pas spre împlinire. Pri
ma primire în partid (a tînărulul 
inginer Petrov) a fost prilejul unei 
sărbători firești, semnul că un tinăr 
colectiv de comuniști, abia alcătuit, 
se maturiza. Apoi prima... căsătorie 
(a aceluiași tînăr inginer), din nou

dicare pe doc și lansare a 
navelor de mare tonaj). Decembrie 
1977. Din pricina frigului, și nu nu
mai, constructorul avea dificultăți. 
Atunci ei, beneficiarii, au lucrat 
alături de constructori la montarea 
șinelor, ea și a unor mașini foarte 
complicate. în preziua termenului fi
xat, specialistul străin, reprezentant 
al firmei care asigurase utilajele sin- 
croliftului, i-a anunțat că nu va pu
tea rămîne peste termenul fixat. Ră- 
mîneau- deci pentru o singură noap

te, destule lucrări de făcut. Pe un 
ger de minus 20 de grade, vaselina 
tuturor mecanismelor înghețase. Tre
nul care urma să coboare in apă și 
să ridice pe cală prima navă (trau- 
lerul ..Constanța") încă nu era mon
tat. Cu bagajele strînse, specialistul 
străin s-a dus la hotel să doarmă, 
convins că nu va mai avea de ce să 
vină în șantier a doua zi. („Voi 
pleca, mă voi întoarce la o nouă che
mare, cînd veți fi gata." „Să mai ve
dem..." i s-a răspuns). Au venit de 
acasă, atunci, seara, toți meșterii cei 
mai buni. S-au așezat, cum se spune, 
„cap la cap" și-au făcut „un plan 
de bătaie", apoi au găsit și o soluție 
ingenioasă pentru a dezgheța mași
năriile înțepenite de ger (o instala
ție sub presiune, născocită și con
struită pe loc). în zori a fost chemat 
specialistul străin. Ei a privit uluit 
cum întreaga instalație funcționa 
fără greș. A declarat că așa ceva 
n-a mai văzut și n-a mai auzit să se 
fi întimplat undeva. A asistat, mut 
de admirație, la ridicarea pe cală a 
navei „Constanța" și a semnat apoi 
hirtiile necesare. Era adevărata zi 
de naștere a unuia dintre marile 
șantiere navale ale țării. Un certifi
cat de naștere printre rindurile căruia 
se pot citi multe lucruri. De exem
plu : dirzenie comunistă. De exem
plu : dăruire într-o muncă tenace 
închinată marilor înfăptuiri ale 
acestor ani de creșteri în ritmuri 
nemaiîntilnite.

De atunci, momente inaugurale au 
urmat in serie. Mai întîi hala de 
construcții corp. Apoi. în hală, ate
liere și utilaje de mare complexitate 
(trasaj optic sau prin comandă nu
merică, utilaje pentru tăiat și curbat 
table groase etc.). După care au ur
mat primele nave tehnice fluviale a 
căror construire, aici, prefigurează 
viitoarele nave oceanice, A intrat 
deja în rutină operația de reparații 
capitale la nave de transport mari
tim și de pescuit oceanic... Șantie
rul, cu miile lui de oameni cărora 
le-a definit destinul, există și pro
duce, își lărgește spațiile, se am
plifică, devine una dintre importan
tele citadele industriale ale Româ
niei socialiste. Trăind, in aceste zile, 
pentru prima oară în existența sa, 
bucuria intimpinării unui Congres al 
partidului. Congresul care iși va 
pune o și mai apăsată semnătură pe 
viitoarele sale acte de maturizare.

Fotoreportaj de 
Mihai CARANFIL
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N-aș folosi cuvinte atit de mari 

dacă nu mi-as iubi cu pasiune mun
ca și dacă n-aș avea convingerea că 
munca artei are această menire, că. 
aflat la masa de lucru, artistul este 
implicit „pe teren", adică in contact 
profund cu umanitatea, că, neavînd 
orar fix, de zi sau de noapte, el e 
angajat in permanentă, fără drept 
de concediu, in activitatea căreia i 
s-a dedicat.

Aparenta ei elasticitate este susți
nută de o mare rigoare profesională, 
intelectuală și etică, amestec de con
cepție și manoperă, cu atît mai greu 
de „normat" cu cit „obiectele" nu se 
obțin prin repetarea gestului, ci prin- 
tr-o nouă interpretare a. materiei, in 
fiecare ceas al producției.

Neexistind criterii fixe și exacte 
de măsurare a rezultatelor muncii 
lui, artistul este adesea pradă indoie- 
lilor și riscului ; starea de „debut" 
pe care, in ciuda experienței acumu
late. o resimte mereu, este dătătoare 
de tinerețe, dar și de temerile unor 
imprevitibile eșecuri. Eficacitatea 
operei este, de cele mai multe ori, 
una de perspectivă ; recunoașterea 
publicului poate fi contemporană cu 
apariția ei, sau amînată. Aceste con
diții dau naștere, paradoxal, la unele 
prejudecăți privind accesibilitatea 
sau chiar facilitatea activității artis
tice,

De aceea am ținut, amintind cele 
de mai sus, nu să ierarhizez, ci să 
caracterizez un tip de muncă îndrep
tățit să se situeze, in demnitate, ală
turi de toate celelalte, statutul de 
„om al muncii" acordat in țara noas
tră, de societatea noastră socialistă, 
artistului fiind unul din semnele de 
bază ale prețuirii lui.

Și, iarăși, ferice de cel care, sti- 
mind munca altora, crede, in același 
timp, că meseria lui e cea mai fru
moasă de pe Pămint!

Printr-o fericită coinci
dență, in anul Congresului 
al XII-lea al partidului se 
împlinesc 2 000 de ani de 
atestare documentară și ar
heologică a exploatării ză- 
cămîntului minier din zona 
Barza-Brad. Este, totodată, 
anul în care harnicii mi
neri de aici, dornici de a 
intimpina cum se cuvine 
înaltul forum al comuniști
lor, și-au depășit toate re
cordurile în producție, toate 
realizările de prestigiu cu 
care ne obișnuiseră an de 
an.

— Onorăm Congresul 
partidului cu o producție 
industrială suplimentară pe 
perioada care a trecut din 
acest cincinal în valoare de 
362 milioane lei, concreti
zată în importante cantități 
de minereuri extrase peste 
prevederi — ne spune to
varășul Viorel Popa, secre
tarul comitetului de partid. 
Avem o puternică organi
zație de partid. Mai mult 
de jumătate din numărul 
minerilor noștri sînt comu
niști, care prin exemplul 
lor în muncă, prin întreaga 
lor activitate au reușit să 
unească și să mobilizeze 
forțele colectivului pentru 
a obține rezultate supe
rioare în acest an.

Raportul muncitoresc al 
minerilor de la Barza con
firmă aprecierile tovarășu
lui Popa : în perioada care 
a trecut din acest an. pla
nul la producția industrială 
a fost depășit cu 14,5 mi
lioane lei, iar la producția

marfă cu 5,2 milioane lei, 
în condițiile depășirii pro
ductivității muncii cu 1 614 
lei pe lucrător. Cu atît mai 
meritorii apar aceste rezul
tate dacă ținem seama de 
faptul că specificul minei 
nu permite introducerea pe

Barza, din Brad sau din lo
calitățile apropiate. Așa se 
explică și marea stabilitate 
în muncă a oamenilor de 
aici. Absențele nemotivate, 
învoirile sînt foarte rare. 
„Cum ne-ar răbda inima să 
ne părăsim munca în vreme

a rostogoalelor în piatră, 
înlocuind complet lemnul 
sau metalul.

— Tehnologia o adaptării 
în funcție de condițiile de 
rocă de la fiecare loc de 
muncă, ne spune șeful de 
echipă. Desigur, econo

ne lei, care se materializea
ză în 114 mc lemn de 
mină și cherestea, 18,5 tone 
explozivi și 1531 MWh e- 
nergie electrică.

— Important este cine 
sînt și cum muncesc mem
brii echipei — ne spune

Tenacitatea oamenilor 
hotărîți să fie mereu în frunte 
Minerii din Barza raportează, în întîmpinarea Congresului, o 
producție de 362 milioane lei peste prevederile „la zi“ ale 

cincinalului

scară largă a mecanizării. 
Deci s-a muncit tena
ce, cu abnegație, sporin- 
du-se schimb cu schimb, zi 
de zi, cantitățile de mine
reuri extrase din subteran.

Pătrundem in subteran 
odată cu minerii din schim
bul doi. Sint peste 700 
puncte de lucru, risipite pe 
galeriile săpate sub munți, 
fiecare prezentînd condiții 
specifice de exploatare a 
zăcămintului și deci și de 
lucru. în trenul electric 
stăm de vorbă cu cîțiva 
mineri. Sînt mineri prin 
tradiție, din tată-n fiu, ma
rea majoritate din Gura

ce ortacii «trag» în locul 
nostru ? Doar ne cunoaș
tem de-o viață 1", este ex
plicația simplă pe ,care o 
primim. Munca a sudat fi
resc relațiile umane, a 
creat un climat de încre
dere și răspundere munci
torească.

Discutăm cu minerul-șef 
de echipă Visarion Mun- 
teanu, de la sectorul II Mu- 
sariu, care, asemeni mine
rilor șefi de echipă Gheor- 
ghe Toma de la sectorul 
Brădișor și Remus Suciu 
de la sectorul II Musariu, 
utilizează cu succes o ori
ginală metodă de ridicare

misim și lemn, dar șl timp 
de muncă. Au asistat la 
modul cum lucrăm mai 
muiți șefi de echipă din 
mină, au văzut cum tre
buie făcută pușcarea și ar
marea și credem că metoda 
poate fi aplicată în con
tinuare in multe alte locuri.

Calificarea înaltă a majo
rității minerilor, inițiativa 
și spiritul gospodăresc de 
care dau dovadă asigură 
creșțerea continuă a pro
ductivității muncii și reali
zarea de importante econo
mii. în acest an, econo
miile la cheltuielile de pro
ducție se ridică la 3 milioa

minerul Gheorghe Vasi- 
lovschi. Ca munca să 
meargă bine este nevoie ca 
toți să se înțeleagă fără 
prea multe vorbe. Iată, de 
pildă, uneori se spunea 
că la noi nu se poate 
mecaniza munca. Dar 
credem că putem fo
losi o serie de trolii și 
mașini de încărcat dimen
sionate corespunzător, care 
ne ușurează munca. S-au 
convins de aceasta atît 
minerii, cît și cadrele teh
nice.

Și ne invită să-l însoțim 
pentru a ne arăta cîteva

din realizările în domeniul 
mecanizării. Ne sînt pre
zentate locomotive electrice 
cu acumulatori executate 
cu mijloace proprii ale mi
nei, care au permis să se 
elimine total transportul 
manual al vagoneților în 
subteran ; la toate rampele 
puțurilor funcționează trolii 
pneumatice și electrice, iar 
transportul de la puțuri la 
gura minei se efectuează 
integral cu locomotive elec
trice. Și — lucru la care" 
ne-am fi așteptat mai pu
țin, intrucît cunoșteam ga
baritele reduse ale gale
riilor și abatajelor — in 
anumite locuri, in Valea 
Arsului, la sectorul de in
vestiții și la sectorul Brus
turi, se utilizează mașini de 
încărcat cu cupă și siloz. 
De asemenea, se desfășoară 
cu bune rezultate experi
mentările unui nou tip de 
mașină mică de încărcat, 
realizată de mecanicii și 
specialiștii minei, în cola
borare cu Institutul de cer
cetări miniere din Deva.

Am plecat din mină cu 
sentimentul că aici muncesc 
oameni destoinici, de nă
dejde, hotărîți să scoată 
din adîncuri cantități spo
rite de minereuri. Cu tena
citatea ce-i caracterizează, 
vor obține cu siguranță 
ceea ce și-au propus, ocu- 
pînd și In acest an un loc 
fruntaș în întrecerea So
cialistă. !

Sabin CERBU 
Corneliu CÂRLAN

Spre progres 
și bunăstare 

(Urmare din pag. I)
ționam, in primul rind, mai buna folo
site a forței <te muncă prin îmbună
tățirea structurii sale, in sensul atra
gerii acesteia către producția indus
trială, îndeosebi către ramurile și 
subramurile de înaltă tehnicitate. Este 
adevărat că in acest domeniu S-au 
produs mutații radicale in ultimele 
decenii. Dacă în 1950 în agricultură 
era ocupată aproximativ 74 la sută 
din forța de muncă, în 1978 aceasta 
scăzuse la 32,5 la sută, ceea ce a 
marcat situarea pentru prima oară 
a ponderii populației ocupate in 
agricultură sub cea ocupată in indus
trie — care reprezintă 33.5 la sută. 
Deși este vorba de un mare progres, 
trebuie spus că în raport cu nivelul 
atins in statele dezvoltate din nunct 
de vedere economic — între 3—12 la 
sută — in agricultura românească 
acest procent continuă să fie ridicat. 
Tocmai această realitate o are în ve
dere proiectul de Directive prevăzînd 
reducerea ponderii populației ocupate 
în agricultură la 22 la sută in 1985 
și la 15 la sută pină in 1999. ceea ce 
va conferi structurii societății noas
tre trăsături specifice țărilor avansa
te economic.

în strînsâ legătură cu modificarea 
structurii forței de muncă se pune 
și problema perfecționării structurii 
economiei in general, și în industrie 
în special, ca o cale importantă de 
creștere a productivității muncii so
ciale. Atenția deosebită ce se va 
acorda in cincinalul viitor dezvoltării 
ramurilor și subramurilor de virf ale 
progresului tehnic contemporan — 
electromica, mijloacele de automati
zare. mecanica fină, petrochimia, chi
mia fină si de mic tonaj, producția 
mașinilor-unelte, a liniilor tehnologi
ce complexe, a industriei aviatice — 
răspunde tocmai necesității sporirii 
rapide a productivității muncii so
ciale, Cu alte cuvinte, creșterea pro
ductivității muncii va fi legată în 
cincinalul viitor în mai mare măsură 
de ridicarea parametrilor tehnici sl 
funcționali ai produselor, de crește
rea ponderii muncii de creație in 
ansamblul muncii sociale.

Făcind legătura între ritmul me
diu anual de creștere a personalului 
din economie prevăzut în Directive 
— 2—2,4 la sută, ritmul de crește
re a producției nete industriale — 
9—10 la sută și cel al venitului națio
nal — 6,7—7,4 la sută, concluzia ne 
apare limpede : în condițiile unor re
surse limitate de forță de muncă se 
pot obține ritmuri rapide de creștere 
a producției și avuției naționale nu
mai și numai pe calea sporirii acce
lerate a forței productive a muncii, 
adică a productivității muncii sociale.

Faptul că în cincinalul viitor se va 
generaliza săptămîna de lucru de 44 
de ore, deci se va reduce timpul de 
muncă al perșonalului din economie, 
face ca această cerință să devină cu 
atit mai imperioasă.

Creșterea accelerată a productivi
tății muncii sociale este premisa de
cisivă » lichidării decalajelor față 
de țările avansate din punct de vo- 
dere economic. Atit timp cit se men
țin decalaje in sfera productivității 
muncii este imposibil să nu persiste 
decalaje in ce privește nivelul dez
voltării generale a economiilor, im
plicit nivelul de trai. Bătălia pentru 
o productivitate cît mai înaltă trebuie 
să o ducem urmărind mereu evolu
ția acesteia in țările avansate, față 
de care avem incă o însemnată ră- 
minere în urmă. Calculele eviden
țiază că la un spor mediu anual 
de 7,2 la sută, productivitatea mun
cii se dublează în circa 10 ani și 
se triplează în 16 ani ; la un ritm 
de 8 la sută, se dublează în 9 
ani și se triplează în aproape 15 
ani, iar la un ritm de 9 la sută se du
blează în 8 ani și se triplează în 13 
ani. Deci, cu cit este mai înaltă pro
ductivitatea muncii, cu atît este mai 
mare pasul înaintării țării noastre in 
rindurile țărilor avansate.

Ne propunem ritmuri înalte de 
creștere a productivității cunoscînd 
exact care sînt pirghiile prin care 
trebuie să acționăm cu precădere. 
Prima dintre ele este afirmarea și 
mai puternică, efectivă, a revoluției 
tehnieo-științifice, promovarea pro
gresului tehnic, concretizat în ridica
rea gradului de mecanizare, automa
tizare si cibemetizare a proceselor de 
producție, introducerea de tehnologii 
noi și perfecționarea celor existente. 
Se estimează că pe această cale se 
va asigura. în viitorul cincinal, peste 
50 la sută din creșterea productivi
tății muncii in industrie și 56 la sută 
în construcții-montaj.

în programele speciale de creștere 
a productivității muncii, elaborate de 
ministere, centrale si întreprinderi, se 
consacră un loc important și perfec
ționării organizării producției sl 
muncii, pe seama căreia se estimează 
realizarea a 38 la sută din sporul to
tal al productivității muncii In indus
trie și 33 la sută în constructii-mon- 
taj.

Un spor important de productivi
tate — circa 10 la sută — este scon
tat prin creșterea calificării si per
fecționarea pregătirii profesionale a 
cadrelor. Calificarea se va face cu 
un profil larg, punindu-se accent pe 
policalificare, tocmai pentru a asigura 
trecerea lesnicioasă a forței de mun
că de la o meserie sau specialitate la 
alta înrudită, în funcție de cerințele 
producției, dc necesitatea utilizării 
depline si eficiente a mașinilor șl 
utilajelor din dotarea întreprinderilor.

Dacă dorim să asigurăm o avuție 
socială comparabilă cu a celor mai 
bogate națiuni ale lumii — si. deși- < 
gur că dorim cu toții acest lucru — 
trebuie să ne preocupe în cel mai 
înalt grad ca sporirea rapidă a pro
ductivității muncii să aibă loc pe 
fondul unui strict regim de economii. 
Fără o stare generală de spirit care 
să zăgăzuiască prompt orice for
mă de risipă de forță de muncă, 
de materiale, de bani sau de timp, 
eforturile pentru dezvoltarea rapidă 
a economiei nu-și pot da în întregime 
roadele.

Legea oricărei economii dinamice 
este împletirea rodniciei muncii so
ciale cu înaltul spirit de economisire 
a resurselor. Această simbioză va tre
bui să definească dezvoltarea econo
miei noastre în anii viitori.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc în mod cordial pentru felicitările adresate .cu prilejul săr
bătorii naționale a Republicii Panama.

Folosesc această fericită ocazie pentru a reînnoi Excelenței Voastre ură
rile mele cele mai sincere pentru creșterea bunăstării poporului român și fe
ricirea dumneavoastră personală.

Cronica zilei COMUNICAT

ARISTIDES ROYO SANCHEZ
Președintele Republicii Panama

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Ion Ioniță, viceprim-mi- 

nistru al guvernului, a primit, sîmbă- 
tă, pe Ahmed Ashkir Botan, minis
trul editurii și învățămîntului din Re
publica Democratică Somalia.

Cu acest prilej, ministrul somalez 
a rugat să se transmită secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, din partea secretarului 
general al Partidului Socialist Revo
luționar Somalez, președintele Repu
blicii Democratice Somalia, Mohamed 
Siad Barre, un mesaj de prietenie și 
urări de prosperitate pentru poporul 
român.

Mulțumind pentru mesaj, to
varășul Ion Ioniță a rugat să fie 
adresate președintelui Mohamed Siad 
Barre, din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, calde urări de fericire 
personală, de prosperitate și pace po
porului somalez.

In cadrul întrevederii au fost abor
date aspecte ale dezvoltării culturii 
din cele două țări, ale promovării 
colaborării cultural-artistice intre 
România și Somalia.

La primire a luat parte Suzana 
Gâdea, președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste.

Sîmbătă dimineața a sosit in Capi
tală tovarășul Huang Hua, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Chineze, care, la invitația 
tovarășului Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, efectuează o vizită 
oficială de prietenie in țara noastră.

La sosire, in Gara de Nord, oaspe
tele a fost salutat de tovarășii Ște
fan Andrei. Constantin Oancea, ad
junct al ministrului, de alte per
soane oficiale.

Manifestări consacrate 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

în cadrul manifestărilor consacrate 
celei de-a 62-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
simbătă a avut loc la cooperativa 
agricolă de producție din comuna 

județul Buzău, o adunare 
festivă, la care au participat repre
zentanți ai comitetului județean de 
partid, al^ organelor locale de partid

Smeeni,

și de stat, numeroși țărani 
tori.

în cadrul adunării a fost 
însemnătatea istorică a 
Marii Revoluții Socialiste 
tombrie, 
crearea primului __  ______
lume, inaugurînd epoca trecerii ome
nirii de la capitalism la socialism.

în cuvîntul său, Gheorghe Dinu, 
președintele cooperativei agricole 
„Timpuri noi", a evocat puternicul 
ecou pe care acest eveniment l-a 

■ ivut în țara noastră, ecou care și-a 
? .ăsit expresie in solidaritatea 
' >amenilor muncii din țara noastră 

cu cauza revoluției, în sprijinul acor
dat oamenilor sovietici pentru apă
rarea și consolidarea victoriei de 
acum 62 de ani. Vorbitorul a arătat 
apoi că țăranii cooperatori din co
muna Smeeni, care întimpină, alături 
de întregul nostru popor, cel de-al 
XII-lea Congres al partidului intr-o 
atmosferă de puternic entuziasm în 
muncă, se bucură sincer de succesele 
obținute astăzi de popoarele sovieti
ce in edificarea societății comuniste.

Relevind pe larg preocupările po
poarelor sovietice pentru înfăptuirea 
hotăririlor celui de-al XXV-lea Con
gres al P.C.U.S., B. A. Remov, con
silier al Ambasadei U.R.S.S. la Bucu
rești, a înfățișat pe larg realizările 
dobîndite în dezvoltarea economico- 
socială, în ridicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc.

Referindu-se la tradiționalele legă
turi de prietenie și colaborare dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., dintre România și 
Uniunea Sovietică, vorbitorii au sub
liniat rolul hotărîtor pe care îl au 
tntilnirile și convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Ilici Brejnev in dezvoltarea ți con-

relevată 
victoriei 
din Oc- 

eveniment care a dus la 
stat socialist din

solidarea relațiilor româno-sovietice, 
în folosul reciproc, al cauzei socia
lismului și păcii în lume.

Cu, același prilej, la căminul cul
tural din localitate s-a deschis o ex
poziție de carte sovietică.

★
După ce au evoluat în fața publi

cului spectator din orașele Deva, 
Tîrgu Mureș și Cluj-Napoca, reputa
ții balerini sovietici aflați în țara 
noastră, cu prilejul „Zilelor culturii 

simbătă 
pe scena

★
în aceeași zi au început convorbi

rile oficiale dintre tovarășul Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, și 
Huang Hua, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Chineze.

In cadrul convorbirilor a fost evi
dențiată evoluția ascendentă a legă
turilor româno-chineze de prietenie, 
colaborare și solidaritate, în spiritul 
înțelegerilor șl hotăririlor convenite 
cu prilejul vizitei efectuate de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în Re
publica Populară Chineză, și de că
tre tovarășul Hua Guofeng în Re
publica Socialistă România, în cursul 
anului 1978.

Au fost examinate noi posibilități 
pentru extinderea și aprofundarea 
relațiilor româno-chineze și, s-au 
abordat unele probleme actuale ale 
vieții internaționale.

Au fost prezenți Chen Shuliang, 
ambasadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, și Florea Dumitrescu, ambasa
dorul României la Beijing.

A fost de față Trifun Nikolici, am
basadorul R. S. F. Iugoslavia la 
București. ,

La scurt timp după sosire, minis
trul afacerilor externe al R. P. Chi
neze a depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

*

Convorbirile se desfășoară intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, înțele
gere și stimă reciprocă.

s.

Tovarășul Ștefan Andrei a oferit 
un dineu în onoarea tovarășului 
Huang Hua.

In timpul dineului, cei doi mi
niștri de externe au toastat in sănă
tatea tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Hua Guofeng, pentru întărirea și 
dezvoltarea continuă a raporturilor 
de prietenie, colaborare și solidari
tate dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Chinez, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Chineză, pentru noi 
și tot mai mari succese ale celor 
două popoare în construcția socialis
mului.

tv

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-mi- 
nistru al guvernului, a primit o tele
gramă din partea primului ministru 
al Suediei, Thorbjoern Faelldin, care 
mulțumește pentru mesajul trimis cu 
ocazia numirii sale în această funcție.

★
Tovarășul Paul Niculescu, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor, a primit simbătă di
mineața pe Giannino Parravicini, 
președintele Banco di Sicilia, care 
face o vizită în țara noastră. In 
timpul întrevederii au fost abordate 
probleme privind lărgirea cooperării 
bancare bilaterale, in contextul dez
voltării in continuare a relațiilor 
economice dintre România și Italia. 
A participat Vasile Voloșeniuc, pre
ședintele Băncii Române de Comerț 
Exterior.

cu privire la vizita oficială a ministrului afacerilor externe

sovietice", au prezentat, 
seara, un spectacol de gală 
Sălii Palatului.

Sugestiv intitulat „Stelele 
lui sovietic", spectacolul a . 
evoluția unor interpreți ce și-au ciș- 
tigat un binemeritat prestigiu în 
lumea baletului contemporan, care 
au interpretat, cu o deosebită virtuo
zitate artistică, piese coregrafice pe 
muzică de Ceaikovski, Rahmaninov, 
Haciaturian, Saint-Saens, Charles 
Adam, Tommaso Albinoni, T. Puni, 
R. Drigo, R. Pauls, L. Minkus. Evo
luția artiștilor oaspeți a fost răsplă
tită cu vii aplauze.

La spectacol au luat parte Ion Gă- 
leteanu, secretar de stat la Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de artă și cul
tură, un numeros public.

Au participat, de asemenea, V. I. 
Drozdenko, ambasadorul " ' " ~
vietice la București, alți 
siuni diplomatice și 
corpului diplomatic.

★
în suita manifestărilor desfășurate 

in cadrul „Zilelor culturii sovietice" 
în țara noastră, simbătă a avut loc 
la magazinul „Muzica" din Capitală 

- inaugurarea „Decadei discului so
vietic". Expoziția deschisă cu acest 
prilej cuprinde o reprezentativă se
lecție de discuri cu diferite genuri 
muzicâle — simfonic, cameral, operă, 
balet, muzică populară și de diver
tisment — ce ilustrează bogata acti
vitate desfășurată in Uniunea Sovie
tică , în acest domeniu.

(Agerpres)

baletu- 
prilejuit

Uniunii So- 
șefi de mi- 
membri ai

Duminică, 11 noiembrie
PROGRAMUL 1

8,43 Gimnastica la domiciliu
9,00 Tot înainte !
9,25 Șoimii patriei
9,33 Film serial pentru. copii : Dlcli 

Turpin. (Episodul 1)
10.00 Viața satului
14,45 Bucuriile muzicii
12,30 De strajă patriei
13,00
13.05
15,00
17,00

19,09 Telejurnal • INTENSA ACTIVI
TATE POLITICA IN PREGĂTI
REA CONGRESULUI PARTIDU
LUI

19,20 CONGRESULUI — GIND $1 FAPTA 
COMUNISTE.

19,30 Omagiu. Versuri, ctntece, noi 
creații șl manifestări dedicata 
Congresului al XII-lea al P.C.R.

29,10 Politica externă a României con
sacrată păcii, colaborării șl pro
gresului Documentar TV

20,40 Roman foileton : „Cei din Moga- 
dor". Episodul 9

21,36 Telejurnal

★La București a avut loc, simbătă, 
10 noiembrie, semnarea documente
lor de constituire a Băncii Italo- 
Române, cu sediul central la Roma și 
sediul operativ la Milano. Participă 
ca acționari, cu cite 50 la sută din 
capitalul social, Banca Română de 
Comerț Exterior și Banco di Sicilia. 
Noua instituție va efectua toate ge
nurile de operații bancare și va con
tribui la dezvoltarea schimburilor co
merciale și a cooperării economice 
româno-italiene.

Documentele de constituire au fost 
semnate de Vasile Voloșeniuc, pre
ședintele Băncii Române de Comerț 
Exterior, și Giannino Parravicini, pre
ședintele Banco di Sicilia.

A fost prezent Ernesto Mario Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

★
Simbătă s-au desfășurat la Iași lu- 

științifice de comu- 
„Contribuția marilor

Telex
Album duminical
Teiesport
Critica societății de consum 
episodul in
Melodii populare
Cutezători spre viitor

PROGRAMUL 2
16,00 Tineri, în țara tinereții
16,30 In întimpinarea Congresului ai 

al P.C.R. „România, con- 
de frumuseți". Note de că-

crările sesiunii 
nicări cu tema „ 
istorici din țara noastră la dezvolta
rea istoriografiei românești", mani
festare organizată de Societatea de 
științe istorice împreună cu Comite
tul județean de partid și Facultatea 
de istorie a Universității „Al. I. 
Cuza“. Au participat academicieni, 
reputați istorici și cercetători de la 
institutele „Nicolae Iorga" și „A. D. 
Xenopol", de la Academia „Ștefan 
Gheorghiu", cadre didactice univer
sitare din București, Cluj-Napoca și 
Iași, alți specialiști. (Agerpres)

17,30
17,46
19,00 Telejurnal • INTENSA ACTIVI

TATE POLITICA IN PREGĂTI
REA CONGRESULUI PARTIDU
LUI

19,23 Permanenta redescoperire a
României. Bucureștiul oamenilor

20,20 Film artistic : „In apărarea lui
Rodrlguez"

21,35 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2
8,43 Muzică populară
9,10 Anunțuri și muzlță
9,15 Teleșcoală

10,00 Concert educativ
19,00 Telejurnal • INTENSA ACTIVI- --------  --------------- — PREGATI- 

PARÎTDU-
TATE POLITICA IN 
REA CONGRESULUI 
LUI

19,26 Teierama
19,55 Mica serenadă, de W. A. Mozart

Luni, 12 noiembrie
PROGRAMUL X

16,00 Emisiune in limba maghiară
18,50 1001 de seri

Timpul este înaintat și impune

Acțiuni mai energice pentru a adăposti
întreaga recoltă de porumb

Imediat după conferința jude
țeană de partid, comandamentul ju
dețean Constanța pentru coordonarea 
lucrărilor agricole a stabilit măsuri 
eficiente pentru accelerarea lucrări
lor, îndeosebi a transportului pro
ducției din cîmp și a recoltării po
rumbului de pe ultimele suprafețe. 
Activiștii de partid și de stat au 
fost repartizați pe unități agricole 
pentru a ajuta efectiv la rezolvarea 
problemelor care se ivesc, avînd 
sarcina de a organiza astfel activi
tatea incit să fie îndeplinite grafi
cele zilnice stabilite. Ca urmare, 
marți și miercuri, deși a plouat 
intens, în toate unitățile agri
cole s-a lucrat în special la transpor
tul porumbului aflat in apropiere de 
căile de circulație accesibile, folosin- 
du-se la scoaterea lui din cîmp toata 
tractoarele cu remorci și atelajele.

— Condițiile nefavorabile nu ne-au 
ținut în loc — ne spune ing. Vasile 
Vîlsan, directorul I.A.S. Kogălnicea- 
nu. Miercuri am cărat 80 tone de 
porumb și 160 tone de sfeclă, iar de 
joi, cind vremea și-a revenit, am pu
tut lucra la transport cu întreaga 
capacitate, incit cantitatea de po
rumb adusă din cîmp se ridică la 400 
de tone. Tot de joi au intrat la re
coltat toate cele 18 combine pe ulti
mele 200 hectare de porumb cit mai 
aveam de cules. Pină duminică, in
clusiv, recolta de porumb de pe toate . 
cele 2 000 hectare cit a cultivat uni
tatea noastră în acest an va fi în 
hambare.

Ne-am referit la acest mod de or
ganizare pentru că el este tipic și 
I.A.S. Tirgușor, Bălcescu, Doro- 
banțu, Stupina, unde s-a lucrat din 
plin, în ultimile zile, pentru a 
se recupera rămînerile în urmă. 
Ca urmare, miercuri, la bazele 
de recepție din județ, în condi
țiile amintite, s-au transportat 5176 
tone de porumb, iar joi și vineri, deși 
drumurile de acces sint incă des
fundate, cantitatea a fost triplată. 
Astfel, in săptămîna aceasta, in tot 
județul au fost transportate din cîmp

și depozitate peste 60 000 tone de 
porumb.

Pentru simbătă și duminică, co
mandamentul județean pentru agri
cultură a organizat mari acțiuni la 
transportul porumbului din cîmp. In 
aceste zile au fost mobilizați 
26 000 de oameni al muncii de la 
orașe și elevi, care participă la În
cărcatul și descărcatul' autovehicule
lor, iar capacitatea de transport a 
fost suplimentată cu 10 000 tone zil-

Relatări din județele 
Constanța și Arad

nic, cu mașini din parcul propriu al 
unităților de 
întreprinderi 
hăescu).

construcții și de la 
din județ. (George

Arad, transportul

alte 
Mi-

In județul 
rumbului din cimp la bazele de 
cepție sau în magaziile proprii 
unităților agricole se apropie de sfîr- 
șit. Pină ieri, la fondul de stat s-au 
livrat cantități de porumb ce repre
zintă 84 la sută din sarcinile contrac
tuale ale județului. Folosind mai 
bine forțele mecanice și manuale și 
beneficiind de sprijinul a numeroși 
muncitori, care în timpul liber au 
venit să dea o mină de ajutor coo
peratorilor la încărcarea și adăpos- 
tirea cit mai grabnică a porumbului, 
majoritatea cooperativelor agricole, 
printre care Iratoșu, Șofronea, Lipo- 
va, Vladimirescu, Sinleani, Bujac, 
și-au onorat în întregime sarcinile 
contractuale. Alte unități agricole, 
după evaluarea producțiilor obținute, 
au livrat suplimentar la fondul de 
stat însemnate cantități de porumb : 
C.A.P. Comlăuș — 883 tone, Peregul 
Mare — 493 tone, Peregul Mic — 401 
tone, Seleuș — 172 tone etc. Ieri

po
re
ale

doinelor șl al baladelor vremea
xn-lea
stelațle 
lătorie 

17,00 Plai al
17.30 Teleencielopedia 
18,00 Permanenta

României 
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19,20 Eroismul cel de toate zilele 
19,40 De la A Ia... infinit (selecțlunl)
20.30 Seară de operă
21,35 Telejurnal

redescoperire a
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INTENSA ACTIVI- 
POLITICA ÎN PREGATI- 

CONGHESULUI PARTIDU-

Timpul probabil pentru zilele de 12, 
13 și 14 noiembrie. In țară : Vreme în 
curs de răcirp ușoară începind din 
nord-vestul țării. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea precipitații 
sub formă de burniță și ploaie, 
lat, în, nordul țării, lapoviță și 
re. Vîntul va'sufla slab pină .. 
derat. In București : Vreme caldă 
început, apoi in curs de răcire ușoară. 
Cerul va II variabil., favorabil ploii. 
Vint slab pină la moderat.

locale 
Iar izo- 
ninsoa- 
la mo- 

la
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Azi, la
Astăzi au loc meciurile celei de-a 

14-a etape a campionatului Diviziei 
A la fotbal. Iată programul întîlniri- 
lor: Universitatea Craiova — F.C.M, 
Galați; Jiul Petroșani — Gloria 
Buzău; Sportul studențesc — A.S.A. 
Tg. Mureș (Stadionul Republicii); 
F.C. Ețaia ,$lare — Universitatea 
Cluj-Napoca; S.C. Bacău — Chimia 
Rm. Vilcea; Politehnica Timișoara — 
Steaua; F.C. Argeș Pitești — Poli
tehnica Iași; C.S. Tirgoviște — O- 
limpia Satu Mare; F.C. Scornicești — 
Dinamo.

Toate intilnirile încep la ora 14.

fotbal
Posturile noastre de radio vor 

transmite în emisiunea „Sport și 
muzică", cu începere din jurul orei 
13,30, aspecte de la aceste partide. 
Transmisia se va face pe progra
mul I.

în cîteva rînduri
• Sala sporturilor din Brașov

• VALORIFICAREA 
REZIDUURILOR DIN A- 
PELE UZATE. Un proces teh
nologic de „aseptizare" a rezi
duurilor apelor de canal prin 
iradiere cu izotopul cesiu 137 — 
un subprodus al reactorilor nu
cleari — in scopul de a le face 
utilizabile ca hrană pentru ani
male a fost pus la punct de un 
grup de cercetători din S.U.A. 
Instalația-pilot a fost construită 
în apropiere de Albuquerque, 
unde zilnic sint tratate 8 tone 
de reziduuri. Oile și vacile în a 
căror hrană s-au introdus rezi
duurile iradiate nu au prezentat 
nici un semn de deteriorare a 
sănătății, iar valoarea nutritivă 
a produsului s-a dovedit a fi 
remarcabilă.

• SATELIȚI DE CO
MUNICAȚII „IN LANȚ". 
La mijlocul deceniului următor 
va intra in funcțiune o nouă 
generație de sateliți de teleco
municații meniți să remedieze 
una din deficiențele actualilor 
sateliți, anume faptul că aceștia 
nu devin „utili" decît atunci 
cind trec deasupra unei zone 
precis delimitate. în decurs de 
5—6 ani, sateliții vor fi însă 
lansați în serie, permițînd con
stituirea unor veritabile „lan
țuri", fiecare verigă acționind ca 
un releu pentru satelitul urmă
tor. în felul acesta va fi posi
bilă comunicarea instantanee 
prin telefon și televiziune cu 
oricare punct al globului.

după amiază, la bazele de recepție 
din consiliile unice agroindustriale 
Arad și Zăbrani, cooperativele agri
cole Frumușeni, Aluniș, Aradul Nou, 
Chesinț și Neudorf livrau ultimele 
cantități de porumb.

Ținînd seama că în această perioa
dă zilele cu timp frumos sint numă
rate, ritmul transportului porumbu
lui trebuie intensificat îndeosebi în 
cooperativele agricole Vinga, Cru- 
ceni, Fiscut. Olari, Șimand și Capo
ral Alexa, unde există incă pe cîmp 
mari cantități de porumb. Totodată, 
aceste unități mai au de livrat la 
fondul de stat aproape 8 000 tone. în 
vederea sprijinirii acestor unități, ca 
și a altora rămase în urmă, coman
damentul agricol județean a luat 
măsura suplimentării cu încă 855 tone 
a capacității de transport in aceste 
unități, în așa fel ca ultimele can
tități de porumb aflate în cîmp să 
fie grabnic transportate și adăpostite. 
(Mircea Dorgoșan).

Așa, ca să se afle 
în treabă ?

Gestul huliganic al fotbalistului 
Stoica de la echipa Steaua continuă 
să fie comentat și, pe bună dreptate, 
blamat in aproape toate rubricile de 
sport ale publicațiilor noastre, in
tr-un articol semnat de Marius Po
pescu in ziarul „Sportul", din 9 no
iembrie, i șe oferă lui Stoica si un 
model de comportament: „Credeți că 
rugbistul Marin) Ionescu, de la 
Steaua, ar fi făcut miercuri ceea ce 
a făcut privilegiatul fotbalist, Tudo- 
rel Stoica, tot de la Steaua ?“ Nu, 
miercuri, în mod sigur, nu ar fi fă
cut acel gest rugbistul Marin Ionescu 
de la Steaua, intrucit el nu a jucat 
în echipa de fotbal Steaua. In
formăm ziarul de specialitate și pe 
cronicarul său că rugbistul Marin 
Ionescu este autorul unui gest iden
tic cu al fotbalistului de la Steaua, 
este drept, făcut cu clteva luni mai 
in urmă, respectiv in aprilie, in me
ciul cu reprezentativa Italiei. Dacă 
cronicarul vrea să dea celui in cauză 
un exemplu de comportare demnă, 
să o facă cu seriozitate. Altfel, scrie 
doar ca să se afle in treabă.

a 
găzduit aseară cea de-a doua întîl- 
nire internațională de handbal dintre 
selecționatele feminine ale României 
și R.F. Germania. învingătoare în 
primul joc cu 19—13, handbalistele 
românce și-au adjudecat din nou 
victoria, de data aceasta cu scorul de 
15—9 (6—4).

© Printre manifestările sportive de 
masă dedicate celui de-al XII-lea 
Congres al partidului se înscrie și 
populara întrecere de alergări a lu
crătorilor din întreprinderile poli
grafice 
petiție 
niunii 
grafie 
masă, 
buni alergători se 
trecerile finale pe 
pentru azi, 11 noiembrie, in Capitală, 
pe un traseu din jurul Combinatului 
poligrafic „Casa Scinteii".

• După o zi de pauză, la Berlin 
au fost reluate meciurile competiției 
internaționale de hochei pe gheață 
(juniori) pentru „Cupa Prieteniei". 
Iată rezultatele înregistrate : U.R.S.S. 
— Polonia 8—3 ; Cehoslovacia — R.D. 
Germană (A) 7—4 ; R.D. Germană 
(B) — Ungaria 11—3 ; Bulgaria — 
România 5—4 (1—1, 2—1, 2—2).
• Intr-un meci internațional de 

rugbi disputat simbătă la Edinburg, 
echipa Noii Zeelande a învins cu 
scorul de 20—6 (4—0) selecționata 
Scoției.

— Crosul tipografilor — com- 
organizată

Sindicatelor 
și edituri, 
desfășurate

de Comitetul U- 
din presă, poli- 
După fazele de 
anterior, cei mai 
vor întîlni la în- 
țară, programate

Spiritul civic creator al culturii românești
(Urmare din pag. I)

niciodată părăsite, oamenii cultu
rii altoiesc mlădițele noi ale con
temporaneității, neignorind nici una 
din datele cele mai moderne ale 
experienței de artă. Ei disting și 
discern, cunosc și urmează, în 
complexitatea evenimentelor și stă
rilor de lucruri contemporane, itine
rarul de lumină al viitorului pro
gresiv. Conștienți de excepționala 
importanță formativă a culturii, ei 
caută să servească, cu fiecare pagină 
a lor, omul, să contribuie prin pre
zentarea tiparelor frumuseții și ade
vărului la transformarea condiției 
umane.

Transfigurînd în artă istoria con
temporană răsfrîntă în marile oglinzi

ale realității, el deschide, în același 
timp, porțile de bronz ale viitorului. 
Active, sub reflectoarele artei, per
sonajele creatorilor se pot oferi drept 
modele ale demnității umane, ale 
trăirii intense, fericite, aici pe pă- 
mînt, și nu in îndepărtate, ipotetice 
ceruri.

Oamenii de cultură ai României 
socialiste au primit documentele 
Congresului al XII-lea ca pe o Cartă 
programatică, în care se trasează, 
cu deosebită putere de convingere, 
liniile de forță ale viitorului. Repre- 
zentînd totdeauna elevația conștiin
ței epocii și poporului căruia îi apar
țin, oamenii de cultură realizează in 
opera lor o fuziune armonică între 
experiența umană singulară de viață 
și coralitatea lumii.

(Urmare din pag. I)

puțin de aproximativ 13 408 
tone, față de cite au fost 
necesare la Oțelăria 1.
• Volumul investițiilor 
pentru nașterea acestui nou 
izvor de oțel al României 
este mai mic, tot in raport 
cu reperul amintit, cu cir
ca 1,2 miliarde lei. © Prin
tre utilajele de mare com
plexitate, de concepție ro
mânească, puse in operă 
aici se numără : converti- 
zoarele, mașinile de șar.ja- 
re, cazanul recuperator, po
durile rulante, transferca- 
rele de oțel și zgură.
• Doar una din nenumă
ratele premiere tehnologi
ce ale Oțelăriei 3 : metalul 
lichid din convertizoare va 
curge direct în riiașina de 
turnare continuă...

• „VASUL-FOARFE- 
CĂ". O firmă vest-germană a 
construit un vas petrolier cu ca
lități deosebite. Este vorba de 
faptul că vasul se poate desface 
în două, de-a lungul unei linii 
mediane (așa cum se vede in 
fotografie), formind o „capcană" 
în formă de V care colectează

petele de petrol deversat în a- 
pele mărilor. Experiențele au a- 
rătat că „vasul-foarfecă" rezistă 
la furtuni mai bine decit alte 
vase. Cind „foarfecă" își închide 
brațele, vasul devine un petro
lier obișnuit, cu o capacitate de 
5 000 tone.

• DISTINCȚIE OMA
GIALA PENTRU BOR
GES. Scriitorul argentinian 
Jorge Luis Borges, considerat 
unul dintre cei mai mari scri
itori ai lumii, a primit medalia 
de aur a Academiei franceze 
pentru „opera sa literară ex

cepțională". Astăzi in vîrstă de 
80 de ani, Borges, care și-a 
pierdut de mai mulți ani vede
rea, continuă să scrie dictind 
unui secretar. înalta distincție a 
Academiei franceze este aprecia
tă și ca o compensație pentru 
faptul că. propus in mai multe 
rinduri, Borges nu a primit nici 
pină azi Premiul Nobel pentru 
literatură.

• REZERVAȚIILE DIN 
ANZI. Elicoptere ale forțelor 
aeriene peruane au transportat, 
zilele trecute. 70 de vicuna (ani
male asemănătoare lamei, cu o 
lină fină și mătăsoasă) care

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Ita
liene, Franco Maria Malfatti, a efec
tuat o vizită oficială in România in 
perioada 8—10 noiembrie 1979.

în timpul vizitei, președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe ministrul 
italian al afacerilor externe, cu care 
a avut un schimb de vederi cuprin
zător în probleme bilaterale și in
ternaționale de interes comun. Cu 
acest prilej, ministrul de externe ita
lian a transmis președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, din partea președintelui 
Republicii Italiene, Alessandro Per- 
tini, un salut și cele mai bune urări, 
precum și urări de bunăstare și suc
ces poporului român prieten. Mul
țumind pentru acest mesaj, președin
tele Republicii Socialiste România a 
transmis, la rindul Său, președintelui 
Republicii Italiene același salut și 
urări, precum și urări de prosperi
tate poporului italian prieten.

Ministrul afacerilor externe italian 
a avut o întîlnire cu viceprim-minis- 
trul, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Cornel Burtică.

Cei doi miniștri de externe, m 
cursul convorbirilor pe care le-au 
avut și care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate, stimă și 
Înțelegere reciprocă, au constatat că 
Declarația solemnă comună semnată 

(cu prilejul vizitei de stat efectuate 
‘ de președintele Nicolae Ceaușescu 
in Italia, în mai 1973, s-a dovedit o 
bază temeinică a relațiilor dintre cele 
două țări.

Cei doi 
satisfacție 
porturilor 
înscrie pe . 
de prietenie dintre România și Ita
lia. Ei au apreciat că există toate 
condițiile ca in viitor cooperarea pe 
diverse planuri dintre cele două țări 
să se amplifice și să se diversifice.

Cei doi miniștri au examinat in 
profunzime întregul complex al re
lațiilor economice bilaterale, subli
niind cu satisfacție rezultatele pozi
tive obținute, și au exprimat dorința 
de a le consolida pe măsura poten
țialului de care dispun economiile 
celor două țări.

Pe plan comercial s-a constatat cu 
satisfacție creșterea semnificativă în
registrată de schimburile economice 
in acest an. Cele două părți au căzut 
de acord asupra necesității dezvol
tării in continuare a comerțului bi
lateral in scopul de a se ajunge Ia 
un volum de schimburi în valoare 
de un miliard de dolari în anul 1980, 
așa cum s-a preconizat de comun 
acord la nivel înalt.

A fost exprimată hotărirea de a 
se depune eforturi în vederea rea
lizării de forme tot mai eficiente de 
cooperare economică și industrială 
între cele două țări, inclusiv pe terțe 
piețe, cu convingerea că intensifi
carea acțiunilor in acest domeniu va 
contribui la intărirea efectivă a re
lațiilor și in alte domenii, atit pe 
planul cooperării bilaterale, cit și in
ternaționale.

Ei au evidențiat importanța care 
revine în această direcție și lucrări
lor Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică, industrială 
și tehnică, care urmează să aibă loc 
la o dată apropiată.

Cei doi miniștri au subliniat re
zultatele pozitive obținute în dome
niul colaborării culturale și tehnico- 
științifice, exprimind voința de a 
dezvolta în continuare relațiile în 
aceste domenii. Ei au remarcat, de 
asemenea, dezvoltarea pe care au în
registrat-o schimburile turistice și 
sportive.

Cei doi miniștri au procedat la o 
examinare aprofundată a principa
lelor probleme internaționale, rele
vind larga convergență și apropierea 
aprecierilor celor două țări asupra 
problemelor discutate.

Examinind . evoluția și mutațiile 
intervenite în viața internațională, 
cel doi miniștri de externe au re
levat că este de o deosebită impor
tanță ca toate statele să respecte în 
relațiile lor internaționale normele 
dreptului internațional și principiile 
Cartei O.N.U., inclusiv c.ele înscrise 
în Declarația solemnă comună dintre

miniștri au constatat cu 
evoluția favorabilă a ra- 
româno-italiene, care se 

linia relațiilor tradiționale

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Italiene, Franco Maria Mal- 
fatti. și-a încheiat, simbătă dimi
neață, vizita oficială întreprinsă în 
țara noastră-"la invitația ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
ministrul Italian a fost salutat de

Da, are dreptate comu
nistul Aurel Crețu : în fața 
unei opere de asemenea 
proporții, purtînd marca 
inteligenței tehnice româ-

nești, operă împlinită în 
anul Congresului al XII-lea 
al partidului, ești cuprins 
de un vibrant sentiment 
de mîndrie. Mîndria că se 
nasc și la noi astfel de 
performanțe care pot ține 
piept oricăror competiții.

Un ultim stop-cadru pe 
o biografie comună : aceea 
a comunistului Constantin 
Gafițeanu, șef de echipă 
lăcătuși-montori. Unul din

vor popula o nouă rezervație 
pentru această specie a faunei 
de pe înaltele platouri ale An- 
zilor. în Peru, cu 17 ani în 
urmă, aceste animale erau pe 
cale de dispariție, fapt care a de
terminat înființarea unei rezer
vații, unde din 1962 numărul lor a 
crescut de la 1 500 la 38 000. Rit
mul înalt al sporului natural a 
impus chiar necesitatea descon
gestionării rezervației și înfiin
țării uneia noi, primele Ioturi 
de vicuna fiind aduse pe calea 
aerului.

• RECORDURI NE
DORITE. La fiecare cinci mi
nute !n Brazilia moare un om 
din cauza cancerului la nlămîni 
— urmare a fumatului excesiv.

Republica Socialistă România și Re
publica Italiană.

Examinind situația în Europa, cel 
doi miniștri au confirmat importanța 
deosebită pe care România și Italia 
o atribuie intensificării eforturilor, 
pentru indeplinirea tuturor prevede
rilor Actului final de la Helsinki, de 
către toate statele participante la 
C.S.C.E. Ei au evidențiat necesitatea 
unei pregătiri corespunzătoare a reu
niunii de la Madrid din 1980 pentru 
ca aceasta să se încheie cu cele mai 
bune rezultate și să dea noi impul
suri procesului inițiat de C.S.C.E. 
pentru edificarea securității și dez
voltarea cooperării in Europa.

Cele două părți au căzut de acord 
să continue și să intensifice consul
tările în scopul de a contribui la 
pregătirea temeinică a reuniunii de 
la Madrid,

De asemenea, cele două părți și-au 
exprimat dorința ca reuniunea să 
aibă loc la nivelul miniștrilor de 
externe.

în cursul convorbirilor, cei doi mi
niștri au subliniat interesul pentru 
consolidarea unor relații de bună 
vecinătate și de cooperare în Bal
cani, in Mediterana, ca și in alte re
giuni ale continentului.

Cele două părți au subliniat nece
sitatea de a se adopta măsuri eficace 
și concrete, capabile să permită reali
zarea de progrese spre o dezarmare 
generală și completă, cuprinzind atit 
armele convenționale, cit și cele nu
cleare, sub control internațional 
eficace. In acest cadru s-a eviden
țiat importanta sesiunii speciale a 
Adunării generale a O.N.U. asupra 
dezarmării, al cărei document final 
va trebui să fie aplicat în mod con
secvent in cadrul 
dezarmare.

Cei doi miniștri 
cesitatea de a se 
sporite din partea 
pentru rezolvarea

negocierilor de
au reafirmat ne- 
depune eforturi 
tuturor statelor 

r____ ____ exclusiv pe cale
pașnică, prin tratative, a conflictelor 
și tensiunilor existente in diferite 
regiuni ale lumii.

Miniștrii de externe au fost de 
acord in a aprecia că pentru reali
zarea unei păci juste și durabile în 
Orientul Mijlociu este necesară gă
sirea, prin negocieri, cu participarea 
tuturor părților interesate, pe baza 
rezoluțiilor pertinente ale O.N.U., a 
unei soluții globale care să țină sea
ma de drepturile legitime ale po
porului palestinian.

Părțile au reafirmat necesitatea 
depășirii subdezvoltării în lume, a 
instaurării unei noi ordini economi
ce internaționale, juste și echitabile, 
condiție a progresului economic 
mondial, a păcii și securității in 
lume. în acest context, s-a subliniat 
importanța pregătirii corespunzătoa
re a sesiunii speciale a Adunării ge
nerale a O.N.U. din anul 1980 con
sacrată problemelor subdezvoltării și 
noii ordini economice internaționale, 
pentru ca ea să se încheie cu rezul
tate concrete, să contribuie la redu
cerea decalajelor economice exis
tente între state, inclusiv prin faci
litarea accesului țărilor rămase in 
urmă din punct de vedere economic 
la cuceririle științei și tehnicii.

Miniștrii au relevat colaborarea 
eficace existentă intre cele două țări 
Ia Națiunile Unite și au exprimat 
voința de a dezvolta în continuare 
această cooperare in scopul de a 
contribui la intărirea rolului organi
zației și, prin aceasta, Ia consoli
darea păcii și securității internațio
nale, la rezolvarea pe cale pașnică 
a diferendelor dintre state, a pro
blemelor 
omenirea.

Cei doi 
exprimat 
fera cordială și sinceră in care s-au 
desfășurat convorbirile, pentru re
zultatele dobîndite. Ei au exprimat, 
de asemenea, convingerea că vizita 
ministrului afacerilor externe Franco 
Maria Malfatti constituie o contri
buție însemnată la dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări, la întă
rirea prieteniei dintre România și 
Italia.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Italiene, Franco Maria Mal
fatti, a adresat ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, invitația 
de a efectua o vizită oficială in 
Italia. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

majore care confruntă

miniștri de externe și-au 
satisfacția pentru atmos-

★
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, Aurel Duma, ministru se
cretar de stat la Ministerul Afaceri
lor Externe, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Ion Mărgineanu, 
ambasadorul României la Roma, și 
Ernesto Mario Bolasco, ambasado
rul Italiei la București.

(Agerpres)

miile, zecile de mii de oa
meni crescuți la „școala 
Galațiului“. Aici a desci
frat numeroasele necunos
cute ale meseriei. I-a fost

dat și lui să ducă la bun 
sfirșit numeroase lucrări 
ce n-au mai fost făcute 
pină la el. A urcat și el 
treptele profesiei in ace
eași cadență cu sute, cu 
mii de oameni de pe plat
formă. S-a călit și el odată 
cu sute, zeci de mii de 
constructori la școala ma
rilor răspunderi comuniste 
in această puternică cita
delă muncitorească.

Dar mai bine, în locul 
tuturor cuvintelor, să tran
scriem aici o mărturisire 
de inimă a lui Constantin 
Gafițeanu :

— Am devenit membru 
al partidului in zilele cind 
definitivam lucrările la 
Oțelăria 2. îmi place, să 
spun că eu fac parte din 
promoția de comuniști a 
celui de-al XI-lea Congres. 
Așa cum un tovarăș de 
muncă al meu. Gheorghe 
Marin, proaspăt primit m 
partid, fșl spune cu decla
rată satisfacție că face 
parte din promoția de co
muniști care a înălțat Oțe
lăria 3 — promoția de co- 
muniști a Congresului al 
XII-lea.

Mai mare mindrie decît 
aceasta nu există.

Datele au fost prezentate cu 
prilejul unui congres consacrat 
urmărilor nefaste ale fumatului, 
desfășurat in orașul Porto-Ale- 
gre. Cu același prilej s-a evi
dențiat că Brazilia ocupă în 
prezent locul al doilea din lume, 
după Statele Unite, in privința 
consumului de tutun.

• MANUSCRISE 
VECHI. Experți indieni vor 
trece la studierea și clasificarea 
manuscriselor rare aflate în 
păstrarea celor mai mari biblio
teci din această tară. Se pre
vede ca lucrările de o deosebită 
valoare istorică și culturală să 
fie traduse din sanscrită in 
hindi și in alte limbi de largă

circulație în India. O atenție 
deosebită va fi acordată restau
rării manuscriselor vechi și mi- 
crofilmării tuturor cărților rare 
din bogatul patrimoniu cultural 
indian.

• MUZEU IN AER 
LIBER. Se apropie de sfirșit 
lucrările de restaurare a ora
șului Pagan, fosta capitală a 
Birmaniei, grav afectat de seis
mul din 1975. în prezent, Pagan 
este un mare muzeu în aer liber 
cu o arie de 30 kmp, aci fiind con
centrate circa cinci mii de mo
numente. Cutremurul de acum 
patru ani a afectat peste o sută 
de construcții. Ia restaurarea 
cărora își dau concursul nu
meroși locuitori ai Birmaniei.
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în sprijinul inițiativelor R.P.D. Coreene vizînd reunificarea pașnică

și independentă a țării

Intervenția reprezentantului țării noastre la Seminarul 
internațional de la Geneva

GENEVA 10 (Agerpres). — La 
Geneva s-au încheiat lucrările Se
minarului internațional cu privire la 
reunificarea Coreei și drepturile 
omului in Coreea de Sud, organizat 
de Asociația internațională a juriști
lor democrați.

Luind cuvintul în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul Asociației ju
riștilor din Republica Socialistă 
România, dr. Teodor Meleșcanu, a 
subliniat că țara noastră s-a pronun
țat cu consecvență in favoarea tu
turor inițiativelor R.P.D. Coreene vi- 
zind reunificarea pașnică și indepen
dentă a țării.

Vorbitorul a subliniat că la baza 
cooperării româno-coreene, care se 
dezvoltă continuu, pe multiple pla
nuri — economic, politic, tehnico-ști- 
ințific și cultural — se află princi

piile egalității în drepturi, respectu
lui independenței naționale, avanta
jului reciproc și întrajutorării tovă
rășești.

Prietenia, colaborarea și solidarita
tea româno-coreeană au rădăcini 
profunde în dezvoltarea istorică a 
celor două popoare, care au cunoscut 
în trecut dominația și opresiunea 
străină și au dus o luptă eroică pen
tru dobîndirea independenței națio
nale și eliberare socială, pentru cu
cerirea dreptului de a fi stăpîne pe 
destinele lor. Vorbitorul a subliniat 
că România socialistă va sprijini și 
în viitor eforturile vizînd realizarea 
aspirațiilor naționale vitale, pe de
plin legitime, ale națiunii coreene, 
de unificare independentă și pașnică 
a țării.

Solidaritate activă a României cu mișcările de eliberare națională

GENEVA 10 (Agerpres). — La Ge
neva s-a desfășurat — sub egida 
Subcomitetului O.N.U. privind rasis
mul, discriminarea rasială, aparthei
dul și decolonizarea — reuniunea 
unor organizații internaționale negu
vernamentale, consacrată mobilizării 
opiniei publice mondiale împotriva 
regimului rasist din Africa de Sud.

In cadrul dezbaterilor, reprezentan

tul român a reafirmat poziția princi
pială a țării noastre privind necesi
tatea lichidării depline a oricărei for
me de dominație și asuprire, a colo
nialismului și neocolonialismului, ra
sismului și apartheidului, a eviden
țiat sprijinul activ acordat de Româ
nia popoarelor, mișcărilor de elibe
rare din teritoriile aflate încă sub 
dominație străină pentru cucerirea 
independenței naționale.

Extinderea relațiilor comerciale cu Thailanda

BANGKOK 10 (Agerpres). — In 
capitala Thailandei s-au încheiat lu
crările Comisiei mixte guvernamen
tale româno-thailandeze. Documentul, 
semnat de Nicu Constantin, adjunct 
al ministrului industriei construcții
lor de mașini, și de Prok Armanand,

adjunct al ministrului comerțului, 
prevede dezvoltarea în continuare a 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări și posibilitatea cooperării 
în domeniile industrial, agricol și 
petrolier.

Expoziție de pictură românească la Tokio

TOKIO 10 (Agerpres). — După ce 
a fost deschisă timp de o lună in 
orașul Aomori, la Tokio a fost inau
gurată expoziția de pictură roma

nească- ce reunește pinzele celor mai 
de seamă reprezentanți ai picturii 
clasice românești — între care Gri- 
gorescu, Andreescu, Luchian, Iser.

Evoluția situației din Bolivia■ •
LA PAZ 10 (Agerpres). — In Bo

livia, s-a anunțat oficial, vor avea 
loc alegeri prezidențiale la 4 mai 
1980. Colonelul Alberto Nâtusch 
Busch, aflat la conducerea statului 
in urma loviturii de stat militare de 
la 1 noiembrie, a semnat un decret 
care precizează că în cadrul scruti
nului vor fi aleși președintele și 
vicepreședintele țării, mandatul Con
gresului (desemnat in urma alege
rilor generale de la 9 iulie anul 
acesta) fiind de 4 ani.

Intr-o declarație dată publicității 
la La Paz, Partidul Comunist 
din Bolivia s-a pronunțat pentru 
menținerea în funcțiune a actualuiui 
Congres Național Bolivian (parla
mentul țării), „in pofida oricăror ob
stacole ce s-ar ivi" și continuarea 
neabătută a procesului de democrati
zare a vieții politice interne. Docu
mentul salută acordul realizat între 
autoritățile puterii executive bolivia
no (reprezentanții forțelor armate), 
ale puterii legislative (Congresul Na
țional) și Centrala Muncitorească Bo- 
liviană (C.O.B.). in baza căruia s-a 
hotărit ca parlamentul să elaboreze, 
în următoarele zile, o soluție politi
că viabilă pentru situația din Boli-, 
via, arătind, totodată, că această so
luție trebuie să țină implicit seama 
de opțiunile și interesele clasei mun
citoare, țărănimii și în general ale 
întregului popor bolivian.

în declarație se menționează, de 
asemenea, că Partidul Comunist din 
Bolivia se va situa, in continuare, în

fruntea luptei maselor largi populare 
din țară pentru apărarea intereselor 
acestora și a cuceririlor lor revolu
ționare și va lupta ferm împotriva 
oricărei încercări de a abate de pe 
făgașul său normal procesul de de
mocratizare inițiat in țară.

In aceste zile, pe străzile capitalei 
boliviene

Intîlnire a președintelui Partidului Comunist din Danemarca 
cu reprezentantul Partidului Comunist Român

COPENHAGA 10 (Agerpres). - 
Reprezentantul Partidului Comunist 
Român la festivitățile prilejuite de 
cea de-a 60-a aniversare a creării 
Partidului Comunist din Danemarca, 
tovarășul Traian Dudaș, membru al 
C.C. al P.C.R., a avut, la Copenhaga, 
o intilnire cu tovarășul Joergen 
Jensen, președintele P.C.D.

Cu acest prilej au fost transmise 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, un mesaj de

prietenie, calde felicitări și cele mal 
sincere urări de noi succese în ac
tivitatea Partidului Comunist din 
Danemarca.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Joergen Jensen a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu cele mai 
calde urări de sănătate și fericire 
personală, de noi succese In activita
tea sa tn fruntea partidului și sta
tului român, iar poporului român' 
urări de progres și prosperitate.

Deschiderea Congresului P. C. din Marea Brilanie
LONDRA 10 (Agerpres). — La 

Londra s-au deschis simbătă lucrări
le celui de-al XXXVI-lea Congres al 
Partidului Comunist din Marea Bri- 
tanie. Congresul urmează să dezbată 
sarcinile și să elaboreze programul

de activitate a partidului în perioa
da următoare. Vâ fi supusă dezba
terilor situația politică și economică 
din țară.

Raportul la congres a fost prezen
tat de Gordon McLennan, secretar 
general al P.C. din Marea Britanie.

Consultări
privind soluționarea 
problemei namibiene
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 

— La sediul Națiunilor Unite din 
Geneva vor avea loc, în perioada 
12—15 noiembrie, consultări ale tu
turor părților interesate în proble
ma Namibiei — a confirmat secre
tarul general al O.N.U.. Kurt Wald
heim. după o întrevedere pe care 
a avut-o -cu reprezentanți ai țărilor 
„din prima linie".

Secretarul general al O.N.U. a adre
sat invitații Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
reprezentant legitim al poporului 
namibian, regimului sud-african, 
care continuă să mențină sub 
ocupație ilegală Namibia, țărilor afri
cane, „din prima linie" (Angola, Bot
swana, Mozambic, Tanzania și Zam
bia), precum și celor cinci state occi
dentale (Statele Unite. Franța. Ma
rea Britanie, Canada și R.F.G.) care 
au elaborat un proiect privind solu
ționarea situației din Namibia.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

POPULARE ANGOLA

Tovarășului JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
Președintele Republicii Populare Angola

LUANDA
Cea de-a IV-a aniversare a proclamării independenței Republicii Popu

lare Angola îmi oferă plăcutul prilej de a transmite poporului angolez prie
ten, M.P.L.A. — Partidul Muncii și dumneavoastră personal cele mai calde 
felicitări din partea poporului român, a Partiduliii Comunist Român și a 
mea personal. Adresez, totodată, cele mai bune urări de progres și pros
peritate poporului angolez, de succes în realizarea idealurilor sale de făurire 
a unei vieți noi, libere și fericite, lipsite de orice formă de asuprire socială 
și națională, iar dumneavoastră, personal, multă sănătate și fericire.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că relațiile 
de strînsă prietenie româno-angoleze vor cunoaște un curs mereu ascendent, că 
înțelegerile de cooperare bilaterală realizate de noi în diverse domenii de 
activitate, de conlucrare activă pe arena internațională vor fi traduse neabă
tut în viață in folosul reciproe al României și Angolei. al partidelor și- po
poarelor din țările noastre, al cauzei independenței, suveranității și păcii 
in lume, al făuririi unei lumi mai buna și mal drepte pe planeta noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

A^AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

A

TRATAT DE PRIETENIE. Kim Ir Sen, președintele R.P.D. Coreene, 
și Luis Cabrai, președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bis- 
sau, eare a efectuat o vizită oficială la Phenian, au semnat un Tratat de 
prietenie și cooperare între cele două țări. Totodată, reprezentanții guver
nelor R.P.D. Coreene și Guineei-Bissau au semnat o serie de acorduri 
bilaterale : de cooperare economică și tehnico-științifică, de cooperare in 
domeniul cultural și cu privire la serviciile aeriene.

PRIMIRE LA BEIJING. Vice- 
premierul chinez Ji Pengfei i-a 

| primit la Beijing pe Manuel Azca- 
rate, director al revistei „Nuestra 

I Bandera", și pe Angel Mullor, re- 
dactor-șef al . ziarului „Mundo 

' Obrero" — ambele organe ale P.C. 
• din Spania. In cursul convorbirilor 

prietenești — transmite agenția 
I China Nouă — părțile au exprimat 

speranța intensificării schimburilor, 
I în vederea aprofundării înțelegerii 

și prieteniei reciproce.
I PREVENIREA ACTELOR TE

RORISTE. — Aut.oritătile judiciare 
I britanice au deschis, vineri, o an

chetă asupra împrejurărilor reali
zării de către o echipă a televiziu- 

| nit B.B.C. a unui documentar pri
vind „ocuparea" unei localități din 

I Irlanda de Nord de către elemente 
aparținind organizației „Armata 

' republicană irlandeză" — aripa
. provizorie. Potrivit agenției France

Presse, procurorul general britanic 
| a decis deschiderea acestei anchete

in conformitate cu legea privind 
I' prevenirea actelor teroriste și după

protestele înregistrate in parla
ment. Primul ministru britanic, 

I Margaret Thatcher, a declarat că
această problemă trebuie să fie 

I clarificată.
CENZURA RASISTA — AutoU- 

| tățile sud-africane au interzis di
fuzarea culegerii de nuvele „Caii 

I me not a man" (,,Nu-mi zice om"),
semnată de tînărul scriitor de cu- 

I loare Mtutuzeli Matshoba, conside-
. rat unul dintre cei mai talentați

scriitori ai generației sale. Motivul 
| acestei hotăriri nu este greu de în

țeles dacă avem in vedere că po- 
I vestirile descriu viata cotidiană și

problemele grave cu care sint con- 
' fruntați oamenii de culoare din
. Soiveto, oraș satelit al Johannes-
î burgului, unde trăiesc, in condițiile
1 apartheidului, peste un milion .și

jumătate de africani și urhla este 
născut autorul însuși.

HOTARlRE. Biroul Politic al 
C.C. al P.S.U.G. și Consiliul de 
Miniștri al R. D. Germane au adop
tat o hbtărîre comună cu privire 
la creșterea eficienței investițiilor 
capitale pentru asigurarea dezvol
tării economice a R.D.G. Scopul 
acestei hotăriri este — relatează 
agenția A.D.N. — acela de a obține 
un efect economic superior de pe 
urma investițiilor în economie, de 
a întări baza tehnico-materială a 
țării.

PARTIDUL NAȚIONAL DEMO
CRAT (de guvernămînt) din Egipt 
a solicitat aderarea la Internațio
nala Socialistă, informează cotidia
nul „Al Ahram".

VIZITA LA SOFIA. In cadrul 
convorbirilor dintre Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria, și Luis 
Cabrai, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Guineea-Bissau, 
secretar general adjunct al Parti
dului African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.), au fost abor
date probleme ale dezvoltării și 
adîncirii relațiilor bilaterale.

PETROL 1N ANTARCTICA. Conti
nentul antarctic are încă cel puțin 
patru zone geologice neexplorate, 
unde s-ar putea afla rezerve impor
tante de petrol — a declarat Oscar 
Gonzales-Ferran. profesor la Facul
tatea de științe fizice și matematice 
a Universității din Chile, cu prilejul 
unui seminar privind factorii inter
naționali de dezvoltare energetică. 
Aceasta ar justifica un larg efort 
internațional de explorare a aces
tor zone deosebit de aride.

Poporul angolez săr- 
bătorește, la 11 noiem
brie, împlinirea a patru 
ani de la memorabilul 
act al proclamării in
dependenței naționale, 
care a încununat lupta 
sa eroică împotriva do
minației coloniale și a 
deschis calea unor 
adinei prefaceri înno
itoare.

Țară cu cipca 6 mi
lioane de locuitori și 
cu un vast teritoriu, 
însumind 1 246 700 kmp, 
Angola dispune de în
semnate resurse natu
rale, a căror valorifi
care în folosul propriu 
constituie una din prin
cipalele preocupări ale 
poporului angolez. 
Acest fapt este confir
mat de numeroasele 
măsuri întreprinse din 
1975 și pină azi pentru 
consolidarea sectorului 
de stat în economie 
(naționalizarea între
prinderilor din Indus
triile minieră, siderur
gică și textilă, a sec
torului bancar, a mari
lor ferme), ca și da 
desfășurarea unei in
tense activități pentru 
sporirea producției in
dustriale ți agricole.

Traducerea in viață a 
hotărîrilor adoptate de 
primul Congres al 
M.P.L.A. — Partidul 
Muncii, din decembrie 
1977, care a reprezen
tat un moment de o 
deosebită însemnătate 
în viața politică a ță
rii, este marcată de o 
serie de succese de 
seamă în făurirea vie
ții noi. Astfel, printre 
numeroasele realizări 
înregistrate in cursul 
anului 1979 se află 
intrarea în funcțiune 
a două noi uzine tex
tile — la Luanda și 
Benguela, inaugura
rea primei curse a 
unui tren de pasageri 
format din vagoane de 
•producție românească 
pe distanța Luanda — 
Viana, instalarea re
țelei de telecomunicații 
care leagă capitala cu 
celelalte localități de 
pe coasta Atlanticului, 
valorificarea unor noi 
terenuri agricole ș.a.

In spiritul politicii 
sale consecvente de 
solidaritate militantă 
cu popoarele africane, 
țara noastră urmăreș
te cu viu interes și 
simpatie succesele ob-

ținute de poporul an
golez pe calea consoli
dării independenței, a 
făuririi unei vieți noi. 
Intre România și An
gola s-au statornicit 
relații de colaborare 
fructuoasă, care cu
nosc o continuă dez
voltare. O contribuție 
determinantă la întă
rirea acestei conlu
crări reciproc avanta
joase au adus convor
birile, desfășurate la 
București sau pe pă- 
mintul Africii, între 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și regretatul' 
președinte Agostinho - 
Neto. Documentele 
semnate în aprilie 1979, 
cu prilejul vizitei în
treprinse în Angola de 
șeful statului român 
— in primul rînd Tra
tatul de prietenie șl 
cooperare — eviden
țiază cu deosebită 
pregnanță voința co
mună de a acționa 
ferm pentru dezvolta
rea în continuare a 
prieteniei și conlucră
rii dintre țările și po
poarele noastre, în 
avantajul reciproc, al 
cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

COMISIA PENTRU AFACERILE EXTERNE A SENATULUI S.U.A. A
APROBAT TRATATUL S.A.L.T.-II. Cu 9 voturi pentru, față de 6 împotrivă, 
Comisia pentru afacerile externe a Senatului S.U.A.- a aprobat tratatul 
S.A.L.T.-II și a decis să-l trimită spre ratificare Senatului, însoțit de 22 de 
recomandări tehnice, care nu implică însă nici o schimbare de fond a 
textului. Aprobarea tratatului de către comisie este apreciată drept un 
succes politic pentru președintele Carter, care s-a declarat „deosebit de
satisfăcut" de această acțiune.

CONVORBIRI IUGOSLAVO- 
FINLANDEZE. La Belgrad au 
avut loc convorbiri între o delega
ție a U.C.I., în frunte cu Stevan 
Doronski, însărcinat cu prezidarea 
ședințelor Prezidiului C.C. al U.C.I., 
și o delegație a P.C. Finlandez, 
condusă de Aarne Saarinen, pre
ședintele acestui partid. S-a proce
dat la un schimb de vederi in le
gătură cu problemele actuale din 
mișcarea muncitorească, convenin- 
du-se asupra necesității unor dis
cuții constructive și principiale, 
precum și a extinderii cooperării 
intre toate partidele și mișcările 
progresiste și democratice din 
lume.

AMNISTIE 1N PORTUGALIA. 
Președintele Portugaliei, generalul 
Ramalho Eanăs, a semnat legea 
privind amnistia politico-militară.

Vor beneficia de această amnistie 
persoanele implicate în conspira
țiile de la 11 martie și 25 noiem
brie 1975.

REUNIUNE DEDICATA DREP
TURILOR FEMEILOR. La Delhi 
s-au încheiat lucrările reuniunii 
regionale pregătitoare a Conferin
ței mondiale a femeilor, în cadrul 
„Deceniului O.N.U. în sprijinul fe
meilor : egalitate, dezvoltare și 
pace". La lucrări au participat 
delegate din 27 de țări asiatice și 
din bazinul Pacificului. Reuniunea 
a adoptat un raport privind nece
sitatea înlăturării discriminării fe
meii — problemă socială- complexă 
a țărilor în curs de dezvoltare si
tuate în această regiune — precum 
și asigurarea egalității în drepturi 
a femeilor cu bărbații în toate 
sferele de activitate.

(om actualitatea iuiliiica

La Roma s-a deschis." Ieri, cea de-a 
XX-a Conferință generală a Organi
zației Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură, organ direc
tor al F.A.O. care se reunește o dată 
la doi ani pentru a contura viitoarele 
direcții de acțiune ale cooperării in
ternaționale in acest domeniu. Timp 
de trei săptămîni, reprezentanții celor 
147 de state participante, între care 
și România, vor dezbate o seric de 
probleme ridicate de raportul secre
tarului general al F.A.O.. Edouard 
Saouma, intitulat „Retrospectiva pro
gramelor agricole 1978—1979“, pre
cum și de studiul elaborat de spe
cialiștii organizației — „Agricultura : 
orizont 2000“.

Potrivit documentelor amintite, 
deși producția agricolă mondială a 
crescut continuu în ultimele trei de
cenii — datorită atît sporirii supra; 
fețelor cultivate, cit mai ales unei 
importante ameliorări a productivi
tății muncii — situația alimentară in 
lume rămîne „o sursă de preo
cupări serioase". îndeosebi în legă
tură cu. problemele pe care le ri
dică zonele nedezvoltate ale glo
bului. Țările în curs de dezvol; 
tare, care reprezintă două treimi 
din omenire, nu dispun decît de o 
treime din producția mondială de 
alimente. Drept urmare, aproape un 
miliard de oameni sint subnutriți. 
iar dintre aceștia 50 de milioane cad 
anual victime foamei. Mai alarmant 
este faptul că dezechilibrul alimentar 
dintre țările bogate și cele sărace se 
accentuează mereu, ceea ce sporește 
tot mai mult deficitul de hrană al 
„lumii a treia", ca și dependența ei 
de importurile și ajutorul din țările 
dezvoltate. De la 6 milioane tone de 
cereale in 1950. importurile țărilor in 
curs de dezvoltare au crescut la 
77 milioane de tone în 1979, iar, dacă 
actualele tendințe se vor menține, 
ele ar putea ajunge — potrivit esti
mărilor specialiștilor F.A.O. — la 250 
milioane de tone în anul 2000. Pro

blema alimentară mondială riscă deci 
să ia proporții absolut dramatice : 
la sfirșitul secolului, importurile ță
rilor „lumii a treia" ar urma să fie 
egale cu întreaga lor producție 
agricolă de la mijlocul anilor ’50. Iată 
de ce sporirea rapidă a producției 
agricole — și indeosebi a celei ali
mentare — în țările rămase 'in urmă 
este un factor esențial al dezvoltării 
lor independente.

A mări producția agricolă nu este 
Insă o soluție in sine. Căci foametea 
pe glob nu este generată — așa cum

extinderea și modernizarea doar a 
culturilor destinate satisfacerii in
tereselor fostelor metropole, ceea 
ce duce la eliminarea unor mari 
mase de țărani din procesul de pro
ducție — care se văd astfel lipsite 
de orice mijloc de subzistență — la 
menținerea și chiar consolidarea 
structurilor vetuste din agricultura 
țărilor râmase în urmă. Așa se ex
plică fenomenul, doar in aparență 
paradoxal, că, în timp ce producția 
agricolă a acestor țări crește, zonele 
foametei cresc și ele.. Tocmai de

La deschiderea Conferinței generale 
a F.A.O.

pretind neomalthusianiștii — de fap
tul că ritmul producției agricole nu 
ține pasul cu sporul demografic. în 
ciuda indicelui ridicat de creștere 
demografică, omenirea dispune de 
un excedent alimentar (exprimat in 
proteine) de circa 7 la sută. Ade
vărata cauză a foametei este si
tuația lăsată moștenire de colo
nialism, care a orientat agricultura 
„teritoriilor de peste mări" spre sa
tisfacerea intereselor fostelor metro
pole, ignorind nevoile de hrană ale 
populației locale, precum și neocolo- 
nialismul de azi, care încearcă prin 
toate mijloacele să perpetueze ve
chile stări de lucruri. Exemplul ara- 
hidelor (sau al oricărei monoculturi) 
es'te deosebit de semnificativ. înglo
dați în datorii, țăranii din Sahel sint 
constrinși să continue cultura arahi- 
delor, deși veniturile lor se dimi
nuează simțitor, datorită scăderii 
prețurilor pe piața mondială.

Fenomenul de sărăcire a popu
lației rurale este adesea amplificat 
și de așa-numitul „ajutor pentru 
dezvoltare", care adesea urmărește

aceea, specialiștii F.A.O. consideră 
că problema asigurării hranei popu
lației țărilor sărace nu poate fi solu
ționată fără o reformă agrară efec
tivă, care să ducă la lichidarea ac
tualului sistem al proprietății fun
ciare.

Eforturile țărilor subdezvoltate în 
direcția restructurării economiei lor 
agrare riscă insă să fie zadarnice in 
absența unei cooperări internaționale 
echitabile. Numai datorită obstacole
lor comerciale ridicate de țările ca
pitaliste dezvoltate în calea produse
lor agricole provenite din țările în 
curs de dezvoltare, acestea din urmă 
au pierdut anul trecut 4 miliar
de de dolari, sumă echivalentă cu 
o pătrime din valoarea importurilor 
lor de alimente. Cu alte cuvinte, pro
blema dezvoltării rurale este strins 
legată de eliminarea practicilor co
merciale discriminatorii — practici 
care acționează în detrimentul state
lor sărace — și promovarea unei co
laborări internațională, reciproc avan
tajoase, atît în domeniul schimburilor 
economice, cit și pe plan financiar și

tehnologic. Dar realizarea unei astfel 
de colaborări nu este posibilă — așa 
cum apreciază și specialiștii F.A.O. — 
decit in cadrul unei noi ordini eco
nomice internaționale.

După cum este cunoscut, aceasta 
este poziția pe care se situează con
secvent și România socialistă, Mesa
jul președintelui Nicolae Ueaușescu 
adresat celei de-a V-a Conferințe a 
Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare de la Manila cuprinzînd 
un program amplu de acțiune tn ve
derea atingerii unui asemenea 
obiectiv. In ansamblul de măsuri 
concrete, realiste, cuprinse în mesaj, 
un loc important il ocupă cele care 
preconizează elaborarea unui Pro
gram de lungă durată — pină în 
anul 2000, cu d primă etapă pină în 
1990 — menit să asigure creșterea 
mai rapidă a economiei țărilor in 
curs de dezvoltare, concomitent cu 
întocmirea unor programe speciale 
■pentru dezvoltarea agriculturii și a 
industriei de prelucrare a materiilor 
prime agricole.

Totodată, țara noastră se pronun
ță pentru o largă colaborare interna
țională, in cadrul căreia țările dez
voltate sint chemate să asigure un 
sprijin rcai și multilateral statelor 
in curs de dezvoltare, ca și pentru 
o corelație justă intre prețurile ma
teriilor prime agricole și cele ale 
produselor industriale și eliminarea 
practicilor protecționiste ale țărilor 
bogate.

Toate acestea reflectă importanța 
deosebită pe care o acordă România 
problemei lichidării subdezvoltării, 
modul concret și realist în care este 
concepută edificarea noii ordini eco
nomice internaționale. Este o concep
ție pe care țara noastră o va pro
mova și în cadrul conferinței care a 
început ieri la Roma, in scopul de a 
contribui la elaborarea unei strategii 
internaționale pe măsura gravității 
problemei alimentare mondiale.

Gh. CERCELESCU

Convorbiri 
iugoslav-‘-austriece 

i Cu prilejul inaugurării unor 
lucrări rutiere de interes

comun
BELGRAD 10 (Agerpres). — Pre

ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F. Iugoslavia, Veselin 
Giuranovici, și cancelarul Austriei, 
Bruno Kreisky, s-au întilnit la Kra- 
niska Gora și Klagenfurt cu ocazia 
participării la ceremonia de ince- 
pere a lucrărilor de construcție a 
tunelului de pe autostrada care 
leagă cele două țări traversînd ma
sivul muntos Karavank, relatează 
agenția Taniug. în cadrul convorbi
rilor ce au avut loc, au fost discu
tate aspecte ale cooperării economice 

i iugoslavo-austriece. Au fost exami- 
I nate, de asemenea, probleme legate 
| de situația de pe continent, o aten- 
I ție specială fiind acordată traducerii 
j în viață a prevederilor Actului final 
: de la Helsinki, precum și continuării 

cooperării dintre cele două țări în 
• activitatea de pregătire a reuniunii 
' *de la Madrid a Conferinței pentru 
! securitate și cooperare in Europa.

Critici la adresa 
regimului de la Seul

SEUL 10 (Agerpres). — Criza po
litică din Coreea de sud, soldată cu 
asasinarea, la 26 octombrie, a dicta
torului Pak Cijan Hi, continuă să se 
adinccască, dat fiind faptul că vechii 
colaboratori ai dictatorului Încearcă 
să păstreze cu orice preț formele de 
guvernare antipopulare. Președin
tele interimar Choi Kyu Hah a 
anunțat — după cum transmit agen
țiile internaționale de presă — că 
in cursul următoarelor trei luni va 
avea loc, tn conformitate cu actuala 
constituție, alegerea unui succesor 
al președintelui asasinat. Alegerea 
ar urma să se facă de către un 
colegiu electoral.

Imediat după anunțarea sus-amin- 
titei hotăriri, conducătorul Partidului 
Nou Democratic din Coreea de sud, 
Kim Yong Sam, a luat atitudine 
denunțînd mașinațiile în jurul ale
gerii unui succesor al fostului dic
tator. El a cerut modificarea fără 
aminări a constituției în vigoare și 
desfășurarea de alegeri prezidențiale 
In cel mult șase luni, alegeri care 
să aibă un caracter popular.

Demers al Consiliului de Securitate 
în legătură cu reținerea personalului de la Ambasada 

Statelor Unite din Teheran
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a cerut eliberarea ostaticilor ameri
cani de la Ambasada Statelor Unite 
din Teheran — informează agențiile 
France Presse, United Press Inter
national și Associated Press. In urma 
consultărilor avute cu reprezentanții 
statelor membre, președintele în 
exercițiu al acestui organism, amba
sadorul Boliviei, Sergio Palacios de 
Vizzio, a fost autorizat să exprime, 
într-o declarație, „profunda preocu
pare față de prelungirea reținerii 
personalului diplomatic american de 
la Teheran". Evitîndu-se orice fel

de intervenție în treburile interne 
ale vreunei țări — se spune în de
clarație — trebuie să fie respectat 
în toate circumstanțele principiul 
inviolabilității personalului și insti
tuțiilor diplomatice, in conformitate 
cu normele internaționale in vigoare, 
în declarație se cere din partea Con
siliului de Securitate ca personalul 
diplomatic reținut în Iran să fie eli
berat în cel mai scurt timp și să i se 
asigure protecția. Totodată, s-a cerut 
secretarului general al O.N.U. să 
continue să folosească bunele sale 
oficii în vederea realizării acestui 
obiectiv.
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Fluviul invers
în America tropicală există niște vietăți oribile, dezgustătoare, un 

fel de lilieci ; respectivii șobolani-zburători se numesc vampiri, atacă 
mici mamifere și le sug sîngele.

...De regulă, canalele folosite de traficanți pentru scurgerea drogu
rilor se numesc filiere. Spre deosebire de canalele sistemului circula
tor sanguin — arterele și venele.

Dar există și artere care străbat nu corpul uman, ci frontiere de 
stat, oceane și continente, confundindu-se cu filierele traficanților. 
Deși prin ele pulsează obișnuitul singe, roșu și cald.

Antonio Pesci-Bourel, medic argentinian, este secretarul „Federa
ției panamericane a donatorilor benevoli de sînge". Calitate în care 
a ținut recent o senzațională conferință de presă.

In care a arătat că filiera drogurilor este un fleac în comparație cu 
filiera sîngelui, roșu și cald. Că anual peste 5 milioane litri de plasmă 
sanguină este cumpărată din țările sărace ale Americii Latine de că
tre laboratoarele marilor concerne farmaceutice multinaționale ; pen
tru o jumătate de litru recoltat de la sărmanii care nu mai au ce 
vinde se plătesc 1-3 dolari, realizîndu-se profituri de peste 2-3 mi
liarde dolari. Două, trei mii de milioane dolari anual I

Că practica nu este specifică doar continentului respectiv ; societă- 
țile-lipitori acționează și în diferite țări subdezvoltate din Africa și 
Asia, unde prețul vieții e derizoriu, iar moartea - gratuită și unde cu 
fișicurile de hematii ieftine transformate în altfel de fișicuri se cum- 

• pară complicitatea autorităților.
încurajat de dezvăluiri, un cineast brazilian, Sergio Rosende, a 

arătat că, efectuind o anchetă cinematografică asupra acestui trafic, 
clandestine, 
cămăruțe și 
deplorabile, 
de pază și

a descoperit „Bănci de sînge" organizate cu structuri 
care operează în periferiile mizere ale marilor orașe, în 
cocioabe, unde sîngele este recoltat în condiții de igienă 
Și că respectivele laboratoare dispun de servicii proprii 
securitate, pentru îndepărtarea sau eliminarea nepoftiților.

Concluzia lui Antonio Pesci-Bourel: „sîngeie curge în
- de la sărac la bogat și de la țările sărace spre cele bogate".

De regulă, transfuziile se fac pentru însănătoșirea bolnavului ; aci 
suferindul și vlăguitul este cel care îsi dă sîngele, pentru a oxigena 
opulența. Colonialistul vechi, cu cască de plută, folosea pușca și tu
nul ; cel nou, cu bonetă albă, utilizează seringa.

După furtul creierelor, după cumpărarea la preț ieftin a meninge- 
lor și circumvoluțiunilor cerebrale, fluviul roșu care adună șiroaiele 
izvorite din venele milioanelor de nenorociți prevestește o afacere 
perspectivă: ne putem aștepta, în 
ochi, rinichi, plămîni și inimi pentru 
condițiile economico-morale există.
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curind, la filierele traficului 
transplanturi. Materia primă
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Dar există și aspecte pozitive :
— poate că vom privi de acum
niște vietăți simpatice și fermecătoare ;
— poate că regimurile represive vor șovăi 

mulțimilor, ca să nu curgă pe caldarîm bălți 
Sau albastre, cafenii ori violete.

Și, mai ales, poate că prețurile de achiziție a singelui nu vor fi 
calculate în cuantumul ajutoarelor - umaniste și dezinteresate — cătr» 
țările subdezvoltate.

vampirii,
pe

șobolanii-zburâtori, ca

sâ deschidă foc asupra 
roșii de bancnote verzi,
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