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Partidul Comunist Român reprezintă forța politică 
conducătoare a întregii noastre societăți. El și-a cucerit 
încrederea și dragostea maselor populare, a poporului, ca 
rezultat al slujirii fără preget a intereselor oamenilor 
muncii, ale întregii națiuni, al aplicării ferme în viață a 
principiilor socialiste, al preocupării neabătute pentru 
ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual 
al poporului și întărirea necontenită a independenței

într-o
In vechea citadelă muncitorească 

de la „Grivița roșie", devenită în 
ultimii ani o modernă uzină con
structoare de utilaj tehnologic des
tinat marilor platforme ale chimiei 
și exportului, ritmul producției cu
noaște in aceste zile premergătoa
re Conferinței Naționale a parti
dului creșteri substanțiale. După

mare citadelă muncitorească
ce recent, colectivul întreprinderii 
a raportat îndeplinirea, cu o lună 
mai devreme a planului anual la 
export, eforturile sint acum concen
trate pentru realizarea unei pro
ducții suplimentare destinate parte
nerilor de peste hotare in valoare 
de 12 milioane lei. Numeroase ino-

vații și soluții tehnice moderne a- 
sigură sporirea continuă a nivelu
lui tehnic al producției și creșterea 
productivității muncii, căi de acți
une prin care se clădesc viitoarele 
succese. In fotografie — echipa 
condusă de Aurel Drurncea, una 
din formațiile fruntașe in între
cerea socialistă. (D. Constantin).

EXEMPLUL COMUNISTULUI

și suveranității țării
NICOLAE CEAUSESCU

Colective de oameni ai muncii

Acolo unde. într-un loc 
de muncă, s-a realizat ceva 
deosebit ; acolo unde, intr-o 
colectivitate. împotriva li
nei mentalități dăunătoare 
s-a ridicat o hotărîtă opi
nie și s-a întronat climatul 
angajării, al disciplinei și 
corectitudinii ; acolo unde o 
idee nouă a țișnit si a. adus 
în munca tuturor revelația 
autodepășirii și a progresu
lui ; acolo unde părea că o 
acțiune s-a împotmolit și 
tocmai cind unii lăsaseră 
brațele in jos a neputință 
s-a ivit o voință neinfrin- 
tă și s-a adus in conștiințe 
aerul proaspăt al credinței 
în izbîndă. ...Acolo — pri
viți. cercetați cu atenție — 
veți descoperi că la mijloc 
a fost intervenția unuia sau 
a mai multor comuniști.

în cele ce urmează am 
încercat să zugrăvim, prin 
gindurile și acțiunile lor. 
cîțiva asemenea oameni pe 
care i-am intîlnit în aceste 
zile premergătoare Confe
rinței Naționale a partidu
lui, în activitatea lor coti-

ușoară — în ziua aceea 
toată secția avea de făcut 
un efort mai deosebit — au 
părăsit pur și simplu insta
lația fără să anunțe pe ni
meni. Vă puteți imagina ? 
Colectivul secției a rămas 
stupefiat. Oamenii au cerut 
o anchetă penală pentru că 
fapta celor patru intra sub 
incidența legii, a decretului 
privind ordinea și discipli
na; iar procesul să se jude-

de satisfacție și abia după 
citeva clipe de tăcere am 
înțeles. Era un gind nemăr
turisit. gindul că în cazul 
dat nu despre asprime fu
sese vorba, ci 'despre o foar
te omenească si caldă înțe
legere a lucrurilor. Sutele 
acestea de muncitori care 
fac ca uzina să se afle în- 
tr-un neîntrerupt clocot al 
muncii și al producției, nu 
aspri au fost fată de cei

Pe întreg cuprinsul țării, 
în fruntea luptei pentru

CONFERINȚA NAȚIONALĂ 
A 

PARTIDULUI COMUNIST 
V_. ROMÂN realizarea unor importante obiective

Intreprinderea „Petromar" din Constanța 

a amplasat cea de-a doua platformă 
de foraj marin, „Orizont" 

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu,

secretar general al Partidului Comunist Român
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Comitetul județean de partid vă raportează că oamenii muncii de la 

'^întreprinderea de foraj și exploatarea sondelor marine „Petromar" Con
stanța au încheiat operațiunea de instalare a platformei de foraj marin 
„Orizont", cea de-a doua instalație de acest tip din țara noastră, ampla- 
sind-o pe punctul de locație cu forțe proprii.

Dedicăm acest succes de prestigiu al industriei, științei și tehnicii 
românești Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, eveniment 
de o deosebită importanță în viața social-politică a țării.

Capacitatea creatoare, faptele de eroism săvirșite în încleștarea cu 
capriciile mării au fost amplificate de înaltele idei promovate de dum
neavoastră pentru propășirea patriei, ridicarea poporului român pe cele 
mai înalte culmi de progres și civilizație. In prezent, intregul echipaj al 
platformei acționează energic pentru începerea operațiunilor de foraj.

Gindurile noastre cele mai sincere, cele mai fierbinți de stimă și 
dragoste, de profundă recunoștință se îndreaptă către dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, care, cu viziunea pro
prie ilustrei dumneavoastră personalități de conducător încercat și emi
nent ctitor de țară, ați elaborat grandiosul Program de cercetare și va
lorificare a potențialului energetic al subsolului zonei continentale româ
nești a Mării Negre. Noua platformă „Orizont", pe care am pus-o in ex
ploatare, contribuie într-o mare măsură la amplificarea și grăbirea lu
crărilor de cercetare a zăcămintelor de hidrocarburi din platoul conti
nental românesc al Mării Negre.

Mulțumindu-vă din adincul inimilor pentru minunatele condiții create 
i activității de foraj marin, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru a îndeplini 
și depăși programul pe acest an și pe întregul cincinal, conștienți fiind 
că prin aceasta vom contribui la înfăptuirea obiectivului stabilit de Con
gresul al XII-lea al partidului, ca 
punct de vedere energetic.

Brigadierii de pe Șantierul național al tineretului 
de la Canalul Dunăre — Marea Neagră au încheiat 
lucrările de excavare cu cinci luni mai devreme

patru care le-au nesocotit 
efortul, ci au rămas asa 
cum sint : cu o profundă 
vibrație de familie munci
torească. „Să ni-i lăsati 
nouă în grijă, să facem din 
ei oameni adevărat!, «să 
separăm metalul de zgu
ră»".

Multe alte „cazuri" au 
rămas în memoria maistru
lui Iriciuc ; în fond, viața 
lui de aici și a colectivului 

__ „______ ,   . . .în care el. trebuie zilnic să 
. dar.cit de actuală si-cit de- . trebuie .. să simtă. . uțnărul cumpănească, lucrurile cu. 

nimerită pentru’' situațiile "** ' -............... - - - *• - —
despre care tte-a vorbit !

Maistrul topitor Severin
Iriciuc de la secția a doua 
a Combinatului de feroa
liaje din Tulcea a primit de 
curînd și însărcinarea de 
secretar al comitetului de 
partid pe combinat (fusese, 
multă vreme, secretar, ad
junct). „Odată — istorisește 
el — patru muncitori din- 
tr-o echipă s-au prezentat 
la instalația lor si pentru 
că au văzut că nu era o zi

lui, in activitatea . ....
diană. din citeva colective 
de muncă ale 
Tulcea. Descriind __  __
tre cerințele tehnologice de 
Ia locul sări de muncă, unul 
dintre ei. amintea 
necesitatea de...
• ...A SEPARA 
.METALUL DE 
Noi am luat-o și .
metaforă ; nu tocmai nouă,

ce aici. Instanța si-a spus 
cuvîntul, dar au vorbit și ei, 
oamenii noștri, o instanță 
morală poate și mai puter
nică. Legea e concisă, oa
menii noștri au judecat mai 
amplu, au pus în balanța 
justiției indignarea lor ome
nească. înțelegeți ? Au spus 
că dincolo de lege, cei pa
tru i-au nedreptățit pe ei, 
sute de oameni, că ei sint 
aici cuprinși intr-un flux 
de muncă in care fiecare
fiecăruia. Există o răspun
dere penalăfață de contrac
tul de muncă, dar exis.tă și 
o răspundere . omenească, 
de conștiință, un contract 
moral... Și au cerut, instan
ței de judecată ca cei pa
tru să Ie fie încredințați lor, 
să-și ispășească la locul de 
muncă pedeapsa și să pri
mească. in ielul acesta, și 
lecția zilnică a răspunderii 
munci torești“.

Am surprins pe 
maistrului Iriciuc un zîmbet

mintea și cu inima secre
tarului de partid este un 
lung șir de „cazuri"...

„Am înțeles — continuă 
el:— că există și adevăruri 
care unora nu li se dezvă
luie de la sine si de aceea 
ele se cer a fi desfăcute 
din învelișul lor așa cum 
desfaci din coajă miezul 
dulce al unui pepene. Si să 
le spui : Iată, măi frate, 
aici e ceea ce tu nu vedeai".

Și tot un „caz" a fost și a- 
tunci cînd între conducerile

celor două secții — „fero 
unu" și „fero doi" — au apă
rut neințelegeri. Pentru că 
fiecare vedea doar intere
sul, strict și îngust, al sec
ției sale si astfel o acțiune 
ce s-ar fi cerut a fi comu
nă risca să nu se mai rea
lizeze. zădărnicind un mare 
avantaj pentru intregul 
combinat. Grupul de cerce
tare al uzinei elaborase o 
metodă de obținere a fero- 
manganului fără adaos de 
fondanți (costisitori, aduși 
din import). Se obținea o 
mare economie de energie, 
dar rămînea in zgură un 
anume procent de mangan. 
Nimic rău în asta. Zgura 
respectivă putea fi folosită 
în cealaltă secție la obține
rea silicomanganului. E a- 
devărat. asta cerea un oa
recare efort. Secția în cau
ză pierdea ceva, dar cîști- 
ga, în ansamblu, combina
tul. „Nu, noul nu se impu
ne nici el de la sine — spu
ne Iriciuc — mai ales cind 
el deranjează unele como
dități. A trebuit să interve
nim noi. comitetul de par
tid. de mai multe ori. in 
ședințele operative de pro
ducție și în dezbateri orga
nizate de noi. < 
Pină cind. încetul 
tul. am destrămat 
îngustă a unora și 
cale interesului
Treabă grea, să știți. Pen
tru că opoziția fată de nou 
se-îmbracă in așa-zise «ar
gumente .tehnice». în moti
vări «obiective» și se cere 
multă cheltuială de; energie 
și discuții pentru ca cel în 
cauză să fie ciștigat ca par
tizan al ideii noi. eficiente. 
Dar. ce să-i faci, ăsta este 
munca de partid...".

Asta este, intr-adevăr, 
munca de partid ; comunis
tului Severin Iriciuc i-a pă
truns adincimile. îi gustă 
zi de zi și dificultățile, și

partid de la întreprinderea „Petro- 
Valeriu; Directorul întreprinderii 

Constanța, Panu Dumitru; Comitetul județean 
Constanța al P.C.R., prim-secretar, Ion Stoian

Secretarul Comitetului de 
mar“ Constanța, Irimioiu 

Petromar"

Tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Profund recunoscători Partidului Comunist Român, dumneavoastră, 

mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija perma
nentă ce o purtati formării și educării tinerei generații, cu sentimentul 
mindriei patriotice de a trăi și a munci în cea mai glorioasă epocă din 
istoria multimilenară a patriei, brigadierii muncitori, elevi și studenți din 
Șantierul național al tineretului de la Canalul Dunăre—Marea Neagră 
vă raportează dumneavoastră, tovarășe secretar general, că au încheiat 
lucrările de excavații pe tronsonul încredințat spre execuție Uniunii Ti
neretului Comunist, cu 5 luni mai devreme față, de termenul stabilit.

Acum, cînd întregul nostru popor este plenar angajat in realizarea 
hotăririlor Congresului al XII-lea, intîmpinind cu fapte de muncă Con
ferința Națională a partidului, dedicăm împlinirile din activitatea Șan
tierului național al tineretului Canalul Dunăre—Marea Neagră patriei 
scumpe, Republica Socialistă România, Partidului Comunist Român — 
călăuzitorul destinelor noastre, dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în pragul aniversării a 65 de ani de viață 
eroică și peste 50 de ani de activitate revoluționară în slujba mărețelor 
idealuri ale socialismului și comunismului.

înființat cu șase ani în urmă la inițiativa și indicația dumneavoastră, 
șantierul tineretului a devenit o adevărată școală de muncă și viață in 
spiritul eticii comuniste. La chemarea partidului, peste 40 000 de briga
dieri din întreaga țară, într-o continuă întrecere cu timpul, au biruit 
stînca cu forța brațelor tinere, zămislind grandioasa operă de construcție 
socialistă, mărturie peste veacuri a voinței românilor de a crea istorie 
mereu nouă, mereu trainică. Pe parcursul întregii activități în șantierul 
național al tineretului s-au excavat și transportat peste 50 milioane mc de 
pămint și rocă, s-au turnat în zidurile de sprijin circa 300 mii mc beton, 
s-au efectuat 100 mii mp protecție de maluri, valoarea tuturor lucrărilor 
depășind 3 miliarde lei.

Aici au devenit muncitori calificați în diferite meserii peste 7 000 ti
neri care se vor îndrepta spre alte meleaguri ale țării pentru a ridica 
mărețe obiective ale dezvoltării socialiste, împlinind dorința celor ce i-au 
format în a deveni constructorii de azi și de mîine ai patriei.

Urmînd exemplul de permanentă dăruire și neobosită activitate al
U.T.C.

MÎNDRUL VIITOR
la Conferința Națională a P.C.R.

E un ținut în suflet și-n vis un timp-minune... 
Duc drumurile toate spre Comunism! — ne spune 
Din nou al țării Forum. Din veac și pîn’acum 
Noi ne-am croit cu țara spre zpri înalte drum

Și nu numai în versuri să te-nflorim, vrem, Țară, 
Ci mai întîi cu munca, în neam — ereditară!... 
Se înroșește piatra spre miezu-i alb, de nea, 
La gîndul scăpărării scînteilor, din ea.

De-mi încrustez din versul acesta un pridvor 
In veșnicul albastru de dincolo de nor,
E ca din piscu-acela să pot vedea mai bine 
în anul care trece, și-n anul care vine.

Spre munte să duc vestea, s-o duc spre șesuri, jos, 
Cu-o clipă mai devreme din timpul nalt, frumos, 
Din care-n demnitate privește un popor 
Din comunism privește, din mindrul viitor...

Pentru un popor cultura în
seamnă identitate. Numele și 
specificul unui popor se păs
trează intacte în stratul cultu
rii. Ce este arheologia decit o 
căutare a culturii vechi 1 Ce 
sint neprețuita amforă scoasă 
din adincul pămîntului, insigni- 
fiantul-insignifiant — la scara 
mileniilor ! — opaiț decit măr
turii de cultură. . A fora- spre 
aceste dovezi de existență yu 
înseamnă altceva decit a merge' 
spre izvoarele identității unui 
popor. Obiectele acestea, ce 
stau ascunse în pămint spre a 
fi scoase, mai bine zis, smulse 
unui timp imemorial, sint un 
fel de lumini tainice aprinse 
cindva spre a nu se stinge nici
odată. In această singură vizi-

însemnări de
Florin COSTINESCU

(Continuare in pag. a V-a)

COMITETUL CENTRAL AL lon PRUNOIU — muncitor 
Electroputere" — Craiova

AIL
In cel de-al treilea an al cincinalului România va produce

une posibilă pe linia unui ade
văr axiomatic, grija pentru cul
tură, pentru dezvoltarea ci, pen
tru trăirea ei, nu poate insem - 
na altceva decit grija pentru 
păstrarea identității. In lumea 
de azi, popoarele au o acută 
nevoie de identitate, de afirma
re a propriei lor identități. Prin 
actele lor de voință, acte ce 
subliniază ideile majore ale 
epocii, ele spun, in fond, lumii 
cine sint, de unde vin, 
încotro vor să meargă.

Cu alte cuvinte, ele 
tesc identitatea.

Scriu aceste ginduri 
timp după ce arii vizitat o re
centă expoziție deschisă in Sala 
de marmură a Casei Scînteii, 
dedicată dezvoltării culturii și 
invățămîntului de la noi in ul
timii ani. Această expoziție are 
multe exponate relevante, insă 
ceea ce aș vrea să subliniez 
este prilejul pe care îl oferă vi
zitatorului de a medita asupra 
prezenței culturii ■ în România, 
in viața fiecărui om, ca ele
ment de mare și impresionantă 
vitalitate. Intre multe alte ar
gumente și recenta expoziție re
prezintă un argument al încre
derii in cultură, în posibilitățile 
ei reale de' a. se constitui conti
nuu intr-un chip care este chiar 
chipul nostru..

Spațiul nostru spiritual a fost 
și a rămas inconfundabil. origi
nalitatea lui fiind demult de
monstrată, receptată ca atare. 
El n-a cunoscut niciodată vidul 
creației. Continuitatea lui este 
expresia cea mai vie a conti-
(Continuare în pag. a V-a)
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—— ÎN INTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI —

Exemplul unităților fruntașe 
-puternic îndemn pentru 

realizarea integrală a planului 
pe 1982

ÎN ÎNTREAGA ECONOMIE:

Un efort susținut, eficient 
pentru modernizarea producției

Prezentăm In continuare rezultatele obținute In în
trecerea socialistă de alte colective de oameni ai mun
cii din industrie, construcții, transporturi, din agricul
tură, unități din domeniul circulației
prestărilor de servicii și din alte

IN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR
Locul I : Exploatarea minieră Cav- 

nic, județul Maramureș, cu 916,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,8 la sută la pro
ducția fizică, 10,7 la sută la produc
ția netă, 9,1 Ia sută la productivita
tea muncii ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marfă au fost mai 
mici decit cele planificate cu 5,8 la 
sută, iar cele materiale cu 8,2 la 
sută.

Locul II : Exploatarea minieră II- 
ba, județul Maramureș.

Locul III : Exploatarea minieră 
Baia Sprie, județul Maramureș.

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE HIDROCARBURI 
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale București cu 452,1 puncte.
Unitatea a depășit cu 7 la sută 

prevederile de plan la producția de 
energie electrică la bornele genera
toarelor și la graficul de putere la 
dispoziția sistemului energetic na
țional ; consumul de combustibil 
convențional pentru producerea 
energiei electrice și termice a fost 
mai mic cu 0,6 ia sută decit cel nor
mat ; cheltuielile au fost mai mici 
cu 4,1 la sută decit cele prevăzute 
în buget.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Constanța.

Locul III : întreprinderea electro- 
centrale Galați.
ÎN DOMENIUL PROSPECȚIUNILOR 
ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni șl explorări geologice Su
ceava cu 573,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 14,8 la sută la vo
lumul lucrărilor geologice, 14,1 la 
sută Ia volumul fizic la forajul cu 
sondeze, 7,2 la sută la viteza medie 
de lucru la forajul cu sondeze ; con
sumurile de materii prime și mate
riale au fost mai mici decit cele nor
mate cu 12,7 la sută, iar cele de com
bustibili și energie electrică cu -3,9 
la sută.

Locul II : întreprinderea de pros- 
pecțiuni și explorări geologice Mara
mureș.
h IN DOMENIU!,
PRELUCRĂRILOR METALURGICE

Locul I : întreprinderea „Cablul ro- 
mânesc‘‘-Ploiești cu 558 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,6 la sută la pro
ducția netă, 13,6 la sută la export, 5,7 
la sută la producția fizică, 6 Ia sută 
Ia productivitatea muncii ; cheltuie
lile totale la 1 000 lei producție-marfă 
au fost mai mici decit cele planifi
cate cu 0,4 la sută, iar cele mate
riale. cu 0,2 la sută,.,

Locul II : întreprinderea de sirmă, 
cuie și lanțuri Galați.

Locul III : întreprinderea metalur
gică Iași.
IN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 

DE MAȘINI — SUBRAMURA 
UTILAJ ENERGETIC, PETROLIER, 
PENTRU METALURGIE, CHIMIE, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea de piese 

turnate Cîmpina, județul Prahova, cu 
689,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,8 la sută la pro
ducția netă, 13,3 la sută la produc
ția fizică, 3,4 la sută la productivi
tatea muncii ; consumurile de ma
terii prime și materiale au fost mai 
mici decit cele normate cu 2,8 la 
sută, iar cele de energie electrică și 
combustibili cu 11,6 la sută.

Locul II : întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivița roșie“-București.

Locul III : întreprinderea „Armă- 
tura“-Cluj-Napoca.
ÎN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 
DE MAȘINI-UNELTE, MECANICA 
FINA ȘI SCULE, ECHIPAMENTE 

SPECIALE
Locul I : întreprinderea de apara

te și utilaje pentru cercetare Bucu
rești cu 812,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,8 la sută la pro
ducția fizică, 17,7 la sută la produc
ția netă, 17,4 la sută la productivi
tatea muncii ; cheltuielile totale la 
1'000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decit cele planificate cu 
3,9 la sută, iar cele materiale cu 7,5 
la sută.

Locul II : Fabrica de prelucrări 
mecanice și confecții metalice Ro
șiorii de Vede, județul Teleorman.

Locul III : întreprinderea mecani
că Sadu, județul Gorj.

IN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA 

CHIMIE ANORGANICA 
ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE 

Locul I : întreprinderea chimică 
Dudești — București cu 667,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,6 la sută la pro
ducția netă, 2,7 Ia sută la producția 
fizică, 3,2 la sută la producția-marfă 
vindută și încasată, 11,1 la sută la 
beneficii ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost mai mici 
decit cele normate cu 0,4 la sută, iar 
cele de energie electrică și combus
tibili cu 15,8 la sută.

Locul II : Combinatul chimic Rm. 
Vilcea.

Locul III : întreprinderea chimică 
Turda, județul Cluj.

IN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA FIBRE ȘI FIRE 
SINTETICE ȘI ARTIFICIALE 

Locul I : Combinatul de fibre ar
tificiale Brăila cu 436 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 0,3 la sută la pro
ducția netă, 0,4 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată și produc
tivitatea muncii ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la export și

mărfurilor și 
sectoare ale produc-
beneficii ; cheltuielile materiale la
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
1,1 la sută.

Locul II : Combinatul de fibre 
sintetice Săvinești, județul Neamț.

Locul III : Combinatul de fibre 
sintetice Iași.

IN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea de mobi
lier și decorațiuni „Heliade“-Bucu- 
rești cu 840,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,9 la sută la pro
ducția netă, 10,8 la sută la export, 
5,7 la sută la productivitatea muncii, 
11 la sută la beneficii ; cheltuielile 
totale la 1 000 lei producție-marfă au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 1,1 la sută, iar cele materiale cu
2 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse lemn-mobilă București.

Locul III : întreprinderea „ILE- 
FOR“ — Tg. Mureș.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI 
ȘI MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII

Locul I : Combinatul de lianți șl 
azbociment Fieni, județul Dîmbovi
ța, cu 1 036,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 17,4 la sută la pro
ducția fizică, 15,3 la sută la produc
ția netă, 12,8 la sută la export, 13,4 
la sută la producția-marfă vîndută 
și încasată ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost mai mici 
decît cele normate cu 15,8 la sută,

ției materiale pentru îndeplinirea fi depășirea sarci
nilor de plan pe anul 1082.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului 
stabilit pe baza realizării indicatorilor prevăzuți in 
criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfir- 
șitul lunii noiembrie •) pe primele locuri se situează :

REZULTATELE
PE 11 LUNI ALE ANULUI

t)lndicatorii privind producția 
netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe zece luni.

iar cele de energie electrică și com
bustibili cu 1,8 la sută.

Locul II : întreprinderea de mate
riale de construcții Brașov.

Locul III : Combinatul de lianți și 
azbociment Bicaz.
ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de trico
taje și perdele Pașcani, județul Iași, 
cu 956,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,6 la sută la pro
ducția netă, 2,7 la sută la export, 2,8 
la sută la productivitatea muncii,
28.3 la sută la livrări de mărfuri la 
fondul pieței ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marfă au fost mai 
mici decît cele planificate cu 1,6 la 
sută, iar cele materiale cu 1- la sută.

Locul II : întreprinderea de mă
nuși și ciorapi Agnita, județul Sibiu.

Locul III : întreprinderea „Ades- 
go“-București.

IN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locul I : întreprinderea do con

fecții Scornicești, județul Olt, cu 
820,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,2 Ia sută la pro
ducția netă, 1 la sută la producția 
fizică, 3 la sută la productivitatea 
muncii, 9 la sută la livrări 
de mărfuri la fondul pieței ; depășiri 
de plan importante au fost obținute 
la export ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marfă au fost mai 
mici decît cele planificate cu 1,2 la 
sută, iar cele materiale cu 0,9 Ia 
sută. .

Locul II : întreprinderea de con
fecții Sibiu.

Locul III : întreprinderea de con
fecții Baia de Arieș, județul Alba.

IN INDUSTRIA ULEIULUI, 
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR 

ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea de ulei 

„Unirea" — Iași cu 749,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 11,2 la sută la pro
ducția fizică, 11,6 la sută la produc
ția-marfă vîndută și încasată ; depă
șiri de plan au mai fost obținute la 
producția netă și productivitatea 
muncii ; cheltuielile totale la 1 000 
lei producție-marfă au fost mai mici 
decît cele planificate cu 2,6 la sută, 
iar cele materiale cti 1,3 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse zaharoase Brașov.

Locul III : întreprinderea de pro
duse zaharoase București.

IN ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
DE STAT CU PROFIL ZOOTEHNIC 

MIXT
Locul I : întreprinderea agricolă 

de stat Prejmer, județul Brașov, cu
635.3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 29 la sută la pro
ducția de carne și la livrările de car
ne la fondul de stat, 1,2 la sută la 
producția de lapte de vacă, 0,9 la 
sută la efectivele de taurine la sfîrși- 
tul perioadei și cu 18,2 la sută la 
efectivele de porcine ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la bene
ficii ; cheltuielile la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fost mai mici decît 
cele planificate cu 8 la sută.

Locul II : întreprinderea agricolă 
de stat Urziceni, județul Ialomița.

Locul III : întreprinderea agrico
lă de stat Tg. Frumos, județul Iași.

IN DOMENIUL ACTIVITĂȚII 
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

— ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de con

strucții căi-ferate Brașov cu 799,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,8 la sută la pro
ducția de construcții-montaj termi
nată, 3,8 la sută la producția netă, 
2,4 la sută la productivitatea muncii ; 
cheltuielile materiale la 1 000 lei pro
ducție de construcții-montaj au fos't 
mai mici decît cele planificate cu 1 la 
sută ; de asemenea, consumurile de 
ciment, metal, combustibili și carbu

ranți au fost mai mici decît cele nor
mate.

Locul II : întreprinderea de mon
taj și service pentru automatizări și 
telecomunicații București.

Locul III : întreprinderea „Energo- 
petrol" — Cîmpina, județul Prahova.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII DE CALE FERATA
Locul I : Stația de cale ferată Bîr- 

lad cu 396,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 8,3 la sută la vo
lumul de transport, 13,5 la sută Ia 
productivitatea muncii, 1 la sută la 
utilizarea mijloacelor de transport ; 
timpul de staționare a vagoanelor de 
marfă în tranzit cu manevră a fost 
mai mic decit cel planificat cu 8,2 
la sută, iar cel pentru încărcare-des- 
cărcare cu 2 la sută ; consumul de 
combustibili și energie electrică a 
fost mai mic decît cel normat cu 11,3 
Ia sută.

Locul II : Stația de cale ferată 
Bacău.

Locul III : Stația de cale ferată 
Pașcani.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE 

ȘI AERIENE
Locul I : întreprinderea de aviație 

utilitară București cu 499,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 7,5 la sută la pro
ducția netă, 9,6 la sută la producti
vitatea muncii și la volumul activită
ții, 12,4 la sută la utilizarea mijloa
celor de transport ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la beneficii ; 
consumul de combustibili și energie 
electrică a fost mai mic decît cel 
normat cu 3,5 la sută.

Locul II : întreprinderea de ex
ploatare portuară Constanța — 
M.I.C.M.

Locul III : întreprinderea de ex
ploatare portuară Constanța — 
M.T.Tc.

IN DOMENIUL CIRCULAȚIEI 
MĂRFURILOR — ÎNTREPRINDERI 

COMERCIALE CU RIDICATA
Locul I : întreprinderea comercia

lă cu ridicata mărfuri alimentare 
Alba Iulia cu 215 puncte.

Principalii indicatori de'plan '“ău 
fost depășiți cu : 4,4 la sută la livrări 
de mărfuri cu ridicata, 5 la sută la 
volumul livrărilor de mărfuri pe un 
lucrător ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la beneficii ; cheltuie
lile de circulație la 1 000 lei livrări 
au fost mai mici decît cele planifi
cate cu 14,2 la sută, iar nivelul fon
dului de retribuire la 1 000 lei livrări 
cu 6,3 Ia sută.

Locul II : întreprinderea comercia
lă cu ridicata mărfuri textile-încăl- 
țăminte Iași.

Locul III : întreprinderea comer
cială cu ridicata mărfuri metalo-chi- 
mice Prahova.

IN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea economică 

de odihnă Snagov cu 428,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 12,4 la sută la des
faceri de alimentație publică, 18,4 
la sută la încasări valutare, 7,7 la 
sută la prestări servicii pentru popu
lație, 7 la sută la coeficientul de uti
lizare a capacității de cazare.

Locul II : întreprinderea balneo- 
climatică Slănic-Moldova.
In cooperația de producție, 

ACHIZIȚII ȘI DESFACERE 
A MĂRFURILOR

Local I : Uniunea județeană a coo
perativelor de producție, achiziții, 
desfacere a mărfurilor și de credit 
Gorj cu 1 078 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 16 la sută la in
trări la fondul de stat, 12 la sută la 
prestări servicii pentru populație, 8 
la sută la desfaceri de mărfuri cu 
amănuntul ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la producția industriei 
mici, export, beneficii și livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; cheltuielile 
de circulație la 1 000 lei desfacere au 
fost mai mici decit cele planificate 
cu 7,9 la sută.

Locul II : Uniunea județeană de 
producție, achiziții, desfacere a măr
furilor și de credit Vilcea.

Locul III : Uniunea județeană de 
producție, achiziții, desfacere a măr
furilor și de credit Vrancea.
IN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I • Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Bacău cu 801 puncte.
Unitatea a depășit prevederile de 

plan la volumul de desfacere prin 
depozit cu 5,1 la sută ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la prelua
rea stocurilor disponibile, beneficii și 
la viteza de circulație a mărfurilor ; 
cheltuielile de circulație la 1 000 lei 
desfacere au fost mai mici decît cele 
planificate cu 3,3 la sută.

Locul II : Baza județeană de apro
vizionare tehnico-materială Vilcea.

Locul III : Baza județeană de apro
vizionare tehnico-materială Satu 
Mare.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I î întreprinderea județeană 

de transport local Bacău cu 970 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 11 la sută la veni
turi brute din activitatea de trans
port, 18 la sută la producția netă, 20 
la sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la numărul de călători trans
portați și la beneficii ; cheltuielile 
totale la 1 000 lei venituri brute au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 2 la sută, iar cele materiale cu 8 
la sută ; consumul de carburanți și 
energie electrică a fost mai mic de
cît cel normat.

Locul II : întreprinderea județeană 
de transport local Vrancea.

Locul III : întreprinderea județea
nă de transport local Tulcea.

(Agerpres)

In cadrul preocupărilor pentru ridicarea nivelului calitativ al întregii activi
tăți productive — obiectiv fundamental stabilit de Congresul al Xll-lea al partidu
lui — un accent deosebit a fost pus pe innolrea și modernizarea produselor. In 
toate întreprinderile. în toate județele țării s au desfășurat, in perioada care a 
trecut de la Congresul al Xll-lea al partidului, ample acțiuni la care au participat 
specialiști din cercetare, proiectare, din domeniul ingineriei tehnologice, produc
ție, muncitori, ingineri, tehnicieni, care printr-o muncă plină de dăruire au reali
zat o serie de mașini, utilaje, agregate de mare complexitate, cu performanțe 
tehnice ridicate, competitive pe piața internațională. înfățișăm, acum, in preajma 
Conferinței Naționale a partidului, doar citeva dintre aceste creații ale tehnicii șl 
industriei românești.

EXCAVATORUL „PROMEX" TIP 7 001, fabricat la întreprinderea „Progresul” 
Brăila, ore o capacitate a cupei de 5—7 mc și efectuează săpături pînă la adîn- 
cimea de 9 m, iar cupa poate fi înălțată pînă la 13 m. Totodată, acest nou tip 
de excavator realizează 5 rotiri pe minut în jurul propriei axe — dispunînd de 
comenzi ușoare și cabină confortabilă.

INSTALAȚIA DE FORAJ LA ADINCIMI DE PINA 
LA 10 000 METRI „F-500 BEWL" este considerată 
ca una dintre realizările de vîrf in acest domeniu 
in intreaga lume. Această nouă instalație, cu ca
racteristici tehnice superioare, vine să confirme pres
tigiul industriei românești constructoare de utilaj pe
trolier.

AVIONUL „ROMBAC 1-11" 
a efectuat primul zbor de
monstrativ cu prilejul vizitei 
efectuate anul acesta, in 20 
septembrie, . de, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu |ă' între
prinderea de avioane Bucu
rești, unitatea constructoare. 
Avionul este destinat atît 
■transportului de pasageri, cit 
și de mărfuri, făcînd parte 
din clasa aeronavelor de ca
pacitate medie, cu 119 locuri 
și o autonomie de zbor de 
2 500—3 000 km.

TRACTORUL „UNIVERSAL 
1 010 DT" este una din cele 
mai recente creații ale con- \ 
structorilor români de tractoa
re, a căror faimă a ajuns' 
demult în circa 100 de țări 
ale lumii de pe toate con
tinentele, printre care multe 
cu un nivel industrial ridicat 
și bogate tradiții în con
strucția de mașini. Noul tip 
de tractor a intrat in fabrica
ție în acest an la întreprin
derea de tractoare Brașov.

CALCULATORUL „1-102 F1 
prestigiu a industri 
afirmare < 
în marea 
trio noastră de calculatoare, 
peste hotare, și-a diversificat 
bricînd zece tipuri de ca’culatoare

o nouă realizare de 
iei cibernetice românești, o nouă 

capacității de creație tehnică originală 
competiție internațională. Astăzi, indus- 

apreciată in țară și 
mult producția, fa- 

numerice.

AUTOBASCULANTA DE 100 TONE. După Con
gresul al Xll-lea ol partidului, la întreprinderea me
canică Mîrșa a intrat ir, fabricația de serie unul 
dintre cele mai complexe produse ale industriei 
noastre constructoare de mașini - autobasculanta 
de 100 tone. Sint puține țările lumii în măsură să 
fabrice astăzi un asemenea produs.
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Azi, județul
Giurgiu

noul drum, cu deplină 
angajare comunistă

Vasile MUȘAT 
prim-secretar al Comitetului județean Giurgiu 

al Partidului Comunist Român

Creat 
Nicolae

în urmă cu mai puțin de doi ani, din inițiativa tovarășului 
Ceaușescu, prin grija sa deosebită și statornică pentru dez

voltarea armonioasă a tuturor zonelor țării, județul Giurgiu se con
turează astăzi ca un județ cu profil 
toate domeniile, cu largi perspective 
cinste sarcinile ce-i revin din amplul 
niei socialiste.

Ca în întreaga țară, și pe acest
cut de la Congresul al IX-lea al partidului reprezintă epoca celui mai 
substanțial progres în toate domeniile. Noul județ Giurgiu are în pre
zent o industrie în plină dezvoltare, reflectată și de faptul că ceea 
ce se realiza în întreg anul 1965 se obține astăzi în numai 53 de zile. 
De la citeva sute de meseriași pe care-i avea Giurgiu înainte de al 
doilea război mondial, astăzi județul are un puternic detașament de 
peste 80 000 de muncitori. Marele efort de investiții făcut în acest 
răstimp se concretizează în importante unități industriale. întreprinderea 
de construcții de mașini și utilaje grele a început să producă 
anul trecut instalații de foraj, armături industriale din oțel și fontă, 
precum și ake utilaje și instalații complexe. Țesătoria „Dunăreană", 
construită în urmă cu un deceniu, livrează anual peste 40 milioane 
metri pătrați de țesături în țară și în peste 20 de state ale lumii. 
Schela de extracție Cartojani, fruntașă pe țară în anul trecut, se află 
și ea într-un continuu efort de sporire a producției de petrol și gaze 
prin metode și tehnologii noi, de mare randament. Se dezvoltă în ritm 
dinamic noul combinat chimic și, de asemenea, vechiul șantier naval. A 
cunoscut mari prefaceri și modernizări fabrica de zahăr, lată doar o 
parte a potențialului nostru industrial. Ne preocupă într-o mare măsură 
valorificarea mai bună a potențialului dobîndit, mai ales că tînăra 
industrie a județului are premise deosebit de favorabile pentru reali
zarea saltului de calitate și eficiență cerut de secretarul general al 
partidului. Peste 60 la sută din mijloacele fixe au o vechime mai mică 
de 5 ani, făcindu-se eforturi susținute pentru înnoirea producției și 
adaptarea ei la cerințele interne și externe, pentru reducerea consu
murilor materiale, în primul rînd a consumurilor energetice.

Un alt domeniu de veche tradiție și de mare forță economică a 
județului îl constituie agricultura. In această vară am adunat de pe 
ogoare o recoltă bună de păioase ; în medie, 3 316 kg grîu la hec
tar șl 4 012 kg orz. La porumb, cultură cu mare pondere in județ, 
am realizat o producție medie Io hectar de peste 5 300 kg Sînt roadele 
străduinței oamenilor muncii din agricultura județului, conduși de or
ganizațiile de partid, ale îndeplinirii întocmai a indicațiilor stăruitoare 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu de a aplica corect tehnologiile agri
cole moderne, de a organiza mai bine munca, de a întări substanțial 
ordinea și disciplina în agricultură. Oiganizațiile de partid acționează 
hotărît în spiritul indicațiilor tovorășului Nicolae Ceaușescu pentru creș
terea conștiinței socialiste, a exigenței și responsabilității tuturor oa
menilor muncii, pentru o muncă și pentru o producție de înaltă calitate.

Privind ■ spre viitor, județul va cunoaște noi împliniri, atunci cind 
la sfîrșitul anului 1985 se vor fi transformat în unități productive, in 
lăcașuri de cultură și de ocrotire a sănătății cele peste 20- miliarde 
lei investiții de care beneficiem în actualul cincinal. Vom munci cu 
toate puterile noastre pentru a face din aceste prevederi o realitate 

^pe care să o trăiască în demnitate, în condiții de civilizație și progres, 
toți locuitorii acestui județ.

distinct, cu notabile împliniri în 
de dezvoltare, îndeplinind cu 

program de dezvoltare a Româ-

meleag ce! 17 ani care au tre-
Imagini ale unor momente ce au rămas intioârite in memoria oamenilor muncii dm județul Giurgiu. Tovarășul Nicolae Ceaușescu punînd prima cupă cu beton la temelia modernei intreprinderi 

de construcții de mașini și utilaj greu (fotografia din stingă), și in timpul vizitei de lucru la Institutul de cercetări, inginerie tehnologică, irigații și drenaj Băneasa (fotografia din dreapta)

Mereu în mijlocul oamenilor, 
atît la bine, cit și la greu-simbol al 

legăturii vii dintre partid și popor

Anii premierelor industriale

• în 1981, doar în 11 ZILE s-a realizat întreaga 
producție industrială din anul 1938.

® La sfîrșitul actualului cincinal producția globa
lă industrială a județului va fi de peste 12 MILIAR
DE LEI.

Aceste pămînturi au fost de ne
numărate ori călcate cu pasul de 
către cel care, trăind în cel mai 
fierbinte miez al construcției socia
liste, este totuna cu -sufletul, cu 
munca și cu visurile de fericire ale 
României — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Urme adînci, rodnice au 
lăsat în aceste locuri vizitele secre
tarului general al partidului pe 
care localnicii le' țin minte ca pe * 
evenimente care le-au luminat dru
mul, atît la bine, cît 
ferindu-le deschi
deri noi spre vii
tor.

Iii 
.. 1972, 

din luncile Arge
șului, Dîmboviței, 
Sabarului au că
zut sub pustiirea 
unor inundații 
catastrofale. Pește 
zeci de sate, peste 
mii și mii de hec
tare cu semănă
turi a trecut tă
vălugul tulbure 
al apelor semă- 
nînd spaimă 
deznădejde, 
acele zile, 
primele ore 
calamității, 
mul om al 
s-a 
de localnici : a 
venit să-i îmbăr
băteze, să-i mo
bilizeze la acțiuni 
hotărîte, aducin- 
du-le în sprijin 
puternice mijloa
ce de luptă cu 
furia apelor. în 
cronica acelor zile 
au rămas neodih- 
na, acțiunile și 
cuvintele sale. Ca 
și sentimentele 
pe care le-a sădit 
în sufletele celor 
care l-au avut 
alături în astfel

și la greu, o-

tre cei ce înălțau stăvilare pe ma
lurile Dunării... tn acele zile, din 
inițiativa sa a fost conceput și apoi 
înfăptuit un vast program de regu
larizare a apelor, de consolidare a 
digurilor pentru preîntîmpinarea 
unor viitoare calamități.

Un an mai tîrziu, la 30 septem
brie 1976, amplă vizită de lucru în 

- mai multe unități din agricultură, 
începînd cu Institutul de cercetări 
și inginerie tehnologică pentru iri-

octombrie 
teritoriile'
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Cuvîntul Om la noi înseamnă viață 
Și il rostim din fragedă pruncie 
Cînd ne trezim în zori de dimineață 
Și spunem mamă, țară, Românie.

încă un echipament nou, de asper- 
siune pivotantă, cu deplasare fron
tală. Am rezolvat problema unui 
echipament modern, din materiale 
indigene, pentru irigații prin braz
dă — EUBA 150 ȚM. Ați înțeles 
deci că vizita aceea și programul 
care a rezultat nu se refereau stri„ct 
la o unitate, ci deschideau 
spective pentru întreaga 
tură.

Tot atunci, tovarășul 
Ceaușescu a vizitat I.A.S.

unde a recoman
dat culturi succe
sive, in special-de 
porumb.

T o va r ă'ș u l 
Nicolae1 Ceaușescu 

și alte 
vizite în 

agricole

noi per- 
agricul-
Ni colae 
Prundu,

• în 1965, în unitățile agricole din actualul județ
Giurgiu lucrau 2 383 TRACTOARE și 16 COMBINE.
Azi sînt 3 832 și, respectiv, 1 128.

• Față de 1965, cînd s-a realizat o producție de 
grîu de 2 169 KG la hectar, în acest an media a fost 
de 3 316 KG (cu 494 kg mai mult decit în 1981). Creș
teri însemnate și la producția de porumb : de la 
1 481 KG la hectar în 1965 la peste 5 300 KG în 1982.

© Marea majoritate a specialiștilor agricoli (ingi
neri agronomi, medici veterinari, zootehniști) care lu
crează în agricultura județului sînt fii ai localităților 
respective.

Cuvintul Om la noi înseamnă pace, 
înseamnă arme-n pluguri transformate, 
înseamnă tihna nopții înstelate 
Cînd oboseala-n cîntec se preface.

Cuvintul Om la noi înseamnă pîine 
Și dreptul sfînt la muncă și răsplată, 
înseamnă casa, masa-mbelșugată 
Și porțile deschise către mîine. -

Cuvintul Om îndeamnă demnitate, 
Să fii stăpîn pe-al tău destin în lume, 
Să ai un crez, un ideal și-un nume 
Cuvintul Om înseamnă Libertate.

Ceaușescu, aflat la Corne- 
cunoaștem omenia și dra- 

învin-

de momente. „.Pentru noi nu
sinteti oaspete, ci adevărat to-
varăș — spunea atunci un
țăran adresîndui-se tovarășului
Nicolae 
tu. Vă 
gostea pentru popor. O să 
gem, în citeva zile, greutățile. Ne 
vom reface gospodăriile așa cum 
ne-a ți îndemnat, și nu vom pierde 
roadele bogate ale cîmpului".

Și, într-adevăr, intr-un timp 
foarte scurt, prin muncă și tenaci
tate, prin ajutorul acordat de se
cretarul genera] totul a revenit la 

■ viață. După nici trei ani insă, în 
iulie 1975, aceleași locuri au fost 
bintuite din nou de mari inundații. 
In 5 iulie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a aflat printre țăranii 
din Dragomirești-Vale și din Cioro- 
gîrla (ne referim numai la vizitele 
în localități din perimetrul actua
lului județ Giurgiu). In 6 iulie, la 
Cornetu. In 10 iulie, ia Giurgiu, în-

gații și drenaje de la Băneasa- 
Giurgiu...

— Vizita aceea ne-a trasat 
program de lucru foarte complex 
și ambițios — își amintește dr. ing. 
Gh. T. Hincu, directorul institutului. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
zăbovit mult la noi atunci. Au fost 
discuții amănunțite despre ce avem 
noi de făcut pentru a oferi soluții 
noi, mult mai eficiente, pentru fo
losirea intensivă a pămîntului.

— Sînt șase ani de atunci, ce s-a 
■ lntimplat in acest răstimp ?

— Am Îndeplinit aproape Între
gul program. Am pus, la punct sis
temul irigațiilor prin conducte în
gropate care elimină risipa pămin- 
tului ocupat de canale și risipirea 
apei prin exfiltrații. Pentru cana
lele mari am realizat impermeabi- 
lizarea. Am înființat 85 de cimpuri 
experimentale în unități agricole 
din diferite județe. Instalația IAT 
306, care era atunci prototip, o pu
teți vedea astăzi în toată țara. Și

un

Noua arhitectură a pieței centrale din municipiul Giurgiu - imagine simbol a tinereții unui oraș în plină dezvoltare

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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a făcut 
citeva 
Unități ____
din actualul județ 
Giurgiu. La Adu- 
riații-Copăceni, la 
I.S. „30 Decem
brie", apoi la 
Puieni și Pietrele. 
Și, mai de curind, 
Ia Călugăreni,, 
Singureni, Daia, 
Băneasa, Greaca. 
Toate aceste în- 
tîlniri de lucru 
ale secretarului 
general al parti
dului cu oamenii 
agriculturii giur- 
giuvene au adus 
în acest colț de 
cimpie română 
lumina solară a 
unor îndrumări 
înțelepte, măsuri 
și programe de 
generoasă 
spectfvă, 
temeliile 
mod nou 
munci și ; 
în inimi 
de neșters.

Vom aminti, in 
final, două dintre 
vizitele făcute 'de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
municipiul Giurgiu :

a 10 decembrie 1976, cînd secre
tarul general al partidului a dezve
lit placă inaugurală a lucrărilor de 
construcție la întreprinderea pen
tru construcții de mașini și utilaj 
greu 
noii

e 
tind 
sit-o 
țial intrată in funcțiune și cu pri
mele produse finite (instalații de 
foraj de medie și mică adincime) 
aliniate pe platforma din fața pri
melor hale. Trecuseră mai puțin de 
patru ani... Un răstimp-record 
pentru nașterea unei intreprinderi 
de o asemenea anvergură și com
plexitate.

Și aici, ca pe tntreg cuprinsul ță
rii. vizitele de lucru ale secretaru
lui general al partidului rămîn în
scrise in ctitorii și in conștiințe.

Mihai ȘEITAN 
profesor

per- 
pus 

unui 
a se 
lăsat 

imagini

au
de 
au

și cînd a turnat la temelia 
zidiri prima cupă de beton.
19 octombrie 1980, cînd, vizi- 
din nou întreprinderea, a gă- 
de data aceasta înălțată, par-

Petre Alexandru 
pare foarte tînăr, ori
cum mult mai tînăr 
decit virsta pe care 6 
are în realitate : 28 de 
ani. Muncitor la Com
binatul , chimic Giur
giu. Care sînt clipele 
cele mai importante 
din viața lui de pînă 
acum ? Răspunde fără 
ezitare : „Pornirea, la 
21 august 1980, a insta
lației de solvenți clo- 
rurați. A fost momen
tul pe care nu-1 voi 
putea uita vreodată".

...Momente ale mari
lor premiere. Întreaga 
nouă industrie din a- 
ceaștă parte de țară, 
nouă fiind, a trăit in 
ultimii ani și’ trăiește 

■ în ' continuare. emoțio
nantele clipe 'ale ma- 
rtlor •premiere.- E, poa
te, semnul distinctiv 
al acestei epoci din e- 
xistența noului județ.

La întreprinderea de 
construcții de mașini 
și utilaj greu (ea în
săși o premiera pen
tru structura economi
că a județului), mun
citorului Gheorghe 
Criștache l-au rămas 
neșterse minutele și 
orele de bucurie, dar și 
de tensiune ale mon
tării și finisării, ale 
ultimelor probe func
ționale la prima insta
lație de foraj geologic 
și seismic F.S.G. 2,5, 
produs de măre nou
tate tehnică. Momen
tul acela (decembrie, 
anul trecut) a deve
nit, pentru el și pen
tru întreaga uzină, is
torie. Acum, colectivul 
uzinei e departe... A 
și livrat a 90-a ase
menea instalație. Alte 
și alte premiere vor 
urma.

Mai departe de 
Giurgiu, in cimpurile 
Cartojanilor și ale 
Glavaciocului, intr-o 
pădure de sonde, oa
menii care scotocesc 
straturile adinei ale 
pămîntului. trăiesc și 
ei acum momentul 
unei importante pre
miere tehnice. Folo
sesc cu succes, pentru 
prima oară la ei, o me
todă nouă, de mare 
randament : aducerea 
țițeiului la suprafață

prin intermediul gaz- 
liftului. Primul rezul
tat : noile sonde puse 
in funcțiune produc, 
într-o zi, 25 de tone de 
țiței in loc de uiia. Iar 
timpul de punere , in 
funcțiune a unei son
de se reduce cu aproa
pe două săptămîni. 
Așa se face că, a cres
cut numărul sondelor 
și, cum ne spunea ing. 
Aurel Brașov, directo
rul Schelei Cartojani, 
zilnic se extrag acum 
300 tone de țiței peste 
plan.

Moment de premieră 
și . la „Dunăreană" 
(deși Întreprinderea a 
împlinit un deceniu de 
existență). Produse 
noi sînt muite aici, a- 
cesta însă . este unul 
de excepție. El e re
zultatul unor îndelungi 
căutări și experimen
tări. Produsul numit 
,:Copeha“ — așa cum 
ne spunea țesătoarea 
Elena Savu — ' concu
rează clasica stofă din 
lină pentru paltoane 
și a pătruns pe piața 
Europei.

Nu sînt deloc lipsiți 
de emoția premierelor 
nici oamenii muncii 
dintr-o veche citadelă 
industrială a Giurgiu
lui : șantierul naval,

avînd venerabila vîr- 
stâ de 85 de ani. Dece
nii de-a rindul se con
struiau mereu aceleași 
ambarcațiuni fluviale 
simple și se executau 
aceleași reparații la 
nave de mic tonaj, cu 
aceleași învechite u- 
nelte și utilaje. Și iată 
că,' in urmă cu cîțiva 
ani, vintul înnoirilor 
a început șă bată și 
aici : șantierul naval 
a pătruns intr-o eră.a 
prefacerilor, a redi- 
mensionărilor prin- 
tr-un amplu program 
de dezvoltare și mo
dernizare. Prima din
tre premiere a avut loc 
în urmă cu citeva luni: 
intrarea in producție 
a unei secții noi, cea 
de echipamente nava
le. Iar anul acesta, 
șantierul și-a înscris 
în cronica sa primul 
succes de prestigiu :• 
a. lansat un vas 
de pasageri cu 90 de 
locuri ; apoi 14 nave 
fluviale tehnice și, in 
sfirșit, 11 barje de 
mare, capacitate.

Sînt doar citeva e- 
xemple de pe frontul 
noului care atestă fap
tul demn de mențio
nat : industria jude
țului se află în zodia 
marilor premiere.

Sate în care nu se pot face... 
comparații

Ne oprim la Pu- 
tineiu, străveche vatră 
a griului și a porum
bului. Dar și simbol 
al celei mai crunte 
exploatări moșierești 
(istoria marilor răs
coale țărănești con
semnează nume înscri
se cu litere de toc : 
Vieru, Hodivoaia — 
sate de pe teritoriul 
actualei comune Pu- 
tineiu). Străbatem a- 
ceste locuri împreună 
cu primarul Ion Dră- 
ghici. Aici s-a născut, 
aici a crescut, aici 
muncește.

— O comparație ? 
Nu se poate face. Nu 
avem de ce să ne 
..prindem". Că înain
te, aici, n-a fost decit 
sărăcie lucie.

— Cum erau casele 
oamenilor ?

— Cele maî bune 
aveau trei odăi : o 
tindă, „odaia gătită" 
și odaia în care dor
meau toți, cite șase 
ori cite zece ..

— Cum s-au produs 
transformările ?

— Cooperativizarea, 
socialismul Cînd, prin 
'63, am vrut noi să 
facem un sistem local 
de irigații, la C.A.P., 
pe un deal, au- zis' 
unii : „Aștiă-s nebuni. 
Cum o să urce apa în 
deal ?“. Am săpat ca
nale, am pus două 
motopompe în baterie 
și-a mers. Cînd ihtr-o 
vizită prin aceste 
locuri a zis tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că 
am putea să scoatem 
5 000 de kg de porumb 
boabe la hectar, au 
fost și unii cărora nu 
le venea să creadă. 
Neam de neamul lor 
nu văzuseră o recoltă 
ca asta. Dar am fă
cut-o ! Am muncit 
după metode noi. Mai 
an. am făcut și 14 000 
de kg boabe la hectar, 
pe unele tarlale. Cum 
s-a schimbat viata pe 
Ia noi ? Așa : prin 
muncă in comun, a- 
gricultură modernă, cu 
tehnologii agricole noi. 
cu mașini puternice, 
cu chimizare, cu iri

gații, cu ingineri, adi
că cu ajutor de la 
stat. Și. bineînțeles, cu 
schimbarea felului de 
a munci.
— Și rezultatele 7
— Pămintul ne-a 

dat mereu mai mult, 
în 1981 am scos 4 100 
kg de griu, 7 200 kg de 
porumb și 6 000 kg de 
orz la hectar. Anul 
ăsta . am scos 5 300 la 
griu, 7 310 la orz și 
peste 8 000 la porumb...

— Și satul ?
— Va deveni oraș. 

Avem primele blocuri, 
școli și grădinițe noi, 
rețea de apă. canali
zare, apar și primele 
unități industriale...

Deci asta s-a intim- 
plat.

Desigur, nu doar la 
Putineiu. Cercetați lu
crurile la Braniștea, 
la Oinacu. la Bucșani, 
la Călugăreni, la 
Greaca și veți desco
peri destine de o ase
mănare uimitoare cu 
cel al locuitorilor din 
Putineiu.

Pagina realizată de Mihai CARANFIL și Petre CRISTEA
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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI

CONFERINȚA NAȚIONALĂ 
A

. PARTIDULUI COMUNIST
\-------------ROMÂN_______V

ÎNyĂȚĂMiȚȚTUL, ARTA, CULTURA SOCIALISTĂ
- expresie a politicii umaniste a partidului, a grijii față de om
„Societatea socialistă pe care o edificăm asigură tuturor oamenilor muncii condiții 

optime pentru pregătirea profesională, pentru însușirea cuceririlor științei și culturii, 
pentru dobîndirea unui larg orizont de cunoaștere și înțelegere, pentru îmbogățirea 
continuă a vieții lor spirituale44.

NICOLAE CEAUȘESCU

Țara întreagă trăiește și muncește sub semnul mobilizator al Con
ferinței Naționale a partidului. In toate domeniile de activitate se 
alcătuiește bilanțul realizărilor obținute pină acum, se pun in 
relief direcțiile de acțiune viitoare pentru ca munca, eforturile, gîn- 
direa ncastră să rodească tot mai bogat. Parte constitutivă a ope
rei de edificare socialistă a patriei, invățămintul, arta, cultura au 
cunoscut in anii care au trecut de la Congresul al Xli-lea o puter
nică înflorire, expresie a preocupării statornice a partidului pentru 
creșterea nivelului de cultură, pentru afirmarea plenară a persona
lității umane, pentru înnobilarea spirituală a făuritorilor societății 
socialiste multilateral dezvoltate. O recentă expoziție - „Dezvoltarea 
culturii, artei și invățămîntului, parte integrantă a construcției socia
liste în România" - din care am selectat datele pe care le pre
zentăm in pagina de față, reflectă puternicul avînt ai invățămîntului, 
culturii și artei românești contemporane, ampla activitate de formare 
a conștiinței noi, socialiste, domenii asupra cărora hotărîrile și mă
surile Conferinței Naționale ce-și deschide miine lucrările vor exer
cita o binefăcătoare inrîurire, inscriindu-se ca o nouă și semnifi
cativă treaptă in ampla operă de educare revoluționară a omului 
zilelor noastre.

Cunoașterea istoriei naționale — îa temelia

educației patriotice revoluiionare
înalta și statornica prețuire pe 

care partidul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o acordă istoriei, cu
noașterii muncii și luptei eroice a 
generațiilor de înaintași este ilus
trată prin :

• restaurarea a 114 429 
piese ale patrimoniului 
cultural național și conservarea 
altor 50 526 ;

® puternicul avînt al cercetă
rii arheologice, ilustrat de cele
150 de obiective arheo
logice, £n camPaniHe de să

pături din acești ani adăugîn- 
du-se patrimoniului național 
473 761 bunuri arheolo
gice ;

® efervescenta activitate de 
educație patriotică, revoluționa
ră desfășurată de muzee ; aces
tea au organizat 4 622 de 6X- 
poziții 56 175 acțiuni 
cultural-educative; Ia ac~ 
țiunile muzeale au luat parte 
18 328 099 de oameni ai 
muncii, in primul rînd tineri.

aproape 4500000 participantă

191543 formații și cercuri artistice
...... —- ---m.j-iwm ' -  ' : ,3; _  •>

Poporul, făuritor de cultură
Edițiile succesive ale Festivalu

lui național „Cintarea României" 
au pus în evidență existența unui 
uriaș rezervor de talente, demon- 
strind elocvent realitatea democra
tizării culturii, condițiile create de 
partid și de stat, personal de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, dezvoltă
rii și înfloririi culturii noi socia
liste.

în țara noastră există azi 274 
case de cultură • 7 967 
cămine culturale ?i fUiaie 
© 266 cluburi © 6 363 bi
blioteci publice • 43 școli 
populare de artă • 2 931 
universități cultural-științi- 
fice.

Creația tehnico-științifică a an

trenat peste 3 miJioane de parti
cipant! care au abordat 270 000 
teme de cercetare și creație. S-au 
înregistrat și aplicat peste 000 
invenții și inovații.

Festivalul național „Cintarea 
României" a stimulat înființarea de 
cercuri de creație in rindul unor 
largi mase de oameni. în prezent 
activează 1 4ȚQ cercurj 
artă cu 14 541 ereatori ama
tori 2 230 cercuri de artă 
populară (cu 32 ȚgQ creatori și 
meșteri populari de la orașe și 
sate), cele 733 cjnecluburiale 
artiștilor amatori includ 6618 
membri care au realizat in actuala 
etapă de masă 5QQ de filme.

j OPERA DE O EXCEPȚIONALĂ VALOARE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ j 
î A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU: |
J „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate* } 
ț a fost editată în peste 2 milioane exemplare \

j 31 de case de editură de peste hotare au publicat 123 de lucrări din opera J 
| și despre viața și activitatea președintelui țării noastre. j

DEZVOLTAREA 
TEATRULUI 

45 teutre dramatice 
24 îeaîre de păpuși

5 cpere
5 teatre lirice și 

muzicale
10 teatre de estradă 
15 filarmonici 
36 orchestre de mu

zică populară
8 ansambluri de 

cîntece și dansuri

Valorile artei—în slujba celor ce nimicesc
Impresionanta dezvoltare a cul

turii, a artei și literaturii în acești 
ani, corespunzătoare unei mari 
creșteri a setei de cultură a celor 
mai largi mase de oameni ai mun
cii, poate fi elocvent ilustrată de 
cifrele și datele care se înscriu în- 
tr-o veritabilă politică umanistă a 
cărții.

în țara noastră se publică 
anua! 7 399 tjt|urj intr-un ti-

raj total de gy milioane
exemplare.

O intensă activitate desfășoară 
numeroasele colective teatrale, mu
zicale. Reprezentațiile de teatru, 
concertele ce au avut loc pe plat
forme industriale, în case de cul
tură, cluburi, cămine culturale 
au cumulat 8 din totalul celor 14

milioane de spectatori ce au 
vizionat spectacolele instituțiilor 
artistice într-o singură stagiune.

Cinematografia realizează 31 
de filme artistice de lung* 
metraj anual @ 5 filme artisti
ce de scurt-metraj @ 22 ePisoad® 
de film TV @ 43 filme de animație 
@ 430 documentare. Rețeaua 
cinematografică- cuprinde 622 

cinematografe orășenești.

4 927 unități cinematogra- înregistrați 200 milioane de 
fice sătești. In 1982 au îost spectatori.

Sub semnul unității de idealuri și voință
în climatul general de înflorire 

a vieții cultural-artistice a țării, au 
cunoscut o puternică dezvoltare 
arta și cultura în limbile naționa
lităților conlocuitoare. Un adevăr 
ilustrat cu putere de :

• cele 34 208 formații și 
cercuri artistice în limbi

FIECARE AL PATRULEA CETĂȚEAN 
AL ȚARII ÎNVAȚĂ

200 MILIOANE spectatori la film
Anual
tiraj de 87 MILIOANE EXEMPLARE

7300 TITLURI de cărți, intr-un

le naționalităților conlo
cuitoare sau care prezintă 
spectacole atît în limba română, 
cit și în limbile naționalităților 
conlocuitoare ; in cadrul acestor 
formații și cercuri artistice acti
vează 593 678 membri ;

© din cele 5Q2 publicații 
care apar in țara noastră, 53 
apar in limbile naționalităților 
conlocuitoare ;

• din cele 42 920 ore/an 
ale emisiunilor radio, 3 077 
ore/an sint difuzate în limbile na
ționalităților conlocuitoare. Du
rata emisiunilor televiziunii in 
limbile naționalităților conlocui
toare este de 234 ore/an ;

• 11 edituri tipăresc cărU 
în limbile tuturor naționalităților 
conlocuitoare. Specializată în 
acest domeniu, edifura „(Cri
terion" din Capitală a pu
blicat din 1970 — anul

înființării sale —ț și pînă 
în prezent 2 214 titluri 
cu un tiraj total de 
17 163 000 exemplare. 
Tirajul cărților apărute aici in 
limba maghiară se ridică la 
14 857 000 exemplare ;

© din cele 45 teatre drama-

tice, 9 prezintă spectacole în lim
bile naționalităților conlocuitoa
re (6 in limba maghiară, 2 in 
limba germană, 1 in limba idiș); 
din 5 teatre de operă, 1 activea
ză in limba maghiară ; din cele 
24 teatre de păpuși, 4 prezintă 
spectacole în limbile naționalită
ților conlocuitoare (3 — în lim
ba maghiară, 1 — în limba ger
mană).

Tineretul țării în amfiteatrele educației
prîii muncă, pentru muncă

în anii care au trecut de la Con
gresul al XÎI-lea a continuat să se 
modernizeze și să se dezvolte baza 
tehnico-materială a învățămintului, 
concomitent cu preocuparea pentru 
legarea mai strînsă a invățămintu- 
lui de cercetare și producție.

© Astăzi, populația școlară a 
României depășește 5 4 jpj|j. 
oane copii și tineri. Alt£el 
Epus> fiecare al patrulea 
cetățean al țării noastre 
învață.
• Numărul unităților de in- 

vățămînt se cifrează la 28 657, 
dintre care în

Cele înfățișate reprezintă e parte din datele șî 
cifrele ce sintetizează dezvoltarea invățămîntului, 
artei și culturii in țara noastră, ilustrind preocupă
rile și eforturile statului, ale întregului popor pentru 
crearea unui învățămînt modern, a unei culturi va
loroase, slujind marile idealuri ale poporului. Ele 
constituie dovada vie, grăitoare, a permanentei pre
ocupări a partidului, a secretarului general pentru 
crearea condițiilor de afirmare deplină a persona
lității umane a tuturor fiilor patriei, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, strins uniți sub 
flamura acelorași scumpe idealuri. Succesele înre
gistrate in aceste domenii nu au picat din cer. Ele 
sint rezultatele edificări' in România a unei eco
nomii puternice, viguroase, sint roadele creării unei 
solide baze tehnico-materiale pe care se înalță pro

3 245 predarea

se face în limbile naționalități
lor conlocuitoare.

® Pentru invățămintul pri
mar, gimnazial și liceal se tipă
resc -] 37Q tit|urj ma. 
nuale ; dintre acestea 555 
sint in limbile naționalităților 
conlocuitoare.

0 Pentru studenți se editează 
3420 titluri de manuale și 
cursuri universitare intr-un ti
raj de 6 840 000 exemplare.

© Tineretul studios are la dis
poziție 10 732 biblioteci 
școlare și 43 biblioteci 
universitare.

gresul trainic și neîntrerupt, dezvoltarea întregii vieți 
spirituale, lată de ce, față de amploarea minunate-' 
lor condiții create, ce asigură mersul ascendent al 
acestor domenii, acum, în preajma marelui eveni
ment politic din viața țării - Conferința Națională 
a partidului — un singur gind ii animă pe toți cei 
care slujesc arta și cultura, invățămintul românesc: 
de a fi prin întreaga lor muncă și creație la înălți
mea încrederii partidului, de a face ca luminoasele 
orientări, strălucit sintetizate in magistrala expunere 
o secretarului general al partidului la Plenara 
lărgită a C.C. al P.C.R. din 1-2 iunie a.c., să de
termine sporirea neîncetată a forței de influențare a 
întregii lor activități, a muncii de creație, deplin 
angajată in opera nobilă de formare a omului nou.
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să adresez Excelenței Voastre profunde mulțumiri pentru me
sajul cordial de felicitare transmis cu ocazia investirii meie ca președinte al 
guvernului spaniol. împărtășesc încrederea că bunele noastre relații vor 
putea fi consolidate în viitor.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa sincere urări de fericire perso
nală, împreună cu asigurarea înaltei mele considerațiuni.

FELIPE GONZALEZ
i Președintele guvernului spaniol

Primiri la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prtm-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
succesiv, in cursul zilei de marți, pe 
Humberto Castello, ambasadorul Re
publicii Cuba, și pe Michel L. 
Cottakis, ambasadorul Republicii E-

TELEGRAME
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă din partea primului minis
tru al Japoniei, Yasuhiro Nakasone, 
in care sînt adresate mulțumiri pen-

★
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă din partea primului mi
nistru al Republicii Unite Camerun, 
Bello Bouba Maigari, care transmite 
sincere mulțumiri pentru mesajul de

Combinatul petrochimic Pitești

fost conectată la 
instalația de

Pe marea platformă industrială 
a Combinatului petrochimic din 
Pitești a fost conectată la circui
tul productiv instalația de etilmer- 
captan. Realizată după un proiect 
original, conceput și elaborat de 
specialiștii Institutului central de 
chimic instalația este dotată cu 
utilaje ii aparatură fabricate în 
cea ma.. mare parte în țară și uti
lizează un catalizator indigen. Prin 
obținerea în țară a noului produs 
chimic se elimină total importul, 
obținindu-se. astfel importante 
economii valutare.

în telegrama trimisă cu acest 
prilej tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin-

Brigadierii de pe Șantierul național al tineretului 
de la Canalul Dunăre — Marea Neagră au încheiat 
lucrările de excavare cu cinci luni mai devreme 
(Urmare din pag. I)
comuniștilor, dovedind hărnicie și spirit muncitoresc de echipă, brigadie
rii au participat alături de celelalte colective de oameni ai muncii la 
executarea unui volum important de lucrări la cele două ecluze de la 
Cernavodă și Agigea, precum și la alte lucrări de pe traseul canalului.

Rezultatele deosebite obținute în cadrul șantierului național al tine
retului se datorează îndrumării permanente acordate de dumneavoastră, 
mult iubite- și stimate tovarășe secretar general, care, an de an, cu pri.- 
Icjul vizitelor-și analizelor realizate la acest măreț obiețțiy al. economiei 
naționale, ne-ați dat indicații prețioase, ați însuflețit muncă" fiecărui bri
gadier, ceea ce a determinat ca activitatea noastră să se ridice la nivelul 
încrederii acordate tineretului ca puternică forță socială.

Cu elanul revoluționar caracteristic tinerei generații, crescută Intr-o 
epocă de mari înfăptuiri al eărei ctitor sinteți, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, ne angajăm să facem totul pentru finalizarea 
in termen a lucrărilor marelui obiectiv ce va lega Dunărea de Marea 
Neagră, să răspundem cu entuziasm tuturor chemărilor partidului de a 
da viață pe întregul cuprins al țării și altor_ obiective ale construcției 
socialismului in scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România.

ȘTIRI SPORTIVE
La Byzău Cupa „A 35-a

Tirr- -fțexdouă zile, frumoasa sală 
a spo, irilor „Dacia" din municipiul 
Buzău a găzduit Cupa „A 35-a ani
versare a proclamării republicii" la 
minifotbal, cu participarea -echipe
lor' divizionare B și C din județ. 
Trofeul a revenit divizionarei C 
„Chimia A.S.A." Buzău, care, in par
tida finală, a furnizat o surpriză, 
reușind să întreacă pe divizionara B 
„F.C. Gloria", cu 9—7. Pentru locu
rile 3—4 : „Olimpia" Rm. Sărat — 
„Metalul" Buzău 3—0. Cel mai

0 Sub egida „Daciadei", joi, vi
neri și sîmbătă se vor desfășura pe 
arena Olimpia din Capitală^ finalele 
campionatelor naționale de popice 
pentru seniori. în program figurează 
întreceri individuale și la perechi. 
Joi, de la ora 15 și vineri de la ora 
8, se vor disputa probele de perechi 
la care vor participa și campioanele 
mondiale Ana Petrescu și Elena 
Pană. Sîmbătă, cu începere de la 
ora 8, vor avea loc întrecerile indi
viduale. Printre favoriții probei in
dividuale masculine se numără Iosif 
Tismănar, Iuliu Bice, Gheorghe Sil
vestru și Alexandru Cătineanu, din 
echipa campioană mondială.

© în runda a doua a Campionatului 
național feminin de șah de la 
Mediaș, numai două partide au fost 
decise : tînăra jucătoare Smaranda 
Boicu a obținut a doua victorie con
secutivă, cîștigind partida cu Gertru
de Baumstark, iar Ligia Jicman a 
învins-o pe Gabriela Olteanu. Restul 
partidelor s-au întrerupt.

în clasament conduce Smaranda 
Boicu, cu 2 puncte. •

© în runda a treia a campionatu
lui republican masculin de șah ce se 
desfășoară la Clubul I.T.B. din Ca
pitală, P. Ștefanov l-a învins pe 
Ghițescu, Griinberg a cîștigat la Cio- 
lac, in timp ce partidele Pavlov — 
Oltean, Stoica — Gheorghiu, Iones- 
cu — Ghindă s-au încheiat remiză. 

lene, în vizită de rămas bun, în le
gătură cu încheierea misiunii lor în 
țara noastră.

Convorbirile care au avut loc cu 
această ocazie s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

tru felicitările adresate cu prilejul 
numirii, sale în această funcție. De 
asemenea, se exprimă convingerea 
că relațiile prietenești existente în
tre România și Japonia se vor dez
volta pe mai departe.

★
felicitări adresat cu ocazia numirii 
sale în funcția de prim-ministru. ■ 

în telegramă se transmit urări de 
fericire personală și de întărire a re
lațiilor de cooperare dintre cele două 
țări.

circuitul productiv 
etilmercaptan
tele Republicii Socialiste România, 
se arată, între altele: „Dedicind 
această-realizare Conferinței Na
ționale a partidului, îngăduiți-ne 
să vă asigurăm, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că he 
vom strădui ca în cel mai scurt 
timp să lucrăm la parametrii pre- 
văzuți în proiect.

Acesta este angajamentul ferm 
al comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din Combinatul pe
trochimic Pitești, prin înfăptuirea 
căruia ne vom exprima întreaga 
adeziune și deplinul acord cu' ho
tărârile ce vor- fi.adoptate .de înal
tul forum al comuniștilor țării. — 
Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român".

aniversare a proclamării Republicii"
eficace jucător al turneului s-a do
vedit maestrul sportului Iosif Vigu. 
(„Chimia A.S.A.").

Competiția, foarte bine organizată, 
s-a bucurat de popularitate în rîndul 
publicului, contribuind totodată la 
menținerea fotbaliștilor în formă 
sportivă și pe timpul pauzei de iar
nă. Inițiative asemănătoare au mai 
apărut și pe la Arad și în alte părți. 
Cine urmează aceste exemple bune 1 
(Cristian Teodorcscu)

© La Asnieres s-a desfășurat me
ciul internațional amical de hochei 
pe gheață dintre selecționatele 
Franței și României. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 6-4 (1—0, 1—1, 
4—3) în favoarea gazdelor.

• Cunoscuții antrenori Enzo Bear- 
zot (Italia), Michel Hidalgo (Franța) 
și Tele Santana (Brazilia) vor par
ticipa, în luna februarie a anului 
viitor, la un seminar internațional 
consacrat problemelor fotbalului, se
minar ce se va desfășura la Santiago 
de Chile, în organizarea Direcției 
generale a sporturilor din Chile.

PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Consultații în sprijinul Snvățâmin- 

tului politico-ideologic , '
16,25 Bangladesh — mozaic cultural
16,35 Viața culturală
17,00 Amfiteatru studențesc
17,5(1 1001 de seri
20,00 Telejurnal • Angajare — spirit re

voluționar. Noi și rodnice fapte de 
muncă in întlmpinarea Conferinței 
Naționale a partidului

20,20 Un vast program de activitate po- 
litico-ideologlcă. Poporul român — 
o mare familie strins unită in ju-

Cronica zilei
Marți dimineața au început la 

București lucrările celei de-a Xl-a 
sesiuni a Comisiei mixte româno-da- 
neze de cooperare economică, indus
trială, tehnologică și științifică.

Cele două delegații, conduse de Ion 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și de Jens M. 
Barfoed, . președintele Comitetului 
danez de cooperare economică și in
dustrială din Ministerul Afacerilor 
Externe al Danemarcei, analizează 
stadiul actual al relațiilor economice 
româno-daneze, posibilitățile dezvol
tării in continuare a acestor relații, 
extinderii cooperării bilaterale indus
triale și tehnice, lărgirii și diversi
ficării schimburilor reciproce de 
mărfuri.

La deschiderea lucrărilor a fost de 
față Lorenz Petersen, ambasadorul 
Danemarcei la București.

★
Marți dimineața, la Agenția eco

nomică a R.S. Cehoslovace din Bucu
rești a avut loc o conferință de pre
să, la care au participat redactori ai 
ziarelor centrale, Agenției române de 
presă Agerpres și altor publicații, 
precum și reprezentanți ai întreprin
derilor de comerț exterior din Româ
nia.

Cu acest prilej, Miroslav Horak, 
consilier comercial pe lingă Ambasa
da R.S. Cehoslovace in țara noastră, 
a relevat principalele aspecte ale co
laborării economice româno-ceho- 
slovace, subliniind posibilitățile de 
amplificare și diversificare a acestei 
colaborări, cu deosebire- in domeniul 
construcțiilor de mașini, în interesul 
celor două țări și popoare. în conti
nuare, Jaroslav Kuăera, directorul 
general adjunct al întreprinderii de 
tirguri și expoziții din Brno, a pre
zentat programul expozițional al în
treprinderii pe anul viitor.

★
La Academia Republicii Socialiste 

România a avut loc, marți, sesiunea 
de comuhicări științifice prilejuită' 
de împlinirea a 100 de ani de la 
moartea sâvantulpi englez Charles 
Darwin, comemorare înscrisă în ca
lendarul cultural a) anului, reco
mandat de UNESCO.

Cu același prilej, la Muzeul „Gri-' 
gore Antipă" din Capitală s-a des
chis o expoziție documentară itine
rantă. Au rostit alocuțiuni prof. Mi
hai Băcescu, membru corespondent 
al Academiei, și Paul Cecil Henry 
Holtner, ambasadorul Marii Britanii 
la București. Organizată de Consiliul 
britanic din Londra, în colaborare cu 
muzeul bucureștean, expoziția pre
zintă' un bogat material documentar 
despre viața și opera marelui om de 
știință. (Agerpres)

Industria sectorului 4 
al Capitalei a îndeplinit 

planul anual
în Intîmpinarea Conferinței Națio

nale a partidului, colectivele de 
muncă din unitățile economice ale 
sectorului 4 din Capitală au în
deplinit prevederile planului anual 
la producția netă industrială. Acest 
succes a fost obținut îndeosebi pe 
seama creșterii suplimentare a pro
ductivității muncii,, care în 11 luni a 
fost cu peste 7 la sută mai mare 
față de sarcina planificată, și a re
ducerii cu 13,5 lei a cheltuielilor ma
teriale la 1 000 lei producție-marfă. 
Pină la sfîrșitul anului industria sec
torului' va realiza astfel o producție 
netă'suplimentară in valoare de peș
te 400" milioane lei. (Bumilru Tîrcob)

Esența umanistă 
a culturii 

(Urmare din pag. O 
nuității ce a manifestat-o po
porul român in afirmarea fiin
ței sale. Nu există, practic, sen
timent dominant, specific po
porului nostru, care să nu-și 
afle ecoul in planul culturii,

Am iritilnit in această expo
ziție Cartea, acest reper fără 
egal al spiritualității noastre, 
cartea între ale 'cărei pagini vi
brează istoria, viața noastră de 
zi cu zi, in care sălășluiesc ide
ile prin care cutezăm. Am in- 
ti'lnit in această expoziție Așe- 
zămîntul de cultură, acest lăcaș 
de trăire spirituală și de educa
ție multiplă ; Filmul românesc, 
acest monument al adevărului 
și imaginii ; Teatrul românesc, 
acest ideal edificiu de cunoaș
tere și poezie... însoțite de ci
fre, ele insele de profundă sa
tisfacție. Sint o parte din cifre
le noastre de astăzi, cifre „de 
lucru", care anunță, desigur, al
tele și mai semnificative in vi
itor.

Inaugurată in preajma deschi
derii Conferinței Naționale a 
partidului, această expoziție re
prezintă uh act semnificativ 
prin care cultura exprimă q 
realitate nu numai spirituală, ci 
și una politică de cea mai au
tentică esență umanistă.

rui și sub conducerea partidului
20,40 Măreț destin trăim sub soare. Pro

gram de cîntece patriotice și re
voluționare

20,50 Film artistic :■ „Bal în Poiana 
Zimbrilor". Producție a studioului 
de film TV.

22,00 Telejurnal
PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal • Angajare — spirit re
voluționar. Noi șl rodnice fapte de 
muncă In întlmpinarea Conferin
ței Naționale a partidului

20,20 Scenă șl ecranul
21,00 Buletinul rutier al Capitalei
21,15 Din țările socialiste. Imagini Viet

nameze
21,30 Seară de muzică românească. Paul 

Constantlnescu • Concertul pentru 
harpă și orchestră

22,00 Telejurnal

Manifestări politico-educative dedicate
Conferinței Naționale a partidului

în Capitală a avut loc, marți după- 
amiază, SIMPOZIONUL CU TEMA 
„PARTICIPAREA FEMEILOR LA 
ÎNTREAGA VIAȚĂ POLITICA, 
ECONOMICA SI SOCIALA A PA
TRIEI", organizat.de Consiliul Națio
nal al Femeilor în cinstea Conferin
ței Naționale a partidului și a celei 
de-a 35-a aniversări a Republicii.

Au participat colective de femei 
din întreprinderile și instituțiile 
bucureștene, membre ale Biroului 
Executiv al Consiliului Național al 
Femeilor, ale comitetului municipal 
și ale comitetelor femeilor din sec
toarele Capitalei.

Lucrările simpozionului au fost 
deschise de Suzana Gâdea, pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, membră a Consiliu
lui Național al Femeilor.

în continuare au fost prezentate 
expunerile : „Concepția Partidului 
Comunist Român, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, privind creșterea con
tribuției maselor de femei la făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism" — Ana Mureșan, pre
ședinta Consiliului Național al Fe
meilor ; „Rolul C.N.F., al comitetelor 
și comisiilor femeilor în înfăptuirea 
orientărilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. 
al P.C.R. din 1—2 iunie a.c., cu pri
vire la educarea politică, revoluțio
nară și patriotică a maselor de fe
mei" — Maria Bobu, vicepreședintă 
a Consiliului Național al Femeilor ; 
„înfăptuirea programului de măsuri 
stabilit de conducerea partidului 
pentru pregăti rea . și integrarea forței 
de muncă feminine in toate domenii
le de activitate — condiție esențială 
a creșterii rolului femeilor în viața 
economico-socială a țării" — Georgeta 
Mecu, adjunct a! ministrului muncii; 
„Femeile — factor activ in aplicarea 
principiilor autoconduCerii muncito
rești, a autogestiunii, în dezvoltarea 
democrației socialiste" — Gherghina 
Ionescu, președinta Comitetului > sin
dicatului de la întreprinderea de con
fecții și tricotaje București, membră 
a Biroului Executiv al C.N.F. ; „Ro
lul și contribuția maselor de femei 
in înfăptuirea obiectivelor revoluției 
agrare în România" — Ștefania 
Ionescu. Erou al Muncii Socialiste, 
vicepreședintă a U.N.C.A.P., pre
ședinta C.A.P. Putineiu, județul Te
leorman ; „Contribuția femeilor la 
dezvoltarea științei și tehnicii româ
nești. Participarea României la cir
cuitul mondial de valori" — Diamanta 
Laudoniu, director al întreprinderii 
de cercetare și producție de semicon
ductor!, și „Mișcarea de femei — 
factor activ în înfăptuirea politicii 
externe a partidului și statului nos
tru" — Olimpia Solomonescu, vice
președintă a Consiliului Național al 
Femeilor.

în încheiere, într-o atmosferă de

în suita manifestărilor dedicate 
Conferinței Naționale a .Partidului 
.Comunist Român — eveniment de o 
deosebită însemnătate în viața poli
tică a țării — marți seara. a avut 
loc in sala ansamblului artistic 
„Rapsodia română" din Capitală un 
SPECTACOL FESTIV INTITULAT 
„EV COMUNIST".

Organizată sub egida C.C, al 
U.T.C., manifestarea a reunit forma
ții artistice ale tineretului laureate 
ale Festivalului național „Cîntarea

(Urmare din pag. I)
marile satisfacții mereu în 
căutarea sentimentului da
toriei împlinite.

VENISE CA SA PLECE... 
ȘI A RAMAS 1 E tînăr. Ve
nise. în urmă cu 4 ani. ca 
agronom (abia absolvise), 
intr-un sat depărtat de pe 
malurild. lacului Razelm 
(Iazurile1 i se spune acum. 
Calica s-a numit j cîndva). 
La Cooperativa agricolă de 
producție lucrurile nu stă
teau delqc strălucit. De a- 
ceea. tocmai se schimbase 
conducerea. „Drept să vă 
spun — se destăinuie azi 
tinărul inginer-sef Dan 
Bandacu — venisem ca să- 
plec. Ziceam că merit o 
soartă mai bună.. Si chiar 
așa păreau lucrurile . cînd 
mă uitam în jur. Ca mine 
mai era tînăra președintă 
a cooperativei. Nastasia Sa
vin. proaspăt aleasă. Si 
pentru că tot eram aici si 
iot erau atîtea de făcut, și 
pentru că vedeam cit de 
mult se frămîbtă femeia a- 
ceasta ca doar-doar să dea 
de un fir prin care 'să ur
nească lucrurile din amor
țeală. am zis să pun mina 
si cînd oi pleca să știu că. 
oricit de puțin, n-am stat 
aici degeaba..."

Dar treaba, odată începu
tă. a fost pentru tinărul a- 
gronom o „capcană".

Cîmpuri lucrate prost. Ce 
bucurie este să le vezi, cu 
puțină pricepere și cu ceva 
mai multă stăruință, readu
se la viată, doar intr-un an 
agricol 1

Vaci ..dărîmate". din cea 
mai bună rasă, dar neîn
grijite. tinute doar, cu chiu 
cu vai, in viată... „Să le 
scoatem din grajd la soare, 
la aer. la iarbă... Soarele e. 
pentru ele. cel mai bun ve
terinar, iarba grasă — cel 

profund entuziasm, participantele la 
simpozion au adoptai textul unei te
legrame adresate Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul genera] al partidului, președin
tele Republicii, în care se spune : 
„Cu sentimente de înaltă prețuire și 
deosebită considerație, participantele 
la simpozionul dedicat Conferinței 
Naționale a partidului și celei de-a 
35-a aniversări a proclamării Repu
blicii aduc un vibrant omagiu din 
partea milioanelor de femei din țara 
noastră — românce, maghiare, ger
mane și de alte naționalități — eroi
cei dumneavoastră activități revolu
ționare, consacrată luptei poporului 
român pentru eliberarea națională și 
socială, pentru edificarea socialismu
lui și comunismului în România, 
pentru triumful cauzei păcii, priete
niei și colaborării între popoare. Este 
o mare cinste și mare satisfacție 
pentru noi să exprimăm și cu acest 
prilej adînca recunoștință a maselor 
de femei față de dumneavoastră, 
mult ’ stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, pentru promovarea și în
făptuirea în această perioadă a poli
ticii profund umaniste, înnoitoare,, 
privind creșterea rolului femeii în 
viața economică, politică și socială a 
țării, în conducerea societății,-care a 
determinat, în climatul de continuă 
adîncire a- democrației muncitorești, 
revoluționare, socialiste, participarea 
lor dinamică, eficientă la munca în
tregului popor pentru înfăptuirea 
politicii partidului și statului nostru, 
a hotăririlor istorice adoptate de 
Congresul al XII-lea al partidului. 
Adresăm mulțumirile noastre fier
binți mult iubitei și stimatei tovară
șe Elena Ceaușescu, militant de 
frunte al partidului și statului, re
marcabil om de știință de prestigiu 
internațional pentru prodigioasa ac
tivitate. dedicată. înfăptuirii politicii 
interne și externe a partidului și 
statului, bunăstării și fericirii po
porului român, cauzei păcii și socia
lismului.

Vă asigurăm, mult stimate tovară
șe secretar general '—. se subliniază 
in încheierea telegramei — că mi
lioanele de femei din patria noastră 
vbr munci cu hotărîre și abnegație 
pentru înfăptuirea hotăririlor de 
excepțională importanță care urmea
ză să fie adoptate de Conferința Na
țională a partidului privind stadiul 
actual al edificării socialismului in 
patria noastră, activitatea teoretică, 
ideologică și politico-educativă a 
partidului, dezvoltarea mai accentua
tă a bazei energetice, de materii pri
me, a agriculturii și industriei ali
mentare, care deschid noi și mobili
zatoare perspective activității entu
ziaste, creatoare a tntregului nostru 
popor pentru înfăptuirea Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism.

★
României",- tineri poeți și actori, cu- 
noscuți soliști de muzică populară, 
ușoară și folk. Prin intermediul ar
tei interpretative s-a dat expresie 
recunoștinței și dragostei nemărgi
nite pe care toți tinerii patriei o 
poartă față de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de activitatea sa 
neobosită pusă în slujba înfloririi 
patriei noastre socialiste, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă pe 
planeta noastră.

mai bun medicament..." Și 
cită bucurie poți avea cînd 
le vezi recăpătindu-si vi
goarea, chiar dacă pențru 
asta a trebuit să duci o a- 
devărată bătălie cu como
ditatea unor îngrijitori care 
nu mai știau să mine vaci
le la păscut !

Un cîmp întreg cu pă- 
mînt sărăturat. Nimic de 
făcut cu el decît prin lu
crări de investiții, irică ne- 
planificăte. Folosit doar ca 
o foarte săracă pășune pen-

te primește cite 6 lingurițe 
dimineața, cite 6 seara... 
Pentru toate — aceeași ra
ție de hrană și de apă. „Fii 
atent, nea Gheorghe. scrii 
aici. în caiet, tot ce se în- 
timplă". După citeva zile — 
iată rezultatele. Lotul, cu 
adaos de oțet de mere își 
crește producția. Mereu... 
Foarte interesant. Ia să stu
diem, ia să ne ocupăm mai 
atent de chestia asta !—

L-am găsit lucrînd la un 
meticulos grafic de urmă-

mecanizare de la C.A.P. 
Dăeni. poartă această răs
pundere de multi ani. vreo 
treisprezece. Primul lui 
gest, cind a fost numit : 
„De ce stăm cu secția în
ghesuit! aici, cînd iată cit 
loc e în jur ?“ „Bine, dar a- 
colo sînt gropi..." „Nu-i ni
mic. le astupăm, nivelăm ! 
începem chiar de mi ine di
mineață!". îneîntați de ceea 
ce au obținut, multi s-au 
întrebat cu mirare de ce 
n-or fi făcut ei treaba asta

Exemplul comunistului
tru oi. Totuși, să mai trec 
pe acolo, asa. cine știe... 
Ciudat : totul e ars. uscat, 
dar intr-un singur loc' iar
ba crește mare, deasă, ver
de... De ce ? Anul trecut a 
fost aici o stînă. Deci., deci 
s-ar putea 1 Gunoi de grajd, 
mult gunoi de grajd— 
Arăm totul și punem 80 de 
tone. 100 de tone. 200 de 
tone... Și-a ieșit. 3 000 de kg 
de grîu la hectar. ȘI cită 
satisfacție— 1

într-o seară, acasă astep- 
tîndu-1 soția, descoperise o 
broșură prăfuită si-o răs
foia. Erau memoriile unui 
medic american care își 
consacrase viața unei ciu
dățenii : experimente în 
alimentație cu otet de 
mere... „Ia dă-mi si mie să 
văd. Ia te uită 1 Niște fer
mieri i-au cerut să experi
menteze și pe vaci. Zece ani 
a tot încercat. Rezultat si
gur... Mîine mă' duc la Tul- 
cea. cumpăr otet de mere". 
Un lot de vaci, jumătate 
rămîne ca martor, iumăta-

rire a experimentului. După 
25 de zile rezultatul e mai 
mult decît concludent Cu 
aceeași hrană, cu aceeași 
îngrijire, producția de lap
te se dublează. Efecte > se
cundare — zero. „Acum — 
zice Nastasia Savin — um
blăm să facem rost de otet 
de mere. Avem o promisiu
ne de prin județul Dîmbo
vița".

La producția de grîu. co
operativa se situează între 
primele trei pe județ. La 
porumb, de asemenea. Toa
te producțiile realizate la 
nivelul planului si peste. 
Ciupercăria. amenajată, in- 
sămînțată. Ferma de iepuri 
— începută— Proiecte de 
■viitor — cu duiumul...

„Cum vă ziceam, venisem 
ca să plec. Acum mă mut 
cu locuința mai aproape de 
sediu cu cițiva kilometri. 
Că trebuie. Că aici e locul 
meu".

SA FACI TOTUL ȘI 
CEVA ÎN PLUS. Vasile 
Gherghișan. șeful secției de

mai de mult— Și au desco
perit astfel valoarea înnoi
rii ca stare de spirit, ca 
mod de existență. Un fapt 
mic. cu bătaie mai lungă, 

în primăvara acestui an. 
gîndindu-se la necesitatea 
de a se economisi combus
tibilul, a conceput un dis
pozitiv simplu (citeva lan
țuri, citeva bucăți de me
tal. o bară, alte citeva ele
mente) care, atașat de se
mănătoare. să acopere să- 
mîntâ și să niveleze oămîn- 
tul — eliminîndu-se astfel 
o lucrare agricolă. Un spe
cialist de la județ, trecînd 
pe acolo, a obiectat, a spus 
că lucrarea eliminată tre
buie totuși făcută Dentru 
că e menită să distrugă 
buruienile. Da. asa scrie în 
vechile tehnologii. „Dar. 
între timp, tovarășe inginer, 
au apărut două lucruri : er- 
bicidele si criza de petrol". 
„Bine, vom vedea la vară". 
Astă-vară s-a văzut. O 
producție dintre cele mai 
bune din județ la respecti

La București s-au desfășurat luni 
și marți LUCRĂRILE CONSFĂTUI
RII „INFORMATICA ÎN ACTIVITA
TEA DE CERCETARE ȘI PROIEC
TARE : REALIZĂRI, EFICIENȚĂ, 
PERSPECTIVĂ". Manifestarea, orga
nizată de Institutul central de infor
matică și Comitetul de partid al sec
torului 1, se înscrie in amplul pro
gram de acțiuni dedicat Conferinței 
Naționale a partidului. Cei peste 300 
de participant!, cadre de conducere, 
cercetători și proiectanți din institute 
de cercetare și proiectare, centre de 
calcul și alte unități din municipiul 
București au dezbătut, atît in plen, 
cit și pe secțiuni, probleme legate de 
rolul tot mai mare pe care îl are 
informatica în creșterea productivi
tății muncii de cercetare și proiec
tare, în ridicarea calității și competi
tivității produselor, în creșterea pre
ciziei și calității proiectelor, în eli
berarea muncii cercetătorului și pro
iectantului de activitățile obișnuite 
în favoarea muncii de concepție.

Cei prezenți la lucrările consfă
tuirii au adoptat o telegramă adresa-

★
înscrisă in ansamblul bogatului șir 

de manifestări politico-ideologice de
dicate Conferinței Naționale a parti
dului, la Cluj-Napbca a avut loc SE
SIUNEA DE REFERATE ȘI COMU
NICĂRI organizată de comitetul ju
dețean de partid sub genericul „ORI
GINALITATE, CUTEZANȚĂ REVO
LUȚIONARA ȘI ÎNALT PATRIO
TISM ÎN POLITICA PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN". Au participat 
activiști de partid și de stat, ai or
ganizațiilor de masă și obștești, ca
dre didactice și cercetători in. dome
niul științelor sociale și politice, 
conducători de întreprinderi și insti
tuții, cursanți ai universității politice 
și de conducere.

Comunicările au' reliefat cu preg
nanță faptul că toate mărețele noas
tre înfăptuiri din perioada ultimilor 
șaptesprezece ani sînt indisolubil le
gate de numele secretarului general 
al partidului, președintele României 
socialiste, tovarășul Nicolae

★
Apropierea Conferinței Naționale 

a partidului — inaltul forum al co
muniștilor români — prilejuiește și 
ÎN ARMATA DESFĂȘURAREA U- 
NOR AMPLE ȘI BOGATE ACTIVI
TĂȚI POLITICO-IDEOLOGICE ȘI 
CULTURAL-EDUCATIVE.

Unitățile militare, instituțiile de 
cultură și invățămint aparținînd Mi
nisterului Apărării Naționale găz
duiesc expoziții de carte, in cadrul 
cărora sînt prezentate lucrări social- 
politice și de doctrină militară, la 
loc de frunte situîndu-se operele to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Formațiile artistice ostășești parti
cipante la Festivalul național „Cin- 
tarea României" au susținut un mare 
număr de spectacole de muzică și 
poezie cu un profund mesaj pa
triotic și revoluționar.

La Casa armatei din Timișoara a 
fost prezentată expunerea „Partidul 
Comunist Român — forța politică 
conducătoare în societatea noastră. 
Unitatea de nezdruncinat a întregu
lui popor în jurul partidului, al 
secretarului său general, chezășia a- 
slgurării progresului continuu și 
multilateral al patriei".

Centrul de cercetări științifice me- 
dico-militare și dispensarul policli
nic al Ministerului Apărării Națio
nale au organizat o sesiune de co
municări și referate prin care s-a 
reliefat strălucita personalitate a to- 

tă Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolao 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, în 
care, printre altele, se spune. : „Do
rim să vă asigurăm și cu acest prilej, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, că specialiștii și cadrele de 
conducere participanți la consfătuire 
— reprezentind unități de cercetare, 
proiectare și de informatică din Ca- 
pitala patriei noastre — conștienți 
de înaltele responsabilități ce le re
vin în rezolvarea imperativelor eco
nomice ale timpului prezent sînt pe 
deplin hotărîți să acționeze pentru 
creșterea aportului informaticii, teh
nicii de calcul, electronicii și ciber
neticii la reducerea consumurilor de 
materii prime, materiale și energie, 
la valorificarea superioară a bazei 
de materii prime, Ia îmbunătățirea 
calității și competitivității produse
lor, Ia creșterea generală a producti
vității muncii și a eficienței activi
tății de organizare și conducere a 
economiei".

*
Ceaușescu, de pilduitoarea și deter
minanta sa activitate teoretică și 
practică, de cutezanța, abnegația și 
devotamentul său nemărginit in 
lupta pentru propășirea și demnita
tea națiunii române, pentru indepen
dență și suveranitate națională. Au 
fost subliniate, de asemenea, clarvi
ziunea cu care partidul organizează 
și conduce măreața operă de edifi
care a socialismului și comunismului 
pe pămîntul României>, hotărîrea cu 
care oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, urmează și înfăp
tuiesc istoricele hotărîri ale Con
gresului al XII-lea, succesele dobin- 
dite in toate sectoarele vieții mate
riale și spirituale, prestigiul de care 
se bucură țara noastră în lume ca 
rezultantă a consecvenței și princi
pialității cu care partidul și statul 
nostru acționează pentru triumful 
celor mai înalte idealuri și aspirații 
ale omenirii.

(Agerpres)
★

varășului Nicolae Ceaușescu — 
fondator al doctrinei militare româ
nești, concepția P.C.R. cu privire la 
apărarea patriei socialiste, princi
piile conducerii și asigurării asis
tenței medicale a trupelor in condi
țiile războiului întregului popor.

în toate unitățile și instituțiile mi
litare s-au prezentat gale de filme 
documentare despre marile reali
zări obținute de poporul român. în
deosebi după Congresul al IX-lea al 
partidului, de cînd în fruntea parti
dului și statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ofițeri din cadrul 
Centrului de studii și cercetări de 
istorie și teorie militară, prin ex
puneri, conferințe, răspunsuri la în
trebări au înfățișat pe larg pagini 
glorioase din istoria multimilenară a 
poporului român, lupta clasei mun
citoare, a țărănimii și intelectuali
tății, a celorlalte forțe progresiste, 
în frunte cu partidul comunist, împo
triva exploatării, pentru înfăptuirea 
revoluției și- construcției socialiste. 
Au fost reliefate "tradițiile eroice da 
luptă ale armatei noastre, legătura 
indestructibilă dintre armată și 
popor, participarea militarilor la în
treaga viață economico-socială a pa
triei, hotărîrea fermă de a apăra, cu 
orice sacrificii, cuceririle revoluțio
nare ale oamenilor muncii, indepen
dența și suveranitatea României so
cialiste.

va cultură. Un bilanț mai 
scăzut al consumului de 
carburanți. Și iată încă o 
idee verificată și transmisă 
celor din preajmă : a face 
un pas mai departe în
seamnă să ai tăria de a ju
deca în mod critic chiar și 
acele lucruri ce păreau 
„bătute în cuie" pentru 
totdeauna.

„Se poate și cu mal pu
tină motorină !“ a spus el. 
Ceilalți l-au privit cu vădi-, 
tă neîncredere. „Cum să se 
poată, măi nea Vasile ? 
Motoru-i motor..." „Da, păi 
tocmai de aceea. Dacă-i 
motor consumă si cînd 
merge degeaba. Să facem1 
un grafic. Și să eliminăm 
orice deplasare în gol. Hai 
să ne gîndim acum cu to
ții 1“ Și. gîndindu-se. au 
găsit. Nu una. ci zeci și zeci 
de posibilități, de la stațio
narea in cîmp a tractoare
lor. peste noapte, în cam
panie, pină la transportul 
cu două și chiar cu trei re
morci Ia un singur tractor...

Comunistul Vasile Gher
ghișan. vorbind mai puțin 
despre sine (numai autorul 
acestor rînduri știe cu cită 
dificultate a „scos" de la el. 
mai mult a aflat de la alții) 
are despre el însusi părerea 
că n-a făcut mare lucru. în 
nici un caz ceea ce ar fi pu
tut să facă. Pentru că exis
tă și oameni care, făcînd 
cam tot ce ar fi trebuit să. 
facă, au mereu sentimentul 
că n-au făcut destul, semn 
că în adîncul ființei lor tră
iește cu putere conștiința 
marilor răspunderi, de a 
face tot ce depinde- de ei. 
și încă mai mult; pentru 
ca în locul in care șe află 
să se înrădăcineze dorința 
luptei necontenite pentru 
progres.

Mihai CARANFIL

® ENERGIE DIN VA
LURI. Propunerea de a se
obține energie pe seama dife
renței de temperatură a apei 
oceanului la suprafață și la 
adincime a făcut-o, prima oară, 
un inventator francez încă în 
1881, dar cercetările in acest 
domeniu au fost reluate abia in 
anul 1973. Există deja citeva 
instalații experimentale care 
funcționează în insulele Ha
waii, unde diferența dintre 
temperatura apei de la supra
față și cea de la adîncimea de 
o mie de metri este de circa
22 de grade Celsius, precum și 
în insula Nauru. Instalațiile se
compun dintr-un condensator, 
un evaporator, o pompă și o 
turbină care funcționează în

ciclu închis. Prin țevile de le
gătură circulă freon. Ajungînd 
in condensator, apa de la mare 
adincime, cu o temperatură de 
8 grade, face să se condenseze 
vaporii de freon. în evaporator 
freonul revine la starea gazoasă. 
Gazul pune in mișcare turbine
le, iar apoi se reîntoarce la 
condensator. Deși astfel de in
stalații sînt destul de scumpe, 
randamentul (raportul dintre 
energia obținută și cea consu
mată) este mai înalt decît în 
cazul centralelor atomice sau 
termice funcționînd cu petrol 
sau cu cărbune.

o LASERUL ÎN LOC 
DE PENDUL. La Institutul 
de termofizică al filialei sibe
riene a Academiei de științe a

U.R.S.S. a fost creat un meca
nism de ceasornic în care ro
lul pendulului il joacă laserul, 
secundele fiind măsurate prin 
perioada de oscilație a radiației 
laser. Un astfel de cronometru 
optic poate fi utilizat in comu
nicațiile cosmice, în navigație, 
in explorarea microcosmosului, 
In domeniul reacțiilor chimice 
rapide, cu alte cuvinte acolo 
unde este necesară măsurarea 
extrem de precisă a timpului.

• UN NOU TIP DE 
BARCĂ DE SALVARE.

După probe temeinice, noua 
barcă de salvare „GAL" (în fo
tografie), construită la șantie
rele navale din Rechlin (R.D.G.), 
a intrat in producția de serie.

■
PRETUTINDENI

Ea are 8 metri lungime, 2.85 
metri lățime și 3,33 metri înăl
țime. în interiorul său pot lua 
joc 54 de persoane. Barca este

antiacvatică, se poate închide 
ermetic și rezistă în caz de nau
fragiu zile în șir pe furtună. 
Este dotată cu motor, instru
mente moderne de navigație, 
rezervoare pentru carburanți și 
apă potabilă.

• DEPISTAREA CAN
CERULUI PRIN ANALIZA 
SÎNGELUI. De mai multă 
vreme, cercetătorii norvegieni 
experimentează în cadrul așa- 
numitului proiect „Janus" folo
sirea analizei sîngelui pentru 
depistarea precoce a cancerului.

Proiectul prevede efectuarea de 
analize ale sîngelui la un număr 
de 64 000 de persoane, în scopul 
de a se găsi anumite indicații 
că un cancer este pe cale să se 
dezvolte — prin alterările pro
duse in 'compoziția sîngelui — 
cu mult înainte ca maladia să 
se fi declarat. Profesorul Jellum 
de la Spitalul național din Oslo 
declară că cercetătorii angajați 
în proiect dispun de indicații că 
anumite forme de cancer antre
nează alterări caracteristice ale 
sîngelui. .

® APARAT DE MĂ
SURAT DEBITUL FLUI
DELOR. în Marea Brltanie a 
Iest realizat un nou aparat de 
măsurat debitele fluidelor, numit

„Flow-line". El se fabrică în mai 
multe modele, este rezistent si 
simplu, nu are nevoie de contac
te electrice și poate măsura 
prompt debitul aproape oricărui 
gaz sau lichid, marja de eroare 
fiind de numai patru oină la 
cinci la sută. Este vorba despre 
un singur tub filetat la ambele 
capete, pentru a putea fi conec
tat la orice conductă de lichid 
sau gaz. în interiorul tubului se 
găsește un piston care antrenea
ză în mișcarea lui un arc cali
brat, în interiorul căruia este 
montat un magnet. Cînd pistonul 
se mișcă, el antrenează, de ase
menea. un inel metalic care în
conjoară tubul pe dinafară. Pe 
inel este gravată o linie indica
toare, iar pe materialul plastic 
transparent în care este îmbrăcat 
tubul se poate citi viteza fluxu

lui de fluid. Lichidul sau gazul 
împing pistonul cu o forță direct 
proporțională cu viteza de 
curgere și deci cu presiunea din 
tub.

® ÎNMATRICULAREA 
PARBRIZELOR. Pentru a 
limita riscurile de furt, autome- 
biliștii francezi au adoptat me
toda gravării numerelor de în
matriculare pe geamurile mași
nilor. Fenomenul s-a extins mai 
ales după comercializarea de că
tre societatea „J. Jacobs S.A." a 
unei compoziții speciale, netoxi
ce. „Tatouvit". care, asa cum 
indică și numele, permite apli
carea unui „tatuaj" rapid, ca
racterizat prin transformarea în 
zone mate a unor porțiuni ale 
suprafeței sticlei.

organizat.de


MANIFESTĂRI
CONSACRATE

ROMÂNIEI

Fermă condamnare a agresiunii sud-africane
impotriva statului Lesotho

IC. R. - militant ferm pentru întărirea colaborării 
cu partidele comuniste și muncitorești, cu toate 

forțele înaintate ale lumii contemporane
Dorim să întărim tot mai puternic solidaritatea cu forțele progresiste, 

antiimperialiste de pretutindeni, cu toate partidele politice, comuniste, socia
liste, social-democrate, cu alte partide democratice din Europa sau de pe alte 
continente, cu toate mișcările de eliberare, cu toate forțele care luptă pen
tru destindere, pentru independență națională, pentru dezarmare și pace.NICOLAE CEAUȘESCU

0 viziune nouă asupra solidarității

De la înalta tribună a Congresu
lui al XII-lea, prin glasul răspicat 
al secretarului său general, partidul 
nostru a reafirmat, cu toată pu
terea, hotărîrea de a acționa in 
continuare, in modul cel mai ferm, 
pentru dezvoltarea relațiilor cu 
toate partidele comuniste și mun
citorești, cu toate forțele revolu
ționare, democratice și progresiste 
ale contemporaneității, de a-și în
deplini neabătut rolul de detașa
ment revoluționar în marea luptă 
pentru o politică nouă, de progres, 
pace, destindere și largă colaborare 
între toate națiunile lumii. Arătind 
că înflăcăratul apel lansat la vre
mea lor de Marx și Engels „Prole
tari din toate țările, uniți-vă 1“ 
este astăzi mai actual decît oricind, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
nia că, în noile condiții istorice, el 
ar trebui completat cu apelul : 
„Muncitori, țărani, intelectuali, for
țe progresiste, antiimperialiste de 
pretutindeni, popoare din toate tă
vile, uniți-vă în lupta pentru pro
gres și pace, pentru lichidarea im
perialismului și colonialismului, 
pentru libertate națională și socia
lă, pentru dezvoltare liberă și in
dependentă ! Acționați ferm pen
tru colaborare, pentru destindere, 
pentru securitate, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă pe planeta 
noastră, pentru pace !“.

Erau cuvinte ce veneau să dea o 
vibrantă expresie acelei viziuni noi, 
revoluționare asupra solidarității 
internaționale, pe care partidul 
nostru o promovează consecvent de 
cînd în fruntea sa se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și care, pe baza 
analizei științifice, materialist-dia- 
lectice a realităților actuale, por
nind de la rolul determinant al 
maselor populare, al popoarelor, ca

Colaborare cu toate

adevărații făuritori ai istoriei, în
globează toate 'detașamentele cla
sei muncitoare, forțele social-poli- 
tice cele mai largi ale lumii con
temporane.

Astăzi, in preziua Conferinței 
Naționale, care va face bilanțul ac
tivității interne și internaționale a 
partidului in perioada de la ulti
mul congres, se poate afirma cu 
sentimentul satisfacției și mindriei 
revoluționare, că făcindu-si cu cin
ste datoria față de propriul popor 
și ducind mai departe glorioasele 
tradiții internaționaliste ale mișcă
rii muncitorești din țara noastră, 
P.C.R. a militat constant pentru ex
tinderea colaborării și întărirea so
lidarității cu forțele sociale înainta
te de pretutindeni.

însemnătatea acestei linii fun
damentale s-a impus și se impune 
cu mai multă tărie astăzi, avînd în 
vedere împrejurările concrete de 
pe arena internațională. Puternica 
accentuare a încordării din viața 
politică mondială, escaladarea con
tinuă a cheltuielilor militare și a 
înarmărilor, în special nucleare, 
persistența vechilor conflicte și 
apariția altora noi, manifestarea 
cu virulență sporită a tendințelor 
de amestec in treburile interne ale 
altor popoare, adincirea subdezvol
tării, toate acestea pe fundalul ce
le} mai puternice crize economice 
postbelice, au făcut și fac din lupta 
unită și solidară a celor mai largi 
forțe social-politice o arzătoare ce
rință obiectivă în vederea soluțio
nării marilor probleme care con
fruntă contemporaneitatea, contra
carării primejdiei unei conflagra
ții cu consecințe incalculabile pen
tru întreaga orpenire, înfăptuirii 
dreptului fundamental la existență 
de sine stătătoare, liberă și demnă, 
a tuturor popoarelor.

partidele comuniste,

nare pentru cauza progresului so
cial, a politicii de independență, de 
destindere și pace. Se poate spune 
că aplicarea neabătută a acestei

linii a întărit reputația de promo
tor ferm al cauzei unității, de care 
P.C.R. se bucură in sinul mișcării 
comuniste internaționale.

In numele păcii și progresului, legături cu

celelalte detașamente ale clasei muncitoare

In același timp, în lumina viziu
nii sale novatoare, larg cuprinză
toare, asupra solidarității, viziune 
care, străină oricăror limitări sau 
închistări, include toate detașamen
tele clasei muncitoare și ale miș
cării revoluționare, toate forțele 
progresiste interesate în menți
nerea păcii, în ridicarea bunăstării 
popoarelor, partidul nostru a acțio
nat pentru dezvoltarea pe mai de
parte a colaborării și relațiilor cu 
partidele socialiste și social-demo
crate din diferite țări.

Așa cum stau mărturie realită
țile însele, promovînd o politică 
democratică, antirăzboinică, aceste 
partide dețin poziții importante in 
țările respective, au devenit, sau 
au redevenit recent — in unele ca
zuri pentru prima oară în perioada 
postbelică — partide de guvernă- 
mint, în aceste condiții cu atît mai 
necesară dovedindu-se colaborarea 
dintre comuniști și socialiști, pe 
planul fiecărei țări, ca și în viața 
Internațională, ca o cerință de 
prim ordin — constant evidențiată 
de partidul nostru — pentru reali
zarea aspirațiilor vitale de pace și 
progres social ale popoarelor. Așa

cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu; in actualele împrejurări 
ale vieții internaționale, partidele 
comuniste, socialiste și social-de
mocrate, toate forțele care se pro
nunță pentru socialism au obligația 
și datoria de a face totul nu pen
tru ascuțirea .contradicțiilor din
tre ele, ci pentru depășirea lor, 
pornind de la principiile revolu
ționare, socialiste și respectînd in
dependența fiecărui partid, a fie
cărei forțe politico-sociale.

Faptul că P.C.R. a statornicit și 
dezvoltă legături de colaborare cu 
55 de partide socialiste și social- 
democrate demonstrează nemijlocit 
că este pe deplin posibil să existe 
bune raporturi intre diferitele de
tașamente ale clasei muncitoare, 
ale mișcării muncitorești. în acest 
cadru, întîlnirile pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a avut cu 
conducători ai partidelor socialiste 
și șocial-dpmocrate, identificarea, 
în spirit principial, a unor puncte 
de vedere și obiective comune s-au 
înscris, fără îndoială, ca aporturi 
de seamă la cauza făuririi acelui 
larg front al forțelor păcii și pro
gresului pe care îl reclamă intere
sele și năzuințele întregii omeniri.

MOSCOVA 14. — Trimisul
Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite : La Moscova a avut lot o 
adunare festivă consacrată celei 
de-a 35-a aniversări a procla
mării Republicii. In prezidiu au 
luat loc V. I. Konotop, prim- 
secretar al Comitetului regional 
Moscova al P.C.U.S., președin
tele Conducerii Centrale a Aso
ciației de prietenie sovieto- 
române (A.P.S.R.), S. M. Kolo- 
min, prim-vieepreședinte al So
vietului orășenesc Moscova, re
prezentanți ai secției relații ex
terne a C.C. al P.C.U.S., func
ționari superiori din M.A.E. so
vietic.

Adunarea a fost deschisă de 
L. N. Riamzin, adjunct al minis
trului flotei fluviale a R.S.F.S.R. 
Au fost intonate imnurile de 
stat ale . Republicii Socialiste 
România și U.R.S.S. Au rostit 
cuvîntări A. T. Lavrentieva, mi
nistru adjunct al industriei u- 
șoare, vicepreședinte al condu
cerii centrale a A.P.S.R., și Ton 
Mielcioiu, însărcinat cu afaceri 
a.i. al României in Uniunea 
Sovietică.

Vorbitorii au subliniat semni
ficația actului de la 30 Decem
brie 1947, moment de o deose
bită importanță in istoria țării 
noastre, care a deschis calea 
transformărilor revoluționare, 
socialiste din România, relevind 
realizările obținute de poporul 
român, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, în toate 
domeniile de activitate. S-a ară
tat. că comuniștii, întregul popor 
român intimpină Conferința 
Națională a partidului intr-o 
atmosferă de puternică angajare 
patriotică,

. A fost, subliniat rolul .deterini- 
nant al intîlnirilor și convorbi
rilor la nivel înalt in dezvolta
rea.’ continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare pe mul
tiple planuri dintre P.C.R, și 
P.C.U.S., dintre România și 
Uniunea Sovietică, dintre po
poarele celor două țări.

A. T. Lavrentieva a urat, In 
numele oamenilor muncii sovie
tici, noi și importante succese 
poporului rbmân in construcția 
socialistă.

HANOI. — La Ambasada 
R.omâniei din Hanoi a fost or
ganizată o conferință de presă 
in cinstea Conferinței Naționa
le a Partidului Comunist Ro
mân și a celei de-a 35-g aniver
sări a proclamării Republicii.

HAVANA. — La școala de 
partid „Hermanos Maranon" din 
Santiago de Cuba a avut loc 
vernisajul unei expoziții consa
crate istoriei P.C.R.

BRASILIA. — In saloanele de 
expoziții ale Fundației cultura
le din Brasilia a fost inaugu
rată expoziția . „Peisajul in gra
fica contemporană românească".

(Agerpres)

pe baza principiilor noii unități

Orientarea programatică, stator
nică și fermă a partidului nostru 
spre întărirea continuă a solidari
tății și colaborării active cu forțele 
revoluționare de pe întreg globul, 
cu toți cei care luptă pentru împli
nirea năzuiffțelor de pace, de eli
berare națională și socială, de în
țelegere, securitate și bunăstare ale 
popoarelor și-a găsit o elocventă 
expresie în dezvoltarea puternică a 
relațiilor prietenești cu partidele 
comuniste și muncitorești din toa
te țările lumii, P.C.R. întreținînd 
raporturi active cu 89 de asemenea 
partide. Momente de vîrf în aceas
tă direcție le-au constituit nu
meroasele întîlniri și convorbiri ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
reprezentanții conducerii partide
lor respective.

în mod firesc, s-a acordat o aten
ție de prim ordin adîncirii și di
versificării legăturilor de prietenie 
și colaborare cu partidele comu
niste și muncitorești din țările ală
turi de care făurim orînduirea 
nouă, socialismul și comunismul — 
viața dovedind, în continuare, că 
aceste legături au un rol hotărîtor 
în consolidarea prieteniei și am
plificarea conlucrării multilaterale 
dintre țările noastre socialiste, in 
interesul reciproc, al creșterii ne
întrerupte a prestigiului și influ
enței socialismului în lume.

In același timp, Partidul Comu
nist Român și-a intensificat, pe 
mai depațte, legăturile cu partidele 
comuniste și muncitorești din toate 
celelalte țări, partide cu a căror 
luptă pentru pace, democrație, pro
gres, comuniștii români și-au ma
nifestat în permanență solidarita
tea. Pentru partidul nostru este un 
titlu de cinste de a întreține bune 
relații cu toate partidele comunis
te — inclusiv partide între care 
există divergențe de păreri — ceea 
ce conferă experienței și poziției 
P.C.R. o valoare cu caracter de

exemplu in mișcarea comunistă in
ternațională. „Secretul" acestei po
ziții constă în consecvența cu care 
partidul nostru a acționat pentru a 
așeza Ia temelia acestor relații 
principiile autonomiei și egalității 
în drepturi, respectării stricte a 
dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora de sine stătător strategia și 
tactica revoluționară, potrivit con
dițiilor în care-și desfășoară activi
tatea, Experiența, fapte din , cele 
mai recente arată că poziția con
structivă promovată consecvent de 
P.C.R. își croiește treptat drum,, că 
în raporturile dintre unele partide, 
ipotecate vreme îndelungată de di
vergențe și neîncredere, încep să se 
afirme tendințe noi, in direcția 
unei normalizări, a depășirii neîn
țelegerilor și reluării colaborării, 
refacerii și înt-ăririi unității, ceea 
ce nu poate decît să se răsfrîngă 
pozitiv asupra ansamblului' pro
cesului revoluționar mondial.

Desigur, așa cum tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat în ra
portul la Congresul al XII-lea, ca 
și în expunerea la Plenara din iu
nie a.c., în virtutea marii diversi
tăți de condiții în care acționează 
partidele comuniste și muncito
rești, este firesc și inevitabil ca 
între ele să apară deosebiri de pă
reri cu privire la unele probleme, 
interpretări diferite ale unor reali
tăți contemporane în continuă 
schimbare. Esențial este însă ca 
aceste deosebiri să nu afecteze re
lațiile de colaborare intre partide, 
ci să fie tratate exclusiv prin dis
cuții tovărășești, de la partid la 
partid, de la conducere la condu
cere, într-un climat de stimă și în
țelegere reciprocă, evitîndu-se, așa 
cum partidul nostru, a subliniat nu 
o dată, orice blamări și punîndu-se 
pe primul plan ceea ce este comun 
șl fundamental, ceea ce trebuie să 
unească aceste partide : desfășu- 
rârea cu succes a luptei revoluțio

Pentru cauza independenței și libertății

în numele împlinirii acestor in
terese și năzuințe, partidul nostru 
a extins, de asemenea, amplu, ra
porturile de strinsă conlucrare și 
solidaritate cu un mare număr — 
peste 60 — de partide de guvernă
mînt șî organizații democratice, 
progresiste din noile state inde
pendente, din practic toate țările 
în curs de dezvoltare și nealiniate, 
din Africa, Orientul Mijlociu, Asia, 
America Latină.

Această orientare constantă de
rivă din concepția cutezătoare a 
secretarului general al partidului 
că lupta de eliberare națională 
față de care P.C.R. și-a manifestat 
dintotdeauna sprijinul cel mai 
ferm prin fapte — nu se încheie o- 
dată cu dobindirea independenței 
politice, ci, dimpotrivă, ea conti
nuă cu lupta pentru eradicarea 
practicilor de tip neocolonialist ale 
cercurilor imperialiste, care, chiar 
dacă au pierdut pîrghiile controlu
lui politic, încearcă să-și redobin- 
dească sau să-și mențină vechile 
poziții, recurgînd la cele mai dife
rite forme și mijloace, de la „foar
fecele prețurilor" pină la rata 
înaltă a dobînzilor și racolarea de

cadre de specialiști, de care tine
rele state au atîta nevoie. Dezvol
tarea legăturilor P.C.R. cu parti
dele și organizațiile politice . din 
aceste țări, in general a relațiilor 
dintre România și țările „lumii a 
treia", puternic impulsionate de în
tîlnirile și convorbirile la cel mai 
înalt nivel, de documentele sem
nate cu aceste prilejuri, a răspuns 
și răspunde astfel cerinței de afir
mare a dreptului fiecărui popor de 
a fi deplin stăpîn pe destinele pro
prii și avuțiile naționale, ca o com
ponentă esențială a păcii și progre
sului umanității.

In același spirit, partidul nostru 
și-a manifestat consecvent solida
ritatea cu acele popoare care nu 
și-au dobindit încă neatîrnarea, 
care luptă împotriva dominației 
imperialiste și colonialiste, a apart
heidului și discriminării rasiale, a 
promovat relații de colaborare ac
tivă cu mișcările de eliberare na
țională, militînd cu vigoare pentru 
eliminarea ultimelor „pete negre" 
de pe mapamond, pentru ca toate 
popoarele să se bucure de dreptul 
sacru la libertate și neatîrnare.

încheierea sesiunii 
Seimului R. P. Polone

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — La 
14 decembrie s-a încheiat ședința de 
două zile a Seimului . R.P. Polone, 
transmite agenția P.A.P. Au fost a- 
doptate legi privind pensiile oame
nilor muncii și familiilor lor, asi
gurările sociale, asigurarea locurilor 
de muncă pentru absolvenții școli
lor etc.

O nouă ședință a Seimului a fost 
fixată pentru data de 18 decembrie.

Cu încredere în forța unită a popoarelor

Totodată, pornind de la același 
adevăr fundamental, de la rolul tot 
mai important pe care-1 au în zi
lele noastre masele largi populare, 
de la necesitatea vitală a întăririi 
acțiunii lor unite pentru oprirea 
agravării situației internaționale și 
a cursei nebunești a înarmărilor și 
cheltuielilor militare, pentru re
nunțarea la proiectele de ampla
sare a noilor rachete nucleare, 
in general pentru înlăturarea pri
mejdiei unui război atomic nimici
tor în Europa și în lume, pentru 
afirmarea dreptului suprem al tu
turor oamenilor și popoarelor, 
dreptul la viață, la existență liberă 
și demnă, partidul nostru, ca partid 
de guvernămînt, a acționat pentru 
dezvoltarea relațiilor cu partide 
aflate la conducerea altor țări ale 
lumii, indiferent de orinduirea so
cială, inclusiv țări capitaliste dez
voltate, cu formații și organizații 
politice de cele măi diferite orien
tări și tendințe, liberale, radicale, 
creștine ș.a., de pe întreg globul.

Promovînd o politică de aseme
nea largă deschidere, P.C.R. a fost

în perioada de la Congresul al XII-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a avut 58 de întîlniri cu conducători ai partidelor comuniste și muncito
rești, 29 de întîlniri cu conducători ai partidelor socialiste și social-demo
crate, 50 de întîlniri cu conducători ai partidelor progresiste, democra
tice din țările „lumii a treia", precum și ai mișcărilor de eliberare, 25 de 
întîlniri cu lideri ai altor partide și organizații.

și este animat de convingerea 
nestrămutată că în prezent pacea, 
securitatea, independența și pro
gresul, năzuințe scumpe ale în
tregii umanități, depind, mai mult 
ca oricînd, de mobilizarea forțelor 
celor mai largi ale popoarelor, a 
tuturor curentelor și mișcărilor de
mocratice ale contemporaneității, 
de realizarea unei strînse unități 
între acestea, atît pe planul fiecă
rei țări, cit și pe plan mondial. 
Vasta și intensa activitate desfășu
rată în acest sens de partidul nos
tru, amplificarea legăturilor sale 
internaționale au întărit și mai 
mult stima și prețuirea de care se 
bucură în rîndul forțelor progresis
te de pe toate meridianele.

înfățișîndu-se înaltului său fo
rum, Conferința Națională, cu un 
asemenea bilanț bogat al activității 
sale internaționale, Partidul Comu
nist Român, așa cum a arătat in 
repetate rînduri tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, își manifestă hotărîrea 
fermă de a acționa și în viitor cu 
aceeași neobosită vigoare pentru 
întărirea, în și mai mare măsură, a 
colaborării și solidarității cu parti
dele comuniste și muncitorești, so
cialiste și social-democrate, cu 
partidele de guvernămînt din sta
tele care au pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoare, cu forțele 
democratice progresiste de pretu
tindeni, cu încrederea neclintită că. 
prin eforturile lor unite, stă în pu
terea acestor forțe, stă în puterea 
popoarelor lumii să bareze calea 
înarmării și războiului, să asigure 
destinderea, pacea, independența 
și progresul tuturor națiunilor 
planetei.

Romulus CAPLESCU

R.F.G. .

NOI MASURI ÎMPOTRIVA 
MUNCITORILOR IMIGRANȚI
BONN 14 (Agerpres). — într-o de

clarație făcută la Zirndorf (Bavaria), 
ministrul vest-german de interne, 
Friederich Zimmermann, a arătat că 
va avea loc o înăsprire a politicii gu
vernamentale față de imigranții din 
R.F.G. — relatează agenția France 
Presse. în context, el a relevat că 
în prezent în această țară există 
aproximativ 4,6 milioane de străini, 
număr care, a spus el, va trebui re
dus în viitor. Străinii reprezintă 
circa 7,5 la sută din populația țării, 
în rîndul căreia peste două milioane 
de persoane sint lipsite de locuri de 
muncă — a subliniat ministrul de in
terne, făcind astfel o legătură direc
tă între dificultățile economice și 
politica față de imigranți.

Opinia publică din țara noastră a 
luat cunoștință cu indignare de fap
tul că forțele armate ale regimului 
rasist de la Pretoria au comis, zi
lele acestea, un nou act de agre
siune,. victima incursiunilor lor sa
mavolnice fiind, de data aceasta, mi
cul stat Lesotho. Așa cum se știe, ca
pitala acestui stat, orașul Maseru, a 
fost atacată în ziua de 9 decembrie 
sub pretextul existenței aici a unor 
grupuri de luptători aparținînd Con
gresului Național African (A.N.C.), 
principala organizație politică a 
populației majoritare din R.S.A.

Acest act brutal, soldat cu nu
meroase victime omenești, cu răniți 
și dispăruți succede unor repetate 
incursiuni întreprinse împotriva unor 
state din „prima linie", ca Mozambi- 
cul și Angola, constituie o nouă și 
gravă Încălcare a integrității terito
riale a unui stat independent și su
veran. Se confirmă astfel, încă o 
dată, că Republica Sud-Africană, 
prin politica agresivă pe care o pro
movează, urmărind înăbușirea luptei 
eroice a populației majoritare din 
propria țară impotriva politicii rasis
te și de apartheid, intimidarea ti
nerelor state africane vecine care 
sprijină această luptă, constituie o 
serioasă amenințare la adresa păcii 
in zonă.,

Cum era și firesc, această nouă și 
brutală agresiune a rasiștilor sud- 
africani a provocat o reacție hotărîtă 
atît din partea guvernului statului 
Lesotho, care a cerut convocarea Con
ciliului de Securitate, cit și a Orga
nizației Unității Africane și a nu

meroase state ale lumii. De aseme
nea, Libia a prezentat Adunării Ge
nerale a O.N.U. un proiect de rezo
luție prin care se cere Consiliului de 
Securitate adoptarea de măsuri ime
diate pentru a se evita repetarea 
unor asemenea acte samavolnice.

Alăturîndu-și glasul opiniei publice 
mondiale, poporul român, care a pro
testat cu toată hotărîrea împotriva 
incursiunilor anterioare săvirșite de 
R.S.A. împotriva Mozambicului și 
Angolei, condamnă în modul cel mai 
ferm noua acțiune agresivă a rasiș
tilor sud-africani, cerînd să pună ca
păt uneltirilor și provocărilor la a- 
dresa statului Lesotho, să fie respec
tată independența, suveranitatea și 
integritatea teritorială a tuturor sta
telor africane din „prima linie".

în zilele noastre, cînd se afirmă 
tot mai puternic voința popoarelor 
de a dispune liber de propriile lor 
destine, fără nici un amestec din 
afară, asemenea manifestări ale po
liticii de forță reprezintă o sfidare 
la adresa întregii omeniri. Este con
vingerea fermă a poporului român, 
prieten sincer al popoarelor africa
ne, al tuturor popoarelor angajate pe 
calea dezvoltării de sine stătătoare, 
că nici un fel de act de provocare, 
nici un fel de acțiuni agresive, tero
riste nu vor putea să prelungească 
zilele dominației coloniale și rasiste, 
că nu există forță in stare să întoar
că din drumul lor popoarele care 
și-au cucerit, cu prețul atîtor sacri
ficii, dreptul la existență liberă, in
dependentă.

Nicolae N. LUPU

O noua contribuție importanta a României 
la promovarea cauzei dezarmării

Rezoluțiile inițiate de țara noastră privind consecințele cursei 
înarmărilor și necesitatea reducerii cheltuielilor militare adoptate 

în unanimitate Ia O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres)— Plenara Adunării Generale, u adoptat 

prin consens rezoluțiile inițiate de România in Comitetul pentru probleme 
; politice și de securitate privind leducerea bugetelor militare și consecințele 

economice și sociale ole cursei inarmărilor și cheltuielilor militare.

Consensul realizat în legătură cil 
cele două inițiative ale României 
evidențiază încă o dată caracterul de 
stringentă actualitate și realismul 
concepției și propunerilor țării noas
tre, ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu în problemele dezarmării, 
audiența largă de care acestea se 
bucură pe plan internațional. După 
cum a fost subliniat incă o dată în 
dezbaterile din acest an la O.N.U., 
România,, președintele ei’ militează 
constant pentru înghețarea bugetelor 
militare ale statelor și reducerea lor 
cu 10—15 lă sută pină in 1985, urmînd 
ca fondurile astfel eliberate să fie 
orientate către dezvoltarea economi
că și socială a statelor,, in primul 
rind a țărilor în curs de dezvoltare.

Cele două rezoluții inițiate de țara 
noastră cuprind măsuri concrete, 
dominate de spiritul acțiunii prac
tice pentru atingerea acestor obiec
tivă.' : 1 ■■ ■

Rezoluția privind reducerea buge
telor militare cheamă astfel toate 
statele, în primul rînd statele cel 
mâi puternic înarmate, să dea do
vadă de autoreținere în stabilirea 
cheltuielilor militare pînă la încheie
rea unor acorduri internaționale de 
reducere a bugetelor militare, apel 
care, dacă ar fi urmat, nu ar întîrzia 
să-și facă simțită influența pozitivă........ . j,

asupra sporirii încrederii între state, 
asupra reducerii poverii cheltuielilor 
militare și facilitării eforturilor de 
dezvoltare ale popoarelor.

Rezoluția cere Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare să continue în 
cursul anului 1983 identificarea și 
elaborarea principiilor care să că
lăuzească acțiunea statelor în dome
niul înghețării și reducerii bugetelor 
militare.

Cea de-a doua rezoluție pune în 
valoare utilitatea și importanța ra
portului secretarului general al 
O.N.U. privind consecințele econo
mice și sociale ale cursei inarmărilor 
și cheltuielilor militare, reactualizat 
la inițiativa țării noastre, ca docu
ment de referință în acțiunea amplă 
de informare a statelor și opiniei 
publice mondiale asupra fenomenu
lui inarmărilor. Rezoluția cere secre
tarului general să , reproducă acest 
raport ca publicație a O.N.U. și să-I 
asigure o largă publicitate în cadrul 
campaniei mondiale de dezarmare.

Cele două rezoluții românești, 
atît prin conținutul lor, cit și prin 
acceptarea lor pe baza consensului 
se înscriu alături de alte rezoluții 
adoptate de actuala sesiune Ia pro
punerea altor state ca o contribuție 
de seamă la promovarea cauzei 
dezarmării.

Congresul al XI-lea
al Partidului Comunist din Grecia

ATENA 14 (Agerpres). — La Atena 
au început marți lucrările celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comu
nist din Grecia. Participă aproape 
800 de delegați din întreaga țară, 
precum și numeroase delegații re- 
prezentind partide comuniste și mun
citorești din alte țări și mișcări de 
eliberare națională.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Petre Lupu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. Raportul Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Grecia a fost prezentat 
de tovarășul Harilaos Florakis, se

cretar general al C.C. al PiC.G. Fă
cind o analiză a situației, jncf ra
portorul a arătat că schimbări -țfeale 
de care are nevoie Grecia pr^Japun 
în primul rind ieșirea țării din 
N.A.T.O., ca o condiție pentru rezol
varea celorlalte probleme, cum ar fi 
dezvoltarea antimonopolistă a econo
miei, in interesul poporului, politica 
de democratizare eficientă etc.

Vorbitorul a lansat un apel la ex
tinderea luptei poporului pentru o 
Grecie lipsită de arme nucleare, fără 
baze militare străine, pentru crearea 
unei zone denuclearizate in Balcani, 
pentru o Mediterană a păcii.

Lucrările congresului continuă.

Puternic cutremur în R. A. Yemen
SANAA 14 (Agerpres) — Un pu

ternic cutremur soldat cu numeroa
se victime și importante pagube ma
teriale a fost înregistrat luni la 
prinz in regiunea Dhamar din Re
publica Arabă Yemen, aflată in sud- 
estul țării. Potrivit urnii prim bilanț 
oficial, aproape 600 persoane și-au 
pierdut viața, iar alte 600 au fost 
rănite in urma seismului care a lo
vit o zonă muntoasă. Televiziunea 
din Sanaa, capitala R. A. Yemen, a

anunțat că peste 90 de sate au fost 
distruse. Cel mai puternic lovite au 
fost localitățile Jahran și Ans, unde 
cifra cețor morți este de 335.

Președintele Republicii, Aii Ab
dallah Saleh, a declarat starea de 
urgență. A fost decretat, de aseme
nea, doliu național pe o durată de 
trei zile. In regiunea sinistrată au 
fost trimise unități militare pentru 
a participa la operațiunile de salva
re.

AGENȚIILE DE PRESA 
gw -■pe scurt

reean. Pe lingă aceștia se mai află 
întemnițați mii de alți oameni care, 
îritr-o formă său alta, și-au expri
mat împotrivirea față de metodele 
represive ale regimului dictatorial 
de la Seul.

ÎNTREVEDERI LA BEIJING. La 
Beijing au avut loc, marți, convor
biri intre Zhao Ziyang, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chine
zei și Kenan Evren, președintele 
Republicii Turcia, care se află în- 
tp-o vizită oficială în capitala chi
neză. Părțile — relatează agenția 
China Nouăși-au exprimat do
rința de a extinde și întări rela
țiile comerciale, de cooperare eco
nomică și tehnico-științifică dintre 
China și Turcia.

1 CONGRESUL EXTRAORDINAR 
, AL PARTIDULUI MIȘCAREA DE 

ELIBERARE DIN SAO TOME ȘI
I PRINCIPE (M.E.S.T.P.) l-a reales 
Iih funcția. de președinte al parti

dului pe Manuel Pinto da Costa. 
De asemenea, informează agenția 
Taniug, congresul a ales Comitetul

I Central al M.E.S.T.P., format din
35 de membri. Forumul național

1 al partidului de guvernămînt din 
ISao Tome și Principe a adoptat o 

serie de măsuri programatice vi- 
zînd dezvoltarea economiei națio
nale.

SPRE ALEGERI ANTICIPATE
ÎN R.F.G. Cancelarul federal al R.F. 
Germania, Helmut Kohl, a adresat 
președintelui Bundestagului, Ri
chard Stiicklen, o scrisoare prin 
care solicită Camerei inferioare a 
parlamentului un vot de încredere 
în actualul guvern. Prin aceasta, 
transmite agenția D.PlA., a fost, 
practic, declanșată procedura me
nită să conducă la convocarea de. 
alegeri generale anticipate, prevă
zute pentru 6 martie 1983.

ÎN ÎNCHISORILE DIN COREEA 
DE SUD se află peste 400 de de
ținuți politici — relatează, din Seul, 
agenția japoneză de presă Kyodo, 
citind surse ale așa-numitului „Con
siliu național de securitate" sud-co-

PREȘEDINTELE FRANȚEI, Fran
cois Mitterrand, l-a primit marți 
pe secretarul de stat american, 
George Shultz, aflat in vizită oft-, 
cială la Paris. în legătură cu evo
luția relațiilor dintre cele două țări, 
s-a precizat că nu există diver
gențe profunde între ele. Franța 

' dorind pur și simplu să acționeze 
ca o națiune independentă și suve
rană.

DIN NOU ACCIDENT CU RA
CHETE. în localitatea britanică 
Long Sutton, din comitatul Lin
colnshire, un vehicul militar, trans- 
portînd 10 rachete de aviație, cu 
greutatea totală de 15 tone, 
ciocnit cu un automobil, 
printr-o întimplare fericită 
tul nu a provocat explozia 
telor și victime omenești.

s-a 
Numai 
impac- 
rache-

NORMALIZAREA SITUAȚIEI IN SURINAM. Băncile, școlile, rețeaua 
comercială și de servicii către populație din Surinam și-au reluat acti
vitatea, întreruptă la sfîrșitul săptăminii trecute datorită încercării de 
lovitură de stat organizată de cercurile economice înstărite din țară — 
transmite agenția Prensa Latina. Organizații de masă și obștești surina- 
meze au dat publicității declarații de sprijin față de autoritățile militare 
de la Paramaribo și. au condamnat acțiunile contrarevoluționare organi
zate de elementele de dreapta din țară — precizează agenția.
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