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specialiștii noștri, care și-au

Un glas lucid

popor
Eugen BARBU

Semințe
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tehnologie, Insti- 
prirr.it oferta să

totodată, montarea servomotoarelor la des-
7 a barajului și fac pregătirile necesare

facem., mal 
celor petre- 
Ce știm, ce

de Fier II se 
înalte de exe-

'Tot aici montorii au încheiat lucrările dea productivității muncii. De bună ăeamă, 
acestor sarcini de excepțională insemnătate 
etapă de dezvoltare intensivă a economiei 

impune, așa cum arăta tovarășul Nicolae 
la recenta plenară, așa cum se desprinde cu

pe 11 luni <
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0 importantă direcție de acțiune pentru reducerea consumurilor

ȘS INDEPENDENȚĂ NAȚIONALA, 
PENTRU FĂURIREA SI ÎNFLORIREA

O epocă eroică
dintr-o istorie eroică

„Uniți, vom fi 
mereu învingători
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PE ȘANTIERUL HIDROCENTRALEI

Industria 
județului Prahova

Colectivele unităților indus
triale din județul Prahova ra
portează un nou și important 
succes : îndeplinirea înainte de 
termen a planului producției- 
marfă pe 11 luni. Se vor reali
za suplimentar, pină Ia finele 
lunii noiembrie. 51 000 tone căr
bune net. aproape 600 de tone 
utilaj minier. 826 tone otel brut, 
peste 200 000 tone produse , pe
troliere. 2 335 tone benzen, 
20 600 tone gaze lichefiate. 1 430 
metri cubi cherestea. 13 200 an
velope ATA, pompe de injec
ție. geam tras, țesături si alte 
produse a căror valoare se ri
dică la L6 miliarde de lei. A- 
proape întregul spor de produc
ție a fost obținut pe seama 
creșterii productivității muncii, 
înregistrîndu-se la acest indi
cator un plus de 7 613 lei pe 
om al muncii. Cele mai bune 
rezultate le-au înscris ne pa
noul întrecerii colectivele de 
muncă de la mina ^ilipeștii de 
Pădure. întreprinderea de an
velope „Victoria" din Florești, 
de la combinatele petrochimice 
Brazi și Teleajen. rafinăria 
Ploiești, întreprinderea „1 Mai" 
ș.a. (Constantin Căpraru, cores
pondentul „Scînteii").

39 unități economice 
din județul Teleorman

Oamenii muncii din 39 uni
tăți economice din județul Te
leorman au îndeplinit planul la 
productia-marfă industrială pe 
11 luni din acest an. Pînă la 
finele lunii noiembrie, colecti
vele unităților respective, intre 
care se numără cele de la în
treprinderea mecanică Islaz si 
întreprinderea de aparataje și 
accesorii din Alexandria. între
prinderea de țevi sudate Zim- 
nicea și întreprinderea mece-m- 
că de material rulant Roșiori 
de Vede, vor realiza și livra 
suplimentar economici națio
nale produse in valoare , de 
peste 192 milioane Iei. (Stan 
Ștefan, corespondentul „Scin- 
teii“). *

25 de unități 
economice 

din județul Buzău
în cronica întrecerii socialiste 

pentru realizarea si depășirea 
sarcinilor de plan pe 1983. co
lectivele de oameni ai muncii 
din 25 de unități economice din 
județul Buzău înscriu un suc
ces de prestigiu : indeplinirea 
înainte de termen a prevede
rilor la productia-marfă indus
trială pe 11 luni din acest an. 
Cu realizări deosebite se deta
șează colectivele de la între
prinderea de timplărie me
talică. întreprinderea de mate
riale de construcții. Schela 
Berea. întreprinderea de in și 
cînepă. întreprinderea de trico
taje Nehoiu. Grupul de șantie
re pentru construcții industria
le si altele, care vor realiza su- 
plimentar o producție-marfă 
industrială in valoare de circa 
240 milioane lei. (Stelian Chiper, 
corespondentul „Seinteii").-

HARGHITA: Econo
mii de materii prime 
și resurse energetice

De la începutul anului și pină 
în prezent, prin gospodărirea 
rațională a materiilor prime și' 
materialelor si diminuarea con
sumurilor de combustibil și 
energie electrică, oamenii mun
cii din industria județului Har
ghita au redus costurile de pro
ducție cu aproape 120 milioane 
lei. S-au economisit 467 tone 
metal. 7 900 tone combustibil 
convențional. 1,2 milioane mc 
gaze naturale, 1 204 000 kWh 
energie electrică.

Cele mai bune Tezultate au 
fost înregistrate de colectivele 
de la întreprinderea de fier 
Vlăhița, întreprinderea de pro
ducție industrială pentru con
strucții căi ferate Miercurea- 
Ciuc, întreprinderea mecanică 
Gheorghieni, întreprinderea mi
nieră Bălan, întreprinderea de 
matrițe și piese din fontă O- 
dorheiu Secuiesc ș.a. (I- D. 
Kiss, corespondentul „Scînteii").

ORĂȘTIE : O nouă 
capacitate 

de producție
La Hunedoara a fost finali

zată înainte de termen cu 20 de 
zile o' nouă secție de producție 
a întreprinderii „Vidra" din O- 
răștie. Noul obiectiv economic, 
o adevărată fabrică modernă, in 
care lucrează soții și fiice ale 
siderurgiștilor și minerilor hu- 
nedoreni, este dotată în întregi
me cu mașini de concepție și 
construcție românească. Odată 
cu intrarea in producție a noii 
secții, se vor pune in valoare in 
întregime materialele recupera
bile și refolosibile ce rezultă 
din producția întreprinderii „Vi
dra" din Orăștie. (Sabin Cerbu, 
corespondentul „Scînteii").

A TEHNOLOGIILOR MODERNE
La recenta plenară a C.C., al P.C.R. s-a subliniat cu 

pregnanță cerința majoră de a se acționa cu toate .forțele 
și pe toate căile pentru reducerea substanțială a consu
murilor materiale și energetice, îmbunătățirea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, pentru creșterea mai 
accentuată 
înfăptuirea 
în actuala 
naționale 
Ceaușescu 
claritate din programele adoptate cu acest prilej, mă
suri ferme, pe toate planurile, pentru promovarea pro
gresului tehnic, pentru ridicarea pregătirii profesionale 
a tuturor lucrătorilor, pentru organizarea superioară a 
producției și a muncii, pentru întărirea ordinii, disci
plinei și răspunderii in toate domeniile de activitate.

în acest amplu proces, un rol deosebit revine apli
cării de tehnologii moderne de fabricație, cu înalt ran
dament și o eficiență economică superioară in producție, 
în acest scop, după cum se știe, conducerea partidului a 
cerut în repetate rînduri specialiștilor din institutele de 
cercetare și inginerie tehnologică, din unitățile productive 
și din învățămîntul superior să nu precupețească nici 
un efort pentru conceperea și introducerea in producție 
a unor tehnologii moderne, la nivelul celor mai bune 
realizări pe plan mondial, pentru perfecționarea continuă 
a acestora, astfel ineît economia românească să țină 
permanent pasul cu cele mai noi cuceriri ale revoluției 
tehnico-științifice contemporane. Practica demonstrează 
că acest lucru este pe deplin posibil, că intr-o serie de 
unități economice se aplică numeroase tehnologii, elabo
rate de cercetătorii și

probat înalta lor eficiență în procesul de producție.
O asemenea tehnologie, care și-a dovedit pe deplin 

avantajele pe planul reducerii consumurilor energetice 
și de materii prime, al creșterii productivității muncii, 
este aceea de turnare în forme vidate. Elaborată pe 
baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu; de către 
cadre didactice de la Institutul politehnic din București, 
unde s-au turnat pentru prima dată in țară piese fără 
amestec de formare, această tehnologie a fost aplicată 
apoi la întreprinderea „Vulcan" din Capitală, unde la 
sfîrșitul anului 1980 a fost pușă în funcțiune o instalație 
industrială de turnare in forme vidate, care produce în 
prezent în regim de serie mare.

La timpul respectiv, ziarul „Scinteia" a scris despre 
această realizare tehnică deosebit de importantă. De 
această dată, am invitat cadre didactice din învățămîntul 
superior, specialiști și muncitori din întreprinderile 
care au contribuit la experimentarea și aplicarea teh
nologiei de turnare în forme vidate, să-și împărtășească 
experiența și să formuleze unele observații cu privire 
la posibilitățile de extindere a acestui nou procedeu ps 
plan național. La dezbatere au luat parte : prof. dr. ing. 
Constantin Bilă, prorector- al Institutului Politehnic 
București ; prof. dr. ing. Voicu Brabiev prodecan al 
Facultății de metalurgie ; prof. dr. ing. Laurenție So
fronie, șeful catedrei de turnătorie-forjă ; Dumitru Dra
ga, membru în biroul comitetului de partid, ing. Vasile 
Constantin, șef secție, Ion Drăgan, maistru, Vasile Sabie 
și Ion Alexe, muncitori 
„Vulcan" ; ing. Ion 
August", ing. Radu 
mănătoarea".

toți de la întreprinderea
Șerbănescu, de la întreprinderea „23 
Tomescu de

Pe șantierul hidrocentralei Porțile 
Înregistrează in aceste zile ritmuri 
cuție la toate punctele de lucru. La barajul românesc, 
care se apropie de cotele finale, constructorii au 
pus în operă pină acum peste 180 000 metri cubi de 
betoane.
montare și sudare a celor 7 stavile-segment. Ei 
grăbesc, 
chiderea
pentru executarea acestei lucrări la deschiderile 5 și 
6. Atingindu-se in cursul acestui an cel mai înalt 
ritm zilnic de betonare la toate fazele de lucru, la 
ecluza românească s-au turnat de la începerea lucră
rilor și pină acum peste 300 000 metri cubi de be
toane. Cele două capete ale ecluzei au fost predate 
la montaj și, peste puțin timp, se vor putea face 
primele probe cu apă. S-au montat și cele patru porți 
ale ecluzei. In centrala electrică se execută centrajul 
părților rotitoare ale primei turbine. In stadiu avan
sat se află lucrările la turbinele II și III. De la 
începutul lucrărilor și pînă in prezent constructorii 
au executat peste 3 milioane metri cubi excavații și 
au pus in operă — la baraj, ecluză și centrală — 
peste un milion metri cubi de betoane, din care 
530 000 metri cubi numai in perioada oare a trecut 
din acest an. La rindul lor, montorii au montat 
aproape 20 000 tone de echipamente hidroenergetice. 
(Virgiliu Tătarul.

/•

Red. : Propunem sd 
întîi, un scurt bilanț al 
cute in ultimii doi ani. 
interesează economia națională, ce se 
poate face in sprijinul extinderii pro
cedeului de turnare in forme vidate?

Prof. dr. ing. Constantin Bilă : Să 
le luăm în ordinea enunțată. Știm 
foarte multe. Stăpînim Ia perfecție 
tehnica vidării ; avem tehnologia, 
instalația. Etapa stringerii stocului 
de date esențiale a trecut. Institu
tul politehnic, pe planul cercetării, 
■șl întreprinderea „Vuieăn", pe cel'ăl 
practicii industriale, dețin toate da
tele necesare. Amintim in treacăt 
faptul că, in perioada cînd expe-

rimentam această 
tutui politehnic a 
achiziționeze o instalație similar^ din 
Japonia. Am preferat să punem la 
punct, cu toate riscurile și eforturile, 
propria noastră instalație. Pârtiei- - 
păm astăzi, prin intermediul ziarului 
,.Scinteia“, la această dezbatere toc
mai pentru că avem ceva valoros de 
arătat, de lămurit și de extins. 
Timpul ne-a confirmat : stadiul la 
care a ajuns întreprinderea „Vulcan" 
este mult avansat față de ce ne-a 
bferît" firma japoneză in urma cu 
patru ani.

Red. : Să vedem acum ce avan
taje prezintă așa-numitul proce-

de calitate superioară 
- pentru toate culturile!
Răspunderi ale organelor și unităților agricole 
pentru realizarea integrală și în cele mai 
bune condiții a Programului de producere 
a semințelor și materialului săditor în perioada 

1984-1985
In ședința din 1 noiembrie, Comitetul Politie Executiv al C.C. al 

P.C.R. a examinat și aprobat Programul de producere a semințelor și 
materialului săditor in România in perioada 1984-1985, program ela
borat pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. In legătură 
cu principiile care au stat la baza intocmirii programului, cu modul 
de organizare a producerii de semințe și material săditor, de valori
ficare și control al calității acestora, am avut o convorbire cu tova
rășul prof. dr. Tlberiu MUREȘAN, președintele Academiei de științe 
agricole și silvice.

— în ce măsură sămînta și mate
rialul săditor din soiuri și hibrizi o- 
mologați de mare randament asigură 
sporuri de producție la culturile agri
cole ?

— Este cunoscut faptul că semin
țele din soiuri și hibrizi cu însușiri 
biologice ridicate asigură mari spo
ruri de producție. în ultimii 2—3 ani 
au fost omologate soiuri foarte valo
roase de griu de toamnă, al căror 
potențial productiv este de 6 000— 
8 000 kg la hectar și care asigură spo
ruri de producție 
fată de soiurile pe 
în cultură. Noile 
29“. „Lovrin 32", 

. „Transilvania" au
suprafață de peste 900 000 hectare, 
contribuind astfel la creșterea" pro
ducției de griu cu circa 300 000 tond. 
La orzul de toamnă, soiul nou „Pro
ductiv". care va fi cultivat in 1985 pe 
o suprafață de 250 000 hectare, asigu
ră. in medie, un spor de 8 la sută 
fată de soiul „Miraj". Hibrizii de po
rumb „Fundulea 380". „Fundulea 420“ 
și „Șimnic 409“, omologați în. ultimii 
doi ani. asigură sporuri de producție 
de 15—20 la sută, avind un potențial 
de producție de 15 000—18 000 kg la 

■ hectar. In 1984. acești hibrizi vor fi 
cultivați pe o suprafață de 500 000 
hectare. De asemenea, au fost omolo
gați patru noi hibrizi de floarea-soa- 
relui — ..Felix", „Fundulea 206". „Se
lect" si „Super" — care, pe lingă un 
conținut superior de ulei și rezisten
tă mai bună la unele boli, asigură 
sporuri de producție de 10—15 la sută 
fată de hibrizii existent! în cultură. 
Se preconizează ca in anul 1985 acești 
hibrizi noi să ocupe o suprafață de 
peste 100 000 hectare. Rezultate 
asemănătoare au fost obținute si Ia 
alte culturi — leguminoase alimen
tare. legume, pomi fructiferi si vită 
de vie. Important este ca noile soiuri 
si hibrizi, precum și altele care s-au 
dovedit valoroase să fie înmulțite în 
mod organizat, pentru ca unitățile a- 
gricole să dispună de cantități îndes
tulătoare de semințe si de cea mai 
bună calitate. De fapt, aceasta se ur-

de 10—20 la sută 
care le înlocuiesc 
soiuri „Fundulea 
„Lovrin 34“ si 

fost extinse pe o

mărește prin Programul de producere 
a semințelor și a materialului sădi
tor în perioada 1984—1985, elaborat cu 
contribuția esențială a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. program care 
vine în sprijinul rezolvării uneia din 
problemele-cheie legate de sporirea 
randamentului la hectar la toate cul
turile, sarcină subliniată cu 
nantă și la recenta plenară a 
P.C.R.

— Ce principii stau la baza

preg-
C.C. al

organi
zării și producerii necesarului de să- 
mintă si material săditor. inclusiv 
pentru culturile duble, astfel incit să 
existe garanția realizării producțiilor 
prevăzute, atit cantitativ, cit si cali
tativ ?

— Din cercetările efectuate în tara 
noastră si în alte țări, precum și din 
rezultatele obținute in unitățile de 
producție, s-a desprins că în proce
sul de înmulțire a. semințelor care 
durează 5—6 ani. incepind de la ale
gerea elitelor pină la sămînta folosi- 

■ tă la insămintărea culturilor de con
sum, intepyin o serie de factori care 
deteriorează calitatea semințelor res
pective. Astfel, in cazul speciilor au- 
'togame se constată o ușoară dimi
nuare a valorii biologice si a. capaci
tății de producție, care aste nesemni
ficativă pînă la înmulțirea intii. Dar 
la înmulțirile mai îndepărtate pro
ducția se reduce cu 5 la sută. Prin 
uimare. numai la cerealele păioase, 
care ocupă o suprafață de peste trei 
milioane hectare, prin insămintarea 
cu sămîntă elită sau din înmulțirea 
întîi. în locul celei din înmulțirea a 
doua, se realizează un spor de pro
ducție de peste 500 000 tone anual. în 
cazul speciilor alogame. cum este po
rumbul. diminuarea capacității de 
producție de la generația întîi la 
generația a doua este mult mai mare, 
In medie de 10—15 la sută. Avind

Convorbire realizată de 
Ioan HERTEG

(Continuare in pag. a V-a)

deu „V“, in 
deele clasice 
la datele pe care le cunoaștem ?

Constantin Bilă : Răspunsul meu 
este scurt Avantajele sînt consi
derabile.

Ing. Vasile Constantin: Cred că 
răspundem mai bine la aceste între
bări pornind strict de la experiența 
uzinei noastre, pentru că avem cel 
mai aspru și mai convingător „con
tabil" : producția. Menționez insă că 
datele, șint provizorii, minime, țin de 
o fază perfectibilă a procedeului. 
Iată, în circa 14 luni s-a amortizat 
investiția. Față de formarea și tur
narea după metode clasice, prin pro
cedeul „V" productivitatea muncii se 
dublează, consumul de energie elec
trică scade cu 70 la sută, cel de gaze 
naturale cu 90 la sută, de lianți cu 
95 la sută, de amestec de formare cu 
98 la sută. Totul calculat la tona de 
piese turnate bune, de calitate.

Red. : Să reținem că sectoarele 
calde și, in special, turnătoriile sînt 
mari consumatoare de gaze naturale.

1---- ...i consumului
însemna practic eco- 
cantități imense de

comparație cu proce- 
de turnare, pornind de

In acest cnz, reducerea 
cu 90 la sută ar 
nomisirea unor 
gaze naturale.

Prof. dr. ing. . . ____ ________
Numai acest fapt este un argument 
economic redutabil. Avem datoria să 
ne întrebăm cu toată seriozitatea ce 
viitor asigurăm acestei tehnologii. 
Dar dacă adăugăm că avantajele con-
(Continuare în pag. a Il-a)

glasul

pămîntul are puterea
PE CARE 1-0 DĂ
Am cunoscut,. în vestul 

țării, in județul Timiș, un 
om care și-a 
crez — de om și de ' co
munist — din a nu învi
novăți niciodată pămîntul 
pentru producțiile pe care 
le dă. Un om care crede, 
și e în stare să demon
streze oricui, că nu există 
pămînt fără potențial. 
Sau, cum spune el, „nu 
există pămint fără viață", 
îl cheamă Arcadie Giur
gev și întreaga lui viață 
se contopește, de 23 de 
ani. cu cea a cooperativei 
agricole de producție din 
satul Diniaș. Mai exact 
cu lupta pe care o dă, ca 
un soldat aflat mereu in 
primele tranșee, pentru a 
transforma — cum se ex
primă atît de frumos — 
„pustiul umed într-o 
mare de aur". Cei care nu 
cunosc povestea „pustiu
lui umed" pot să creadă, 
asculți ndu-1 vorbind, că-i . 
plac vorbele ’ frumoase, 
înainte însă de a-1 aseul-' 
ta p.e acest om. pentru 
care transformarea pă- 
minturilor neproductive 
în pămînturi fertile este 
obsesia vieții, să vedem 
mai intii cine este el șl 
cum a ajuns să aibă un 
asemenea obiectiv.

...Primăvara anului 
1960. Cîmpurile coopera
tivei agricole de produc
ție Diniaș sint din nou 
acoperite de apă. Chiar și 
în curțile caselor — așa 
cum se vede dintr-un 
film proiectat pe bază de 
fotografii — apele urcau 
pînă în prispă. După 10 
ani de la constituire, coo
perativa din Diniaș în
cepea campania agricolă 
cu o singură' speranță. 
Noul președinte, om la„27 
de ani, cunoscut pînă 
atunci ca primul tracto-

făcut un
rist al. cooperativei și se
cretar al comitetului 
U.T.C., spusese în adu
narea de alegere : „Dacă 
vom fi uniți, dacă vom 
pune toți umărul, dacă 
vom munci zi și noapte, 
-Insula chinurilor» — 
cum spunem noi din moși 
și strămoși pământurilor 
din Diniaș — va deveni o 
insulă a bogăției". Ce 
planuri avea noul pre
ședinte, oamenii n-au

aflat mai mult 
primăvară. Dar au pornit 
la muncă cu speranța că 
într-o bună zi e posibil să 
scape de mlaștini și de 
ape și vor putea obține și 
ei producții bune.

Ce a urmat în acea pri
măvară, în celelalte pri
măveri. în anii următori ? 
Două bătălii. Una văzută 
— aceea in care, în fie
care an, oamenii încer
cau, cu posibilitățile de 
atunci, să limiteze pro
porția apelor, care se 
prăvăleau mereu peste 
pămînturi, să redea mlaș
tinile agriculturii. Alta 
nevăzută — „nopțile albe" 
ale președintelui, 
și-a dat seama că 
pentru înlăturarea 
giei naturii nu se
ciștiga decit cu ajutorul 
științei.

Și-au urmat zece ani de 
studii. De la prima clasă

care 
lupta 
vitre- 
poate

OMUL
de liceu pînă la susține
rea examenului de stat ca 
inginer agronom. Cineva 
ar putea spune : „Așa-i 
normal. Astăzi toată lu
mea învață". Da. așa este. 
Numai că în 
timpul celor 10 ani, pre
ședintele 
timpul, 
afară 
examene, 
singură zi 
odihnă.

Lucrările 
mlaștinilor 
de la an la an. La început 
mai greu, cu 10—15 hec
tare, apoi cu 50—100 hec
tare. Apoi... Pe tractor, 
pe buldozer, pe orice uti
laj — primul era chiar 
președintele.

în cei peste 15 ani de 
cînd a început bătălia 
pentru asanarea „pustiu
lui umed", care a necesi
tat săparea a peste 250 de 
canale de desecare, exca- 
varea a peste 750 000 mc 
de pămînt și mutarea lor 
dintr-un loc în altul, pen
tru a acoperi golurile de 
unde se retrăgeau apele, ' 
oamenii Diniașului — 
ajutați de multe ori șl de 
către vecinii din alte sate 
— n-au spus niciodată 
,jiu putem" sau 
avem 
de la Giurgev, 
Ialți comuniști 
de aspră ar fi 
natura, omul 
puternic. De pe 3 000 de 
hectare apele, papura, 
stufărișul și toate sura
tele lor au dispărut. Bă
tălia se va Încheia defi
nitiv în următorii 2—3

tot răs-
părăsit 

cerut, in
n-a 

Nu a
de perioadele de

onici măcar 
concediu de

de asanare a 
au progresat

putem" sau „nu 
timp". Au învățat 

de la cei- 
că, oricît 
lupta cu 

este mai

Constantin 
PRIESCU

(Continuare 
în pag. a IV-a)

A

De aici, din România, 
pentru a nu știu cita oară, 
s-a ridicat un glas 
lucid, răspicat, al șefului 
statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cerind 
fără patetism, dar ferm 
să se facă ceea ce se mai 
poate face in aceste zile 
de scadentă nucleară : 
opriți rachetele, îngropa- 
ți-le undeva, demontați-le, 
ele nu sînt niște săgeți 
din filmele cu Tarzan; sint 
mijloacele cu care o ci
vilizație, veche de mii de 
ani, va dispărea în neant! 
E glasul întregului nostru 
popor, care cere, alături 
de alte popoare, marilor 
puteri nucleare să își în
tindă mina și să lase am
bițiile de-o parte. E loc 
pentru toți pe această 
minge de pămînt scăldată 
de riuri și mări! El, acest 
Pămînt, ne poate hrăni pe 
toți încă mulți ani ! Nu 
în incendiul atomic vom 
fi fericiți, ci cu respectul 
reciproc față de niște se
meni, uniți în comunități, 
mai mici sau mai mari, 
formate din oameni care 
pot găsi în cele din urmă 
un limbaj unic, cel al 
Păcii. /

...Cehov scria undeva că 
dacă intr-o piesă apare o 
pușcă atirnată pe un pe
rete in actul intii, cu si
guranță că se va trage cu 
ea în ultima scenă ! A- 
ceastă metaforă teatrală 
îmi stăruie in minte de cite 
ori aud la radio dindu-se 
știri despre instalarea de 
noi rachete in diferite 
puncte ale globului. Iată, 
îmi spun că ceea ce părea 
numai o primejdie poten
țială, adică posibilitatea 
unui război atomic, devi
ne cu fiecare zi care trece 
o rece, deliberată realita
te. Informații prizărite 
prin pagini obscure din 
gazete străine mă neliniș
tesc și mai mult. Elveția 
pare asigurată in ce pri
vește adăposturile atomi
ce. Populația acestei țări, 
s-a calculat cu exactitate, 
va încăpea în bunkerele 
construite sub pămint. Ce 
nu s-a calculat este : ce 
vor face cei de acolo ? 
Dacă se vor mânca în cele 
din urmă unii pe alții și 
mai ales ce vor găsi la 
suprafață după o primă 
șarjă nucleară. Alte lu
cruri care mă pun pe gîn- 
duri sint chiar reclamele 
unor constructori care a- 
sigură adăposturi antiato- 
mice, dotate cu cele 
mai năstrușnice como
dități ; cămări in care 
încap mari cantități de 
alimente și apă, ba chiar 
sînt împodobite cu false 
peisaje, care ar da celor 
virîți de vii in mormin
tele lor de beton senzația 
că mai văd ceva din fru- 

^fusețea Pămintului. Nu e

vorba de nici un. cinism, 
e mai degrabă vorba de 
o bine orchestrată propa
gandă a 
moarte, 
decesul 
nul, dar . 
moartea 
unică și 
tru că bomba nu alege ; 
ea distruge tot și pe toți, 
și, dacă nu reușește asta, 
lasă in urmă îngrozitoare 
consecințe ce nu pot fi 
evitate. S-a spus, și nu o 
dată, că războiul atomic 
nu va cunoaște învinși și 
învingători, nici 
supraviețuitori 
toate 
oarbă, 
mereu 
cursei 
înainte de toate, înseam
nă bani aruncați pentru 
a produce cadavre. Opera 
morții este subvenționată 
de politicieni ce se laudă 
că in felul acesta, adică 
adunind și stocind arme 
de distrugere in masă, 
opresc in fapt războiul. 
Frica a ajuns valuta for
te a timpurilor noastre și 
tot vorbindu-se atit des
pre primejdiile viitoare 
aproape că am și încetat 
să ne mai temem, lucru 
care mi se pare cel mai 
periculos. In jurul nostru 
mișună rachetele, nu se 
mai plantează copaci, se 
plantează gigantice ma
șinării care poartă 
virful 
Cifre 
filme de anticipație, 
să nu mai vorbesc des
pre romanele științifico- 
fantastice, au atras 
mai atrag atenția 
ce uită' că nu vor 
teni Pămîntul, că 
nu vor opri funebra înain
tare a morții atomice 
spre bogatul, frumosul și 
darnicul nostru glob pă- 
mîntesc, vom dispărea cu 
toții. Lanțuri de oameni 
încearcă să amine mă
car instalarea teribilelor 
arme, pe cînd, cu pre
cizia unor roboți, ge
neralii și viitorii furni
zori de schelete calci
nate pe scară mare își 
duc mai departe sinistra . 
lor îndeletnicire.

Opriți-i pe cei ce vor 
să smulgă din panoplia 
actului întîi arma 
va trage focul 
înaintea ultimei 
tine... Acesta este 
profund al îndemnului 
lucid, răspicat, bărbătesc, 
pornit de aci, din Româ
nia. E Ioc pentru toți 
pe această minge de pă
mânt, scăldată de riuri și 
mări. A o apăra, a apăra 
viața este suprema înda
torire a celor patru 
miliarde și jumătate de 
ființe omenești care o 
populează.

negustorilor de 
care calculează 
altora cu topta- 
îl uită pe al lor ; 

nucleară fiind 
indivizibilă, pen-

măcar 
și, cu 

acestea, o politică 
lacomă duce la 
alte escaladări ale 
înarmărilor, care,

în 
lor holocaustul. 
. înspăimântătoare, 

ca

celor 
moș- 
dacă

care 
final, 

con
sensul

t

1

prirr.it
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în spiritul sarcinilor și exigențelor subliniate la plenara C.C. al P.C.R.
La export - produse care 

onorează faima întreprinderii 
dar este necesar și sprijinul unor întreprinderi de specialitate

Adunarea generală a oamenilor 
muncii de la întreprinderea „Unio" 
din Satu Mare a dezbătut în mod 
exigent, cu răspundere principalele 
probleme de care depinde îndeplini
rea sarcinilor de plan pe anul viitor 
și a stabilit tin program de acțiuni 
practice în acest sens. în legătură 
cu concluziile desprinse din adunarea 
generală, cu modul în care înțelege 
colectivul de aici să acționeze pen
tru realizarea sarcinilor cuprin
se în cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., am avut o convorbire cu 
Gavril Costea, președintele consiliu
lui oamenilor muncii din întreprin
dere. (

— Care au fost principalele sarcini 
șl probleme dezbătute de recenta 
adunare generală a oamenilor mun
cii din întreprindere ?

— Știind că o condiție hotărîtoare 
a pregătirii producției anului viitor 
o constituie realizarea integrală a 
planului pe anul în curs, dezbaterile 
au pus in evidență depășirile im
portante obținute la fabricarea anu
mitor tipuri de utilaje miniere și 
energetice, dar și unele rămîneri în 
urmă în îndeplinirea sarcinilor la 
export. Așadar, în prtm-planul aten
ției s-au aflat căile și modalitățile 
de a recupera restanțele și realiza 
integral sarcinile la export pe acest 
an și, firește, crearea tuturor condi
țiilor pentru realizarea exportului pe 
1984. Consider necesar să relev, în 
acest eontext, că din cuvintele mul
tor vorbitori, printre eare Pecs Fran- 
eisc, șeful biroului de export, Mihal 
Pop, maistru la atelierul forjă, Va- 
sile Filip, director comercial al în
treprinderii, Vasile Hoțea, inginer- 
șef el fabricii de excavatoare și uti
laj tehnologic, Gavril Schlachter, 
șef de echipă la turnătorie, s-a des
prins dar ideea-angajament că stă 
in primul rînd în puterea colectivu
lui de a se mobiliza pentru a realiza 
in.egral planul la export și de a de
vansa în luna decembrie fabricația

Produse peste 
plan, cu cheltuieli 

mai reduse
Oamenii muncii din unitățile In

dustriale ale sectorului 4 din Capi
tală raportează realizarea și depăși
rea angajamentelor anuale la pro
ducția netă — valoarea suplimen
tară a producției nou create depă
șind 750 milioane lei. Eforturile lor 
S-au concretizat în fabricarea de 
produse eu parametri tehnico-func- 
ționali superiori, competitive pe 
piața externă, realizate cu consu
muri reduse de materii prime, ma
teriale, energie și combustibili. De
altfel, indicele de înnoire și moder
nizare a produselor a fost, în peri
oada care s-a scurs din acest an, 
de 49,9 la sută, iar cheltuielile ma
teriale la 1 000 lei producție marfă 
au fost reduse cu 20 de lei.

Ca urmare, au fost puse supli
mentar la dispoziția economiei na
ționale mașini-unelte de prelucrat 
prin așchiere evaluate la circa 4 
milioane lei, motoare Diesel și elec
trice însumînd peste 8 000 CP și 
2 200 kW, produse ale industriei de 
mecanică fină în valoare de 8 mili
oane lei, utilaje pentru metalurgie 
și prefabricate din beton armat, 
țesături și încălțăminte, anvelope. 
Și încă un fapt deosebit : întregul 
spor de producție a fost obținut pe 
seama ereșterii productivității mun
cii cu peste 8 900 lei pe fiecare 
lucrător.

(Agerpres)

PROMOVAREA LARGA A TEHNOLOGIILOR MODERNE
(Urmare din pag. I) 
tinuă pe tot fluxul productiv, pînă la 
montajul pieselor turnate : că pre
cizia de turnare este similară cu 
cea obținută la turnarea în forme- 
coji șl se apropie de aceea realizată 
la turnarea în modele ușor fuzibile ;

- că se reduce cu 50 la sută volumul 
de manoperă și de energie electrică 
In fazele de prelucrare — înțelegem 
mai bine cum sînt slujite interesele 
majore ale economiei naționale prin 
extinderea acestei tehnologii va
loroase. Să mai reținem că. în țara 
noastră, aa și în alte țări, resursele 

: de amestec de formare și nisip sînt 
limitate. în medie, se consumă 
1,5—2 tone nisip nou pe tona de pie
se turnate. Este vorba deci de eco
nomii de milioane de lei.

I Prof. dr. ing. Voicu Brabie: Concu- 
j rența pe plan internațional pentru 

livrarea instalației „V" se Întețește 
tot mal mult. Criza de energie, de 
materiale, productivitatea, calitatea 

; pieselor turnate, reducerea rebuturi
lor o propulsează In prim-planul 
atenției. întreprinderea „Vulcan", 
aflată in avangarda promovării nou
lui în sectoarele calde, a demonstrat 

l Industrial avantajele procedeului, 
i Este ihomentul să acționăm 1

Red. : Mai lint ți alte întreprinderi
■ eare an experimentat noua tehnolo

gie. tntr-un stadiu mai avansat, adi
că In acela al producției de serie 
mare pe mai multe modele, se află 
Insă colectivul de la „Vulcan".

; Voicu Brabie : Cred că nu-i rău 
că s-a experimentat și in alte Între
prinderi și se fac și acolo încercări 
de implementare. în acest fel, expe
riența de la „Vulcan" poate fi su
pusă mai ușor unei acțiuni energice 
de extindere pe plan național. S-a 
spus, știm multe. Următoarea fază 
ar fi să știm ce să facem cu ceea ce 
știm 1

Red. : înainte de a vedea „ce pu
tem face cu ceea ce știm", e bine să 
precizăm la cit la sută din producția 
de piese poate fi extins procedeul 
„V" intr-o turnătorie 7 Avem in ve
dere stadiul ei actual de perfec
ționare.

Vasile Constantin : Apreciez că la 
„Vulcan" circa 20 la sută din totalul 

I pieselor pot fi turnate -în forme vi- 
I date. Repet însă i procedeul este încă 

unei părți din comenzile anului vii
tor. S-a subliniat însă că eforturile 
noastre trebuie sprijinite mai sub
stanțial și operativ de centrala in
dustrială de resort și de întreprin
derile de comerț exterior „Industrial- 
export-import“, „Uzinexportimport" 
și „GEOMIN" pentru asigurarea 
contractelor de export. în acest ca
dru s-a propus ca, în vederea apro
vizionării tehnico-materiale cores
punzătoare pentru producția de ex-

Cîteva concluzii des
prinse din adunarea 
generală a oamenilor 
muncii de la între
prinderea „Unio“ din 

Satu Mare

port, să facem tunoscute, în mod 
distinct și din vreme întreprinderi
lor cu care cooperăm, comenzile cu 
destinație la export, pentru ca ele 
să-și onoreze cu prioritate aceste 
contracte.

— Ce loc l-au ocupat în dezbateri 
problemele înnoirii, modernizării și 
ridicării calității producției 1

— Un rol deosebit în acțiunea de 
îmbunătățire a calității, de înnoire 
și modernizare a producției îl are 
activitatea de concepție. în acest 
sens, în adunarea noastră generală 
au fost supuse criticii unele neajun
suri proprii, dar s-au adus în discu
ție și anumite deficiențe din docu
mentația tehnologică și constructivă 
pe care, din păcate, unitățile de 
proiectare — C.C.S.I.T.U.M. Satu 
Mare și I.C.P.I.L.A. București — nu 
le soluționează totdeauna cu promp
titudine. Este evident că. așa cum 
sublinia secretarul general al parti

Aspect de la întreprinderea de mașini grele - unitate de prestigiu din sectorul 4 ai Capitalei Foto s Agerpres

departe de a-și fi arătat toate virtu
țile. Afirm de pe acum, în cunoștin
ță de eauză, că se pretează la meca
nizare, automatizare, robotizare, cu 
etanșeitate perfectă față de noxe. în
treprinderea „Vulcan" nu trebuie 
luată ca etalon, ci ca bază. Cei care 
vor adopta tehnologia pot evita gre
șelile, ocolurile, cheltuielile noastre.

Vasile Sabie : Cît despre condițiile 
de muncă in spațiul unde se aplică 
noul procedeu, nimic nu poate vorbi 
mal bine decît faptul că eu am tre
cut la linia „V" cu recomandare me
dicală. Am ieșit din spital și ml s-a 
propus un nou loc de muncă, fără 
efort fizic. Auzisem de „V". Mă in
teresa. Am venit și am rămas. Siste
mul necesită insă unele cunoștințe 
aparte despre mulaje, vopsea, vid. de
vidare. E clar, dacă îl extindem, eco
nomia națională, noi toți avem nu
mai de cîștigat.

Red. : Să luăm, așadar, ta bază de 
ealcul coeficientul de extindere de 
iO la sută din capacitatea unei tur
nătorii...

Larurenție Sofronie : Din cîte cu
nosc, sînt turnătorii care funcționea
ză sută la sută pe sistemul „V“...

Red. : Să răminem la o cincime. 
Care ar fi efectul in ce privește eco
nomia de energie electrică 7

Laurenție Sofronie : După unele 
calcule, s-ar economisi cel puțin 
producția de energie electrică a hi
drocentralei de la Lotru. Ne numă
răm printre primele cinci-șase țări 
din lume care aplică procedeul. Este 
o chestiune nu numai de prioritate 
tehnică, ci și de mîndrie patriotică. 
Am putea avea posibilitatea să de
venim furnizori de utilaje și instala
ții de vidare.

Red. : Care ar fi primul pas spre 
extindere 7 Ce trebuie făcut 7

Laurenție Sofronie: Procedeul „V" 
nu va cîștiga poziția demnă de meri
tele pe care le are atlta timp cît nici 
o întreprindere nu se ocupă de pro
iectarea, producția șl livrarea unor 
utilaje in serie mare.

Red. : Pe cele de la „Vulcan" cine 
le-a proiectat și executat 7

Dumitru Dragu : Noi, prin auto- 
utilare. Am mers la risc, dar am 
reușit. Utilajele și instalațiile noas
tre nu pot fi transplantate decît în 
Întreprinderile eu profil asemănător. 
Aici te pune problema catapultării 

dului la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., trebuie să întărim colabora
rea cu proiectanțil, cu cercetătorii 
pentru a realiza în anul viitor pro
duse la un nivel calitativ și tehnic 
superior.

— Ce anume considerați că ar fi 
trebuit dezbătut cu mai multă exi
gență în cadrul adunării generale 7

— Cred că o serie de aspecte le
gate de disciplina în producție și în 
muncă trebuiau să fie supuse unei 
analize critice mai combative, iar 
mai multe propuneri pentru înlătu
rarea neajunsurilor ar fi fost bine
venite. Spun aceasta deoarece numă
rul absențelor nemotivate este încă 
ridicat, în privința folosirii timpu
lui de lucru in producție există multe 
resurse nevalorificate, la unele 
locuri de producție persistă deficien
țe datorate slabei organizări a mun
cii, unii șefi de formații tratează 
superficial diferite abateri de la dis
ciplina tehnologică și da muncă. Dar 
aceste probleme, ca și altele, le re
ținem ca obiective ale comitetului 
de partid pentru ca, prin intensifi
carea muncii politico-organizatorice 
și educative, să asigurăm o mobili
zare puternică și responsabilă a în
tregului colectiv la realizarea sarci
nilor pe 1984.

Planul pe anul viitor prevede creș
teri importante : cu aproape 25 la 
sută Ia producția netă, cu peste 15 
la sută la producția-marfă, cu peste 
24 la sută la productivitatea muncii, 
cu peste 27 la sută la producția fi
zică de utilaje tehnologice pentru 
minerit și sectorul energetie. Reali
zarea exemplară a acestor sarcini 
este angajamentul ferm al colectivu
lui nostru, contribuind astfel la 
transpunerea in viață a Indicațiilor 
și orientărilor deosebit de prețioase 
date de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la recenta plenară a C.C. al P.C.R.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii*

procedeului pe plan național, deci a 
extinderii în turnătorii diferite de a 
noastră. Rămîne, prin urmare, să se 
stabilească cum să se acționeze.

Ing. Ion Șerbănescu ; La „23 Au
gust" am turnat patru repere pe o 
instalație realizată cu forțe proprii. 
Deși natura pieselor ne-a creat difi
cultăți, rezultatele sînt promițătoare. 
Pentru viitor, ne-am propus să ex
tindem procedeul la 20 de repere pe 
o linie mecanizată, cu intervenția 
omului numai la punctele de coman
dă. Demne de atenție ni se par și 
executarea miezurilor în sistemul 
„V", înlocuirea foliilor cu o pastă, 
sistemul de devidare și celelalte per
fecționări aduse de „Vulcan". Prac
tic, nu mai sint obstacole de netre
cut, Este insă necesar ca un institut 
de specialitate, grefat pe un minis
ter, să: preia tema și să continue per
fecționarea procedeului. Sînt de 
acord că fiecare zi de amînare în
seamnă pierderi pentru economia 
națională.

Ing. Radu Tomescu: Extinderea 
ridică. Intr-adevăr, unele semne de 
Întrebare. De exemplu, imposibilita
tea de a ține sub vid ramele de for
mare in cazul pieselor mici. Produc
ția de la „Semănătoarea" tinde către, 
miniaturizare. în ce privește recupe
rarea pieselor turnate, deci devida- 
rea, văd că la „Vulcan" s-au făcut 
lucruri frumoase. Au o instalație 
mult mai bună decît cea pe care o 
știam. Au făcut îmbunătățiri succe
sive. $i cîte se mai pot face!

Ion Drăgan: La noi au căzut multe 
forme pînă am aflat unde greșim. Am 
modificat ramele, diuzele, poziția 
sursei de Încălzire etc. O ramă sim
plă, cu orificii în pereți, se pretează 
la piese mici. Noi am aplicat siste
mul de turnare în forme vidate la 
piese mari. Așa este producția Ia 
noi. Dar am reușit. Lucrăm !

Red. : Prin urmare, nu este vorba 
de limite care țin de procedeu, ci de 
modul practic In care se aplică el In- 
tr-'o întreprindere sau.alta.

Constantin Bilă : Toate întreprin
derile pot trece cu ușurință la imple
mentarea procedeului. S-a spus că 
nu se pretează la piese mici. Am 
turnat la Institutul politehnic și 
piese mici, pînă la 1 kg. „Vulcanul* 
toarnă piese mari pentru că de ele 
ere nevoie. Dacă avea nevoie de

Un angajament întemeiat pe inițiativa

și munca întregului colectiv: 

Producția fizică va fi realizată 
integral, la toate sortimentele

La Întreprinderea ..Electrometal" 
Timișoara. în 19 luni din acest an 
principalii indicatori de plan au fost 
realizați integral sau chiar depășiți. 
Astfel, la producția netă s-a înregis
trat o depășire de 15,2 milioane lei, 
iar la producția-marfă de 2,9 milioa
ne lei — spor ce are la bază crește
rea productivității muncii cu peste 
700 lei pe lucrător. Deosebit de im
portant este faptul că planul produc
ției fizice a fost îndeplinit la toate 
sortimentele, iar cheltuielile mate
riale la 1 000 lei producție marfă 
au fost reduse cu 28,6 lei. Un 
asemenea bilanț 
pozitiv era însă 
greu de întrevă
zut cu citeva luni 
în urmă.

— La sfîrșitul 
lunii septembrie 
— ne spune ing. 
loan Staicu. di
rectorul între
prinderii — am 
avut citeva sortimente, motopom 
pe MP-800 și unele produse des
tinate industriei electrotehnice și 
electronice, la care am înregis
trat restante în valoare de circa 
un milion lei. Această situație a con
stituit obiectul unor analize aprofun
date atît în consiliul oamenilor mun
cii. cît și ta nivelul secțiilor de pro
ducție si al formațiilor de lucru. 
Cauzele s-au datorat. în parte, si ne- 
primirii la timp de la unii furnizori 
a unor piese și subansamble. dar mai 
ales unor lipsuri proprii in ce priveș
te organizarea muncii si folosirea 
timpului de lucru. Pentru curmarea 
neajunsurilor, am acționat cu hotărî- 
re. adoptînd o serie de măsuri .poli
tico-organizatorice si tehnico-econo- 
mice pentru a căror aplicare tn via
tă am mobilizat toti factorii de răs
pundere din unitate, practic. între
gul colectiv de oameni ai muncii.

într-adevăr. .în întreaga acțiune de 
recuperare a restantelor înregistrata 
la sortimentele amintite s-a remarcat 

La întreprinderea 
„Electrometal“ 

Timișoara

piese mici, cu siguranță pe acelea 
le-ar fi turnat! Repet ce s-a spus : 
să nu punem greutățile inerente în
ceputului pe seama procedeului în 
sine ; să nu căutăm motive pentru a 
suplini lipsa de inițiativă.

Radu Tomescu i Convingerea mea 
este, că putem evita pierderea de 
timp și de forțe de creație dacă 
adoptăm un proiect tip și putem 
procura instalații produse de o anu
mită întreprindere, în serie mare. De 
ce s-o luăm toți de la zero, să irosim 
forțe în cercetare, experimentare, 
cînd, de fapt, trebuie să extindem 
ce avem bun Intr-un loc sau altul 7

Constantin Bilă : Perfect adevărat. 
Iată de ce cred că pentru extinderea 
procedeului trebuie acționat la două 
niveluri. In primul rînd, pentru re
zolvarea problemelor de tipizare, de 
părți comune, de organizare trebuie 
să-și spună cuvîntul și să-și asume 
răspunderea un institut de speciali
tate. Concomitent, însă, fiecare între
prindere in parte poate acționa pe 
cont propriu, prin autoutilare.

Vasile Constantin : Ce să se facă 
pentru extindere? Intr-adevăr, un 
institut de cercetări să fie port
drapelul științific. Dar marile între
prinderi pot pune la punct, in cel 
mai scurt timp, o instalație de vida
re, o linie de turnare și o instalație 
de devidare. Așa vom aduna și mai 
multă experiență. In clipa de față, 
din păcate, discutăm ceea ce este la 
„Vulcan". Nu avem cu cine să ne 
comparăm.

Ion Alexe : Pe de altă parte, cred 
că ar putea interveni urgent minis
terele care au mai multe turnătorii. 
Doar există sarcini de reducere a 
consumului de energie sau a consu
mului de gaze naturale, de creștere 
a productivității muncii și la nivelul 
ministerelor. Oricît de mult vom ex
tinde noi acest procedeu, mai mult 
decît pe raza unei întreprinderi nu 
avem cum să acționăm. Centralele, 
ministerele o pot face tnsă la alt 
nivel. Nu avem secrete de fabricație. 
Tare mi-ar plăcea să vină un tovarăș 
ministru să-i arătăm ce am făcut noi 
și să la măsuri pentru extindere în 
toate întreprinderile eare aparțin 
acelui minister.

Dumitru Dragu t într-adevăr, nu 
avem secrete de fabricație. Spunem 
și arătăm ceea ee știm tuturor celor 

operativitatea cu care cadre de con
ducere si alti specialiști din între
prindere s-au deplasat la furnizori — 
Combinatul de articole tehnice din 
cauciuc Pitești. întreprinderea meca
nică Sadu și Combinatul siderurgic 
Hunedoara — stabilind de comun a- 
cord cu aceștia noi grafice pentru li
vrarea pieselor, subansamblelor sî 
materialelor restante, concomitent cu 
cantitățile prevăzute în contracte 
pentru luna octombrie.

In același timp. în secțiile între
prinderii s-a acționat pentru asigu
rarea capacităților necesare realizării 

atît a producției 
'curente, cît și a 
celei restante, 
prin eliminarea

unor locuri în
guste, întărirea 
asistentei tehni
ce în toate 
schimburile si. 
mai ales, prin 
întronarea unui 

spirit de răspundere, de ordine 
și disciplină la toate locurile de 
muncă. Orice abatere de la pro
gramul de măsuri stabilit, de la 
normele ordinii șl disciplinei au 
făcut obiectul unor dezbateri exi
gente în colectivele de muncă. 
Bunăoară, în atelierul de așchie- 
re si atelierul de turnătorie de Ia 
secția 200 (schimburile conduse de 
maiștrii Pavel Ciclovan si Augustin 
Pintea), s-a luat atitudine fermă îm- 

, potriva celor care întîrziau la lu
cru. părăseau mai devreme locul de 
muncă sau nu respectau noile terme
ne prevăzute în graficele reactuali
zate. S-a asigurat astfel o strictă dis
ciplină în muncă in toate sectoarele 
de producție.

— Un factor hotărltor în creșterea 
responsabilității față de îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de producție
— sublinia economistul Titus Veliscu
— l-a Constituit aplicarea formei 
de organizare și retribuire a muncii 
în acord global. Indicele de utilizare 
a fondului de timp de lucru maxim 
disponibil a crescut în luna octom
brie. fată de cel înregistrat ne trei 
trimestre, cu un procent. în special 
prin reducerea aproape la zero a ab
sentelor nemotivate și a întirzierilor. 
Concomitent, urmărirea realizării 
producției — atît de către muncitori, 
cît mai ales de către conducătorii 
formațiilor de lucru, ai atelierelor si 
secțiilor — s-a făcut nu numai pe 
grupe de produse, cum se obișnuia 
In trecut, ci pe fiecare sortiment în 
parte în cadrul fiecărei gruipe. ceea 
ce a determinat aplicarea tuturor 
măsurilor stabilite anterior privind 
aprovizionarea ritmică cu materiale 
a locurilor de muncă, eliminarea 
transporturilor încrucișate s.a. Efec
tul : s-a asigurat realizarea integrală, 
zi de zi. a programelor de producție.

Măsurile de organizare mai bună, 
a muncii, care se aplică în prezent 
în întreprindere, completate cu cele 
politico-educative inițiate permanent 
de organizațiile de partid, constituie 
garanția că planul la producția fizică 
pe anul 1983 va fi realizat în între
gime. la toate sortimentele. Conco
mitent. cu maximă exigentă este pre
gătită si producția anului viitor. Pro
gramele de producție pentru trimes
trul I 1984 au fost definitivate la 
toate eșaloanele de producție, fiind 
aduse de pe acum la cunoștință tu
turor muncitorilor, maiștrilor, tehni
cienilor și inginerilor. Totodată, a 
fost asigurată baza tehnico-materla- 
lă pentru înfăptuirea acestor progra
me. Există deci create toate condiții
le pentru realizarea producției fizice 
la fiecare sortiment și respectarea 
din prima zi a noului an a contrac
telor de livrare încheiate atît cu be
neficiarii din tară, cît si cu partene
rii externi. ;

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii*

care sint interesați tn introducerea 
tehnologiei. Sîntem convinși că indi
cațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
interesele majore ale economiei na
ționale privind creșterea productivi
tății muncii, reducerea consumurilor 
de energie și combustibil își au fn 
extinderea acestei tehnologii o exce
lentă Cale concretă de exprimare. 
Esențial este să nu precupețim nici 
un efort ca să o aplicăm! întreprin
derea „Vulcan" se oferă să acorde 
sprijin în pregătirea cadrelor de 
muncitori, mai cu seamă pentru uni
tățile mici, care n-o pot face singure.

Constantin Bilă : în plus, noile 
promoții de absolvenți ai Institutu
lui politehnic, care au intrat sau 
urmează să intre în curînd în pro
ducție, sînt familiarizate cu proce
deul, vin în întreprinderi cu cunoș
tințe de specialitate și doripța de a 
aplica noul. Toate acestea nu exclud 
însă, ci presupun intervenția organi
zatorică a ministerelor și institutelor 
de cercetări.

Red. : Dată fiind importanța ex
cepțională a temei, solicităm in con
tinuare punctele de vedere și ale al
tor specialiști din ministere si insti
tute de cercetări, a maiștrilor și 
muncitorilor cu inaltă calificare, a 
tuturor celor care lucrează in sectoa
rele calde șl doresc să-și spună pă
rerea asupra modului cum poate fi 
extinsă și generalizată in cel mal 
scurt timp tehnologia de turnare in 
forme ‘vidate. Mai precis, ne referim 
la producția de utilaje și instalații de 
vidare, la satisfacerea specificului 
fabricației tntr-o întreprindere sau 
alta, la continuarea cercetării, califi
carea personalului etc. De pe acum 
Insă, o idee s-a impus definitiv : pro
cedeul și-a demonstrat din plin 
avantajele in producție. Dovada cea 
mai concludentă o constituie rezulta
tele de la „Vulcan" București." Nu 
trebuie să cumpărăm nimic de afară, 
să importăm tehnologie sau utilaje. 
Dimpotrivă, vom fi in cel mai scurt 
timp tn stare să oferim tehnologie și 
instalații la export. Specialiștii din 
România și-au confirmat din nou 
competența. Vom reveni !

Dezbatere realizată de
SteUan DOROBANȚII

Fruntașii muncii
- in cartea de onoare a muncii

REZULTATELE ÎNTRECERII PE 10 LUNI DIN ACEST AN
Publicăm, in continuare, rezultatele obținute In întrecerea socialistă de 

alte colective de oameni ai muncii din industrie, transporturi, unităti a- 
gricole si din domeniul turismului.

Pe baza rezultatelor obținute in cele zece luni care au trecut din acest 
an și a punctajului general, stabilit potrivit criteriilor de organizare a in- 
trecerii, la sfirșitul lunii octombrie*), pe primele locuri se situează :
ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 

ȘI DISTRIBUȚIEI ENERGIEI 
ELECTRICE

Locul I : întreprinderea de rețele 
electrice Timișoara, cu 857,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 21,5 la sută la 
producția netă în activitatea de 
construcții-montaj șl Ia producti
vitatea muncii ; unitatea s-a înca
drat în repartițiile de energie elec
trică și în prevederile de plan din 
bugetul de cheltuieli ; cheltuielile 
la 1 000 lei producție de construc
ții-montaj au fost mai mici decît 
cele planificate cu 0,8 la sută.

Locul II : întreprinderea de re
țele electrice Suceava.

Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Iași.

ÎN DOMENIUL FORAJULUI 
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE 
Locul I : Schela de foraj Tg. Ocna, 

județul Bacău, cu 505,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 16,4 la sută la 
producția fizică la forajul de ex- 
ploatare-injecție, 8,3 la sută la pro
ducția fizică la forajul de mare 
adîncime ; 4,4 la sută la sonde ter
minate din foraj— total, 2,1 la sută 
la volumul producției normate ce 
revine pe o persoană ; consumu
rile de materii prime și materiale 
au fost mai mici decît cele norma
te cu 40,4 la sută, iar cele de com
bustibili și energie electrică cu 10,7 

sută
Locul II : Schela de foraj Zădă- 

reni, județul Arad.
Locul III : Schela de foraj Me

diaș, județul Sibiu.
ÎN INDUSTRIA 

PRODUSELOR REFRACTARE 
Locul I : Întreprinderea „Răsă

ritul" Brașov, cu 527,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 18,6 la sută la 
producția netă, 1,8 la sută la pro
ducția fizică, 14,3 la sută la pro
ducția marfă vîndută și Încasată,
15.3 Ia sută la productivitatea mun
cii, 1,1 la sută la beneficii ; consu
murile de materii prirhe și mate
riale au fost mal mici decît cele 
normate cu 18 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu
8.3 la sută.

Locul II; întreprinderea „Car- 
bochim" Cluj-Napoca.

Locul III: întreprinderea de pro
duse refractare Pleașa — Ploiești.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR 

DE MAȘINI DE RIDICAT, 
MATERIAL RULANT, 

CONSTRUCȚII NAVALE 
Șl ECHIPAMENT AERONAUTIC

Locul I s întreprinderea „Turbo- 
mecanica" București, cu 928,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 14,6 la sută la 
producția netă, 22,2 la sută la pro
ducția marfă vîndută și încasată, 
19,1 la sută la productivitatea 
muncii ; depășiri importante de 
plan au fost obținute la export ; 
consumurile de materii prime și 
materiale au fost mai mici decît 
cele normate cu 36,1 la sută, iar 
cele de energie electrică și com
bustibili cu 13,7 la sută.

Locul II : întreprinderea da 
avioane Bacău.

Locul III : întreprinderea de 
construcții aeronautice Ghimbav. 
ÎN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 

DE MAȘINI-UNELTE,
MECANICA FINA ȘI SCULE, 

ECHIPAMENT SPECIAL
Locul I : întreprinderea de apa

rate și utilaje pentru cercetare 
București, ou 879,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,4 la sută la pro
ducția fizică, 5,5 la sută la pro
ducția netă, 28,2 la sută la export, 
4,8 la sută la producția marfă vîn
dută și încasată, 2,9 la sută la pro
ductivitatea muncii. 10,3 Ia sută la 
beneficii ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost mai mici 
decît cele normate cu 8,5 la sută, 
iar cele de energie electrică și com
bustibili cu 37,7 la sută.

Locul II î întreprinderea nr. 2 
Brașov.

Locul III : întreprinderea „Pre
cizia" București.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA 

PRELUCRAREA CAUCIUCULUI 
ȘI MASELOR PLASTICE

Locul I : întreprinderea de an
velope „Victoria" Florești, județul 
Prahova, cu 897 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,7 la sută la pro
ducția netă, 9,2 la sută la export, 
7 la sută la producția marfă vîndu
tă și încasată ; depășiri importan
te de plan au fost obținute la livră
rile la fondul pieței și la benefi
cii ; consumurile de materii prime 
și materiale au fost mai mici decît 
cele normate cu 3,9 la sută, iar 
cele de energie electrică și com
bustibili cu 8,6 la sută.

Locul II : întreprinderea de an
velope „Danubiana" București.

Locul III : întreprinderea de ar
ticole tehnice din cauciuc Brașov.

ÎN INDUSTRIA 
CELULOZEI ȘI HIRTIEI 

Locul I: Combinatul de celuloză 
Și birtie Suceava, cu 810,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,8 la sută la pro
ducția netă, 6 la sută Ia producția 
marfă vindută și încasată, 2,7 la 
sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la export și la beneficii; chel
tuielile totale la 1 000 lei producție 
marfă au fost mai mici decit cele 
planificate cu 1,4 la sută, iar con
sumurile de materii prime și ma
teriale au fost, de asemenea, mai 
mici decit cele normate cu 3,4 la 
sută.

Locul II : Întreprinderea de hlrtie 
cretată și carton ondulat Ghimbav.

Locul III : întreprinderea de 
hirtie Bușteni.

•) Indicatorii privind produc- 
' ția netă, productivitatea muncii, 

costurile de producție si bene
ficiile sini calculați pe nouă 
luni.

ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR
Locul I : Întreprinderea de tri

cotaje și perdele Pașcani, cu
I 181,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,5 la sută la 
producția netă, 3,5 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată.
1.7 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri importante de plan au 
fost obținute la producția fizică, 
export și la livrări de mărfuri la 
fondul pieței ; consumurile de ma
terii prime și materiale au fost, de 
asemenea, mai mici decit cele nor
mate cu 3,9 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
15 la sută. •

Locul II : întreprinderea de tri
cotaje „Adesgo" București.

Locul III : întreprinderea de 
tricotaje Sighetu Marmației. '
IN INDUSTRIA CONFECȚIILOR

Locul I : întreprinderea de con
fecții Scornicești, județul Olt, cu
804.3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9 la sută la pro
ducția fizică și la producția netă,
II la sută Ia producția-marfă vin
dută și încasată, 8 la sută la pro
ductivitatea muncii, 1 la sută la 
beneficii și la livrări de mărfuri 
la fondul pieței ; depășiri impor
tante de plan au fost obținute la 
export ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost mai 
mici decît cele normate cu 5 la 
sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili eu 1 la sută.

Locui II : întreprinderea de con
fecții Tulcea.

Locul III : întreprinderea de 
confecții Suceava.
IN INDUSTRIA VINULUI, BERII, 

SPIRTULUI, AMIDONULUI, 
APELOR MINERALE 

ȘI TUTUNULUI
Locul I : întreprinderea de bere 

București, cu 982,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 17,6 la sută la 
producția fizică, 13,9 la sută la 
producția netă, 5 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată,
8.3 la sută la productivitatea mun
cii ; de ășiri importante de plan 
au fost bținute la export și bene
ficii ; c tuielile totale Ia 1 000 lei 
producți. marfă au fost mal mici 
decît cele planificate cu 1,6 la sută, 
iar cele materiaie cu 1,7 la sută.

Locul II : Întreprinderea de ți
garete București.

Locul III : întreprinderea de vi
nuri și șampanie „Zarea" București,

IN INDUSTRIA POLIGRAFICA ' 
Locul I: întreprinderea poligrafică 

„Banat" Timișoara, cu 543,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 7,7 la sută la be
neficii, 0,9 la sută la producția fi
zică, 0,5 la sută la productivitatea 
muinoii ; depășiri importante de 
plan au fost obținute la export ; 
consumurile de energie electrică 
au fost mai mici decît cele nor
mate cu 7,7 la sută.

Locul II : întreprinderea poligra
fică „13 Decembrie 1918“ București.

Locul III : întreprinderea poli
grafică Bacău.
IN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locul I : întreprinderea avicolă 

de stat Bacău, cu 903 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 22,8 la sută la 
producția și la livrările de carne la 
fondul de stat. 19 la sută la pro
ducția de ouă, 17 la sută la livră
rile de ouă la fondul de stat ; de
pășiri importante de plan au fost 
obținute la efectivele de păsări la 
sfîrșitul perioadei și la beneficii ; 
cheltuielile la 1000 lei producție- 
marfă au fost mai mici deoît cele 
planificate cu 7,7 la sută.

Locul II : întreprinderea avicolă 
de stat Buftea.

Locul III : întreprinderea avi
colă de stat Suceava.

ÎN DOMENIUL • 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

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

Curtici, cu 465,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 29,7 la sută la
volumul de transport, 32,7 la sută 
la productivitatea muncii, 17,6 la 
sută la utilizarea mijloacelor de 
transport, 1,6 la sută la greutatea 
medie brută a trenurilor de marfă; 
staționarea vagoanelor de marfă in 
tranzit cu manevră a fost mai 
mică decît cea planificată cu 2,5 
la sută, iar la încărcare-descărcare 
cu 1.3 la sută ; consumul de ener
gie electrică și combustibili a fost 
mai mic decît cel normat cu 18,5 
la sută.

Locul II: Stația de cale ferată Iași.
Locul III : Stația de cale ferată 

Petroșani.
IN DOMENIUL 

TRANSPORTURILOR AERIENE 
ȘI NAVALE

Locul I : întreprinderea de aviație 
utilitară București, cu 486,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 17,3 la sută la 
producția netă, 4,5 la sută la ve
nituri, 20 la sută la productivitatea 
muncii, 6,5 la sută la utilizarea 
mijloacelor de transport ; depășiri 
importante de plan au fost obți
nute la beneficii ; oonsumul de 
energie electrică și combustibili a 
fost mai mic decît cel normat cu
3.7 la sută.

Locul II : Întreprinderea de ex
ploatare portuară Constanta a Mi
nisterului Industriei Metalurgice.

Locul III : întreprinderea de 
exploatare portuară Constanța a 
Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor.
IN DOMENIUL TURISMULUI — 

OFICII JUDEȚENE
Locul I : întreprinderea de ho

teluri și restaurante București, cu 
238 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6 la sută la des
faceri de alimentație publică, 1 la 
6Ută la prestări servicii pentru 
populație. 5 la sută la încasări 
medii pe un lucrător, 6,4 la sută la 
beneficii, 3,1-la sută la coeficientul 
de utilizare a capacității de cazare.

Locul II : Oficiul județean de 
turism Vîlcea.

Locul III : Oficiul județean de 
turism Vrancea. (Agerpres)

I
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r 65 DE ANI DE I FĂU
O EPOCĂ EROICĂ DINTR-O ISTORIE EROICĂ

1918-1989

Viata demonstrează că unitatea tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor, sub conducerea 
partidului comunist, constituie factorul determinant al înfăptuirii mărețului 
Program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, izvorul tuturor victoriilor pe care le 
obținem în ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație, în 
apărarea libertății și independenței naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
La capătul unui impresionant itinerar, după ce am privit 

eu emoție, in cadrul expoziției jubiliare naționale de la 
Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România, deschisă 
sub genericul „Făurirea statului național unitar român", 
fotografii, documente ce rememorează marile bătălii purtate 
de poporul român, secol după secol, generație după generație, 
pentru unire și unitate, concluzia firească pe care o desprin
dem - și pe care dealtfel o relevă cu pregnanță intreaga 
noastră istorie multimilenară - este puternica solidaritate 
manifestată pe meleagurile românești in toate timpurile, in 
toate imprejurările.

Unire, unitate. Aceste mărețe simboluri străbat, din cele 
mai vechi timpuri și pină in prezent, eroica și glorioasa

existență a poporului român. Ele au fost arborate pe steagu
rile de luptă ale lui Mircea cel Bătrin, Vlad Țepeș, Ștefan 
cel Mare, lancu de Hunedoara, Radu de la Afumați, Ion 
Vodă, sub care s-au adunat, in vremuri grele, toți fiii patriei, 
pentru a apăra ființa națională. Au fost arborate pe steagul 
de luptă al lui Mihai Viteazul, in acel istoric an 1600, cind 
s-a infăptuit prima unire politică a țărilor române. Au fost 
arborate in momentele hotâritoare care au pregătit for
marea statului național unitar român : in 1848, in 1859, in 
1877, in 1917. Și au fost arborate in istorica zi de 1 Decem
brie 1918, zi de implinire a unei aspirații seculare ; Unirea 
Transilvaniei cu patria mamă.

Unire, unitate.. Aceste mărețe simboluri, ce exprimă o domi
nantă a întregii istorii a patriei, au fost ridicate la puterea

împlinirilor profunde, multilaterale In această epocă de 
glorie deschisă la 23 August 1944. In anii de după eliberare, 
in marile bătălii pentru democrație, pentru cucerirea puterii 
politice și economice, in grandioasa epopee a refacerii țării 
și indeosebi in perioada cea mai rodnică din intreaga istorie 
a României, după cel de-al IX-lea Congres al partidului, 
unitatea poporului nostru, a tuturor fiilor săi, indiferent de 
naționalitate, a dobindit sensuri noi, semnificații noi. 
Dar mal cu seamă a dobindit un conținut nou : 
societatea noastră socialistă înfăptuiește idealurile de liber
tate socială și națională pentru care au luptat înaintașii cei 
mai luminați, realizind pentru prima oară unitatea social- 
politică a poporului in jurul partidului.

România — un nou destin, 
o nouă istorie

z

O ȚARĂ, UN PO
POR ÎN AVÎNTUL 

REVOLUȚIEI
■ ■ !. d 1

Unire, unitate. Re 18sim aceste 
Idei fundamentale ce1 străbat in
treaga noastră istorie si în foto
grafiile, in documentele care ilus
trează momentele de inceput ale 
noii epoci a patriei. Sub ochii 
vizitatorului aflat in această expo
ziție dedicată Unirii se perindă 
imagini, așa cum au fost •păstrate de 
memoria timpului, ale unei realități 
impresionante : aceea că actul istoric 
de la 23 August 1944 a constituit pia
tra de temelie a unor înfăptuiri care 
au transformat radical întreaga viată 
a patriei, a tuturor fiilor ei.

O hartă a României ilustrează’ 
momentul august 1944. Poporul 
unit, toată armata română, de 
la ostași la ofițeri și generali, la 
chemarea partidului comunist, a tu
turor forțelor politice progresiste din 
România au trecut cu hotărlre la ni
micirea trupelor hitleriste. la elibera
rea patriei.

Un afiș mare difl acele zile eroice : 
„înainte! Lupta continuă!". Și a con
tinuat pe frontul antihitlerist, de la 
23 August 1944 pină la victoria fina
lă. armata română luptînd împreună, 
în strinsă alianță, cu Armata Roșie.’ 
Fotografii, documente, grafice redau 
amploarea acestei eroice epopei : au 
participat 540 000 de militari români; 
trupele noastre au parcurs un drum 
lung de luptă, de la Marea Neagră 
pină in apropiere de Praga. jertfele 
sale de singe insumind 170 000 de 
morți, răniți și dispăruți. La chema
rea partidului comunist : „Totul pen
tru front, totul pentru victorie!", în
tregul nostru popor, unit, a susținut 
acest eroic efort. O cifră edificatoa
re : totalul cheltuielilor statului ro
mân pentru întreținerea armatei in 
războiul antihitlerist a depășit de 
peste 15 ori bugetul României in anul 
financiar 1938—1939.

Lupta a continuat si în tară. Acele 
momente de după 23 August 1944 au 
marcat începutul unor mari prefa
ceri. Se dărimau vechi citadele. Sis
temul social-politic al claselor ex
ploatatoare era supus asaltului ma
selor populare, conduse de partid. 
Numeroase fotografii din acei ani în
fățișează piețe si străzi. în Capitală 
si in alte orașe, ca niște vulcani in 
erupție. Fotografiile sint înșotite de 
decupaje din ziare, care reflectau un 
fapt esențial : avîntul revoluționar al 
maselor atingea cote neintilnite încă, 
pînă atunci, în istoria poporului nos
tru. în acele condiții, slăbea continuu 
influenta politică a burgheziei si mo- 
șierimii. Totodată, clasa muncitoare, 
in alianță cu țărănimea, cu intelec
tualitatea. începea să imprime între
gii vieți politice voința sa.

Iată o fotografie datată 26 septem
brie 1944. O mare coloană muncito
rească înaintează către stadionul 
ANEF. unde avea să 6e desfășoare 
un miting organizat in cadrul puter
nicelor acțiuni initiate de partidul 
comunist pentru democratizarea tării, 
în mijlocul manifestantilor sint pre- 
zenti tovarășul Nicolae Ceausescu si 
tovarășa Elena Ceausescu. Numeroa
se alte fotografii, numeroase docu
mente din acei ani redau imagini, 
redau fapte legate de activitatea re
voluționară a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, militantul comunist care, 
la fel ca in anii grei ai ilegalității. în
suflețește cu exemplul său uriașele 
bătălii de clasă din această etapă de 
profunde transformări înnoitoare.

TEMELIILE TRAINI
CE ALE UNEI VIEȚI 

NOI

Privim o fotografie simbolică : 
muncitori din Constanta. în timpul 
liber, repară unelte agricole ale 
unor țărani de curind împro
prietăriți în baza reformei agra
re legiferate în 1945. Sub con
ducerea partidului se închega, pe 

baze trainice. In acei ani de prefaceri 
revoluționare, alianța muncitoresc- 
tarănească. Și s-a dovedit a fi. aceas
tă alianță, una dintre pietrele de te
melie ale vieții noi. ale unității. Așa 
cum au arătat viata, istoria, unitatea 
social-po’.itică a poporului' in jurul 
partidului s-a ridicat la puterea unor 
mărețe împliniri in actuala etapă, 
după cel de-al IX-lea Congres. Dar 
temeliile acestei unități 6-au pus a- 
tiinci. in anii de luptă revoluționară 
pentru cucerirea puterii politice, a 
puterii economice.

Numeroase documente redau mo
mente istorice ce au contribuit deci
siv la făurirea unității ponorului în 
jurul partidului : 6 martie 1945 —
instaurarea guvernului condus de dr. 
Petru Groza; noiembrie 1946 — vic
toria în alegeri a Blocului Partide
lor Democratice ; 1 decembrie 1946 — 
de Ziua Marii Uniri s-a deschis 
primul parlament democratic din 
istoria țării ; 30 decembrie 1947
— România a devenit republică ; 
11 iunie 1948.— naționalizarea prin
cipalelor mijloace de producție și 
trecerea acestora în stăpinirea po
porului, proprietarul lor de drept ; 
martie 1949 — trecerea la transfor
marea socialistă a agriculturii.

Pe un panou este afișată o pagină 
din „Scînteia". Data: 23 noiembrie 
1946. Victoria in alegeri a B.P.D. 
este consemnată sub un titlu mare-: 
„Poporul român a votat pentru de
mocrație". între aspectele ce redau 
momente din timpul pregătirii ale
gerilor. o fotografie îl înfățișează pe 
tovarășul Nicolae Ceausescu in cam
pania electorală din Oltenia. Este 
unul dintre numeroasele documente 
ce vorbesc despre prezența activă a 
tînărului militant revoluționar la ma
rile acțiuni menite să prefigureze 
pentru România un nou destin, o 
nouă istorie. Au fost, toate acestea, 
momente de importanță cardinală 
pentru țara noastră ; momente in 
care s-au pus bazele unei noi unități 
între clasele sociale, între generații, 
trezind in conștiințe ideea- că toți 
fiii țării, fără deosebire de naționa
litate, sînt chemați să muncească 
pentru clădirea noii societăți socia
liste.

PATRIA CA UN 
SINGUR OM

Au urmat ani de muncă rodnică, 
plină de elan, care au conferit noi 
dimensiuni unității dintre partid și 
popor, încrederii maselor in partidul 
comunist. Anii refacerii tării. Anii 
inaugurării unei noi tradiții revolu
ționare : șantierele naționale ale ti
neretului. Anii de inceput ai avîntu- 
lui economic. Au fost, mai întîi, pla
nurile anuale din 1949 și 1950. Apoi 
au urmat primele cincinale ale con
strucției socialiste: 1951—1955; 1956— 
1960 ; 1961—1965. S-a trecut la orga
nizarea și conducerea planificată a 
economiei românești. S-a acționat 
susținut pentru dezvoltarea învătă- 
mîntului, științei și culturii. S-au de
pus mari eforturi pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai al între
gului popor.

Industria abia se dezvolta. Foto
grafii prezentate în expoziție înfăți
șează aspecte de muncă din diferite 
întreprinderi. Mijloacele mecanizate 
erau puține. Dar se muncea cu rivnă, 
cu elan revoluționar — expresie 
grăitoare a noii unități. Pe mari pa
nouri sînt ilustrate importantele 
creșteri înregistrate de producția in
dustrială și agricolă, care au repre
zentat o bază puternică pentru mare
le salt calitativ ce l-a făcut Româ
nia socialistă din 1965 și pînă in 
prezent.

Iulte 1965. Fotografii, documente 
de partid aflate în expoziție redau 
pregnant momentul ce a deschis o 
nouă epocă în istoria poporului ro
mân : Congresul al IX-lea. De la 
înalta tribună a forumului comuniș
tilor, tovarășul Nicolae Ceausescu se 
adresează partidului, națiunii. înflă- 
căratele sale cuvinte se întemeiază 
pe un adevăr fundamental al istoriei 
României : libertatea, independența, 
unitatea națională au fost cucerite 
prin lupta eroică a întregului popor. 
Poporul era chemat, de la tribuna 
înaltului forum comunist, să asigure

PARTIDUL, CEAUȘESCU, ROMÂNIA
Trăim aceste fericite iile
Inscrise-n viața-ntregului popor 
Precum istoria înscrie-n file 
Cu litere de aur mersul lor.
Sînt xilele ce-n inimă așteaptă 
Și care mărturii prin timp rămîn 
Căci ne conduce-o forță înțeleaptă. 
Partidul nostru Comunist Român.

dimensiuni mărețe, cutezătoare, mun
cii și împlinirilor socialiste. Țara, ca 
un singur om, a răspuns acestei isto-

Un om pentru o epocă, 
o epocă pentru oameni
O CONCEPȚIE
REVOLUȚIONARĂ, 
CREATOARE DES
PRE CONSTRUCȚIA 

SOCIALISMULUI

Unire, unitate. Marile simboluri 
ale istoriei noastre multimilenare 
deschid acum, în noua epocă 
inaugurată de Congresul al IX-lea, 
orizonturi generoase dezvoltării eco- 
nomico-sociale a patriei. Cutezătoa
rele obiective stabilite de înaltul fo
rum cereau unirea eforturilor si ca
pacităților întregii noastre națiuni. 
Pe parcursul acestei eroice epopei, 
unitatea poporului în jurul partidu
lui. al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceausescu, s-a con
solidat continuu, a dobindit noi și 
profunde semnificații.

Din graficele, tablourile, fotogra
fiile prezente în expoziția jubiliară 
prind contur salturile vertiginoase 
pe care le-a făcut tara noastră în

Și-n fruntea lui cea limpede veghează 
Un înțelept și ne-nfricat bărbat, 
Inimă tînără și minte trează, 
In care țara-ntreagă s-a-ntrupat.

E Omul Ceausescu Nicolae 
Iubit ca steagul nostru tricolor, 
Ca steagul roșu, limpede văpaie 
In zborul liber către viitor.

Conducător iubit, doream să vii, 
Chemat de țară și chemat de vreme 
In fruntea scumpei noastre Românii • 
Ca soarele in fruntea unei steme.

Alexandru ANDRIJOIU

rice chemări. Pentru România s-a 
deschis epoca celor mai rodnice în
făptuiri din intreaga sa existență.

anii de după Congresul al IX-lea, 
realizările remarcabile obținute in 
toate domeniile, care adaugă noi po
doabe de neasemuită frumusețe 
chipului drag al patriei. Creșterea 
producției industriale, edificarea unei 
noi și moderne baze tehnico-mate- 
riale, apariția de industrii noi, orașe 
not cartiere noi. dezvoltarea armo
nioasă a tuturor județelor tării, în
florirea științei, artei și culturii 
— toate acestea arată că este 
vorba nu doar despre un ansam
blu de realizări obținute in di
ferite domenii, ci de o epocă nouă, 
care poartă caracteristici moderne, 
despre o concepție nouă, revoluțio
nară despre dezvoltarea multilate
rală a patriei. Este epoca pe care cu 
îndreptățită mîndrie o numim „Epoca 
Nicolae Ceausescu" după numele 
celui care a ctitorit-o, care i-a im
primat dinamismul, spiritul înnoitor, 
deschiderea fată de cerințele vieții. 
Tot ceea ce s-a edificat în perioada 
de la Congresul al IX-lea sl pină 
azi poartă amprenta gîndirii și ac
țiunii clarvăzătoare a secretarului 
general al partidului.
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Abordînd lucid, creator proble
mele edificării noii societăți, in 
strinsă legătură cu .realitățile din 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a propus modalități noi. revoluționa
re de - soluționare a problemelor, a 
deschis noi orizonturi construcției 
socialiste, a definit strategia acestui 
proces istoric.

EDIFICAREA UNEI 
ECONOMII MO
DERNE - BAZA SI
GURĂ A CREȘTERII 
BUNĂSTĂRII PO

PORULUI

Chipul mlndru al României de 
azi este rodul unor eforturi 
neslăbite, al uneî angajări ple
nare. Scenele de muncă înfăți
șate în expoziție, modernele uhitățl 
economice, noile edificii social-cul
turale o dovedesc cu prisosință. 
Dar toate aceste realizării cu care pe 
drept cuvînt ne mîndrim. astăzi, au 
fost precedate de o nouă concepție 
privind dezvoltarea economică a 
patriei, concepție elaborată cu con
tribuția esențială a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Evaluarea realis
tă a progresului realizat, a decala
jelor care despărțeau încă România 
de țările avansate economic a condus 
în mod necesar la intensificarea rit
murilor de creștere, ca unica moda
litate de a micșora si înlătura ase
menea decalaje. Cifrele sint eloc

vente. Dacă în perioada 1951—1966 
România si-a sporit capacitatea in
dustrială de 6,8 ori, în perioada 
1951—1983 aceasta a crescut de 53 de 
ori. Sub conducerea partidului, a to
varășului Nicolae Ceaușescu. țara 
a comprimat timpuL obtihînd pro
grese pentru care altor state le-a 
fost necesară o perioadă de 2—3 ori 
mai mare. Dar nu numai ritmul, ci 
dinamismul și modernitatea indus
trializării au fost cele care auecon- 
tribuit ca România să obțină o creș
tere puternică a avuției naționale, a 
venitului national și a nivelului de 
trai material și spiritual al poporului. 
Un puternic avînt au luat știința, 
cercetarea proprie, care și-au adus 
contribuția din plin la edificarea a 
numeroase unităti și platforme mo
derne. la dezvoltarea unor ramuri 
noi, purtătoare ale progresului teh
nic.

O asemenea bază economică mo
dernă a constituit temelia sigură 
pentru sporirea eficientei muncii 
sociale, pentru ridicarea permanentă 
a nivelului de trai. Creșterea în mal 
multe rînduri a veniturilor oameni
lor muncii, sporirea de ordinul mili
oanelor a locurilor de muncă, reali
zarea unui vast program de locuințe, 
de construcții social-culturale. dez
voltarea și modernizarea permanentă 
a rețelei de învătămînt și sanitare, 
îmbogățirea continuă a vieții cultu
rale — toate acestea vin să confirme 
că finalitatea acestei vaste opere 
constructive, scopul fundamental al 
politicii partidului este creșterea 
bunăstării întregului popor.

DEMOCRAȚIA 
MUNCITOREASCĂ 
REVOLUȚIONARA 
- FORMĂ SUPERI
OARA DE CON
DUCERE A SO

CIETĂȚII

încrederea nelimitată în popor, ca 
adevăratul făuritor al istoriei, recu
noașterea și sublinierea adevărului 
că o orînduire de o asemenea com
plexitate nu poate fi edificată cu 
succes decît dacă se valorifică fondul 
de experiență și pricepere al mase
lor. decit dacă acestea sînt atrasa 
sistematic la conducerea societății, 
sint trăsături fundamentale pe care 
se întemeiază întregul sistem al 
democrației noastre socialiste, insti
tuit și permanent perfecționat prin 
deosebita preocupare. a partidului, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Dezvoltarea și 
adîncirea democrației — mai ales pe 
latura ei participativă — a constituit 
în tot acest răstimp un mijloc esen
țial de ridicare a conștiinței și răs
punderii maselor, de dezvoltare și 
consolidare a unității moral-politice 
a întregului popor.

Importanța pe care secretarul ge
neral al partidului o acordă dezvol
tării democrației directe, strîngerii 
permanente a legăturilor dintre 
partid și popor, tși găsește o vie ex
presie in dimensiunile impresionante 
ale amplului dialog cu tara instituit 
in epoca deschisă de Congresul al 
IX-lea. Consecvent aplicării princi
piului cunoașterii nemijlocite și so
luționării concrete la fata locului a 
tuturor problemelor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a efectuat in această pe
rioadă 581 vizite de lucru in toate 
județele tării și in Capitală. Conco
mitent. cele 206 congrese, conferințe, 
consfătuiri, ședințe și lntilniri de 
lucru la nivel național, pe ramuri și 
domenii de activitate, au prilejuit 
participarea celor mai largi categorii 
de oameni ai muncii la dezbaterea 
si adoptarea programelor de dezvol
tare economico-socială a patriei. 
Intr-o asemenea viziune de amplă 
deschidere a fost instaurat șl per
fecționat mecanismul autoconduceril 
muncitorești, s-a edificat cadrul am
plu de instituții democratice proprii 
societății noastre.

Puternic uniți și încrezători 
în viitorul comunist 

al României
——....s,1',’u sa • _____________

UNIRE, UNITATE
Azi, în etapa jalonată de cel de-al 

XII-lea Congres, unitatea strinsă a 
poporului în jurul partidului, al secre
tarului său general, reprezintă garan
ția înfăptuirii mărețelor obiective ale 
edificării prezentului și viitorului 
patriei. Cel de-al XII-lea forum co
munist al țării va păstra un relief 
aparte în epopeea construcției socia
liste datorită faptului că fixează ca 
obiectiv al prezentului cincinal și de
ceniu înfăptuirea unei noi calități, 
superioară in toate domeniile, prin 
afirmarea puternică a cuceririlor re
voluției științifice contemporane și 
trecerea României Ia un nou stadiu 
de dezvoltare economico-socială.

Sublinia secretarul general al parti
dului tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în expunerea rostită la plenara din 
Iunie 1982 : „Avem un trecut 
glorios, care reprezintă cea mal 
prețioasă moștenire a poporului 
nostru. Avem datoria să ridicăm 
pe o treaptă nouă și să îmbo
gățim cu noi cuceriri materiale și 
spirituale această prețioasă moșteni
re, să ridicăm pe noi culmi de civi
lizație poporul, națiunea noastră so
cialistă".

Avem un trecut glorios. Expoziția 
deschisă la Muzeul de Istorie al Re
publicii Socialiste România, in care 
sint prezentate Impresionante măr
turii ale acestui trecut, multe In ori

DREPTURI Șl ÎN
DATORIRI EGALE 
PENTRU, TOTI FIII 

PATRIEI

Una dintre cuceririle cele mal 
Importante din anii noii istorii 
a patriei, cu puternice înrîuriri asu
pra consolidării unității tuturor fii
lor patriei, o constituie rezolvarea 
justă, revoluționară a problemei na
ționale. împreună cu imaginile ce 
înfățișează amplul sistem al demo
crației noastre socialiste, figurează 
în expoziție documente, grafice, 
ilustrații ce exprimă drepturile și 
libertățile de care se bucură națio
nalitățile conlocuitoare in România 
socialistă.

într-un chenar citim o cifră grăi
toare : în România apar azi 502 zia
re, reviste și alte publicații periodi
ce, într-un tiraj de 1 537 885 680 e- 
xemplare anual. Dintre acestea. 53 
sînt în limbile naționalităților con
locuitoare. cu un tiraj de 133 426 538 
exemplare anual. Iată numai o sec
vență la care ar putea fi adăugate 
multe altele. Lichidarea proprietății 
private și a exploatării, construirea 
unei noi baze tehnico-materiale, 
repartizarea și dezvoltarea armo
nioasă a forțelor de , producție pe 
tot cuprinsul tării, progresul econo- 
mico-social rapid al județelor ră
mase în urmă. în care trăiesc și 
multi cetățeni aparfinind naționali
tăților conlocuitoare, asigurarea unei 
reale democrații, garantarea folosirii 
limbii materne sînt cîteva din trans
formările revoluționare cunoscute 
de societatea noastră, ce circumscriu 
și cadrul general în care și-a găsit 
rezolvarea justă și echitabilă pro
blema națională, ca parte integran
tă și. inseparabilă a revoluției și 
construcției socialiste. Uniți prin 
aceleași idealuri, prin aceleași inte
rese fundamentale, prin drepturile 
egale ce le sînt asigurate, toți fiii 
patriei, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, participă cu 
însuflețire la dezvoltarea si înflori
rea patriei comune.

UNITATEA INTRE- ț 
GULUI POPOR IN 

Â. JURUL PARTIDULUI
- REALITATE DEFI
NITORIE A ROMÂ

NIEI DE AZI

După realizările mărețe ale aces
tor ani in domeniile economic, 
social, politic, privirea 'este în- 
timpinată de o imensă horă în 
care, alături de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de tovarășa Elena 
Ceaușescu, sutele de cetățeni iși ma
nifestă deschis bucuria, entuziasmul, 
dragostea fată de partid, de condu
cătorul său. Este o imagine cu pu
tere de simbol ce sugerează o reali
tate fundamentală a epocii noastre : 
unitatea poporului în jurul partidu
lui. hotărîrea sa nestrămutată de a 
înfăptui politica partidului, de a ri
dica țara pe piscurile civilizației co
muniste.

Sub conducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, partidul șl-a strîns tot 
mai mult legăturile cu masele, cu 
clasa muncitoare, cu țărănimea, cu 
intelectualitatea, cu toți cetățenii,, 
fără deosebire de naționalitate. în 
anii care au trecut de la Congresul 
al IX-lea. partidul a condus și 
conduce țara împreună cu masele, 
sfătuindu-se in permanență cu ele, 
afirmîndu-se ca centrul vital al na
țiunii noastre. Unitatea poporului iu 
jurul partidului — iată cucerirea eea 
mai de preț a acestor ani, pe care 
trebuie să o apărăm și să o întăritfi 
neîncetat.

ginal, atestă că niciodată, în Întreaga 
sa istorie, poporul nostru nu a cedat 
în fața greutăților, că a luptat cu 
eroism, cu înălțător patriotism pen
tru a-și indeplini marile sale aspira
ții. marile sale țeluri.

UNIRE. UNITATE
Avem datoi 

treaptă nouă, s 
țioasă moștenii 
rul comunist 
din iunie 1982, 
partidului spunea că acest drum tre
buie să fie înfățișat poporului așa 
cum este, fără absolutizări, fără idea
lizări, pentru ca nimeni să nu rămînă 
cu imaginea falsă că socialismul nu 
poate cunoaște greutăți, că proble
mele se soluționează de la sine. 
Greutățile pot fi învinse, problemele 
edificării noii societăți pot fi solu
ționate prin acțiune hotărită. revo
luționară, prin cutezanță în gînd și 
în faptă. Muncind cu dăruire și com
petență, acționînd în deplină unitate, 
avînd conștiința limpede că. așa cum 
cere tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„trebuie să păstrăm permanent con
vingerea fermă in idealurile înalte 
ale socialismului și comunismului, să 
acționăm pentru a alege cele mai 
bune căi de realizare a visului de 
aur al omenirii — comunismul".

Pagină realizată de 
Paul DOBRESCU șl 
Adrian VASILESCU
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MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI CULTURAL
EDUCATIVE CONSACRATE UNIRII

Modernul cinematograf „jiglina" din Galați Foto : E. Dichiscanu

tema „Făurirea statului national 
unitar român — încununare a lup
tei românilor pentru unitate, inde
pendentă si progres social. Unita
tea ponorului în jurul partidului 
si al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu — fac
tor hotăritor al făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și al întăririi capacității de apă
rare a patriei". In sala Bibliotecii 
centrale universitare a avut loc 
vernisatul expoziției documentare 
"65 de ani de la formarea statu
lui national unitar român", iar la 
casa de cultură a studenților a 
avut loc spectacolul omagial rea
lizat de formații artistice profe
sioniste si de amatori laureate ale 
Festivalului național „Cintarea 
României". (Al. Mureșan).

au adus prinos de recunoștință ac
tului unirii orintr-un spectacol 
omagial. 65 dintre ei au primit cu 
acest prilei in mod festiv carnetul 
de membru al Uniunii Tineretului 
Comunist La Casa de cultură a 
sindicatelor din Baia Mare s-a 
desfășurat un recital de poezie 
patriotică „File din cartea Unirii". 
(Gheorghe Susa).

a întregului popor" la care au luat 
parte numeroși oameni ai muncii 
din 20 de Întreprinderi șl instituții 
bistritene. în sala noului și mo
dernului cinematograf ..Dacia" din 
Bistrița a avut loc faza iudeteană 
a concursului ..Cine știe răspunde" 
cu tema : ..65 de ani de la făuri
rea statului national unitar român". 
(Gh. Crișan).

Tinăra generație omagiază, prin- 
tr-o variată gamă de mani
festări politico-educative și cul- 
tural-artistice. împlinirea a 65 de 
ani de cind aspirația seculară a 
românilor — unirea intr-un singur 
stat — a devenit realitate. Astfel, 
in cursul zilei de miercuri, peste 
200 de purtători ai cravatei roșii 
cu tricolor din școljle municipiului 
Hunedoara au participat la clubul 
„Siderurgistul" din localitate ia 
dezbaterea intitulată „DesăvTșirea 
statului national unitar român. 65 
de ani de la istorica adunare de la 
Alba Iulia". Muzeul de istorie și 
artă din Bacău a găzduit recitalul 
de muzică si poezie „Unirea-i 
gindul tuturor", susținut de forma
ții artistice ale pionierilor din 
localitate. Comitetul județean Bis- 
trita-Năsăud al Uniunii Tinere
tului Comunist a organizat, la 
rindul său. faza finală a con
cursului cu tema „Unirea Transil
vaniei cu Țara Românească, pa
gină de glorie in istoria poporului 
român". Pe scena Casei de cultură 
din orașul Tirgu Frumos, județul 
Iași, formațiile artistice ale Casei 
pionierilor și șoimilor patriei din 
localitate au prezentat 6pectacolul- 
evocare ..Omagiu Marii Uniri". Nu
meroși elevi din licee ale județului 
Dîmbovița au participat cu comu
nicări la simpozionul cu tema „1 
Decembrie 1918 în conștiința con
temporanilor". organizat la Liceul 
industrial nr. 1 din Moreni. (Ager- 
pres).

Sub genericul „E scris pe tricolor 
unii^i" la Ateneul Român din Ca
pitală. un mare număr de bucu- 
resteni au asistat la un vibrant 
spectacol literar-muzical-coregrafic. 
Și-au dat concursul prestigioși ac
tori, soliști vocali șl instrumentiști, 
ansambluri corale și de balet 
de la Filarmonica de stat „George 
Enescu", Opera Română, Teatrul 
Național „I. L. Caragiale". teatrele 
„Lucia Sturdza Bulandra" și „Giu
lești", corul „Madrigal" al Con
servatorului da muzică „Ciprian 
Porumbescu".

Biblioteca „Cezar Petrescu", din 
Capitală, a găzduit o seară literar- 
istorică. cu tema „Semnificația is
torică a Unirii de la 1918 în conști
ința poporului român". In cadrul 
căreia cadre didactice universitare 
au înfățișat celor prezenti — nu
meroși cititori tineri și vîrstnici — 
momente din lupta ponorului nostru 
pentru înfăptuirea mărețelor idea
luri de unitate națională, libertate 
și progres social. O seară de poe
zie patriotică, consacrată Unirii de 
la 1 Decembrie 1918, a avut loc ia 
Clubul muncitorilor sanitari din 
Capitală, la care și-au dat con
cursul membrii cenaclului literar 
„V. Voiculescu" al medicilor. (Ager- 
pres).

în cadrul festivalului lnterjude- 
tean „Argeșule. plai de dor", des
fășurat timp de trei zile la Casa 
de cultură din Pitești, s-au deschis 
expoziția de artă plastică intitula
tă „Tară mindră-n frumuseți" șl 
expoziția de carte politică sub ge
nericul „înaltă răspundere pentru 
destinele umanității" si au avut loc ' 
un simpozion 
tema „Poezia 
permanent de 
„Marea Unire 
plastică" este 
vernisate la galeria de 
topa". cuprinzind lucrări 
brilor filialei artiștilor plastici din 
Pitești. „Semnificații istorice, rea
lități socialiste" este titlu] unei 
fotoexpoziții deschise la Casa de 
cultură din Topolovenl ; „Perma
nențele pămintuiui și sufletului 
românesc" este titlul expoziției de 
carte vernisate la Casa de cultură 
din Curtea de Argeș. (Gh. Cirstea).

și 
patriotică 
educație 
oglindită 
genericul

un concurs cu 
— factor 
socialistă", 

in arta 
expoziției 

artă „Me- 
ale mem-

Casa municipală de cultură din 
Bistrița a fost gazda ’ simpozionu
lui desfășurat sub genericul „Uni
rea de la 1 Decembrie 1918 — în
făptuire firească a năzuințelor se
culare de dreptate si independentă

în organizarea Comitetului de 
cultură si educație socialistă din 
județul Cluj, Ministerului Apără
rii Naționale — Garnizoana Cluj 
și Academiei Republicii Socialiste 
România — Filiala Clu.i-Napoca, 
au avut loc. sub genericul „Uniți 
In cuget si-n simțiri" mai /multe 
manifestări științifice și culturale 
dedicate împlinirii a 65 de ani de 
la făurirea statului national unitar 
român. La Casa universitarilor 6-a 
desfășurat sesiunea științifică pe

în primele zile ale festivalului 
culturii. în municipiul Alba Iulia 
au avut loc un simpozion cu 
tema : „Unire și libertate — idei- 
fortă ale istoriei patriei noastre", 
vernisarea expoziției documentare 
„Lupta populației Albei pentru în
făptuirea actului istoric de la 
1 Decembrie 1918" la filiala jude
țeană a Arhivelor Statului, iar la 
Muzeul Unirii vernisarea expozi
ției de artă plastică a Pionierilor 
„Alba Iulia — leagăn al Unirii", 
(Ștefan Dinică).

1200 de uteciștl șl pionieri din 
municipiul Baia Mare au luat par
te la o excursie cu trenul la Alba 
Iulia. Aici, tinerii maramureșeni

(Urmare din pag. I) ajutorul Imagi- 
de film și 

cifrelor. Apelăm 
ultimele. Și nu la 

anii trecuți.

ca om cu 
cunoștințe 

și o mare

ani, cînd și ultimele 
1 200 hectare iși vor 
schimba 1 înfățișarea 
„de deltă" in aceea 
de „mare de aur". 
Această bătălie il are 
in frunte pe Giurgev, 
pe ceilalți comuniști 
din cooperativă. Dar 
el, nu numai ca bun 
organizator, ca om po
litic. ci si 
temeinice 
științifice 
experiență.

Anii de „nopți albe", 
nopți cheltuite pentru 
învățătură, au început 
să dea... randamentul 
necesar la timp. Co
munistul șl specialis
tul Giurgev știa, învă
țase că. fără amelio
rarea săraturilor, pă
minturile renăscute 
din ape și mlaștini 
nu v6r putea produce 
pe măsura eforturilor 
făcute pentru recupe
rarea lor. Deși n-avea 
forțele necesare, pre
ședintele a înființat 
■aici, la Diniaș, în cola
borare cu profesorul 
pedolog din Timișoa
ra, C. V. Oprea, un 
tentru științific pen- 
Iru ameliorarea sără- 
Jurilor și-un laborator 
pentru 
hibrizi de porumb anți 
pentru 
Diniașului. Ce s-a 
reușit prin aportul a- 
cestui centru nu se 
poate povhsti decît

crearea de
păminturile 

Ce

In unitătl militare și la casele 
armatei continuă să se desfășoare 
o gamă largă de manifestări poli
tico-educative și cultural-artistice 
dedicate aniversării zilei de 1 De
cembrie. Dintre acestea amintim 
simpozioanele „Lupta poporului 
român pentru unitate in gîndirea 
social-politică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu", „Făurirea statului na
tional unitar român — coordonată 
fundamentală și permanentă a Is
toriei noastre, rezultat legic al evo
luției istorice a societății româ
nești". evocările „Sintem aici din- 
totdeauna", „Eroi ai neamului 
românesc", diorama „Vrem să ne 
unim cu țara", serile tematice „Slă
vim din inimi tinere Unirea", 
„Unirea, națiunea a făcut-o", me
dalioanele literare „Hai să dăm 
mină cu mină", „Poemele Unirii". 
(Agerpres)

în orașul Fetești au fost organi
zate expuneri și simpozioane, con
cursuri ..Cine știe ciștigă" oe urmă
toarele teme : „Permanentă și con
tinuitate în istoria milenară a pa
triei — de la arheologie la docu
mente", „Unire in cuget și simțiri" 
etc. (Mihai Vișoiu).

Pionieri vizitind expoziția de documente privind lupta poporului nostru 
pentru unitate ți independentă națională, deschisâ In sălile filialei din 

Zalău a Arhivelor Statylui
Foto : Nicolae Gozman

Drama dezrădăcinării intr-un
reușit spectacol

cu 
nii 
al 
la 
cele din 
cind a fost mai puti
nă secetă, ci la cele pe 
care le vor consemna 
bilanțurile anului 1983. 
Pe pămînturi sărătu- 
rate. bineînțeles trata
te. C.A.P. Dinias a re
alizat în acest an 6 780 
kg griu la hectar. 
5 500 kg orz și 10 000 
kg porumb boabe la 
hectar in culturi neiri
gate și 25 000—30 000 
kg fructe — respectiv 
mere — la hectar. Iar 
printre soiurile de po
rumb cu cele mai bune 
rezultate se află 
H.S.D.-l. Care, pe în
țelesul I 
seamnă : 
de Diniaș

în- 
hibrid 
(pen- 

create 
cărui

tuturor, 
soiul 

1 — 1 
tru că au fost 

' peste 20 !). Al 
autor, fără pretenție 
de a primi brevet, nu 
este altul decit Însuși 
președintele coopera
tivei. inginerul agro
nom Arcadie Giurgev. 
El și specialiști 
cadrul Centrului 
cercetări Diniaș.

Dar cite nu 
putea spune despre 
comuniștii și coopera
torii din Diniaș 1 A- 
devărați eroi în mun
că. Dealtfel, eforturile 
lor au fost răsplătite 
de mai mul'i ani cu 
înaltul titlu de coo
perativă „Erou al

din 
de

s-ar

Muncii Socialiste". De 
atunci, aici, la DiniaȘ. 
lupta pentru trans
formarea naturii are 
și o altă deviză — 
lupta pentru eficientă. 
Care își găsește ex
presia într-unul din 
cele mai concrete o- 
biective în muncă : 
„Omul și milionul". A- 
dică în următorii trei 
ani. producția globală 
a" cooperativei urmea
ză să ajungă, prin a- 
portul celor 100 bra
țe de muncă active ale 
unității, la 
lei. Va fi 
cest lucru 7 
tul Arcadie 
ne dă. in linii 
același 
care l-a 
I960, cind a fost 
vestit in această func
ție : „Dacă vom fi 
uniți, dacă vom pune 
toti umărul". Și incă 
ceva : „Dacă vom în
văța să aplicăm și 
mai repede cuceririle 
științei. Ale științei 
create de alții, ale 
științei create de noi". 
Un răspuns 
finește 
parcurs 
tul Arcadie 
în anii ds 
află în fruntea coo
perativei. De la dra
gostea lui pătimașă, 
țărănească, pentru pă
mint. la știinta de a-1 
lucra, de a-1 face să 
producă mereu mai 
mult.

100 000 000 
posibil a- 
Comunis- 

Giurgev 
mari, 

răspuns pe 
rostit si in 

ln-

si 
de

care de- 
drumul 

comunis- 
Giurgev 
cînd se

% ; Ț

-

PROGRAMUL 1
13,08
ÎS,03

Telex
Film serial : „Karlno* (color),
Episodul 7 I
Studioul tineretului I15.30

18,15 Imagini din Zair /
16.30 închiderea programului I
20,00 Telejurnal (partial color)
20,20 Actualitatea în economie O Ener

gia — o problemă a noastră, a tu
turor

20,35 65 de ani de la făurirea statului 
national unitar român. Impreslo-

nantâ evocare a luptei pentru uni
tate. Independentă și libertate

S0,50 Cîntecele Unirii
81,00 Fotograme din realitate. Reporta

je, interviuri, transmisiuni direc
te, muzică

SI,40 Ancheta TV. Ordina, disciplina, 
spirit muncitoreso

22,00 Discorama (color)
22,15 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL I

32,15

Telejurnal
Agendă bucureșteană
Concertul orchestrei simfonice a 
Radlotelevlzlunll. Dirijor : Cristian 
Brâncuși. Solist : Gabriel Amlraș 
Telejurnal

Citim zilnic în presă, ve
dem adesea la televizor 
imagini din viața din ce in 
ce mai grea și umilitoare a 
categoriilor sociale lovite, 
tn Occident, de recesiunea 
economică : șomeri inspăi- 
mîntati de ziua de miine a 
lor și a familiilor lor. emi
grant! ce și-au părăsit ță
rile originare, casa, fami
lia. atrași de un miraj al 
aventurii și fericirii — fals 
și dezamăgitor ca orice mi
raj — oameni hărțuiti de 
nesiguranță, de ostilitatea 
și neîncrederea ori indife
renta cu care sint înconju
rați, măcinati de izo'are, 
chinuiti de dorul de tară.

Adlncirea umană, cu mij
loace artistice, a unei ase
menea drame este, fără în
doială, o temă demnă de 
programul unul teatru ce 
se vrea „al secolului XX", 
dar mai ales politic. Și 
iată că după „Emigranții" 
lui S. Mroiek, Teatrul 
Foarte Mic programează in 
deschiderea stagiunii o 
nouă lucrare pe aceeași 
temă a dezrădăcinării, a 
singurătății apatrizilor : 
„Șoareci de apă". Este vor
ba, de data aceasta, de o 
piesă a unui scriitor ro
mân, Mihai Rădulescu, pe 
care Teatrul Mic ii lansea
ză, în adevăratul Înțeles al 
cuvîntului, ca dramaturg. 
Ia capătul unei activități de 
laborator dramatic, scenic 
(care este caracteristică și 
care face cinste colectivului 
condus de Dinu Săraru).

„Șoareci de . 
dramă ce poate fi conside 
rată de factură 
realistă, dar și 
imaginară, «sențiallzată a 
avatarurilor șl eșecului 
expatrierii. Eroii, un băr
bat si o femeie, actori am
bulanți. au fost împinși 
spre meleaguri străine de o 
puerilă atracție spre necu
noscut. aventură si proba
bil de blestemul propriei 
lor iubiri chinuitoare, in 
care dragostea este sfișiată 
de ură, generozitatea lovită 
de plăcerea victlmizării 
partenerului. Autorul li 
surprinde la ..sfirșitul par
tidei". în plină criză, nau- 
fragiind. jalnic debusolațl, 
pe apele hazardului ; ca 
doi șoareci de apă. respinși 
parcă de valuri, aruncați 
fatal spre canale cu scursorl 
ori spre mlaștini. Viitorul 
li se refuză. Clipa e amară, 
tn căutarea sensului pierdut 
eroii se refugiază, cu și

apă" e •

mai direct 
o proiecția

cinema
• Fructe de pădure: SCALA (11 01 72)
— 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15: 13.30;
15,45; 18; 20,15, GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.
g Ultima frontieră a morțil : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11.15; 13,30: 15,45; 
18; 20. 1
• Serbările ța'ar.te : EXCELSIOR 
ÎS5.4aj51 w- »; 11.15; 13.30; 15.45: 18;
20.15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15;
13.30; 15.45; 18; 20,15
0 Pe malul sting al Dunării albastre: 
LIRA (31 71 71) — 15,30; 17,30; 19.30, 
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20.
fâ Balul de slmbătă seara : FEREN
TARI (80 49 851 — 15.30: 17.30; 19.30.
• Lovind o pasăre de pradă : MELO
DIA (12 06 88) — 9: 11.15: 13.30: 15.45; 
18; 20.15. FLAMURA (85 77 12) — 8.30; 
11; 15,30: 17.45; 20.
• Căruța cu mere : MIORIȚA 
<14 27 141 — 9; 11,15: 13.30: 15.45: 18; 20.
• Baloane de curcubeu : MUNCA 
(21 50 97) - 15; 17,15: 19.30.
• Neam-1 Șolmăreștilor — 9 
14,3(1, Alblnuța — 
(21 31 86).
• Prigoana (Gala 
STUDIO (59 53 15)
• Camionul de 
CEAFARUL (15 87 67) - 9: 11.15: 13,30: 
15.45: 18: 70.
• Atentatul de la Sarajevo : CAPI
TOL (16 29 17) — 9: 11.30; 14: 16.30: 19. 
<t Urgent... Secret... FESTIVAL 
(15 63 84) — 9: 11,15; 13.30; 15.45: 18;
70.15. . ,
O Artista, dolarii și ’ardelenii : 
BUCUREȘTI (15 6154) — 9; 11,15;
13,30: 15.45; 18; 20.
• Program de desene animate — 9; 
II; 13: 17.15. S-a intlmplat lingă Ros
tov — 15: 19.15: DOINA (16 35 38).

i; 12:
17; 19 : ARTA

tilmului iugoslav) :
- 19.
cursă lungă : LU-

• CIntecu! e viața mea : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Piesă neterminată pentru pianina 
mecanică: UNION (13 49 04) — 9,30; 
11.30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Spectacol la comandă : VIITORUL 
(11 48 03) — 19,30.
G Iubire fără soare : VIITORUL — 
15; 17,30; DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20,15.
G Limita dorințelor t PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
• Zile din trecut : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
G Atenție la gafe! : PATRIA (11 88 25)
— 9; 10,45; 12,30; 14,15; 18,15; 18,15;
20,15, VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20, CULTURAL
(83 50 13) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
G Drumul spre victorie : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,30; 14; 16,45: 19,30,
COSMOS (27 54 95) — 9; 11,30; 14;
16,45; 19, COTROCENI (49 48 48) — 10; 
13; 16; 19.
G Marfă furată t FEROVIAR (30 SI 40)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
G Adio, dar rămln cu tine : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) - 15,30; 17.30; 19,30. 
G Omul păianjen se întoarce : PA
CEA (60 30 85) - 15.38. 17,30 19,30
G Hercule cucerește Atlantida : FLO- 
REASCA (33 29 71) - 9; 11; 13; 13,30; 
17.45; 20.
G Despărțire temporară : POPULAR 
(35 15 17) — 9; 12: 16: 19.
G Aventură In Arabia — 13; ÎS; Pa
sărea de foc spațială — 17; 19 : FLA- 
CARA (20 33 40).
G Lanțul amintirilor ■ MODERN 
(23 71 01) — »; 12; ÎS; 19.

t a t r
• Teatrul Național (14 71 71, sala Ate
lier) : Intre patru ochi (A) — 19.

J»
fără voie, in trecut. îșl 
rememorează existenta !n- 
cercind parcă să găsească o 
rațiune sau o lumină. Dra
ma alternează scene din 
viată cu „numere" menite 
să exprime condiția eroi
lor. a lumii (așa cum le 
apărea protagoniștilor) sau 
să cîstige simpatia autori
tăților străine. Apelînd la 
procedeul teatrului tn tea
tru autorul fructifică, nu 
o dată spiritual, confuzia 
produsă de viata ca joc și 
jocul ca formă a existentei. 
Urmărim scurte farse gro
tești — parabole ale violen
tei și supunerii, ale umilin
ței și umilirii artistului în-

fost atras de „capacitatea 
construirii unui univers 
compact, a unei parabole 
nepervertite de livresc" — 
de „generozitatea cu care 
(piesa) oferă destine vii 
(...) prin umanitatea neli
niștilor și a dorurilor 
lor". Regăsim vocația plas
tică a regizorului în ipos
taza sa de scenograf : au
tomobilul — barcă eșuată, 
este o imagine extrem de 
pregnantă, de un pitoresc 
dramatic. Regăsim aceeași 
predilecție spre 
imaginii teatrale care 
ne. dar și sugerează 
și multe, spre jocul 
cerbat,' tensionat, de

violenta 
spu- 
mult 
exa- 
na-

CRONICA TEATRALĂ

„Șoareci de apa" de Mihai Radulescu 
la Teatrul Foarte Mic

tr-o societate ce disprețu
iește valoarea om. parabole 
ale dresajului continuu la 
care sint supuse existentele 
pentru desăvîrșirea de-, 
personalizării și paralizarea 
oricărui tnstinct al libertă- 

. ții si demnității ; parabole 
ale artei ca marfă Care 
nu-și mal găsește cumpă
rătorii etc. Ele alternează 
cu episoade biografice (a- 
dolescenta. primul gest de 
Insubordonare, infidelitatea 
femeii, apoi ciocnirea cu 
autoritățile din țările tra
versate ete.). flash-backurl 
actualizate dezordonat $1 
confuz de o memorie slăbi
tă. fidelă totuși in a retine 
esența : faptul că intimplă- 
rile seamănă intre ele. Pe 
de o oarte : mereu aceeași 
suspiciune, mereu aceeași 
răceală si indiferentă re
simțită ca o cruzime, pe de 
alta : mereu aceeași nesi
guranță. teamă ca stare do
minantă a eroilor. O stare 
caracteristică de tristete. de 
zbatere fără sens unește 
diferitele părți și structuri 
ale piesei. Este starea cu 
care actorii tntră in scenă 
și pe care o modulează in 
infinite nuanțe, timp de 
aproape două ore.

Montarea confirmă con
fesiunea tinărului regizor 
Dragoș Galgotiu de a fi

turâ să dinamizeze 
aceeași Interesantă 
tie între analiză și 
de sinteză a unor 
emblematice (vezi scena cu 
fringhia in care 'eroul se 
prinde fără ieșire); dar șl o 
oarecare ostentație, lipsă 
de complexe in tata etero
genului

Premiera de la Teatrul 
Foarte Mic se impune prin 
jocul actorilor. După sansa 
dată Leopoldinei Bălănuță 
și iul Nicolae Dinică. Ta- 
tianei Iekel, lui Vistrian 
Roman, Măriei Potra, Ro- 
dicăl Negrea. Lianei Ce- 
terchi și lui Dinu Ma- 
nolache — iată, sintem in
vitați să-l urmărim acum 
pe Mariana Cercel si Florin 
C&linescu intr-un specta
col pe care l-am numi 
epuizant, dacă nu am ști 
cit de tonică este pentru 
actori satisfacția de a exis
ta tn luminile rampei, 
bucuria muncii împlinite. 
De adăugat prezența preg
nantă a Iui Nicu Alifantia 
cu melodiile șale emoțio
nant nostalgice. Se joacă 
In acest spectacol cu dărui
re fără margini, cu o im
plicare fizică și psihică ex
traordinară. cu o credință 
in autor și regizor, pentru 
mine, uluitoare. Interprets

textul; 
oscila- 

puterea 
Resturi

celor doi actori ambt 
fac un tur de forță 
alterna, prin tranziții 
două registre : cel al v 
joc demonstrativ, de 
histrionism grotesc, si 
al unei transfigurări dt 
matice autentice, de ma 
tensiune introspectivă. Fii 
care din cei doi pendulea 
intre dragoste și ură, ii 
credere si disperare, ad 
miratie și suspiciune, sufe 
rintă nemijlocită și nostal
gie.

Florin Călinescu confi
gurează. în tușe mai groa
se și apăsate, portretul unul 
marginatizat. urmărit pînă 
la posedare de complexe, 
de ideea persecuției ; un 
personaj înnebunit de spai
mă—

Un chip răvășit, brăzdat 
adine, o apariție de caldă 
simplitate, de fragilitate și 
forță... O întruchipare a 
sentimentului tragic. 
Serafima e saltul 
ce urmează unor 
mulări tenace și 
zătoare. Experiența 
mare a Marianei Cercel iși 
spune cuvintul in capacita
tea actriței de a propune, 
încă de Ia intrarea in sce
nă, o stare-limită și de a 
da o mare organicitate ges
turilor. atitudinilor, cuvin
telor eroinei, exprimînd o 
caldă feminitate și senzua
litate, exprimind. rînd pa 
rind, bunul simț, luciditatea, 
ironia, teama, disperarea. 
Personalitatea actriței este 
mereu prezentă în jocul 
dinamic și interiorizat, con
centrat pînă la fibră și 
tensionat pină la durere. 
In tăcerile care strigă și 
replicile care ard. In haloul 
de emoție pe care — lup- 
tînd cu ambianta, nu în
totdeauna favorizantă — o 
aduce, tulburător, in scenă.

Prin „Șoareci de apă" 
Teatrul Mic confirmă con
secventa unui alt punct al 
programului artistic asu
mat : angajarea de a da 
membrilor săi posibilitatea 
(ca să nu zicem dreptul) 
de a se afirma pe măsură, 
confirmfnd calități, rele- 
vind in procesul creației 
pline de dăruire fațete ne
cunoscute : hotărirea de a 
prilejul ideala intilnire in
tre talente si public, de a 
dovedi că* Teatrul Mic este 
un teatru cu Inimaginabil 
de multe valori interpreta
tive.

Bolul 
firesc 
acu- 

incre- 
mai

Natalia STANCU

Concurs de protecție 
a muncii

în organizarea Comitetului Uniu
nii sindicatelor din presă, poligra
fie și edituri și a Centralei indus
triei poligrafice, joi s-a desfășurat, 
in Capitală, faza pe tară a concursu
lui de protecție a muncii, la care au 
participat echipajele cîștigătoare din 
întreprinderile poligrafice. Acțiunea 
a cuprins mii de oameni ai muncii 
din industria poligrafică, constituind 
o formă eficientă de aprofundare și 
aplicare corectă a normelor de pro
tecție a muncii, de prevenire a ac
cidentelor de muncă și îmbolnăvi
rilor profesionale.

Pe locul 
poligrafic 
rCști, pe 
poligrafică
întreprinderea poligrafică Cluj-Na- 
poca.

I s-a clasat Combinatul 
„Casa Scînteii" — Bucu- 
locul II, întreprinderea 

Iași, iar pe locul III,

• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Emil Simon. Solist: 
Valentin Radu — 19.
• Opera Română (13 18 57) 
ria Rusticana, Paiațe — 19.
• Teatrul de operetă 
Mam’zelle Nltouche — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza
(sala Schitu Măgureanu, .
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Furtuna — 19.
• Teatrul 
turl — 19.
• Teatru] 
cunoscuta
• Teatrul 
țitoarea —
• Teatru!
Negru șl roșu — 19,30; (sala Studio): 
Inele, cercei, beteală — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Haina cu două fețe — 19; 
(sala Giulești, 18 04 85); Arta conver
sației — 18; (la Școala generală nr. 
180) : De-a pururea, glorie — 13,30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sint 
*1 dv. - 19.30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită —

: Cavalle-

(14 80 11) :

Bulandra"
14 75 46) :

Mic (14 70 81) : Fluturi, fiu-

Foarte Mic (14 09 05) : Ne- 
și funcționarul — 19,30.
de comedie (16 64 60) : Pe- 
19.
„Nottara- (sala Magheru):

- 19.30
G Ansamblu! „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere
— 19.
• Teatrul „Ion Vasllescu" 
Se caută un clntăreț — 19.
• Teatrul evreiesc de stat 
Se caută o stea — 13.30.
• Teatrul „Ion Creangă" 
Pinocchio — 10.
• Teatrul „Țăndărică" 
Făt-Frumos din lacrimă — 
Școala generală 135) : Tigrul 
căruia-i plăceau clătitele —
• Circul București (11 01 20) 
marinarul și corabia veseliei
• Ansamblul „Doina" al Armatei 
(13 60 64) : Estrada tn croazieră — 
19,30.

(12 27 45) :

(50 26 55) î

(15 23 77) : 
17; (ta 
purpuriu 
12.
: Popeye 

‘ — 19.30.

Cetățeanul Timpul —o valoare de preț
față in față 
cu instituția i care nu trebuie irosită

Preocupările pentru Îmbunătățirea 
și institutîi care lucrează nemijlocit cu . 
măsuri organizatorice și legislative. Ele măresc posibilitatea rezolvării 
în mod mai simplu, operativ a problemelor ridicate de cetățeni, in in
teresul economisirii timpului și eforturilor Inutile. Firește, rămîn încă 
multe de făcut pentru îmbunătățirea continuă a relațiilor de lucru insti- 
tuție-cetătean. pentru combaterea manifestărilor de birocratism, a irosirii 
timpului, pentru promovarea unui 
ambele părți.

Pe această temă am realizat

activității diferitelor Întreprinderi 
publicul s-au soldat cu importante

comportament aivilizat si eficient de

un reportaj-anchetă la GalațL
Dintr-un birou în altul, 

în... 16 lunii
Observînd timp de trei zile munca 

unor persoane de la întreprinderea 
județeană de gospodărie comunală și 
locativă din Galați — întreprindere 
de larg interes cetățenesc, cu nume
roase și zilnice contacte cu publicul
— am consemnat, desigur, unele 
aspecte de muncă, activitatea unor 
funcționari conștiincioși. Dar ne-a 
apărut și mai evident faptul că unii 
funcționari, neavind. probabil, sarcini 
suficient de precise ca să-și justifice 
postul pe care-1 ocupă in Organi
gramă, „inventează" hirtii și născo
cesc „activități" al căror efect nu-i 
altul decit răpirea timpului cetățe
nilor. Aceasta pe de o parte. Pe de 
alta — dar cu aceleași nefaste efec
te — am retinut o serie de aspecte 
invederînd o anumită lipsă de co
laborare intre diferitele comparti
mente ale respectivei întreprinderi. 
Ca mai jos.

„Vă rugăm" — scrie in adresa 
I.J.G.C.L. nr. 12 878 din 14 mai 1981
— „să vă prezentați la noi pentru 
achitarea sumei de 1 298 lei. repre- 
zentînd cota parte din contravaloa
rea reparațiilor efectuate la imobilul 
dv.“. Disciplinat, cetățeanul P.D. (Ga
lați. str. Navelor, bloc R 3. aparta
mentul 11) se duce și-și achită da
toria (Chitanța 64 690/25 mai 1981). 
Ați zice că urmează punct și gata. 
Așa ar fi fost normal Dar nu 1

Dupâ ur ar s: ceva P.D primește 
e somație (I.J.G.C.L nr. 26 530/ 

<16 09 1982) Tonul a devenit ritos: 
„Vă somăm ca in termen de 5 zile 
să achitați suma de lei 1 298. repre- 
zentînd... (ca mai sus). Urmează ame
nințarea : „In cazul în care nu... 
vom da curs acțiunii in justiție, cu 
care ocazie veți suporta și cheltuieli
le ocazionate de aceasta." «Am răs
colit casa, am găsit chitanța, am 
contestat 
trecut un 
răspuns» 
însoțim 
îa 
a

27 142/21 09 1982. De dincolo 
auzim : „Caută tu. Gigi". Și
Gigi caută (Ulterior am 

se numește Manea George- 
nimeni de la I.J.G.C.L.

sub nr. 
de geam 
tovarășa 
aflat că 
ta. dar
Galati nu poartă ecuson). Dumneaei 
caută, noi așteptăm la ghișeu, dai 
tn registru scrie că respectiva con-

„Si eu a trebuit să mă tnvoiesc 
de ia serviciu ca să scap de o soma
ție a I.J.G.C.L.", ne spune Răvaș 
Costică, electrician la secția L.B.C, a 
Combinatului siderurgic Galati. „Lo
cuiesc in Micro 16. blocul 11, aparta
mentul 71. și mă amendaseră pentru 
că, ziceau dumnealor, n-aș fi primit 
in casă pe un instalator venit să 
depisteze cauza unei infiltrații, ceea 
ce nu era adevărat..." (Am verificat 
și noi. R. C. este și el unul dintre 
„vinovății" cetățeni... nevinovati al 
căror timp a fost inutil risipit da 
inutilele somații ale I.J.G.C.L.).

Cum se vede, la I.J.G.C.L. Galați 
sint persoane care nu pun mare preț 
pe timpul cetățeanului. Poate, în 
general pe timpul de lucru (probabil

însemnări de la I.J.G.C.L, Galați

in 
an

scris, dar. iată, a mai 
și n-am primit nici un 
ne explică P.D. Și îl 

str. Crizantemelor, 
registratura I.J.G.C.L.. unde 

depus contestația Înregistrată
pe

testatie a fost trimisă inginerului 
Mircea 
locativ.
trimiși 
încolo. .... . ___ _ __ __
Unde găsim birourile fondului loca
tiv și pe inginerul Chirită. care ne 
dă pe mina unei alte tovarășe, care 
nu găsește — in alt registru 1 — nici 
contestația, nici numărul ei de în
registrare. Sintem pasați unui coleg 
de birou ce pare să fie „șef de 
teanc" (judecind după— teancurile de 
hirtii de pe masa sa de lucru). 
Acesta răvășește ce era de răvășit, 
deschide fișetul. se luptă cu citeva 
bibliorafturi și— tot nimic. Puțin 
încurcat, tine să ne liniștească :

— N-o găsesc. Aveți chitanța, 
mergeți fără grijă la judecătorie, 
ciștigati. la sigur. Dar dacă ati plătit 
de ce n-ati trecut si pe la noi ca să 
ne anunțați ?

într-ur. an și 
dintr-ur birou 
in alt birou al 
der: ' Ș- iată-1

Chirlță. șeful biroului ' fond 
Motiv pentru care sîntem 

șl noi, doi kilometri mai... 
pe str. Cuza Vodă nr. 32.

de aceea. Intr-o singură dimineață, 
am numărat 36 de întirziati de la 
program). Incit ne-au apărut firești 
cîteva Întrebări : oare există acolo 
prea multe posturi de personal ad
ministrativ ? Oare cui folosesc cele 
două registraturi ? Oare programele 
de lucru ale acestora nu pot fi adap
tate la cele ale cetățenilor ? Și oare 
Cine trebuie să asigure legătura in
tre birourile I.J.G.C.L. 7 Că cetățenii 
in nici un caz...

patru luni o hîrtte 
n-a reușii să ajungă 
aceleiaș-' întreprin- 

pe nevinovata' P. D. 
găsit in culpă că e’ n-a făcul-c pe., 
curierul I.J.G.C.L.-ului gălătean în 
schimb, funcționarul nu suflă un 
cuvînt despre cum se face că — deși 
există și aici registratură I — contes
tația parcă a intrat in pămint : nici 
eă n-a răspuns în termenul legal... 
Iar despre faptul că au emis o soma
ție fără nici o acoperire... nici atit 1 
Și i se pare firesc să mal irosim 
timpul și pe la judecată, deși numai 
cu verificarea celor de mai sus am 
pierdut o jumătate de zi.

Solicitudine cu derogate 1
Un truism : instituțiile sint (tre

buie să fie) la dispoziția publicului. 
Nu invers Mai mult. In întreprinde
rile și instituțiile care întrețin relații 
cu publicul, personalul muncitor tre
buie să manifeste un comportament 
plin de solicitudine fată de cetățean. 
Să fie. adică, plin de grijă, de bună; 
voință. în fond, ei sint retribuit! 
tocmai spre a se afla la dispoziția 
publiculu — și nu publicul la dis
poziția lor Dar nu toii înțeleg asta, 
încă Ceea ce înseamnă că trebuie 
să li se mai spună cum trebuie să 
muncească

Despre subfnglnerul Manoliu Tu- 
dorel. șeful sectorului întreținere a 
rețelelor hidraulice din cartierul Ți- 
glina 3, Însuși Sandu Costel. ingi- 
nerul-șef al I.J.G.C.L.. ne spunea ! 
„Se poartă urît cu cetățenii, e cam 
nervos, a fost reclamat de nenumă
rate ori, l-am atenționat, dacă nu se 
Îndreaptă vom renunța la serviciile 
lui..." Cînd 7. întrebăm noi. Pentru

că lată, lăsat In voia dumlsale. țipă 
la oameni, ii bruschează și dezinfor
mează.

X-am controlat registrul tn care 
este obligat să consemneze sesiză
rile cetățenilor. Am constatat că 
multe intervenții au fost făcute for
mal. Așa, ca să fie. Deși a nota 
corect ceea ce trebuie să faci și a 
consemna rezultatul intervenției nu-i 
o formalitate birocratică. Iar a scrie 
„rezolvat" acolo unde realitatea este 
cu totul alta nu reprezintă numai o 
crasă lipsă de solicitudine față de 
cetățean, ci și un atentat la buzuna-' 
rul acestuia.

întrebăm : cu ce drept sint Încasați 
niște bani pentru intervenții nefina
lizate 7 Un exemplu din multe ase
menea : Craiu Vasile (Galati, str. 
Gheorghe Asachi 11. bloc A 16, apar
tament 16), după ce se adresează 
I.J.G.C.L., de mai multe ori (și nu 
primește răspuns) scrie ziarului ju
dețean. Care intervine. In sfîrșit, 
I.J.G.C.L- răspunde că defecțiunile 
semnalate ar fi rezolvate Am fost și 
noi in apartamentul cu pricina. Nici 
vorbă, lucrarea a rămas neterminată. 
Dar svbinginerul M. T. a scris in 
dreptul ei „rezolvat". Pe această 
bază întreprinderea a dezinformat 
ziarul.

S-ar 
menea 
Octav 
glina 3), lăcătuș la C.S.G.. ne spunea 
că a fost plimbat atîta pe drumuri — 
pentru a i se rezolva o defecțiune 
Ivită în apartament — incit a re
nunțat și a chemat lucrători parti
culari ; la blocul C 9 lucrarea fusese 
raportată ca fiind terminată (coman
da I.J.G.C.L., nr 2904), dar nu era... 
Am aflat că la ziarul local, in numai 
două luni, împotriva subinginerulul 
M. T. au fost primite 300 de recla
ma ții...

Cu acestea — dar și cu altele de 
aceeași speță — l-am informat pe 
inginerul Costică Constantin, direc
torul I.J G.C.L. Galați. Fără să-l 
pretindem așa ceva, dumnealui și-a 
făcut o foarte aspră autocritică agre
mentată cu „motive obiective", cu 
angajamente și cu chemări la ordine 
(demonstrative). Autocritica a fost 
verbală. Noi așteptăm faptele. Și 
intervenția consiliului popular ju
dețean.

putea evoca încă multe ase- 
situatii, ca de pildă : Druicâ 

(bloc B 3, apartament 64. Ți-

Mircea BUNEA 
Dan PLAEȘU
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Excelenței Sale
AHMED SEKOU TOURE

Secretar general al Partidului Democrat din Guineea, 
Președintele

Republicii Populare Revoluționare Guineea

CONAKRY

Realegerea dumneavoastră ca secretar general al Parti
dului Democrat din Guineea îmi oferă plăcuta ocazie de 
a vă adresa, în numele Partidului Comunist Român, al 
poporului român, precum și al meu personal, calde felici
tări, Împreună cu cele mai bune urări de sănătate șl feri
cire, de succes In activitatea desfășurată în această func
ție de Înaltă răspundere consacrată realizării aspirațiilor 
poporului gulneez.

îmi exprim convingerea că. In spiritul celor convenite 
cu prilejul intilnirilor și convorbirilor pe care le-am avut 
relațiile de prietenie și cooperare dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Democrat din Guineea se vor dez
volta continuu, în interesul celor două partide, țări și 
popoare, al cauzei independenței, progresului șl păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

jal Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Am fost deosebit de tncîntat lă primesc amabilul dum

neavoastră mesaj de felicitare și bune urări cu ocazia 
Zilei naționale a Sultanatului Oman.

Vă rog să acceptați cele mai bune urări de sănătate 
pentru Excelența Voastră șl bunăstare pentru poporul 
român prieten.

QABOOS BIN SAID
Sultanul Omanului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Vă rog să primiți mulțumirile mele sincere pentru me

sajul călduras adresat cu ocazia celei de-a 75-a aniver
sări a zilei mele de naștere.

Acesta reflectă relațiile frățești existente Intre cele 
două partide ale noastre șl lupta noastră comună împo
triva imperialismului, pentru pace, prietenie, democrație 
și socialism.

Cu cele mai bune urări șl salutări comuniste.

EZEKIAS PAPAIOANNOU
Secretar general al Partidului Progresist 
al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.)

IMPERATIVUL VITAL AL VREMURILOR NOASTRE:
FĂURIREA UNEI LUMI A PĂCII. FĂRĂ RĂZBOAIE, 

FĂRĂ ARME NUCLEARE
Unanima și deplina aprobare fațâ de cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de înfldcăratele 
sale chemări la acțiune pentru apârarea păcii, 

fața de Apelul Marii Adunări Naționale

Parlamentele, parlamentarii trebuie 
să dea ascultare voinței popoarelor!

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ZAIR

Excelenței Sale
Mareșal MOBUTU SESE SEKO KUKU 

NGBENDU WA ZA BANGA
Președinte Fondator al Mișcării Populare a Revoluției, 

Președintele Republicii Zair
, KINSHASA

Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Zair îmi oferă prilejul să vă 
adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală, de progres și prosperitate poporului zairez prieten.

Exprim convingerea că legăturile de prietenie și cooperare existente 
Intre partidele și țările noastre se vor extinde și aprofunda tot mai mult 
în interesul popoarelor român și zairez, al cauzei păcii, independenței 
naționale, colaborării și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Trăim Intr-o perioadă in care e- 
venimentele internaționale au că
pătat o gravitate deosebită, cum 
nu a fost niciodată pînă în pre
zent, sporind pericolul unei ca
tastrofe nucleare. în aceste mo
mente de grea cumpănă pentru 
destinele omenirii, prin cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și prin 
Apelul Marii Adunări Naționale 
către parlamentele și parlamenta
rii din statele europene, S.U.A. și 
Canada, s-a lansat o nouă și vi
brantă chemare la pace, reflectînd 
cele mai fierbinți năzuințe ale po
porului român, ale tuturor popoare
lor lumii, pentru asigurarea vieții 
pașnice pe continentul european și 
pe întreaga planetă.

Mai mult ca oricind, în împreju
rările actuale se cere din partea 
parlamentelor șl parlamentarilor 
să țină seama de voința popoarelor 
lor, ca exponențl ai intereselor și 
drepturilor legitime ale tuturor oa
menilor, de a trăi în pace și liniș
te. Pentru un om politic adevărat, 
cu atît mai mult pentru cei care 
s-au bucurat de încrederea oame
nilor, nu poate exista sarcină mai 
importantă decit apărarea păcii ; 
ei trebuie să-și intensifice efortu
rile pentru a determina oprirea 
escaladării cursei înarmărilor, pen
tru adoptarea unor măsuri de de
zarmare care să aducă arsenalele 
militare la niveluri cit mai reduse. 
In calitatea de deputat in Marea

Rachetele nucleare nu servesc și nu pot servi pacea
Am ascultat cu adîncă emoție cu- 

vintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în fața repre
zentanților aleși ai poporului nos
tru. vibrantă chemare la rațiune si 
responsabilitate, la acțiuni ferme si 
imediate pentru apărarea păcii, am 
luat cunoștință cu aceleași senti
mente de Apelul Marii Adunări 
Naționale către parlamentele și 
parlamentarii din statele europene. 
S.U.A. și Canada, încă o dată. în- 
tr-un moment de importanță cru
cială pentru destinele continentului 
pe care trăim, pentru înseși exis
tenta si viata ne planeta noastră, 
președintele României, parlamentul 
tării, dind glas voinței de pace a 
întregului nostru popor. îndeamnă 
marile puteri, forțele iubitoare de 
pace de pretutindeni să acționeze 
unite pentru a determina oprirea 
eunsei înarmărilor și trecerea la 
măsuri de dezarmare. în primul 
rând nucleară, pentru asigurarea u- 
nui viitor de pace și liniște po
poarelor europene. Întregii lumi.

Alături de întregul nostru popor, 
tineretul patriei susține cu toată 
ființa sa politica de pace și colabo
rare a României socialiste, concep
ția, propunerile și Inițiativele se
cretarului general al partidului.

Adunare Națională, consider că 
parlamentele, parlamentarii din 
toate țările poartă o mare răspun
dere pentru trecerea de la decla

președintele Republicii. îmi sînt 
încă vii momentele impresionantei 
manifestări „Tineretul României 
dorește pacea !“. Am avut cinstea 
și mindria să aduc, in marea si in- 
sufletitoarea coloană a marșului ti
neretului desfășurat în Capitală. 
6olia de pace si prietenie a tineri
lor de pe meleagurile bihorene. îm
preună. români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, noi. tinerii 
din România, am manifestat pentru 
pace, pentru viată si sîntem hotă- 
rîti să facem totul pentru a ridica 
munca și activitatea noastră de 
fiecare zi la flacăra entuziasmului 
și pasiunii revoluționare proprii 
viratei tinere.

Ideile si chemările cuprinse în 
euvintarea secretarului general al 
partidului vibrează acum în con
știința si inima fiecărui tinăr. E 
limpede pentru noi toti că. așa cum 
releva tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
„noile rachete nu servesc si nu pot 
servi pacea". Mai poate exista în
doială că pregătirile de război des
chid calea care duce la război ?

în acest sens, nu poate decit să 
stimească profundă uimire și jus
tificată îngrijorare graba cu care se 
trece la amplasarea si desfășurarea 
de noi rachete nucleare, inoălcîn- 
du-se voința de pace și dezarmare 

rații de Intenții la fapte în pri
vința opririi amplasării oricăror 
rachete în Europa, pentru retrage
rea și distrugerea celor existente.

De la înalta tribună a Marii 
Adunări Naționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mal autori
zat reprezentant al națiunii noas
tre, s-a adresat din nou conducă
torilor U.R.S.S. și S.U.A. cu apelul 
de a se renunța la amplasarea noi
lor rachete în Europa, de a nu se 
dezvolta cele existente. A sosit mo
mentul ca acum, cînd încă mai 
există șanse, conducătorii de stat, 
deputății, oamenii politici să țină 
seama de glasul popoarelor, de vo
ința oamenilor de pretutindeni 
pentru apărarea dreptului lor su
prem, dreptul la existență, la pace, 
la viață.

Parlamentarii din România — așa 
cum a reieșit din lucrările recentei 
sesiuni a M.A.N. — toți cetățenii 
patriei noastre, fără deosebire de 
naționalitate, insușindu-și aprecie
rile și orientările cuprinse în 
cuvîntarea președintelui Republicii, 
iși exprimă hotărîrea fermă de a 
acționa neabătut pentru apărarea 
păcii, fiind convinși că acum, pînă 
nu este prea tîrziu, se va mani
festa maximă responsabilitate din 
partea tuturor factorilor de decizie 
politică pentru a feri omenirea de 
holocaustul nuclear.

Prof. univ. Hie VĂDUVĂ 
rectorul Academiei de Științe 
Economice - București

a popoarelor. Relev această idee, cu 
aut mai mult cu cit, in starea de 
tensiune si încordare internațională 
actuală, există pericoluil declanșării 
unui atac nuclear de către oameni 
teationali.

înțelepciunea popoarelor spune : 
dacă vrei pace, luptă pentru pace. 
Alcătuim cu toții un popor care 
n-a rivnit vreodată altceva decit 
șă-și împlinească si desăvîrsească 
destinul aici, muncind ta bună pace.

Dorim pacea, in numele viitoru
lui nostru, in numele muncii noas
tre libere și demne, in numele vie
ții. Noi. tinerii acestui sfirșit de se
col. nu vrem să ne numim printre 
ultimii supraviețuitori ai planetei ! 
Viata pentru toti — indiferent do 
meridian sau convingeri politice, fi
lozofice — rămîne bunul suprem. 
Să-l apărăm cu orice nret. expri- 
mindu-ne răspicat voința, conștienti 
fiind că impiedicarea instalării noi
lor rachete nucleare, retragerea si 
distrugerea celor existente ar ocroti 
diminețile senine și limpezi ale pla
netei.

CSERI Zoltân
muncitor, Exploatarea minieră 
Șuncuiuș, județul Bihor

Republica Zair, ca- 
re-și sărbătorește as
tăzi ziua națională, 
este una dintre cele 
mai mari țări ale con
tinentului african, dis- 
punînd de imense bo
gății ale solului și 
subsolului. Ea furni
zează peste o cincime 
din producția mon
dială de cupru și se 
numără printre prin
cipalii producători de 
uraniu, diamante, co
balt, aur, alte mine
reuri deosebit de ne
cesare industriei mo
derne. O mare parte 
a suprafeței Zairului 
este acoperită cu pă
duri din esențe pre
țioase reprezentînd 47 
la sută din pădurile 
Africii.

în anii care au tre
cut de la proclamarea 
independenței, și mai 
cu seamă din 1965, 
cînd la conducerea 
țării a venit președin
tele Mobutu Șese 
Seko, Republica Zair 
a realizat progrese 
importante pe calea 
valorificării în folosul

propriu a resurselor 
naționale, spoliate vre
me , îndelungată de 
monopolurile străine. 
Exploatarea marilor 
zăcăminte miniere a 
fost trecută sub con
trolul statului. La 
Kinshasa, Makalu, Bu
kavu și în alte loca
lități au fost con
struite obiective in
dustriale, baraje, con
strucții social-cultura- 
le. Un puternic avint 
a luat in ultimii ani 
sectorul hidroenerge
tic. La circa o sută de 
kilometri de capitală 
a fost ridicată, în pli
nă junglă, hidrocen
trala de la Inga, cea 
mai mare construcție 
de acest gen din Afri
ca, care va dispune, 
în final, de o putere 
instalată de 1,7 mili
oane kW. A sporit, de 
asemenea, producția 
de țiței.

Animat de senti
mente prietenești și 
manifestîndu-și soli
daritatea față de po
poarele Africii, față 
de toate popoarele

TELEG
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o • 
telegramă primului ministru al Repu
blicii Niger, Hamid Algabid, cu pri
lejul numirii sale în această funcție, 
prin care îi adresează calde felicitări 
și cele mai bune urări de sănătate și

Cronica
Miercuri s-au deschis la București 

lucrările Conferinței naționale de 
energetică, organiza'tă de Institutul 
central de cercetări energetice. Fa
cultatea de1 energetică a Institutului 
politehnic București si Comitetul 
național român al Conferinței mon
diale a energiei.

Axată oe aspectele principale ale 
gospodăririi rationale a energiei, 
această Importantă manifestare ști-

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 24 

noiembrie, ora 20 — 27 noiembrie, ora 
20. In țară î Vremea se va încălzi ușor 
in toate regiunile țării. Cerul va fi va
riabil cu înnorări pronunțate In ulti
mele zile tn regiunile din vestul șl nor
dul țării unde vor cădea precipitam 
slabe loeale sub formă de ninsoare, la- 
poviță și ploaie. Izolat, polei. Vintul va

BULETIN RUTIER
De la Inspectoratul General al Miliției. Direcția circulație

în condițiile meteo-rutiare din ul
tima perioadă, cei mai multi dintre 
conducătorii de autovehicule au cir
culat cu un plus de atenție, cu vi
teze moderate, de natură să nu pună 
in pericol siguranța traficului. Din 
păcate, conduita nepreventivă, une
ori agresivă din partea unor condu
cători auto s-ă soldat eu tamponări 
și accidente. Nu-i mai puțin adevărat 
că, in ultimele zile, 17 accidente 
grave s-au produs în Capitală din 
vina pietonilor, deși aceștia știu bine 
că se expun riscului de a fi loviți, în 
condițiile deplasării în nesiguranță. 
Un cetățean, așteptînd autobuzul pe 
partea carosabilă — și nu pe trotuar, 
cum este normai — nu a maf putut 
fi evitat de șoferul unui autovehicul 
și a fost accidentat mortal. La rîndul 
său, Peia Fiorea din comuna Vedea, 
județul Giurgiu, aflat sub influența 
alcoolului, s-a angajat în traversare 
prin spatele unui autocamion care 
staționa. Apărind în fața altui auto
vehicul, a fost rănit grav.

Și imprudența la volan a constituit . 
cauza unor accidente gravei Deși era 
ceață și' vizibilitatea foarte redusă, 
Bosman Marin nu numai că nu a 
condus cu viteză moderată un auto
camion aparținind întreprinderii de 
transporturi auto Giurgiu, dar se și 
deplasa pe mijlocul drumului, tam- 
ponîndu-se cu un autoturism care 
venea din sens invers. Din cel trei 
ooupanți ai mașinii, tatăl și-a pier
dut viața, iar mama și eopilul au fost 
graw răniți. Pe o porțiune acoperită 
ca gheață, de pe un drum din județul 

care au pășit pa ca
lea dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul ro
mân urmărește cu in
teres și simpatie suc
cesele obținute de po
porul zairez în efor
turile sale consacrate 
consolidării indepen
denței țării, progresu
lui economic, făuririi 
unei vieți noi. între 
România și Zair »-au 
statornicit relații de 
colaborare întemeiate 
pe deplina egalitate in 
drepturi și avantajul 
reciproc, care cunosc 
o continuă dezvolta
re», O contribuție de 
cea mai mare însem
nătate In acest sens 
au adus-o întîlnirile 
dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mobutu 
Șese Seko, de la Bucu
rești și Kinshasa, care 
au dat un puternic 
impuls conlucrării bi
laterale pe multiple 
planuri, în Interesul 
ambelor țări și po
poare, al cauzei păcii 
și înțelegerii interna
ționale.

RAMA
deplin succes In îndeplinirea misiu
nii ce i-a fost încredințată. In tele
gramă se exprimă, totodată, convin
gerea că guvernele celor două țări 
vor acționa tot mai mult pentru întă
rirea raporturilor de prietenie și 
cooperare dintre țările și popoarele 
noastre.

intifică va,' oferi partlcipantflor pri
lejul unor dezbateri fructuoase. In 
cadrul celor 17 secții de lucru, a 
problemelor privind valorificarea 
combustibilului inferior, sistemele si 
tehnologiile de transportare și sto
care a diferitelor forme de energie, 
energiile regenerabile, amenajările 
hidroenergetice, economia de energie 
și în special de hidrocarburi.

(Agerpres)

sufla slab pint la moderat cu Intensi
ficări temporare la munte predomlntnd 
din sectorul vestic. Temperaturile mi
nime vor fi euprinse tntre minus 7 șl 
plus 3 grade, pe alocuri mal coborite ta 
începutul Intervalului, cele maxime In
tre 2 și 12 grade. Ceață locală seara șl 
dimineața, tn București : Vreme tn 
curs de încălzire. Cerul va fi variabil. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
tntre minus 3 grade șl plus un grad, 
cele maxime tntre 4 șl 8 grade. Se va 
produce ceață dimineața șl seara. (Oti- 
lia Diaconu, meteorolog de serviciu).

Ialomița, un alt șofer profesionist. 
Roji loan, nu a redus viteza pînă la 
limita care să-i asigure stăpinirea 
mașinii, astfel că autovehiculul a de
rapat și s-a răsturnat in șanț. Mașina 
a fost avariată, iar imprudentul șo
fer a fost grav accidentat. Alexandru 
Mircea circula de la București Ia 
Brăila cu viteză excesivă pe o supra
față carosabilă lunecoasă. In aceste 
condiții, acționînd sistemul de fri- 
nare, a intrat în derapaj, tamponînd 
un autocamion staționat și rănind o 
persoană.

Condiții nefavorabile pentru circu
lația rutieră ca acelea din aceste zile 
vor mai exista în perioada urmă
toare. Este imperios necesar ea fie
care participant la traficul de pe 
drumurile publice să-și adapteze 
conduita la împrejurările meteo-ru- 
tiere concrete, să acorde permanent 
atenție prevenirii pericolelor gene
rate de ei și de lipsa prudentei al
tora. Important este ca fiecare să 
prevină accidentele, indiferent din 
vina cui s-ar putea produce acestea.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 23 NOIEMBRIE 1983

EXTRAGEREA I I 41 2« 8 2 43 9.
EXTRAGEREA A II-a : 19 40 27

17 13 29.

65 DE ANI DE LA CREAREA
PARTIDULUI COMUNIȘTILOR DIN UNGARIA
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC SOCIALIST UNGAR
BUDAPESTA

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, In numele comuniștilor, 
al poporului român, al secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vă adresează dumneavoastră, comuniștilor și poporului 
ungar, cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a creării Partidului Comuniș
tilor din Ungaria, cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc.

Partidul Comuniștilor din Ungaria a reprezentat forța organizată a clasei 
muncitoare, pentru apărarea intereselor fundamentale ale poporului ungar, 
pentru libertate și socialism.

Comuniștii, poporul român se bucură de realizările și succesele obținute 
de poporul ungar, după eliberarea țării de sub jugul fascist, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. Aceste succese au deschis largi 
perspective pentru realizarea năzuințelor de veacuri ale maselor populare 
— construirea societății socialiste dezvoltate, înflorirea economiei, științei 
și culturii in Ungaria.

Edificarea socialismului tn țările noastre a pus baze trainice raporturilor 
de prietenie șl solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Mun
citoresc Socialist Ungar, dintre Republica Socialistă România și Repu
blica Populară Ungară, dintre cele două popoare ale noastre.

Ne exprimăm convingerea că relațiile dintre partidele șl țările noastre 
se vor dezvolta în spiritul convorbirilor rodnice dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România,» și tovarășul Jânos Kâdâr, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, al înțelege
rilor convenite pentru dezvoltarea colaborării, prieteniei și bunei vecinătăți. 
Sîntem siguri că aceste raporturi vor servi interesele poporului român și 
poporului ungar, cauza generală a socialismului, a păcii și solidarității inter
naționale.

Cu prilejul acestei aniversări, vă adresăm, stimați tovarăși, urări de noi 
succese în construirea societății socialiste dezvoltate în Republica Populară 
Ungară, bunăstare și fericire poporului ungar prieten.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Un eveniment de seam” 
in viața poporului ungar

Se împlinesc astăzi șase decenii și 
jumătate de la crearea Partidului 
Comuniștilor din Ungaria, eveniment 
de însemnătate istorică in lupta cla
sei muncitoare ungare, a maselor 
exploatate împotriva asupririi, pen
tru eliberare socială, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor de progres ale în
tregului popor ungar.

Situîndu-se in fruntea luptei oa
menilor muncii. Partidul Comuniști
lor din Ungaria a fost forța motrice 
a procesului revoluționar, care a dus 
la proclamarea Republicii Ungare a 
Sfaturilor — față de care revoluțio
narii. clasa muncitoare din Româ
nia și-au manifestat activ solidari
tatea, organizind multiple acțiuni 
de sprijin. După reprimarea sîn- 
geroasă a revoluției au urmat 
ani grei pentru comuniștii un
guri ; infruntînd Insă cu bărbăție 
regimul horthist, partidul a conti
nuat să desfășoare o intensă activi
tate în slujba idealurilor clasei mun
citoare. constituind principala forță 
militantă împotriva fascismului, 
pentru eliberare națională si socială.

înfrîngerea Germaniei hltleriste și 
zdrobirea regimului horthist. elibe
rarea tării au creat o situație cu 
totul nouă. Partidul a crescut si s-a 
Întărit continuu, fiind sufletul alian
ței muncitoresti-tărănesti. care, re
unind în iuruj ei toate forțele pro
gresiste si democratice, a cucerit 
puterea, trecîndu-se la construirea 
bazelor noii orinduiri ; după eveni
mentele din 1956 și zdrobirea con
trarevoluției. partidul a desfășurat 
o intensă activitate Înnoitoare în 
toate domeniile vieții politice, eco
nomice și sociale, a asigurat Înain
tarea țării pe calea făuririi societă
ții noi, socialiste.

Sub conducerea Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, a Comitetu
lui său Central. In frunte cu tovară
șul Jânos Kâdâr. oamenii muncii 
din Ungaria au obținut succese de 
seamă în opera de construcție so
cialistă. O puternică dezvoltare a 
cunoscut economia națională, fău
rirea unei industrii și agriculturi 
moderne, creșterea venitului națio
nal. înflorirea științei. Invătămîntu- 
lui si culturii stind la baza creșterii 
nivelului de trai al poporului.

în prezent, asa cum se arată în 
documentele Congresului al XII-lea 
al P.M.S.U.. partidul pune un accent 
deosebit pe creșterea în continuare 
a venitului național. In primul rind 
prin sporirea eficientei si calității 
activității economice, pe perfecțio
narea conducerii, a relațiilor socia
le, potrivit exigențelor făuririi so
cietății socialiste dezvoltate.

Conviețuind de secole ca vecine, 
popoarele român și ungar au conlu
crat adesea în lupta pentru o viată 
mai bună. Totodată, ele au avut de 
înfruntat politica de învrăjbire și 
atîtare șovină dusă de clasele ex
ploatatoare. de forțele reacționare 
interne si străine, care urmăreau 
dezbinarea oamenilor muncii, a po
poarelor. în scopul menținerii pro
priei lor dominații. Opunîndu-se cu 
hotărîre acestei politici, cei mai buni 
fii ai popoarelor român și ungar, 
forțele lor democratice, revoluționare 
si. în primul rind. comuniștii, au 
militat neabătut pentru dezvoltarea 
unor legături de prietenie si solida
ritate între cele două popoare, cu 
convingerea că tocmai asemenea ra
porturi coresound intereselor lor 
reale, ale ambelor țări, apărării inde
pendenței și suveranității lor națio
nale. în anii celui de-al doilea război 
mondial, aceste relații și-au găsit 
o exemplară întruchipare în partici
parea armatei române, alături de 
glorioasa armată sovietică, la ma
rile bătălii, pline de sacrificii, pen

tru eliberarea Ungariei de sub do
minația fascistă.

Odată cu instaurarea puterii oa
menilor muncii in cele două țări, 
relațiile de prietenie și colaborare 
româno-ungare au dobindit un con
ținut nou. superior. Cadrul rodnic, 
politico-juridic al acestor relații l-a 
constituit Tratatul de prietenie, co
laborare și asistență mutuală din 
1948. a cărui reînnoire. în 1972. a 
jalonat dezvoltarea in continuare a 
raporturilor reciproce in toate do
meniile de interes comun. întreaga 
experiență a relațiilor româno-un
gare pune cu putere in evidentă 
faptul că respectarea principiilor e- 
galității. independenței și suverani
tății naționale. neamestecului în 
treburile interne, avantajului reci
proc și întrajutorării tovărășești re
prezintă garanția dezvoltării neîn
trerupte a conlucrării prietenești 
dintre cele două țări și popoare.

Așa cum arată realitatea, o În
semnătate hoiărîtoare pentru dez
voltarea ansamblului relațiilor noas
tre au legăturile de prietenie din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Socialist Un
gar. In acest cadru. întîlnirile și 
convorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Jânos Kâdâr 
au creat, de fiecare dată, noi pre
mise extinderii și aprofundării ra
porturilor romano-ungare pe cele 
mai diverse planuri. Astfel to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta : „în spiritul Tratatului de pri
etenie, colaborare șl asistență mutu
ală, al înțelegerilor convenite cu pri
lejul intilnlrii la nivel inalt din 1977, 
dorini să acționăm pentru dezvoltarea 
continuă a raporturilor de prietenie, 
bună vecinătate și colaborare din
tre țările și popoarele noastre, pen
tru intărirea conlucrării lor in con
strucția noii orinduiri". La rindul 
său. tovarășul JANOS KADAR de
clara : „Partidul Muncitoresc Socia
list Ungar acordă o mare importan
tă dezvoltării multilaterale, continue 
a relațiilor româno-ungare. Sintem 
gata ca. in scopul întăririi priete
niei dintre popoarele noastre, să 
promovăm șl în viitor colaborarea 
dintre țările noastre in toate dome
niile".

Pe linia Înfăptuirii Înțelegerilor 
la nivel înalt, o dezvoltare largă au 
cunoscut relațiile economice, schim
burile de bunuri materiale, denu- 
nîndu-se în același timp eforturi 
pentru diversificarea cooperării în 
producție, ca și a colaborării pe 
terțe piețe. Totodată, se dezvoltă 
colaborarea pe plan științific și teh
nologic, în domeniile artei și cul
turii. se extinde schimbul de expe
riență pe linia organizațiilor da 
masă și obștești.

Pe planul vieții internaționale. 
România și Ungaria conlucrează, 
alături de celelalte țări socialiste, 
de forțele democratice și progresis
te de pretutindeni, pentru Înfăptui
rea marilor obiective ale zilelor 
noastre — oprirea cursei înarmări
lor și trecerea la dezarmare, relua
rea politicii de destindere și colabo
rare. pentru realizarea securității șl 
apărarea păcii în Europa și in în
treaga lume.

Cu prilejul celei de-a 65-a aniver
sări a creării Partidului Comuniști
lor din Ungaria, comuniștii, oame
nii muncii, întregul nostru popor 
adresează comuniștilor, clasei mun
citoare, tuturor oamenilor muncii 
din tara vecină calde felicitări, ex- 
primînd convingerea că raporturile 
de prietenie și colaborare dintre 
cele două partide. țări și pophare 
se vor dezvolta continuu. în inte
resul șl spre binele reciproc, al cau
zei socialismului, păcii și înțelegerii 
internaționale.

Propuneri care dau glas dorinței noastre 
celei mai fierbinți

Sînt mîndrâ că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul nostru 
iubit și stimat, acționează neoste
nit pentru ca în lume să fie pace, 
ca toate popoarele să-și trăiască 
viața în pace. Chemarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu adresată 
conducătorilor Uniunii Sovietice și 
Statetar Unite ale Americii, tutu
ror oamenilor politici din toate ță
rile lumii de a-și spori eforturile 
pentru încheierea unei înțelegeri 
care să ducă la oprirea cursei înar
mărilor, a amplasării noilor rache
te nucleare și distrugerea celor 
existente, pentru a curma cursa 
spre prăpastie pun în lumină do
rința noastră cea mai scumpă : 
pacea.

Iarăși se vorbește mult despre 
război, ba chiar, mai mult, se fac 
tot felul de pregătiri, cum este am
plasarea pe continent a noi și noi 
rachete nucleare. Sînt lucruri care 
ne îngrijorează profund, pentru că

toate acestea creează grave ame
nințări pentru omenire, pentru tot 
ce are mai de preț planeta noas
tră — viața omului. La fel ca în
tregul popor român, doresc din tot 
sufletul să fie pace In lume, pen
tru că eu știu ce înseamnă groză
viile războiului, urgia și distruge
rile pe care le aduce. Eram oopîl 
cînd a început cel de-al doilea 
război mondial. Atunci cînd linia 
frontului a ajuns in zona noastră, 
a trebuit să ne refugiem de pe pă- 
mîntul Putnei. Am umblat flămînzl 
și înghețați, amenințați de bom
bardamente. Atunci mi-am pier
dut și mama și bunica. Mă cutre
mur cînd aud de pericolul izbucni
rii unui nou război.

Iată de ce susțin din toată Inima 
propunerile și inițiativele tova
rășului Nicolae Ceaușescu pentru 
dezarmare și pace, ca și Apelul 
Marii Adunări Naționale către par
lamentele și parlamentarii din sta
tele țuropene, S.U-A. șl Canada.

Ele dau glas dorinței fierbinți a 
poporului român, a oamenilor de 
bună credință de pretutindeni de 
a se face totul pentru a nu se 
ajunge la un război atomic. Aceas
ta este și dorința mea cea mare. 
Pentru că vreau ca munții noștri, 
cu verdele lor atît de frumos și, 
apele cristaline tot ceea ce s-a 
durat In comuna noastră pe legen
darul pămint al Putnei in județul 
Suceava și pe tot cuprinsul patriei 
noastre să dăinuie peste vremi, 
spre binele și fericirea tuturor fii
lor țării.

Vreau să fie pace In lume, cen
tru a ne bucura din plin de bine
facerile socialismului și pentru ca, 
împreună cu toți cei ce trăiesc și 
muncese pe această planetă, să fim 
fericiți.

Maria CENUȘA 
țărancă, comuna Putna, 
județul Suceava ____ J

(Urmare din pag. I)

Semințe de calitate superioară - pentru toate culturile!
in vedere oele arătate mai sus. Pro
gramul de producere a. semințelor 
și materialului săditor prevede îm
bunătățirea structurii pe categorii 
biologice, prin folosirea elitei și a se
mințelor din Înmulțirea întii. renun- 
țîndu-se la cele din înmulțirea a doua.

— Cum este organizată practic pro
ducerea semințelor și a materialului 
săditor și ce atribuții revin in aceas
tă direcție Academiei de științe agri
cole și silvice ?

— Producerea semințelor și a ma
terialului săditor din verigile supe
rioare se organizează in institute si 
stațiuni de cercetare de profil. Aces
tea vor fi înmulțite in unități de stat 
și cooperatiste specializate, care vor 
fi dotate cu prioritate cu baza ma
terială necesară pentru executarea 
lucrărilor prevăzute prin tehnologii
le specifice producerii acestora, pre
cum si cu utilaje de condiționare si 
spatii de depozitare. In această im
portantă acțiune cresc mult atribu
țiile și răspunderile unităților de cer
cetare agricolă. Academiei de științe 
agricole și silvice îi revine sarcina 
ca. pe lingă crearea unor noi soiuri 
si hibrizi care să dea producții mari

șl stabile, să perfecționeze metodele 
de producere a semințelor, să imbu- 
nătătească zonarea soiurilor si hibri
zilor. să elaboreze tehnologia culturi
lor pentru sămîntă. Totodată, acade
mia organizează si îndrumă produce
rea semințelor elită, a hibrizilor si a 
materialului săditor in cadrul institu
telor si stațiunilor de cercetare. în 
stațiunile didactice experimentale ale 
institutelor de invătămint superior, in 
unitățile de producție ale liceelor a- 
groindustriale. în unități și ferme de 
stat si cooperatiste specializate Uni
tățile de cercetare și de producție ala 
academiei, acordind o jftentie si mai 
mare decit pină in prezent se vor 
ocupa cu răspundere de înmulțirea 
rapidă a semințelor din soiurile șl 
hibrizii omologați. Aceasta este o 
sarcină de mare însemnătate, Intru- 
cit. in măsura în care un soi nou se 
generalizează mai repede, se obține 
o creștere mai mare a producției, 
fără alte investiții.

— Cum vor fi înmulțite semințele 
In fermele specializate *1 ce sarcini 
revin in această direcție organelor 
agricole județene spre a se evita 
transferul de semințe dintr-o tonă la 
alta a tării 1

— în flecare județ este prevăzută 
producerea întregului necesar de se
mințe si material săditor pentru ne
voile proprii, cu excepția unor specii 
ale căror semințe nu se pot obține 
decit in condiții pedoclimatice deo
sebite. La astfel de 6pecii. produce
rea semințelor va fi concentrată în 
atonele cele mai favorabile, iar se
mințele obținute vor fi distribuite ju
dețelor care au planificată producție 
pentru consum. Pentru a se putea 
autoaproviziona cu semințele nece
sare. iudetele iși organizează unităti 
Si ferme specializate in producerea 
semințelor și materialului săditor. 
Pe ansamblul tării, producerea se
mințelor și materialului săditor este 
organizată in 974 unităti agricole, cu 
un total de 1 686 ferme.

— în ce mod vor fi organizate re
partizarea si circulația semințelor si 
materialului săditgr din unitățile 
care le produc In cele care le folo
sesc ?

— Programul prevede o serie de 
earcîni privind preluarea, prelucra
rea și valorificarea semințelor și ma
terialului săditor de la unitățile pro
ducătoare. pe bază de contract, de 
către Întreprinderile de specialitate.

prin subunitățile organizate în fieca
re județ. întreprinderile respective 
își completează și extind baza ma
terială pentru condiționarea și depo
zitarea semințelor, in vederea pregă
tirii lor din timp si la indici calitativi 
superiori, pentru a fi preluate de la 
unitățile producătoare specializate. 
Pentru păstrarea identității soiurilor 
și pentru garantarea calității semin
țelor. acestea circulă — de la între
prinderile de specialitate 1; unitățile 
agricole de producție — in saci etiche
tați. însoțiți de certificate de calitate 
care atestă specia, soiul (hibridul), 
categoria biologică și valoarea cultu
rală.

Prin aplicarea punct cu punct, ne 
etape, a tuturor prevederilor din pro
gram. săminta și materialul săditor 
vor deveni, fără îndoială, ceea ce not 
și trebuie să fie — unul din factorii 
importanți de sporire a producției a- 
gricole în tara noastră. Este insă ab
solut necesar ca. încă din aceste zile. 
6ă se facă toate pregătirile necesare 
organizării temeinice a activității de 
producere a semințelor, astfel Incit 
să existe garanția că săminta ce se 
va obține in 1984 va fi îndestulătoare 
și de cea mai bună calitate.
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Primită cu deosebit interes și cu înalte aprecieri în lumea științifică,
CONAKRY

la Moscova a apărut, în limba rusă, lucrarea
TOVARĂȘUL AHMED SEKOU TOURE A PRIMIT DELEGAȚIA P.C.R.

ELENA CEAUȘESCU: „Noi cercetări
în domeniul compușilor macromoleculari"

MOSCOVA 23. 
transmite : La Moscova a avut 
niment editorial — apariția

, în legătură cu aceasta, 
In capitala U.R.S.S. 
desfășurat, 
manifestare 
participarea largă a unor 
reprezentanți de frunte 
ai vieții științifice sovie
tice, cadre din conduce
rea Academiei de Știin
țe a U.R.S.S., Ministeru
lui Industriei Chimice, 
Ministerului Afacerilor 
Externe, ai altor minis
tere și organe centrale, 
academicieni, profesori 
universitari, alți oameni 
de știință din institute 
de cercetare și de învă- 
țămint superior din 
Moscova, precum și a 
unor reprezentanți ai oa
menilor de știință și 
specialiștilor români.

Au fost prezenți acad. 
G. K. Skriabin, secretar 
general al Academiei de 
Științe a U.R.S.S.. acad. 
A. M. Prohorov, laureat 
al Premiului Nobel, aca
demicienii B. K. Vain- 
eteln, G. N. Flerov, din 
conducerea Institutului 
unificat de cercetări nu
cleare de la Dubna, F. V. 
Bunkin, membri cores
pondenți ai Academiei de 
Științe, profesori uni
versitari, alți oameni de 
știință și specialiști so
vietici.

Cuvintul de deschidere 
a fost. rostit de Traian 
Dudaș, ambasadorul Re
publicii Socialiste Româ
nia in U.R.S.S.

Din partea română au 
luat cuvîntul acad. prof. 
Ion Ursu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Na
țional pentru Știință și 
Tehnologie, 
lae Bărbulescu, 
al ministrului 
chimice, prof. 
Marcu și alții.

Cu acest 
tații 
sovietici 
Skriabin, 
Flerov, 
adjunct 
industriei 
alții au subliniat in mod 
deosebit în cuvintul lor 
Înaltul nivel științific, 
remarcabila importanță 
teoretică și practică a lu
crării tovarășei academi
cian doctor inginer 
Elena Ceaușescu, in care 
sint prezentate valoroa
se rezultate ale unor 
cercetări proprii înde-

Trimisul Agerpres, Mihai Fabian, 
loc un remarcabil eve- 
Editura „Himia" a lu-

tovarâșei academician doctor inginer Elena

în

s-a 
o 

oficială cu
miercuri,

prof. Nico- 
adjunct 

industriei 
Gheorghe

, repu- 
le știință 

G. K. 
G. N. 

Smirnov, 
ministrului 

chimice, și

prilej, 
oameni de 

acad, 
acad.
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Ceaușescu „NOI CERCETĂRI IN DOMENIUL COMPU
ȘILOR MACROMOLECULARI".
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CONAKRY 23 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
s.ecretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. a fost transmis to
varășului Ahmed Sekou Toure. se
cretar general al Partidului Demo
crat din Guineea, președintele Repu
blicii Populare Revoluționare Gui
neea, și tovarășei Andree Toure, un 
cald mesaj de prietenie. împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de progres și 
prosperitate poporului gumeez.

Mulțumind pentru mesaj, tova
rășul Ahmad Sekou Toure a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu. din 
partea sa și a tovarășei Andree 
Toure. un călduros salut prietenesc, 
urări de fericire personală și suc
ces, precum și de progres poporului 
român.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul 
Ahmed Sekou Toure a delegației 
Partidului Comunist Român, condu
să de tovarășul Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. care a 
participat la cel de-a XII-lea Con
gres al Partidului Democrat din 
Guineea.

în timpul întrevederii, desfășura
tă într-o atmosferă cordială, au fost 
abordate aspecte ale relațiilor româ- 
no-guineeze, exprimîndu-se dorința 
comună de amplificare a colaborării 
între cele două partide, țări și po
poare. în interesul reciproc, al cau
zei păcii, independenței naționale și 
progresului în lume.

La primire* a participat Petru 
Despot, ambasadorul României în 
Republica Populară Revoluționară 
Guineea.

ÎN POFIDA OPOZIȚIEI MAJORITĂȚII
POPULAȚIEI VEST-GERMANE

In Bundestag a fost aprobată amplasarea de rachete 
„Pershing-2“ și „Cruise" pe teritoriul R.F.G.

Acțiuni de protest și demonstrații 
împotriva cursei înarmărilor

VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL GUVERNULUI 
ROMÂN, TOVARĂȘUL

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU, IN R. P. CHINEZA
întrevedere cu tovarășul Deng Xiaoping

lungate. care reprezintă, 
totodată, o contribuție 
Însemnată la dezvoltarea 
pe mai departe a acestui 
domeniu de mare actua
litate — chimia compu
șilor macromoleculari.

Apariția acestei noi lu
crări reprezintă un aport 
deosebit Ia Îmbogățirea li
teraturii de specialitate in 
domeniul sintezei și 
ractcrizării 
macromoleculari, la 
ționarea pe bază de 
cipii tehnice noi a 
probleme de interes 
țit'ic și economic deosebit.

Fiind apreciată elogios 
de către cei prezenti. ca 
o lucrare de referință în 
domeniul chimiei polime
rilor sintetici, lucrarea 
constituie, in același timp, 
un model de abordare și 
conducere a unor cerce
tări științifice, de Ia cer
cetarea fundamentală la 
finalizarea practică.

în acest sens au atras 
atenția in mod deosebit 
tehnologiile de obținere a 
bloc-polimerilor, elasto- 
merilor termoplastici. sin
teza unor polimeri prin 
policondensare și a poli
merilor modificați pentru

ca- 
compușilor 

solu- 
prin- 
unor 

știin-

obținerea cauciucului ci- 
clizat.

Salutind apariția în lim
ba rusă a unei cărți atit 
de importante in dome
niul chimiei polimerilor, 
oamenii de știință sovie
tici și-au exprimat con
vingerea că aceasta va 
contribui la cunoașterea 
in U.R.S.S. a preocupări
lor din România in țicest 
domeniu atit de impor
tant, la întărirea tradițio
nalelor relații de priete
nie sovieto-române.

Exprimind opinia că lu
crarea constituie o nouă 
și excepțională realizare 
a școlii de chimie 
România, vorbitorii 
subliniat rolul remarcabil 
al tovarășei academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu în conducerea 
acestei școli, puternicul 
impuls dat preocupărilor 
pentru elaborarea de lu
crări de cercetare teoreti
ce și de dezvoltare, pen
tru punerea la punct de 
tehnologii moderne de 
mare eficiență econo
mică.

Apariția în limba rusă 
a cărții tovarășei . acade
mician doctor inginer

(lin
au

Elena Ceaușescu a fost a- 
preciată ca un remarcabil 
moment în dezvoltarea și 
adincirea colaborării teh- 
nico-științifice româțio- 
sovietice.

Apărută inițial in limba 
română și ulterior' in 
alte limbi, această lucra
re, editată acum și în 
limba rusă, cuprinde o 
parte însemnată din re
zultatele remarcabile ale 
lucrărilor de 
științifică și 
tehnologică in 
chimiei polimerilor, 
sintezei și i 
compușilor 
culari.

în prefața 
limba rusă a . 
părută in Îngrijirea acad. 
A. N. Pravednîkov, 
relevate 
tovarășei 
doctor I 
Ceaușescu, ________ ___
seamă in domleniul chi
miei și tehnologiei com
pușilor macfomolecuiari“ 
și importanța științifică 
și practică a cărții „care 
reprezintă un interes 
deosebit pentru un cerc 
larg de specialiști din a- 
cest domeniu'1.

cercetare 
inginerie 
domeniul 

al 
caracterizării ' 

mâcromole-

la, ediția în 
lucrării, a-

sint
personalitatea 

academician 
inginer Elena 
i. „specialist de

BONN 23 (Agerpres). — în pofida 
opoziției majorității populației vest- 
germane. exprimată prin sondaje de 
opinie și demonstrații la scară națio
nală, in Bundestag a fost aprobată cu. 
voturile deputaților coaliției guver
namentale staționarea, pe teritoriul 
R.F.G., a unui număr de 108 rachete 
americane de tip „Pershjng-2“ și 96 
de rachete ..Cruise". După cum pre
cizează agenția D.P.A.. moțiunea în 
favoarea amplasării rachetelor, pre
zentată de fracțiunile parlamentare 
ale U.C.D..- U.C.S. Și P.L.D., a întru
nit 286 de voturi din totalul de 290 
de deputati ai coaliției guvernamen
tale. împotriva moțiunii au votat 226 
de deputati social-democrati si ecolo- 
giști. S-a inregistrat. de asemenea, o 
abținere.

în cursul dezbaterilor aprinse care 
au precedat votul, personalități mar
cante ale opoziției 6ocial-democrate și 
ecologiste, între care Willy Brandt, 
președintele P.S.D.. Hans Jochen Vo
gel, liderul fracțiunii parlamentare 
6ocial-democrate, Egon Bahr, expert 
in materie de dezarmare al P.S.D.. 
Gert Bastian, deputat ecologist, fost 
general al Bundeswehrului. au subli
niat că instalare-a noilor rachete nu 
sporește cîtuși de puțin securitatea 
R.F.G.. ci duce la o nouă spirală a 
cursei Înarmărilor. Ei au arătat că 
prin amplasarea, pe solul Europei 
occidentale, a noilor rachete ameri
cane cu rază medie de acțiune creste 
pericolul de război nuclear. în ace
lași spirit s-au pronunțat și unii 
deoutați liberali.

în Bundestag au fost prezentate, de 
asemenea, o moțiune a socialrdemo- 
craților si una a ecologiștilor. care

se pronunțau împotriva staționării, 
dar ele au fost respinse.

în timpul dezbaterilor din Bundes
tag, in diferite orașe ale R.F. Germa
nia au avut loc ample demonstrații 
de protest împotriva cursei înarmări
lor.

Agenția D.P.A. informează că la' 
Bonn numeroase persoane au mani
festat în fata sediului guvernului, ce- 
rind renunțarea la înfăptuirea hotă- 
ririi N.A.T.O. privind instalarea eu- 
rorachetelor. Peste 10 000 de militant! 
pacifiști au participat în marele oraș 
portuar Hamburg la o demonstrație 
de protest, încheiată printr-un mi
ting. Acțiuni similare au avut loc 
la Bremen. Augsburg, Giessen. Ober
hausen și în alte mari centre, urbane 
și industriale vest-germane.

★
Mișcarea vest-germană de luptă 

pentru pace, împotriva armelor nu
cleare a refuzat să ’recunoască vo
tul parlamentului federal care a 
aprobat amplasarea rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune pe 
teritoriul R.F.G., arătînd că iși va 
continua acțiunile pînă cind această 
decizie va fi revocată. După cum 
transmite agenția Reuter, purtătorul 
de cuvint al mișcării a arătat că 
voful din parlament este „o greșeală 
de proporții istorice" și reprezintă 
„o amară dezamăgire pentru mili
oane" de cetățeni vest-germani. El 
a subliniat că in zilele următoarȚ 
participanții la mișcarea de lupta 
impotriva armelor nucleare vor 
bloca baza de la Mutlangen, unde 
urmează să fie aduse primele rache
te „Pershihg-2“, conform planurilor 
N.A.T.O.

Manifestări consacrate împlinirii 
a 65 de ani de la făurirea 

statului național unitar român

ORIENTUL MIJLOCIU
Întreruperea actualei runde de negocieri 

sovieto-americaue de la Geneva

HANOI 23 (Agerpres). — O ma
nifestare culturală consacrată im- 
plinirii a 65 de ani de la făurirea 
statului național unitar român a 
avut loc la Ambasada României 
din Hanoi. Cu acest prilej, a fost 
prezentată expunerea „Conștiința 
unității poporului român — o forță 
invincibilă", urmată de vizionarea 
unui film românesc și o audiție 
de muzică românească.

CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager
pres). — La Universitatea Auto
nomă din orașul mexican Toluca a 
avut loc o masă rotundă.

Profesorul Eugenio Nunez a con
ferențiat. despre originea poporului 
roman, civilizația și cultura sa.

Poetul Darie Novăceanu a evo
cat momente importante din litera
tura noastră, subliniind rolul scri
itorilor in redarea cu mijloacele 
lor specifice a faptelor de eroism 
ale românilor de-a lungul istoriei 
in lupta lor pentru apărarea inde
pendenței și suveranității națio
nale.

Evocarea momentului istoric a 
fost reflectată și prin recitarea 
unor versuri din operele unor 
cunoscuți poeți români.

VIENA 23 (Agerpres). — Pentru 
marcarea celei de-a. 65-a aniversări 
a creării statului național unitar 
român, în Austria au avut loc ma
nifestări festive in orașele Graz, 
Leibnitz și Ligist din Styria. Cu 
acest prilej, Viorel Cosma, profe
sor la Conservatorul din București, 
a vorbit despre semnificația eveni
mentului și a prezentat succesele 
școlii muzicale românești in con
textul european. Au urmat con
certe festive, cu lucrări de George 
Enescu. Tiberiu Brediceantl, Doru 
Popovici, Nicolae Bretan și Ghe- 
rase Dendrino, interpretate - de 
artiști români. Concertele s-au 
bucurat de un deosebit succes.

ROMA 23 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 65-a aniversări a 
creării statului național unitar ro
mân, la Biblioteca română din 
Roma a avut loc vernisajul expo'- 
ziției pictorului Constantin Piliuță.

Manifestarea, la care au partici
pat reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe, Ministerului 
Bunurilor Culturale, ai primăriei 
din Roma, oameni de cultură Și 
artă, ziariști, un numeros public,
s-a bucurat de mult succes.

BEIRUT 2ă (Agerpres). — Arabia 
Saudită și Kuweitul aii asigurat pe 
Yasser Arafat de sprijinul ferm pe 
care îl acordă poporului palestinian 
și Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, sub copducerea sa legiti-' 
mă, transmite agenția W.A.F.A. Po
ziția kuweitiano-saudită a fost no
tificată președintelui Comitetului 
Executiv al O.E.P. in cursul unor 
convorbiri telefonice pe care prinții 
moștenitori ai Arabiei Saudite, 
Abdullah Ibn Abdul Aziz, și Kuwei
tului, Saad Abdullah Al Sabah, le-au 
avut cu Yasser Arafat. Cei doi prinți 
moștenitori au afirmat că țările lor 
vor continua eforturile pentru a se 
pune capăt vărsării de singe in nor
dul Libanului, pentru salvgardarea 
independenței și legitimității O.E.P., 
sub conducerea lui Yasser Arafat, 
împotriva oricăror tentative de aser
vire a acestei organizații, indică 
W.A.F.A.

DAMASC 23 (Agerpres). — La Da
masc a avut loc o întrevedere între 
Abdel Halim Khaddam, vicepremier 
și ministrul afacerilor externe al 
Siriei, și delegația mișcării de neali
niere — formată din miniștrii de ex
terne ai Indiei, Iugoslaviei, Cubei și 
reprezentantul permanent al Sene
galului la O.N.U. — care întreprinde 
un turned într-o serie de țări din 
Orientul Mijlociu, pentru a examina 
evoluțiile în problema palestiniană.

privind limitarea armamentelor nucleare în Europa
GENEVA 23 (Agerpres). — Agen

ția T.A.S.S. informează că la Gene
va â avut loc, miercuri, o ședință 
plenară a delegațiilor U.R.S.S. și 
S.U.A, la tratativele privind limita
rea armamentelor nucleare în Euro

pa. în cursul ședinței, precizează 
T.A.S.S., „delegația U.R.S.S. a anun
țat întreruperea actualei runde de 
tratative, fără stabilirea unui ter
men de reluare a acestora".

Apel al secretarului general al O.N.U. 
pentru continuarea negocierilor

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, ă cerut Sta
telor Unite și Uniunii Sovietice să 
nu întrerupă negocierile de la Ge
neva asupra eurorachetelor și să 
continue eforturile pentru a găsi o 
soluție de compromis, informează 
agenția Reuter.

Secretarul general al O.N.U. i-a 
convocat pe ambasadorii celor două 
țări la Națiunile Unite pentru a le 
remite acest apel.

Javier Perez de Cuellar cere „ S.U.A.

și U.R.S.S. să persevereze în efortu
rile pentru a ajunge la o reglemen
tare, iar dacă acest lucru nu este 
posibil imediat, să caute o formulă 
provizorie care ar putea duce la evi
tarea unei competiții nucleare nestă
vilite și să creeze un cadru pozitiv 
pentru noi eforturi".

Lansînd acest apel, secretarul ge
neral al O.N.U. și-a exprimat con
vingerea că el reflectă preocuparea 
serioasă resimțită de Întreaga co
munitate internațională față de pe
ricolele escaladării cursei nucleare.

BEIJING 23 (Agerpres). — Cores
pondență de la loan Erhan : Tova
rășul Constantin. Dăscălescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, a avut. miercuri dimi
neața o întrevedere cu tovarășul 
Deng Xiaoping, membru al Comite
tului Permanent al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, președintele 
Comisiei Centrale Consultative a 
P.C. Chinez, președintele Comisiei 
Militare Centrale a Republicii Popu
lare Chineze și al Comisiei Militare 
a C.C. al P.3. Chinez.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, primul ministru român a trans
mis tovarășului Deng Xiaoping un 
cald salut prietenesc și cele mai 
bune urări de sănătate, de noi suc
cese în activitatea de înaltă răspun
dere pe care o desfășoară in con
ducerea partidului și statului. Au 
fost evocate întîlnirea jși convorbi
rile rodnice pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a avut cu to
varășul Deng Xiaoping, în Hmpul 
vizitei efectuate anul trecut la 
Beijing.

Mulțumind, tovarășul Deng Xiao
ping a rugat să se transmită din 
partea sa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial, priete
nesc, cele mai calde urări de sănă
tate și fericire, iar poporului român 
prieten urări de noi succese in edi
ficarea socialistă a țării.

în cursul convorbirii care a avut 
loc, a fost relevat, cu profundă sa
tisfacție, cursul ascendent al rela
țiilor tradiționale de prietenie și 
strinsă colaborare dintre cele două 
partide, țări și popoare. A fost evi
dențiat rolul determinant pe care îl 
au, asupra dezvoltării și întăririi 
relațiilor româno-chineze, int.il ni- 
rile și hotărârile convenite în cadrul 
dialogului Ia nivel înalt desfășurat 
la București și Beijing. In acest 
cadru a fost exprimată hotărirea 
Partidului Comunist Român și a 
Partidului Comunist Chinez, a 
României și Chinei de a acționa și 
in viitor pentru dezvoltarea pe mul
tiple planuri a raporturilor de strîn- 
să colaborare. în interesul reciproc, 
al cauzei generale a socialismului, 
păcii, independentei si cooperării in
ternaționale.

în timpul convorbirii s-a făcut o 
largă informare reciprocă asupra

★
Miercuri după-amiază, tovarășul 

Constantin Dăscălescu a sosit la 
Shanghai, fiind însoțit de tovarășii 
Jiang Zemin, ministrul industriei 
electronice, Qian Qichen, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale chineze. La sosire, 
primul ministru român a fost salutat 
de Wang Daohan, primarul munici
piului Shanghai.

In această mare metropolă, citade
lă a industriei moderne, un avanpost 
al accelerării procesului de moderni
zare socialistă a R. P. Chineze, a 
fost vizitată Fabrica de televizoare

★
Tovarășul Constantin Dăscălescu a 

avut, la Shanghai, o intîlnire cu 
Wang Daohan, primarul municipiu
lui, și alți membri ai conducerii de 
stat și de partid locale. în cadrul dis
cuției s-a subliniat că vizita pri
mului ministru român în Chină 
constituie o expresie a bunelor rela
ții de prietenie frățească, solidari
tate militantă și colaborare multila
terală dintre partidele, țările și po
poarele noastre, întemeiate pe prin
cipiile respectării independentei și

★
Guvernul popular al municipiului 

Shanghai a oferit un dineu în o- 
noarea primului ministru al guver
nului român. Cu acest prilej, s-a 
toastat in sănătatea conducătorilor 
de partid și de stat ai celor două' 
țări, pentru prosperitatea și înflo-

mersului construcției socialismului 
in cele două țări. S-a subliniat, cu 
acest prilej, că dezvoltarea pe mai 
departe a colaborării economice con
stituie un factor de o deosebită im
portantă în amplificarea relațiilor 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre. întîlnirea a pus in evi
dentă faptul că potențialul economic, 
tehnic si științific, posibilitățile, ne
cesitățile și resursele economiilor ce
lor două țări, aflate in plină dez
voltare si modernizare, asigură rea
lizarea acestui obiectiv. în acest 
context, s-a exprimat voința părți
lor de a da un impuls și mai pu
ternic colaborării' economice pe 
multiple planuri, reciproc avantajoa
se. prin acțiuni care să-și arate roa
dele incepind încă din anul 1984. A 
fost reafirmată, totodată, convinge
rea că intensificarea colaborării e- 
conomice oferă avantaje ambelor e- 
conomii naționale, posibilitatea dimi
nuării. intr-o mai mare măsură, a 
influentelor negative ale actualei 
conjuncturi internaționale.

S-a procedat, totodată, la un cu
prinzător schimb de păreri asupra 
unor probleme internaționale de in
teres comun, care a evidențiat cu 
putere idenHtatea sau apropierea 
punctelor de vedere ale celor două 
țări.

Tovarășul Deng Xiaoping a sub
liniat activitatea neobosită și ini
țiativele valoroase de pace ale to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
promovarea destinderii, pentru eli
minarea pericolului de război nu
clear pe planeta noastră și asigu
rarea'securității în lume. S-au sub
liniat rodnica și strînsa colaborare 
dintre țările noastre în viata poli
tică internațională, voința comună 
de a intensifica in continuare con
lucrarea in toate problerhele majo
re ale vieții internaționale. în con
formitate cu interesele ambelor po
poare. ale cauzei generale a socialis
mului. păcii si înțelegerii în lume, 

în încheierea întrevederii, s-a ex
primat convingerea că trebuie între
prins totul pentru dezvoltarea și am
plificarea prieteniei, solidarității șl 
colaborării dintre cele două partide, 
țări și popoare.

La întrevedere, desfășurată Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie și cor
dialitate, au participat membrii dele
gației care-1 însoțesc pe primul mi
nistru al guvernului român in vi
zita oficială și ambasadorii celor 
două țări la Beijing și București.

★
nr. 1. Discuțiile purtate cu conduce
rea întreprinderii au pus în eviden
ță însemnate posibilități care există 
pentru lărgirea și diversificarea co
laborării economice dintre România 
și China. S-a apreciat că sporirea 
schimburilor comerciale bilaterale, a 
colaborării, cooperării în producție 
dintre cele două țări servește intere
sele construcției socialiste în cele 
două țări, contribuie la creșterea bu
năstării popoarelor român și chinez, 

în continuare, s-au vizitat zona 
portuară și Șantierul naval din 
Shanghai.

★
suveranității naționale, egalității de
pline in drepturi, pe stimă, respect 
și întrajutorare- tovărășească.

Desfășurate intr-o atmosferă cal
dă. prietenească, discuțiile au rele
vat dorința reciprocă de a adinei și 
mai mult conlucrarea reciproc a- 
vantajoasă, de a folosi mai puterpic 
posibilitățile pe care le oferă poten
țialul economic și tehnico-științific 
in continuă creștere al României ș 
Chinei pentru diversificarea și lăr
girea raporturilor bilaterale.

★
rirea României și R.P.' Chineze, pen
tru bunăstarea celor două popoare 
prietene, pentru dezvoltarea și adin
cirea pe multiple planuri a colabo
rării și solidarității militante dintre 
România și China.

Seimul R. P. Polone si-a încheiat lucrările■

^AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT;^

„România — o țară ferm angajata pe calea 
progresului multilateral"

Publicația franceză „La Vie Ouvriere" despre realizările obținute de țara noastră
într-o serie de articole apărute în 

două numere ale publicației „LA VIE 
OUVRIERE-, organ al Confederației 
Generale a Muncii (C.G.T.) din Fran
ța, sint relevate aspecte definitorii 
ale dezvoltării României după 40 de 
ani de la actul istoric de la 23 Au
gust 1944.

Bazindu-se pe cifre ce marchează 
nivelul de la care a pornit România 
acum patru decenii, publicația subli
niază : Cine analizează calea străbă
tută de România după revoluția de 
la 23 August 1944 trebuie să cunoas
că mai intii toate acestea. Orice com
parație cu o tară industrială dezvol
tată nu este nici rațională, nici justă 
pentru o țară rămasă pînă atunci 
eminamente agrară. Dealtfel. Româ
nia însăși se consideră o țară in cura 
de dezvoltare, pe punctul de a deveni 
tară mediu dezvoltată. în felul aces
ta se indică atit răminerile in urmă 
considerabile ce au trebuit să fie re
cuperate. cit și voința politică de a 
realiza o dezvoltare multilaterală.

Evidențiind realizările de pină 
acum ale tării noastre în opera de 
edificare a noii orinduiri. publicația 
notează : Comparativ cu anul 1938, 
producția industrială a sporit de 54 
de ori (cu o creștere medie intre 1971 
și 1980 de 11,2 la sută pe an). Produ
sul social a sporit de 15 ori. Venitul 
național de 14 ori. Producția agrico
lă este de 3,5 ori mai mare decit cea 
din 1950. în 1938. România producea 
1,5 miliarde kWh energie electrică și

300 000 tone oțel. în 1982 producția de 
energie electrică era de 68,9 miliarde 
kWh, iar cea de otel de 13 milioane 
tone.

„Trei exemple ilustrează efortul 
considerabil în care este angajată 
tara : agricultura, construcția de- lo
cuințe. energia", se arată in continua
re. ' Agricultura românească se află 
intr-un punct de cotitură. A fost de
clanșată o nouă revoluție agrară, in 
cadrul căreia întreprinderile agricole 
de stat sint chemate să joace un rol 
de forță motrice alături de coopera
tive și de gospodăriile individuale. 
Semnificativ pentru această voință de 
dezvoltare a agriculturii este proiec
tul vizînd dublarea suprafeței tere
nurilor irigate, pînă la 5 milioane ha.

în domeniul construcției de locuin
țe este suficient să te plimbi prin 
București pentru a-ți da seama de 
realizări. Nici urmă de teribilul cu
tremur din 1977. care a distrus o 
mare parte a centrului orașului. To
tul a fost reconstruit. Cartiere întregi 
au fost renovate, altele noi au apărut 
la periferie. Iar exemplul nu este izo-- 
lat, se arată, relevindu-se dezvolta
rea impetuoasă a construcției de lo
cuințe Ia nivel național.

„în sfirșit. problema independen
tei energetice, legată de nevoile dez
voltării economice, a fost atacată 
frontal", scrie „La Vie Ouvriăre". re- 
ferindu-se. in context, la construirea 
centralei nucleare de la Cernavodă.

în articolul intitulat „Canalul Du-

năre-Marea Neagră : o operă ro- 
măneas'că" se arată : „Sînt binecu
noscute Canalul Panama si Canalul 
Suez. Celebritatea lor este, mondială. 
Ea va fi de acum înainte împărțită 
cu un al treilea mare canal : Canalul 
Dunăre-Marea Neagră. Acest vechi 
vis al românilor, datind dinainte de 
1948. este astăzi realitate". Prezentînd 
apoi caracteristici ale noii căi de co
municație. amploarea lucrărilor de 
construcție, avantajele pe care le ofe
ră canalul, „La Vie Ouvriăre" subli
niază că „românii sint pe bună drep
tate mindri de această realizare", 
care „servește drept simbol".

în cadrul unui articol consacrat 
unor aspecte ale economiei româ
nești. publicația scoate în evidentă 
acțiunile întreprinse în țara noastră 
pentru satisfacerea la un nivel supe
rior a nevoilor poporului și tării, 
accentul pus pe creșterea productivi
tății muncii, pe realizarea unei ba
lanțe comerciale active.

Un capitol aparte este consacrat 
prezentării în detaliu a sistemului 
autoconducerii în România, reliefin- 
du-se dezvoltarea. perfectionarea 
continuă a formelor și practicii de
mocrației socialiste.

„Fără îndoială că acest drum nu 
este lipsit de obstacole — arată in 
încheiere ,JLa Vie Ouvriere", în orice 
caz. este drumul pe care l-a ales un 
popor care iși ap^ră Independenta si 
care privește cu incredere viitorul".

1 LA TIRGUL INTERNAȚIONAL
DE MOBILA, deschis la Tokio, la 

I care participă circa 450 .producători 
I din 30 de țări, România, este pre

zentă cu un pavilion, in care sint 
I expuse produse variate realizate de

întreprinderi din Iași, Tirgu Mureș, 
Timișoara și Arad. Pavilionul țării 
noastre a fost vizitat de prințul și 
prințesa Hitachi, de alte personali- 

I tăți japoneze.

I ADUNAREA GENERALA A 
| O.N.U. a hotărlt prin consens, să 

proclame al doilea Deceniu de ac-
■ țiune pentru combaterea rasismului 

și discriminării rasiale. El va începe
• la 10 decembrie a.c.. dată Ia care 

expiră actualul deceniu, inaugurat
| in 1973.

CONGRES MEDICAL. La Baden- 
I Baden (R.F. Germania) s-au des

fășurat lucrările Congresului na- 
1 țional de medicină internă, in sec

țiunea de gerontologie, acad. Ana 
I Aslan a prezentat rezultatele cerce- 
I țărilor românești din acest domeniu.

Ca o confirmare a contribuțiilor și 
I priorităților românești in domeniul

respectiv, a fost instituit Premiul 
internațional Ana Aslan, care va 

Ifi decernat incepind din acest an, 
la fiecare doi ani, pentru lucrări 
remarcabile pe plan international 
in gerontologie și geriatrie.

PLENARA C.C. AL P. C. LU
XEMBURGHEZ, desfășurată la 

I Luxemburg, a examinat probleme
legate de pregătirea comuniștilor 
luxemburghezi pentru Congresul 
al XXIV-lea al partidului, convo- 

[ cat pentru 4—5 februarie 198,4. In 
I cadrul lucrărilor, Rend Urbany, 

președintele partidului, a prezentat 
run raport in care s-a oprit asu

pra problemelor intensificării 
luptei pentru menținerea păcii și a

relevat necesitatea amplificării ac- I 
Hunilor forțelor iubitoare de pace 
din Luxemburg, a sporirii aportu- I 
lui lor la cauza consolidării secu- | 
rilății in Europa.

GUVERNUL BRITANIC a res- I 
pins apelurile opoziției laburiste ■ 
iii parlament de a da curs cererii 
guvernului grec privind restituirea I 
frizelor Parthenonului, luate în | 
1801 de lordul Elgin. Ministrul bri
tanic al artelor, William Walde- . 
grave, a declarat că guvernul nu 
are intenția să modifice legislația I 
pentru a permite conducerii de la' 
British Museum să restituie ope- I 
rele de artă țării de origine.

O RACHETA „CRUISE", de ti- . 
pul celor care urmează să fie am
plasate în Europă occidentală, in ' 
baza deciziei N.A.T.O., s-a prăbușit 
la 20 de minute după lansarea de I 
la poligonul din statul Utah, deși | 
zborul era programat să dureze 
peste două ore și jumătate, a a- i 
nunțat Pentagonul, reluat de agen-- 
țiile U.P.I, și A.P. 1

BANCA NAȚIONALA A BEL- [ 
GIEI a anunțat majorarea de la 9 i 
la 10 la sută a ratei sale de scont. 
Măsura, care va intra în vigoare la l 
24 noiembrie, are drept scop să 
contribuie la întărirea cursului 
francului și să prevină dezechili- . 
bre ce ar face necesară o re- I 
vizuire mai importantă a politicii * 
financiare a tării.

O PUTERNICA FURTUNA DE | 
ZAPADA s-a abătut asupra Munți
lor Stincoși și in regiunea vestică , 
a S.U.’A.. tn citeva ore, stratul de 
zăpadă a atins 60 cm, provocind ' 
perturbări serioase ale traficului și 
întreruperea comunicațiilor rutiere [ 
cu unele localități.

VARȘOVIA 23 (Agerpres). — Lă 
Varșovia s-au încheiat lucrările Sei
mului R. P. Polone, la care au par
ticipat Wojciech, Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, alți conducători de 
partid și de stat. Seimul, informează 
agenția PA.P., a adoptat legea pri
vind amnistia, precum și o hotărîre 
în legătură cu planul centralizat pe 
anul 1984.

în cadrul lucrărilor, Seimul a dat 
curs cererii generalului de armată 
Wojciech Jaruzelski de a fi elibe
rat din funcția de ministru al apă
rării naționale. A fost, totodată, 
aprobată numirea lui Wojciech Ja
ruzelski în funcția de președinte al 
Comitetului Apărării al R. P. Polone 
și de comandan-t-șef al forțelor ar
mate poloneze pe timp de război.

La propunerea președintelui Con
siliului de Miniștri, Seimul a apro

bat modificări în componența gu
vernului. Zbigniew Madej a fost eli
berat din funcția de vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Janusz 
Obodowski — din funcția de pre
ședinte al Comisiei de Planificare 
de pe lingă Consiliul de Miniștri, 
menținindu-și calitatea de vicepre
ședinte al guvernului, iar Sylwester 
Zawadski — din funcția de ministru 
al justiției. Seimul a aprobat, tot
odată, numirea lui Manfred Gory- 
woda în funcțiile de vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și pre
ședinte al Comisiei de Planificare, a, 
lui Zbigniew Messner — ca viceore- 
ședinte ai Consiliului de Miniștri, 
Florian Siwicki — ca ministru al 
apărării naționale și Lech Dome- 
radzki — ca ministru al justiHei, 
Stefan Jarzembski a fost desemnat 
ministru coordonator al DirecHei 
pentru ocrotirea mediului înconju
rător și pentru economia apelor.

Festivitate consacrată aniversării P. C. din Grecia
ATENA 23 (Agerpres). — La 

Atena a avut loc o adunare festivă 
consacrată aniversării a 65 de ani de 
la crearea Partidului Comunist din 
Grecia. Au luat parte conducători 
ai P.C.G., veterani ai partidului, re
prezentanți ai Tineretului Comu
nist din Grecia, cunoscute perso
nalități ale vieții politice și sociale, 
oaspeți de peste hotare.

în cadrul adunării, N. Kaiudis, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.G., a prezentat un raport 
privind drumul parcurs de partid de 
la crearea sa, activitatea în con
dițiile actuale și lupta consecventă 
a comuniștilor greci pentru prefaceri 
democratice.

DELHI. Reuniunea la nivel înalt a țărilor 
membre ale Commonwealthului

DELHI 23 (Agerpres). — în capita
la Indiei au incenut lucrările reuniu
nii la nivel inalt a țărilor membre 
ale Commonwealthului — informează 
agențiile Reuter. U.P.I. și France 
Presse.

în cuvintul inaugural, adresindu-se 
liderilor celor 44 de state participan
te. primul ministru indiăn. Indira 
Gandhi, a lansat un apel la pace. 
la instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, menționînd că 
în timp ce continuă aberanta cursă 
a Înarmărilor, procesul de dezvoltare 
in țările sărace stagnează.

Referindu-se la situația Namibiei. 
Indira Gandhi a criticat așa-numitul 
Grup de contact, din care fac parte

și două țări membre ale Common
wealthului — Canada și Marea Bri- 
tanie — pentru încercările de tergi
versare a procesului vizînd accesul 
la independență al acestui teritoriu, 
ocupat și administrat ilegal de re
gimul rasist sud-african.

Primul ministru indian a evocat, 
de asemenea, criza din America Cen
trală, Grenada și Cipru.

în ce privește actuala criză eco
nomică mondială, premierul indian a 
lansat un apel la convocarea unei 
conferințe internaționale monetar-fi- 
nanciare pentru dezvoltare, reuniune 
propusă de Conferința la nivel înalt 
a țărilor nealiniate.
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