
PROLETARI DIN TOATE JĂRILE, UNIJI-VĂI PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi dimineața, ne Philip 
McKearney, care șl-a prezentat scri

sorile de acreditare tn calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Regatului Unit al Marii

Britanii șl Irlandei de Nord in Re
publica Socialistă România. (Conti
nuare In pagina a V-a).

Ambasadorul R. P. D. Coreene
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cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi, pe Sin In 
Ha, ambasadorul Republicii Popu

lare Democrate Coreene, in vizită de 
rămas bun, cu ocazia Încheierii mi
siunii sale in țara noastră.

Cu acest prilej a avut Ioc 0 con
vorbire, care a-a desfășurat intr-o 
atmosferă tovărășească.

Sub semnul voinței comune de a dezvolta și extinde tradiționalele

legături româno-iugoslave de prietenie, bună vecinătate ÎN AGRICULTURĂ

și conlucrare pe multiple planuri ieri au continuat

CONVORBIRII! OFICIALE DINTRE TOUflRflSUL 
NICOLAE CEAUSESCU $1 TOVARĂȘUL MIKA ȘPILIAK

Pentru crearea condițiilor necesare
obținerii de recolte superioare în anul 1984

ARĂTURILE ADÎNCI DE TOAMNĂ 
-executate în ritm susținut 

de cea mai bună calitate I

La Palatul Consiliului de Stat au 
continuat, joi după-amiază, convor
birile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Mika Șpiliak, pre
ședintele Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia.

în cursul convorbirilor din cea 
de-a doua zi a fost reluată exami
narea unor laturi importante ale 
dezvoltării, pe multiple planuri, a 
relațiilor dintre România și Iugo
slavia. O atenție specială s-a acor
dat problemelor legate de extin
derea colaborării și cooperării în 
domeniul economic.

în acest cadru, președinții părții 
române și părții iugoslave în Comi
sia mixtă de colaborare economică 
și tehnico-științifică au prezentat re
zultatele ultimei sesiuni a comisiei
— care a avut loc recent la Belgrad
— precum și concluziile întîlnirilor 
de lucru desfășurate în cursul ac
tualei vizite, înțelegerile Ia care 

• Vizita tovarășului Mika Șpiliak în 
municipiul Ploiești • Alte momente 

ale vizitei
în pagina a V-a

Azi, în jurul orei 17, posturile de radio și televiziune vor 
transmite direct, de la Palatul Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, ceremonia semnării documentelor oficiale 
româno-iugoslave.

s-a ajuns în legătură cu dezvolta
rea colaborării și cooperării româno- 
iugoslave, îndeosebi în domeniul 
energetic, al valorificării complexe 
a potențialului hidroenergetic al 
Dunării, în alte sectoare econo
mice importante, cum sint siderur
gia, construcțiile de mașini, chimia, 
electronica și electrotehnica.

S-a convenit inițierea de noi 
acțiuni menite să asigure lărgirea 
colaborării și cooperării indus
triale, a specializării în produc
ție, evidențiindu-se însemnătatea 
realizării, în acest domeniu, a unor 
Înțelegeri pe termen lung. S-a 
subliniat, totodată, că potențialul e- 
conomic al celor două țări permite 
inițierea de acțiuni de colaborare 
pe terțe piețe, prin participarea 
organizațiilor românești și iugoslave 
la realizarea de obiective indus
triale, precum și pentru desface
rea în comun a unor produse. „

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative Iu

goslavia au apreciat înțelegerile la 
care s-a ajuns și au subliniat că ele 
deschid noi și largi perspective de 
intensificare a colaborării și coope
rării reciproc avantajoase, în folosul 
deplin al țărilor și popoarelor 
noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Mika Șpiliak au continuat, 
în același timp, schimbul de vederi 
în probleme ale vieții internaționale, 
acordînd o atenție deosebită celor 
privind securitatea și dezarmarea pe 
continentul european. în acest con
text a fost subliniată necesitatea in
tensificării eforturilor popoarelor 
pentru a se împiedica trecerea la 
amplasarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune în Europa.

A fost reafirmată și cu acest pri
lej hotărîrea României și Iugoslaviei 
de a întări conlucrarea pe arena 
mondială, de a iniția și promova noi 
acțiuni în vederea impulsionării 
eforturilor pentru a se ajunge la în
țelegeri corespunzătoare privind 
neamplasarea noilor rachete pe con

tinentul european, a Înfăptuirii unor 
măsuri concrete de dezarmare, pen
tru afirmarea politicii de pace, de 
dezarmare, de încredere și colabo
rare internațională.

Referindu-se la stările de conflict 
existente în lume, cei doi președinți 
au menționat că soluționarea justă și 
trainică a problemelor majore ale 
lumii contemporane impune partici
parea activă, responsabilă. în condi
ții de deplină egalitate, a tuturor 
statelor, fără deosebire de mărime 
sau orînduire sdcială, un rol impor
tant trebuind să-1 aibă țările mici și 
mijlocii, statele în curs de dezvol
tare, nealiniate, care constituie 
marea majoritate a lumii, și sint 
nemijlocit și vital interesate într-o 
politică de pace, colaborare și res
pect al independenței naționale.

Convorbirile se desfășoară în at
mosfera de stimă, prietenie și în
credere reciprocă ce caracterizează 
relațiile dintre țările, partidele și po
poarele noastre.

După încheierea recoltării po
rumbului, cele mai multe din trac
toarele stațiunilor pentru mecani
zarea agriculturii au fost concen
trate la arăturile adinei de toamnă, 
lucrare prevăzută să fie efectuată 
pe o suprafață de peste patru mi
lioane de hectare. Executarea în 
timp scurt și de cea mai bună ca
litate a arăturilor adinei de toam
nă este de cea mai mare însemnă
tate pentru obținerea de recolte 
superioare la toate culturile care 
se însămînțează primăvara. Spe
cialiștii și cadrele de conducere 
din unitățile agricole, în general 
toți oamenii muncii de pe ogoare 
cunosc avantajele acestei lucrări. 
Arătura adîncă de toamnă asigură 
afînarea și mărunțirea solului, fa
vorizează acumularea în pămînt a 
apei provenite din ploi și topirea 
zăpezilor, activează procesele mi
crobiologice din stratul arabil, im- 
bogățindu-1 cu materii hrănitoare, 
într-un cuvînt, se îndeplinesc ma
joritatea cerințelor de care depin
de creșterea randamentului la 
hectar.

Evidențiind însemnătatea termi
nării grabnice a acestei lucrări, în 
Mesajul adresat țărănimii coopera
tiste, lucrătorilor din întreprinde
rile agricole de stat, mecanizatori
lor, specialiștilor, tuturo- oameni
lor muncii din agricultură, cu pri
lejul „Zilei recoltei", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „In 
mod -deosebit -est» necesar să- se 
asigure, în aceste zile. Intensifi
carea arăturilor adinei de toamnă, 
astfel incit această lucrare de bază 
pentru recoltele viitoare să se în
cheie pină la 10 noiembrie". Acest 
îndemn mobilizator a avut un pu
ternic ecou tn rindurile mecaniza
torilor, care și-au înzecit eforturile 
pentru a încheia arăturile adinei 
de toamnă la termenul stabilit

Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, tn cursul zilei de 31
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Vibrant ecou al mobilizatoarelor chemări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, ț 

I J
Alături de toate popoarele, pentru apărarea } 
păcii și a viefiî, pentru înfăptuirea dezarmării! i

fI

al Apelului Frontului Democrației și Unității Socialiste

Relatări de la adunări ale oamenilor muncii
■ *

In pagina a ll-a

Timpul suprem al păcii
Am uneori sentimentul 

că trăim intr-o perioadă 
de straniu comportament 
al unora dintre factorii 
politici responsabili a- 
tunci cind e vorba de re
lațiile internaționale.

Desigur, nu am auzit, 
de pildă, în anii din urmă, 
ca vreun guvern, repre- 
zentind un stat mare sau 
mai mic de pe această 
planetă a speranței și a 
zbuciumului omenesc, să 
fi declarat spre știința 
lumii că detestă pacea și 
dorește războiul. Dar (și 
aici intervine un foarte 
acut viciu de comporta
ment) cursa înarmărilor 
a luat proporții pur și 
simplu nebunești, incit 
numai in Europa fiecărui 
locuitor ii este de pe a- 
cum rezervată posibilita
tea de a pieri de 114 000 
de ori in cazul unui răz
boi nuclear.

Mai mult decit atit. tn 
cadrul discuțiilor ce se 
poartă, numeroase și la 
diverse niveluri, pe tema 
cumplit de gravă a pro
tejării sau exterminării 
vieții pe pămint, toți cei 
investiți cu dreptul de a 
vorbi oficial susțin cu tă
rie că politica lor nu are 
alt țel decit statornicirea 
securității tuturora, iz
băvirea popoarelor de 
amenințarea scufundării 
in neant. Iată, chiar in 
dezbaterile cu prilejul 

octombrie au fost arate 156 000 hec
tare, la 1 noiembrie — 176 000 hec
tare, iar la 2 noiembrie — 167 600 
hectare. Pînă in seara zilei de 2 
noiembrie au fost executate ară
turi adinei de toamnă pe 1 918 500 
hectare, reprezentînd 45 la sută din 
suprafața prevăzută. în unitățile 
agricol din județul Argeș această 
lucrare a fost efectuată în propor
ție de 82 la sută. Olt și Hunedoara
— 71 la sută. Suceava — 67 Ia sută, 
Cluj — 65 la sută. Bistrița-Năsâud
— 64 la sută, Vrancea — 63 Ia sută, 
în schimb, tn alte județe — Bi
hor. Iași. Dolj și Satu Mare — a- 
ceastă lucrare nu a fost executată 
decît tn proporție de 30 la sută.

Intensificarea la maximum a rit
mului arăturilor adinei de toamnă 
impune ca tn toate unitățile agri
cole, dar mai cu seamă în cele 
unde lucrările sint tntirziate, acti
vitatea mecanizatorilor să fie or
ganizată In schimburi prelungite, 
precum și tn două șchimburi — de 
zi și noapte. Intrucit tn unele zone 
pămintul este tare, utilajele sînt 
foarte solicitate. Pentru a se putea 
realiza si în aceste condiții viteza 
zilnică planificată, conducerile sta
țiunilor pentru mecanizarea agri
culturii au obligația să organizeze 
ascuțirea brăzdarelor, să inlăture 
operativ orice defecțiuni care apar 
la tractoare șl la utilajele agricole.

Creșterea ritmului de lucru este 
condiționată, în multe unități agri
cole; de eliberarea de coceni și 
alte resturi vegetale a terenurilor, 
astfel Incit tractoriștii să poată 
lucra nestingherit. Subliniem aceas
tă cerință tntructt la data de 2 no
iembrie mal erau de adunat co
cenii de pe aproximativ 400 000 
hectare. Cele mal mari restanțe In 
această privință se înregistrează in 
județele Botoșani, Brașov, Călărași, 
Giurgiu, Ttilcea, Ialomița și Buzău. 
Pentru a se asigura mecanizatori
lor front de lucru la arat, este ab
solut necesar ca toți cocenii care 

Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Uni
te, dezbateri urmărite și 
de mine prin intermediul 
presei, nici un orator nu a 
uitat să sublinieze fideli
tatea guvernului său față 
de năzuințele de pace și 
progres ale omenirii. Dar 
(și aici intervine iarăși 
ceea ce am numit mai 
sus, oarecum eufemistic,

tele ei se implică fără 
odihnă, fără preget in 
lupta pentru lichidarea 
gravelor tensiuni, pentru 
triumful încrederii, bu
nei credințe și pașnicei 
conviețuiri, aș spune că, 
după cite știu și văd și 
simt, mesajul țării noas
tre și al conducătorului 
ei sună așa : „Oameni 
politici, conducători de

Eugen FRUNZA

viciul de comportament), 
in aceleași zile noi unelte 
ucigașe iau drumul ram
pelor de lansare, al han
garelor, al depozitelor, 
toate puse la dispoziția 
morții. Aceasta e reali
tatea. Cerul Europei în
deosebi, dar și al lumii 
întregi se tot întunecă, 
bîntuit de norii cei mai 
primejdioși pe care i-a 
cunoscut vreodată istoria. 
Sumbru spectacol, ana
cronic peisaj într-un se
col de strălucite izbinzi 
pe tărimul cunoașterii, 
deschizătoare de orizon
turi vaste pentru o con
tinuă și fericită ascen
siune a umanității.

Dacă ar fi să relev, 
așadar, un prim cuvînt 
de ordine cu care Româ
nia socialistă și președin-

pe toate meridianele, 
luați măsuri de abolire a 
dezacordului tragic din
tre faptă și retorică ! Fa
ceți ca gestul concret in 
favoarea păcii să înso
țească ferm și decisiv 
cele mai frumoase ros
tiri f“

E Intr-adevăr timpul 
suprem să se treacă la 
faptele păcii, punindu-se 
in funcțiune la cota cea 
mai înaltă elementul ra
țional și realist. Apelul 
pentru dezarmare și pace 
lansat de poporul român 
in cadrul unor mari și 
repetate manifestări co
lective reflectă conștiința 
noastră de neam angajat 
cu toate idealurile și cu 
toată vigoarea sa in con
știința universală. Prea 
mulți dintre ai noștri au

se mai află tn ctmp să fie adunați 
și conservați cu grijă, spre a fi fo
losiți in hrana animalelor. Și la 
strîngerea acestor resurse de fura
je au datoria să participe toți coo
peratorii, ceilalți locuitori ai sate
lor, astfel ca terenurile agricole să 
rămînă curate, așa cum cer nor
mele agrotehnice.

Concomitent cu măsurile care 
se întreprind acum in vederea in
tensificării arăturilor adinei de 
toamnă, specialiștii și cadrele de 
conducere din unități au datoria 
să asigure executarea unor lucrări 
de cea mai bună calitate. Aceasta 
presupune respectarea adîncimit 
prevăzute, răsturnarea uniformă a 
brazdei și, ceea ce este mai impor
tant, curățirea terenului de resturi 
vegetale. Or, în unele unități agri
cole au fost făcute arături la adin- 
cimi mici, au rămas fișii nearate 
și, ceea ce este mai grav, nu au 
fost strinse resturile vegetale. Or, 
este cunoscut că acestea, fie că 
sînt produse secundare — coceni, 
tulpini de floarea-soarelui — fie 
că sînt buruieni, creează in primă
vară o adevărată problemă la pre
gătirea patului germinativ, infes
tează terenul cu buruieni șl con
tribuie la Înmulțirea bolilor și dău
nătorilor. Toți specialiștii, toți me
canizatorii au obligația să respecte 
cu strictețe normele tehnice sta
bilite la executarea arăturilor 
adinei de toamnă 1

Pretutindeni, printr-o puternică 
mobilizare a mecanizatorilor, coo
peratorilor și specialiștilor din uni
tățile agricole, printr-o temeinică 
organizare a muncii și folosirea 
din plin a tractoarelor, lucrîndu-se 
ziua și noaptea, arăturile trebuie e- 
xecutate tn aceste zile in ritm sus
ținut si de cea mat bună calitate, 
spre a fi încheiate la data stabilită 
pe toate suprafețele. Eforturile ce 
se tac acum vor fi răsplătite pe 
deplin prin sporurile mari de re
coltă ce se vor obține tn anul 1981.

murit de-a lungul vre
murilor în apărarea 
dreptului de a trăi, pen
tru ca să asistăm, fata- 
liști, abulici sau resem
nați, la pregătirea crimei 
crimelor. Prea mult am 
trudit inălțindu-ne patria 
spre libertate, adevăr și 
frumos pentru a accepta 
gindul că miine sau poi
mâine totul ar putea fi 
spulberat. Prea multe a- 
vem de făcut din dragoste 
și lumină pentru a sta pa
sivi și a nu respinge cu 
sfintă persuasiune și dir- 
zenie orice pas către in
staurarea pe pămint a for
ței brute, către domnia 
rachetelor și, in ultimă in
stanță, către suprimarea 
vieții și înlocuirea ei cu 
cenușă radioactivă.

Nimeni nu poate ieși 
victorios din ciupercăria 
unui război atomic. Mili
arde de oameni cred in 
nevoia imperioasă de a 
curăți pretutindeni usca
tul, apele și văzduhul de 
armele capabile să pro
voace dezastrul final.

Victoria trebuie să fie 
a inimii, spre a nu în
ceta să bată ; a plinii, 
spre a nu înceta să hră
nească ; a geniului uman, 
spre a nu înceta să urce 
pe culmi flacăra nemu
ririi. Pentru această vic
torie să nu ne îngăduim 
nici o clipă de răgaz.
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Cum sînt folosite comisiile pe probleme 
în activitatea organizațiilor de partid

Printre comisiile pe probleme or
ganizate de comitetele de partid din 
Întreprinderi și instituții, formate 
din membrii lor și din aiți comuniști 
cu experiență, se află și comisia 
pentru problemele organizatorice de 
partid și de cadre, ale organizațiilor 
de masă și obștești. în condițiile în 
care munca acestei comisii este bine 
organizată, îndrumată și controlată, 
ea poate avea o contribuție impor
tantă la întărirea capacității organi
zatorice a organelor și organizațiilor 
de partid din unitățile economice în 
mobilizarea comuniștilor, a celorlalți 
oameni ai muncii la îndeplinirea 
sarcinilor actuale, de mare complexi
tate, care le revin ; îndeosebi a celor 
legate de înfăptuirea programelor de 
aplicare a mecanismului economico- 
financiar, a sistemului de retribuire 
a muncii. în cele ce urmează vom 
relata despre modul în care comite
tele de partid din cîteva întreprin
deri de pe platforma industrială 
Teleajen a municipiului Ploiești știu 
să se folosească, în activitatea lor, 
de comisiile pentru problemele or
ganizatorice de partid și de cadre, 
ale organizațiilor de masă și obștești.

Constituirea cu grijă a comisiei din 
membri ai comitetului de partid și 
din alți comuniști, concizia progra
melor, efectuarea sistematică de 
studii, analize și controale, toate 
acestea arată că. Ia întreprinderea 
de utilaj petrolier șl reparații, co
mitetul de partid are o viziune clară 
asupra modului de organizare și 
funcționare a comisiei, asupra utili
tății ei. Astfel, comisia a organizat 
un schimb de experiență — in multe 
privințe pilduitor și de o evidentă 
eficiență — consacrat îmbunătățirii 
activității organizatorice în ceea ce 
privește stabilirea tematicii orienta
tive a adunărilor generale, desfășu
rarea acestora, urmărirea îndeplini
rii planurilor de măsuri, felul în 
care decurg discuțiile individuale. 
Schimbul de experiență a fost prece
dat de un control efectuat de către 
un colectiv al comisiei în urma 
căruia a fost elaborat programul de 
desfășurare a acțiunii. Participanții 
au tras concluzii din cele constatate 
în diferite organizații de bază și din 
audierea referatelor prezentate si au 
stabilit măsuri concrete în vederea 
îmbunătățirii muncii organizatorice 
în ansamblul ei. Un aport deosebit 
la realizarea acestui schimb de ex
periență l-a avut și secretara adjunc
tă cu problemele organizatorice, 
Lena Iliescu, căreia I s-a încredințat 
conducerea acestei comisii.

Construcția de locuința — sarcină prioritară a consiliilor populare

Cite apartamente planificate, 
tot atîtea predate locatarilor

Așa cum s-a stabilit In Programul partidului, etapa pe care o 
parcurge în prezent țara noastră este marcată de o intensificare a 
construcției de locuințe, astfel incit 'pină in 1990 să se construiască 
3-3,5 milioane de locuințe noi, din care 2,5 milioane în orașe. Româ- 

; : nia se situează printre primele țări din lume In ceea ce privește
numărul de locuințe la 1 000 de locuitori. Numai în perioada 1964-1982 
s-au construit, din fondurile statului, întreprinderilor și ale organiza
țiilor cooperatiste și obștești, 1 900 000 de apartamente. In acest an 
se vor construi alte 180 000 de locuințe, ceea ce determină in con
tinuare profunde schimbări în modul de viață al oamenilor, asigurin- 
du-se pentru milioane de cetățeni condiții confortabile, civilizate.

Toate aceste obiective trebuie să fie realizate în condițiile unei 
' înalte eficiențe economice, prin folosirea rațională a resurselor mate

riale, financiare șl umane, prin creșterea productivității muncii, redu
cerea cheltuielilor de producție, aplicarea progresului tehnic și orga
nizarea științifică a activității. De coordonarea activă șl energică a tu
turor lucrărilor, de traducerea lor în viață sînt responsabile, în primul 
rind, toate consiliile populare Județene, municipale, orășenești și comu
nale, toți deputății care activează în cadrul acestora. Totodată, un rol 
important revine cetățenilor înșiși, actuali sau viitori beneficiari ai noilor 
apartamente.

Obligația acestor factori de a con
tribui activ și constructiv la realiza
rea programului de locuințe nu de
curge numai din considerente de or
din moral, ci — șl în primul rînd — 
de ordin legal. Legea 17/1978 și De
cretul Consiliului de Stat nr. 335/1981 
stabilesc că principalul indicator în 
aprecierea rezultatelor obținute in 
îndeplinirea și depășirea planului și 
clasificarea consiliilor populare In 
întrecerea socialistă este tocmai da
rea in folosință a locuințelor, pro
blemă prioritară a consiliilor popu
lare.

Cum se achită Consiliul popular al 
municipiului CONSTANȚA de aceas
tă sarcină ?

Vă puteți imagina „imobilitatea în 
mișcare"? Dacă nu, vă invităm ală
turi de noi la Constanța, pe bulevar
dul Tomis, intre strada Ion Rațiu și 
bulevardul Lenin. Veți înțelege la 
fața locului că avem oameni care 
știu, cu o remarcabilă pricepere, să 
ocolească monotonia spațială, reali- 
zînd o adevărată imobilitate... în 
mișcare. Argumente? Jocul colorlstic 
al betoanelor și cărămizilor aparente, 
transparența și reflexele sticlei, 
luciul domol al placajelor cu traver
tin și piatră de Techirghlol — ca ele
mente care individualizează noile 
construcții. Ca să vadă „minunății
le", datorate, deopotrivă, destoiniciei 
și hărniciei proiectanților de la I.P.J. 
și constructorilor Trustului de con
strucții locale — la Constanta s-a de
plasat recent, in schimb de expe
riență, o echipă de arhitecti bucu- 
reșteni...

Planul pe 9 luni a fost de 3 291 
apartamente, din totalul de 4 891 
pe întregul an. S-au realizat 3 615 1 
Dea’tfel, din ’79 și pînă acum n-a fost 
an în care să nu se fi depășit planul 
de locuințe. Și, ceea ce este la fel 
de important, se construiește nu nu

In cartierul Tomis din Constanța

La întreprinderea „Feroemail", co
mitetul de partid a înscris, de ase
menea. activitatea comisiei pentru 
problemele organizatorice de partid 
și de cadre, ale organizațiilor de 
masă și obștești pe un teren fertil. 
Astfel, un colectiv al comisiei a 
efectuat un studiu asupra gradului 
de cunoaștere a instrucțiunilor și 
hotărîrilor de partid de către secre
tarii și membrii birourilor organiza
țiilor de bază. Un alt colectiv a avut 
ca temă de studiu analizarea posibi
lităților de îmbunătățire a muncii de 
primire in partid, îndeosebi a femei
lor, in unele organizații de bază de
ficitare la acest capitol. Comisia a 
organizat în acest an și un schimb

Din experiența 
comitetelor de partid 

de pe platforma industrială 
Teleajen

de experiență privind modul de des
fășurare al adunărilor generale. 
Drept rezultat, la secția sablaj, au 
fost primite în partid mai multe 
femei, nivelul dezbaterilor în adună
rile generale ale organizației de bază 
din secția sculărie s-a îmbunătățit, 
discuțiile fiind canalizate spre pro
blemele prioritare ale producției.

La polul opus exemplelor din cele 
două întreprinderi se află activita
tea comisiilor respective de la Com
binatul petrochimic și întreprinderea 
de materiale izolatoare. Secretarul 
adjunct cu problemele organizatorice 
al comitetului de partid din Com
binatul petrochimic, tovarășul Ion 
Ștefan, la solicitarea noastră de a ne 
înlesni să aruncăm o privire pe 
ultimul program al comisiei, ne-a 
răspuns că acesta s-ar afla la o to
varășă dactilografă „să-l mai aranje
ze puțin1*,  dar că tovarășa, întîmplă- 
tor, nu se afla în combinat. Ne-am 
fi declarat mulțumiți și cu progra
mele de pe primele trimestre. Inter
locutorul nostru a scos atunci din- 
tr-un dulap un vraf de hîrtii în mare 
neorinduială în care a scotocit în
delung, dar fără nici un rezultat. Am 
insistat să-și aducă eventual aminte 
de tema vreunui studiu, de pildă, la 
care ne-a explicat : „Da, cum să 
nu 1 Comisia studiază documentele 
de partid și de stat". în final, însă 

mai bine și frumos, ci și repede.
Exemple? Cel mai înalt — pînă acum 
— bloc din Constanța (50 m). așa-

IN MUNICIPIUL CONSTANTA
numitul TL1, o adevărată bijuterie 
arhitectonică (2 niveluri destinate 
magazinelor, 12 pentru locuințe și 1 
pentru casa tehnică), a fost înălțat 
din octombrie 1982 pină în iulie 1983. 
Dealtfel, între străzile sus-numite, 
ansamblul „Tomis" exista pe la în
ceputul lui ’83 doar pe,„ deseneje de 
execuție.

Cum s-a reușit? Simplu, dacă prin 
„simplu" înțelegem o foarte bună or
ganizare, un control sistematic și 
eficient.

METODA DE BAZA : URMĂRI
REA PERSEVERENTA A PROGRA
MULUI DE CONSTRUCȚII. La baza 
acestor performanțe stă grija perma
nentă a consiliilor populare județean 
și municipal pentru buna cooperare și 
coordonare a tuturor factorilor si uni
tăților implicate în edificarea locuin
țelor. După cum ne-a spus tovarășul 
inginer Ilie Georgescu, prim-vicepre- 
ședinte al consiliului popular muni
cipal, în fiecare zi de luni, săptămî- 
nal, a i Ioc analize ale stadiului de 
îndeplinire a programului construc
ției de locuințe. Se discută nu planul 
la zi, ci programul anual. Cine par
ticipă? Reprezentanți ai beneficiari
lor. constructorului, proiectantului, 
furnizorilor de materiale din județ, 
precum și membrii comitetului exe
cutiv al consiliului popular munici
pal, repartizați pe obiective concrete. 
Cte se discută? Aprovizionarea teh- 
nico-materială a șantierelor de locu
ințe, asigurarea cu forță de muncă, 

ne-a declarat cu sinceritate că în 
acest an comisia nu prea a activat. 
La întreprinderea de materiale izo
latoare, secretarul adjunct al comi
tetului de partid, tovarășul Nicolae 
Paul, ne-a informat fără ezitare că 
deocamdată comisia se află în sta
diul de reorganizare și, deci, nu ne 
poate spune nimic despre activita
tea ei. întrebîndu-1 ce știe despre 
rosturile acestei comisii, secretarul 
adjunct ne răspunde pe deplin edifi
cat asupra importanței ei. Văzîn- 
du-ne oarecum contrariați ne-a ex
plicat că în luna mai, tovarășul 
Mircea Izbășoiu, secretar al comite
tului municipal de partid, a stat o zi 
întreagă în întreprindere și, printre 
altele, a făcut un instructaj amănun
țit și privind comisiile pe probleme. 
Ne-a asigurat că dacă vom reveni 
peste vreo 3—4 zile vom găsi lucru
rile puse la punct.

Cele două unități se confruntă cu 
unele dificultăți, parte din ele oare
cum similare. în această perioadă 
este nevoie ca întreg personalul 
muncitor să fie angajat cu toate 
forțele la înlăturarea lor. Or, mobi
lizarea oamenilor muncii la înde
plinirea sarcinilor economice repre
zintă, după cum se știe, o îndatorire 
fundamentală a organelor și organi
zațiilor de partid. Din această 
perspectivă este necesar ca ele să-și 
sporească capacitatea organizatorică 
potrivit exigențelor actuale, iar co
misiile pentru problemele organiza
torice și de cadre, ale organizațiilor 
de masă și obștești, le-ar fi în acest 
sens de un real folos. Este momen
tul ca cele două comitete de partid 
să-și schimbe total optica în ceea ce 
privește folosirea acestor comisii, cu 
atît mai mult cu cit pe platforma in
dustrială Teleajen, așa cum am 
văzut, pot fi găsite exemple demne 
de urmat, ceea ce va fi în beneficiul 
propriei lor activități. După cum 
este, de asemenea, necesar ca și 
activiștii comitetului municipal de 
partid să cuprindă în aria muncii lor 
de îndrumare și control cu mai multă 
vigoare și felul în care sînt organi
zate și funcționează comisiile amin
tite pentru a le integra mai puter
nic în ansamblul activității politico- 
organlzatorice, a le spori eficiența în 
lumina cerințelor formulate de se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. la consfă
tuirea de Ia Mangalia.

Constantin VARVARA 
Constantin CAPRARU

felul în care sînt supravegheate lu
crările (atît în ceea ce privește cali
tatea, cit și termenele intermediare 
stabilite prin graficele de execuție), 
măsurile necesare pentru respectarea 
termenelor, participarea la munca 
patriotică a viitorilor beneficiari de 
apartamente.

Atunci cînd situația o cere, astfeî 
de analize se țin la fața locului, cu 
participarea deputaților din zonă, a 
reprezentanților O.D.U.S. din respec
tivele cartiere, a membrilor comite
telor de cetățeni. Așa s-a procedat 
in zonele de faleză Nord și Sud, în 
zona Casei de cultură și bd. Tomis. 
Este nu numai o modalitate concretă 
de acțiune și control, ci și un prilej 
de a stabili definitiv și dotările vi
itoarelor cartiere. Pe loc, în funcție 
de situația ivită, se hotărăsc sarcini 
și responsabilități concrete, eliminin- 
du-se corespondența inutilă între in
stituțiile și întreprinderile implicate 
în rezolvare, cîștigîndu-se timp pre
țios. Astfel mobilizați și antrenați, 
factorii de răspundere, dar și cetățe
nii — care, in acest an, au prestat 
aproape 50 000 de ore de muncă pa
triotică numai pe șantierele de lo
cuințe — contribuie activ și efectiv 
la realizarea programelor de con
strucții.

în fiecare zl de vineri, tot săptă- 
minal, membrii comitetului executiv 
al consiliului popular municipal, res
ponsabili ai șantierelor de locuințe, 
se intîlnesc cu primarul, raportează 
stadiul fizic. încadrarea în graficul 
de execuție și problemele în rezolva
rea cărora solicită sprijin. Pînă în 
ziua de luni dificultățile ivite sînt 
îndeobște rezolvate.

DISCIPLINĂ, MOBILIZARE, OR
GANIZARE. îndrumarea și contro
lul, atente și perseverente, la nivelul 
consiliului popular municipal au de
terminat constructorul să aplice mă
suri tehnico-organizatorice corespun
zătoare. să-și însușească și să aplice 
un stil de muncă eficient, pe măsura 
recomandărilor de care beneficiază. 
Despre acestea am discutat cu ingi
nerii Ion Lascu, director adjunct. Ti
tus Voicu, șeful serviciului producție. 
Dumitru Pușcașu, mecanic șef, și Du
mitru Tudor, secretarul comitetului 
de partid, toți de la Trustul de con
strucții locale — principalul construc
tor de locuințe din municipiul Con
stanța-

Trustul are peste 25 de ani vechi
me. ceea ce a permis o selecție rigu
roasă a personalului muncitor, care, 
în prezent, numără peste 6 500 de oa
meni, cu o bună experiență în do
meniul construcțiilor. S-a acționat 
apoi cu perseverentă în direcția spe
cializării : a șantierelor — pe con
strucții de locuințe și a loturilor — 
pe structuri (fundații, finisaje, hidro 
și termoizolații). Altfel spus, faptul 
că grupuri mari de constructori exe
cută întotdeauna același fel de ope
rații a permis o specializare accen
tuată și coeziunea echipelor de lucru, 
ceea ce se regăsește firesc în creș
terea productivității muncii lor. 
Aportul noilor tehnologii și gradul de 
industrializare ridicat concurează 
substanțial în realizarea înainte de 
termen a majorității lucrărilor. 
(Exemple : prefabricarea pereților 
despărțitori, folosirea la fațade a pa
nourilor din beton celular autocla- 
vizat. metode care în tară se mai 
aplică doar la Craiova și Oradea), 
în același context sînt de menționat 
sistemul de urmărire a realizărilor 
pe grafice, pe fiecare bloc, scară și 
apartament, dar și a ritmicității 
aprovizionării tehnico-materiale — 
cu termene și responsabilități pre
cise. Aceste măsuri organizatorice, 
dar și alte'e permit T.C.L. Constan
ța turnarea zilnică a 1 590 mc be
toane și o producție de 3 milioane 
de lei.

Iată cum se „cîștivă" timpul la 
Constanța. Și cum se face că, anual, 
fondul locativ al municipiului spo
rește cu aproape 5 000 de aparta
mente.

Mircea BUNEA

ViBHANT ECOU Al MOBILIZATOARELOR CHEMfiRI ME TDVflRftSmm NICOLAE CEAUSESCU. 
BL APELULUI FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE 

Alături de toate popoarele, pentru apărarea păcii 
și a vieții, pentru înfăptuirea dezarmării!

ADUNĂRI ALE OAMENILOR MUNCII

Adunarea pentru pace desfășurată in municipiul Ploiești

In consens cu voința întregului popor, glasul ziariștilor țârii:

Un NU hotărit înarmărilor! Un DA viguros pentru pace, pentru colaborare intre popoare!
Joi dimineața s-a desfășurat în 

Capitală adunarea ziariștilor din 
România, consacrată păcii șl 
dezarmării, care se integrează noi
lor acțiuni ce se desfășoară pe tot 
cuprinsul patriei, ca răspuns la 
înflăcăratele chemări ale secreta
rului general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Apelul 
Frontului Democrației șl Unității 
Socialiste, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și adoptarea de mă
suri urgente de dezarmare, pentru 
asigurarea păcii, securității și co
laborării în Europa și în întreaga 
lume.

La adunare au participat ziariști 
din întreaga țară — de la ziare 
centrale și locale, reviste, de la 
Radioteleviziune și Agerpres, pre
cum și reprezentanți ai F.D.U.S., 
ai Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, ai altor instituții și or
ganizații de masă și obștești.

Adunarea s-a constituit Intr-o 
vibrantă manifestare a voinței 
ziariștilor, a tuturor lucrătorilor 
din presă de a da expresie, prin 
forța cuvîntului tipărit și rostit, 
gindurilor și aspirațiilor fierbinți 
ale națiunii noastre de a trăi în 
pace, deplină securitate și colabo
rare cu toate națiunile lumii, de a 
acționa cu toată hotărîrea împo
triva intensificării cursei înarmă
rilor, a pericolului unui război 
distrugător, pentru apărarea drep
tului fundamental la existență 
liberă și la viață al tuturor po
poarelor, pentru o lume fără arme 
și fără războaie, o lume a păcii și 
colaborării.

în cadrul) adunării au luat cu
vîntul Ion Cumpănașu, redactor-șef 
al ziarului „Scînteia", președintele 
Consiliului Ziariștilor, Ilie Rădu- 
lescu, director general al Radio- 
televizlunii, Maria Costache, redac
tor-șef al ziarului „România libe
ră", George Ivașcu, director al 
revistei „România literară", Sziics 
Olga, șef de secție la ziarul 
„Elore", Adrian Ionescu, director 
general adjunct ai „Agerpres", 
Nicolae Gîrceag, redactor-șef al 
ziarului „Informația Bucureștiului",

înlăturarea pericolului nuclear, 
marele imperativ al vremurilor noastre

Este necesară unirea eforturilor pentru 
a determina triumful rațiunii

Peste 30 000 de oameni ai muncii 
din Tîrgoviște au luat parte la o 
impresionantă adunare consacrată 
păcii și dezarmării, exprimîndu-și 
și cu acest prilej deplina lor ade
ziune față de strălucitele inițiative 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
sentimentele de mîndrie patriotică 
față de afirmarea tot mai pregnan
tă a țării noastre ca factor activ 
al păcii și colaborării in lume.

Adunarea a fost deschisă de Cor
vin Graur, prim-secretar al Comi
tetului municipal Tîrgoviște al 
P.C.R., primarul orașului, care a 
evidențiat hotărîrea fermă a celor 
peste 100 000 de locuitori ai acestei 
așezări, de a contribui prin fapte 
la înfăptuirea politicii interne și 
internaționale a partidului și sta
tului nostru, la traducerea în viață 
a mobilizatoarelor îndemnuri cu
prinse în Apelul F.D.U.S.

în cuvîntul său, maistrul oțelar 
Ion Pîrvan, de la Combinatul de 
oteluri special^, a spus : Ne ridi
căm glasul în apărarea vieții și a 
civilizației umane, a liniștii cămi
nelor noastre. Vrem ca oțelul ro
mânesc să nu fie transformat în 
gloanțe sau bombe. Vrem ca munca 

împreună cu întreaga națiune, comuniștii, toți locuitorii Tîrgoviș- 
tei, oraș 'cu puternice rezonanțe in istoria poporului român, iși expri
mă totala adeziune la inițiativele și activitatea pe care o desfășurați, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru nobila 
cauză a păcii, a dezarmării, pentru preîntimpinarea războiului, pentru 
înlăturarea pericolului nuclear. Cu hotărîrea fermă de a clădi baze 
trainice noii noastre orinduiri și a contribui Ia creșterea nivelului de 
trai material și spiritual al poporului nostru, ne angajăm, totodată, 
să facem totul pentru ca in lume să triumfe libertatea și pacea. Vom 
munci neobosit pentru ca produsele noastre să poarte pretutindeni 
in lume mesajul nostru de prietenie și colaborare, exprimînd opțiunea 
fundamentală a poporului român pentru pace, viață și progres.

Constanța Niculescu, redactor-șef 
adjunct al revistei „Femeia", Mi
hai Pelin, șef de secție — Redac
ția publicațiilor pentru străinătate, 
Aurel Perva, șef de secție la ziarul 
„Scînteia tineretului", Hausl Hugo, 
redactor-șef adjunct al ziarului 
„Neuer Weg", Emilia Crlșan, șef 
de secție la ziarul „Făclia" Cluj- 
Napoca, Mihai Negulescu, redac
tor-șef al Redacției publicațiilor 
pentru copii, Stela Fomino, șef de 
secție la gazeta „Munca".

în cuvîntul lor, vorbitorii au evi
dențiat pe larg pericolul pe care 
îl reprezintă cursa înarmărilor, și 
în special a înarmărilor nucleare, 
ce inghite în prezent fonduri uria
șe, subliniind necesitatea unirii 
eforturilor popoarelor, ale tuturor 
forțelor iubitoare de pace, inclusiv 
ale ziariștilor, indiferent de orien
tările lor politice și filozofice, în 
lupta pentru oprirea cursului peri
culos al evenimentelor spre încor
dare și război, spre catastrofă nu
cleară. Cei care au luat cuvîntul 
au dat o înaltă apreciere acțiunilor 
și inițiativelor României socialiste, 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
consacrate păcii și dezarmării, ac
țiuni care constituie o expresie a 
năzuințelor poporului român de a 
trăi în deplină înțelegere și co
laborare cu toate popoarele lumii, 
vocației sale pașnice, creatoare, 
bine cunoscută și prețuită în lu
mea întreagă.

S-a arătat că aceste acțiuni se 
constituie într-o magistrală strate
gie in vederea eliminării forței din 
relațiile internaționale, pentru scoa
terea armelor și războaielor in a- 
fara legii, o strategie in care po
poarele lumii — făuritoare ale is
toriei — pot și trebuie să fie în 
același timp si făuritoarele păcii, 
apărînd dreptul sacru a! omenirii 
la viață liberă și demnă, la adă
post de orice amenințare a ar
melor.

Evidențiind preocupările opiniei 
publice din România față de cursa 
înarmărilor ce se desfășoară pe 
plan european, vorbitorii au reliefat 
inițiativele de înaltă autoritate și 
răsunet internațional ale președin

noastră să-1 ajute pe oameni să-și 
ușureze propria activitate.

Vorbitorii au evidențiat marile 
pericole pe care le generează acu
mularea în arsenalele lumii a unor 
uriașe stocuri de arme, îndeosebi 
nucleare, punînd sub semnul în
trebării civilizația omenirii, viața 
însăși pe planeta noastră. Ei și-au 
exprimat opoziția fermă față de 
amplasarea de noi rachete nucle
are în Europa, cerînd retragerea 
și distrugerea celor existente.

în cuvinte emoționante și-au re
afirmat dorința arzătoare de a mi
lita, Împreună cu toate forțele iubi
toare de pace de pe planeta noas
tră, pentru salvarea civilizației 
umane, și Nicolae Gegiu, președin
tele Consiliului municipal al 
F.D.U.S., Grigore Savu, președin
tele Comitetului sindical al între
prinderii de utilaj petrolier. Ion 
Drăguța, secretar al Comitetului 
municipal ai U.T.C., Mariana Iugu- 
lescu, vicepreședintă a Comitetului 
municipal al femeilor, Veluța Mar- 
celin, muncitoare la întreprinderea 
„Romlux", Gabriel Bengea, elev la 
liceul „Ienăchiță Văcărescu".

Cei prezenți au adresat o tele
gramă tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în care, printre altele, se spune : 

telui României privind trecerea la 
dezarmare, și în primul rînd la 
dezarmare nucleară, oprirea ampla
sării de noi rachete cu rază medie 
de acțiune în Europa și retragerea 
și distrugerea celor existente, re
ducerea bugetelor militare șl a ar
mamentelor. Ei au relevat profun
da răspundere față de cuceririle ci
vilizației umane și viitorul planetei 
de care este animat președintele 
Nicolae Ceaușescu atunci cînd se 
adresează tuturor popoarelor che- 
mîndu-le să fie mai active, să-șl 
intensifice lupta pentru a determi
na pe conducătorii de state și gu
verne să dea dovadă de rațiune, de 
responsabilitate față de soarta păcii, 
să determine oprirea cursului peri
culos spre încordare și conflict.

Vorbitorii au exprimat profunda 
prețuire față de activitatea pro
digioasă pe plan politic, științific și 
social, față de contribuția la dez
voltarea științei românești a tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, savant de renume 
mondial care militează consecvent 
pentru întărirea colaborării Intre 
oamenii de știință de pretutindeni, 
pentru ca minunatele cuceriri ale 
geniului uman să slujească exclu
siv binele tuturor popoarelor, pa
cea lumii.

Cei care au luat cuvîntul au evi
Cu profundă stimă și respect, vă informăm, mult iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu, că însuflețită adunare In care ziariștii și-au ma
nifestat voința lor de pace a constituit, pentru toți cei ce au inalla 
cinste de a lucra in presă. Ia radio și televiziune, un nou prilej de pu
ternică reafirmare a adeziunii depline față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, față de prodigioasa activitate pe 
care dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului român, strălucit 
conducător al partidului și statului nostru, proeminentă personalitate a 
lumii contemporane, o desfășurați in slujba intereselor fundamentale 
ale poporului român, a triumfului cauzei păcii și colaborării inter
naționale.

Vă asigurăm, odată cu cel mai fierbinte și respectuos omagiu pe 
care vi-I aducem pentru tot ceea ce faceți in sprijinul păcii, al des
tinderii și securității, că, urmind inaltul dumneavoastră exemplu, ne 
vom îndeplini integral misiunea de onoare ce ne revine de a face larg 
cunoscută politica internă și externă a partidului și statului nostru, de 
a milita pentru înlăturarea pericolului unui cataclism nuclear, pentru 
dezarmare, și in primul rind nucleară, de a face totul ca in Europa și 
in lume să triumfe pacea, destinderea și colaborarea intre popoare, ca 
spiritul rațiunii, al încrederii in om, în capacitatea sa creatoare, să 
asigure progresul continuu al civilizației umane pe planeta noastră.

Peste 20 000 de cetățeni din muni
cipiul Sfîntu Gheorghe au parti
cipat în Piața Libertății la un în
suflețit miting, deschis de tovarășul 
Kozâk Kălmăn, secretar al Comi
tetului municipal de partid, pre
ședintele Consiliului municipal al 
F.D.U.S.

în aceste zile cînd deasupra Eu
ropei planează norii amenințători 
ai unui nou război — a declarat în 
cuvîntul său ing. Mircea Florescu, 
directorul întreprinderii de mașini 
agregate și subansamble auto — ne 
unim glasurile, gîndurile și aspira
țiile noastre cu cele ale întregului 
popor, cu ale tuturor forțelor iubi
toare de pace din întreaga lume, 
pentru a cere. în modul cel mai 
hotărit și categoric, să se renunțe 
la amplasarea noilor rachete nu
cleare de orice calibru ar fi și orice 
denumire ar purta, să fie distruse 
celeexis tente.

Știm cu toții ce resurse imense 
consumă aberanta cursă a înarmă

Permiteți-ne, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
dăm glas și cu acest prilej hotăririi neabătute a tuturor oamenilor 
muncii, in frunte cu comuniștii, din municipiul Sfîntu Gheorghe și ju
dețul Covasna, de a urma cu aceeași abnegație politica profund știin
țifică a partidului și statului nostru, fundamentată de dumneavoastră 
eu atita strălucire, pasiune revoluționară și responsabilitate comu
nistă. de a ne spori contribuția la înfăptuirea minunatului program al 
partidului, singura cale de a asigura fericirea, pacea, libertatea, prospe
ritatea poporului nostru.

Cu prilejul adunărilor au 
fost trimise scrisori amba
sadelor U.R.S.S. ți S.U.A. la 
București, ambasadelor tuturor 
statelor europene, precum și 
mesaje către Organizația Națiu
nilor Unite, in care se adresează 

dențiat deosebita răspundere ce re
vine ziariștilor, din îndemnul în
flăcărat al președintelui tării, de a 
milita, prin scrisul lor. pentru nobi
lele idealuri de pace și progres ale 
popoarelor, pentru mobilizarea și 
conștientizarea opiniei publice in 
lupta pentru dezarmare, și în pri
mul rînd pentru dezarmare nu
cleară. pentru triumful rațiunii și 
păcii pe planeta noastră. Ei au dat 
glas adeziunii față de inițiativele 
de pace ale României socialiste, ale 
președintelui țării, angajîndu-se să 
slujească neobosit, cu profund de
votament, idealurile de pace, prie
tenie și colaborare care animă po
porul român.

Participanții la adunare au adop
tat, apoi, textul Apelului pentru 
dezarmare și pace adresat de zia
riștii din România ziariștilor din 
Europa și din întreaga lume, pre
cum și Apelul lucrătorilor de la 
Radioteleviziunea română pentru 
dezarmare și pace.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, de profund angajament de 
a înfăptui In mod exemplar sarci
nile ce le revin din indicațiile 
și orientările secretarului general 
al partidului, președintele Republi
cii, participanții au adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu o tele
gramă, în care se spune : 

rilor, ce valori șl ce cantități de 
muncă spirituală si tehnică deviază 
de la calea progresului general al 
omenirii, a activității sociale utile, 
a spus la rindul lui Sylvester Lajos, 
directorul Teatrului Maghiar de 
Stat. Oorirea acestei curse nebu
nești este, de aceea, una din marile 
sarcini care se ridică în fata între
gii omeniri.

în același spirit au vorbit și Maria 
Grigore, țesătoare la întreprinderea 
textila „Oltul", Lăszlos Udikă. elevă 
a liceului de matematică fizică, 
Cîrstea Lucian, secretar adjunct al 
comitetului U.T.C. din întreprin
derea de aparataje electrice auto și 
motoare electrice, Szăsz Tibor, 
protopopul reformat, Gavrilă Eme- 
se, președinta comitetului municipal 
al sindicatelor, Kovăcs Dazsă pen
sionar. și Șargu Natalia, ingineră 
la I.M.A.S.A.

Participanții au adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu o telegramă 
în care. între altele, se spune :

chemarea de a se întreprinde 
acțiuni pentru curmarea cursei 
înarmărilor, in primul rind a 
celor nucleare, pentru înfăptui
rea dezarmării și asigurarea 
păcii.

I
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ÎN AGRICULTURĂ IȚE. .'S r r" ÎN INDUSTRIE A
în fiecare unitate agricolă, în fiecare județ

TRANSPORTUL DIN ClMP AL PRODUSELOR SI LIVRĂRILE 
LA FONDUL DE STAT - grabnic încheiate!

TULCEA:
Principala problemă — mai buna 

organizare a transportului și a preluării 
porumbului la bazele de recepție

Cu toate că recoltarea porumbului 
!n județul Tulcea s-a încheiat cu 
multe zile în urmă, la această dată 
se mai află pe cîmp; în grămezi, 
peste 7 000 tone de știuleți. Este 
drept, un număr mare de unități au 
încheiat transportul producției de 
porumb. Ne referim la cooperativele 
agricole și întreprinderile agricole de 
stat din consiliile agroindustriale 
Tulcea, Isaccea, Măcin, Horia și 
Mahmudia. Situația este cu totul alta 
în unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Baia. Dăeni și Topo- 
log. Pentru grăbirea transportului

Insilozarea porumbului Io C.A.P.- 
Călugăreni, județul Giurgiu

Învățămintele acestui an, la baza producției din anul viitor

PRODUCEREA Șl FOLOSIREA SEMINȚELOR 
DIN CATEGORII BIOLOGICE SUPERIOARE 
-factori decisivi pentru creșterea recoltei de cereale

Recent, Comitetul Politie Executiv al C.C. al P.C.R. 
a aprobat Programul de producere a semințelor și 
materialului săditor in România in perioada 1984—1985. 
Obiectivele prioritare ale acestui program se referă 
la generalizarea mai rapidă în producție a celor mai 
valoroase soiuri și hibrizi, cu potențial productiv ri
dicat și însușiri calitative superioare, și asigurarea din 
prodicția internă a întregului necesar de semințe și 
material săditor din soiuri și hibrizi omologați. Apli
carea neabătută a măsurilor preconizate in program 
prezimă o importanță deosebită pentru creșterea pro
ducțiilor agricole și ridicarea eficienței întregii activi
tăți in acest sector de bază al economiei naționale.

După cum se știe, folosirea de semințe din categorii 
biologice superioare constituie un factor de primă în

semnătate pentru creșterea randamentului la hectar. 
Din datele oferite de cercetarea științifică rezultă că, 
in cazul griului și al orzului, semințele din categorii 
biologice superioare asigură, față de cele din înmulțiri 
inferioare, importante sporuri de producție : elita — 
600—700 kg la hectar, înmulțirea I — 450—500 kg la 
hectar, iar înmulțirea II — 200—300 kg la hectar. In 
afară de aceasta, zestrea genetică a semințelor din ca
tegorii biologice superioare este mult mai bine pusă in 
valoare prin asigurarea celorlalți factori de producție 
corespunzător tehnologiilor stabilite — administrarea 
de îngrășăminte chimice, amplasarea după plante 
bune premergătoare, erbicidarea culturii — toate aces
tea determinind în final obținerea de recolte apropiate 
de potențialul maxim al soiurilor cultivate.

Am subliniat doar cîteva elemente 
care îndreptățesc preocuparea perma
nentă a partidului nostru, a secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, pentru organizarea te
meinică, pe baze științifice, a activi
tății de producere de semințe din 
categorii biologice superioare. Criti- 
cînd neajunsurile existente în acest 
sector, la Ședința comună a Consi
liului Național al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și Gos
podăririi Apelor și a Consfătuirii cu 
activul din industrie și investiții, se
cretarul general al partidului a atras 
atenția asupra obligativității ce revi
ne Academiei agricole și Ministerului 
Agriculturii de a acționa cu toată 
răspunderea pentru realizarea pro
gramului de producere a semințelor 
de grîu și orz in conformitate cu 
prevederile legii. Pe baza acestui 
program trebuie să se asigure folosi
rea numai a semințelor din categorii 
biologice superioare — elită și în
mulțirea I.

Să urmărim, pe de o parte, cum s-a 
acționat concret pentru organizarea 
producerii de semințe în unitățile 
agricole din județul Timiș, care în 
acest an au obținut cele mai mari 
producții medii la hectar de grîu și 
orz din tară. și. pe de altă parte, ce 
probleme mai sînt de soluționat pen
tru perfecționarea acestei activități.

După mai multi ani. timp în care 
nu a existat o preocupare atentă 
pentru producerea semințelor de 
grîu și orz. începind cu anul trecut 
această activitate a fost organizată 
pe baze științifice. A fost întocmit 
un amplu program de măsuri care 
prevede asigurarea semințelor din 
categoria elită in unitățile de cerce
tare și invățămînt superior din ju
deț, producerea semințelor din în
mulțirea I 'în întreprinderi agricole 
de stat și cooperative agricole spe
cializate. Acest mod de organi
zare a producerii semințelor a per
mis îmbunătățirea substanțială a ca
lității semințelor ce au fost folosite 
in acest an. Astfel, in această toam
nă, peste 51 la sută din suprafața de 
grîu a fost însămințată cu semințe 

producției, comandamentul județean 
pentru agricultură a repartizat uni
tăților care mai au cantități mari de 
porumb în cîmp un număr sporit de 
camioane. Ca urmare. în primele zile 
ale acestei săptămîni a crescut rit
mul transportului. diminuîndu-se 
cantitățile de porumb depozitate pe 
cîmp. Astfel. în consiliile agroindus
triale Cerna. Babadag și Mihail Ko- 
gălniceanu s-au transportat zilnic 
sute de tone de porumb. Iar în ur
mătoarele două zile aceste unități vor 
pune la adăpost întreaga recoltă de 
porumb.

Nu peste tot însă se acționează cu 
răspundere pentru grăbirea transpor
tului. Miercuri, în unitățile agricole 
din consiliul agroindustrial Baia, 
unde mai sînt în cîmp peste 3 000 
tone de portțmb, s-au transportat 
doar 160 tone. Motivul ? Toate uni
tățile din acest consiliu invocă lipsa 
mijloacelor de transport. Intr-adevăr. 
I.T.A. Tulcea a asigurat în această 
zi doar jumătate din capacitatea de 
transport repartizată. Dar trebuie 
spus că nici mijloacele existente în 
unitățile respective nu sînt folosite 
corespunzător. Miercuri, cele 10 auto
camioane de mare capacitate care au 
lucrat în acest consiliu au efectuat 
doar două curse la distanță de 10 ki
lometri.

Dacă in cîmp s-au Întreprins mă
suri pentru grăbirea încărcării mij
loacelor de transport — supllmentîn- 
du-se mijloacele mecanice de încăr
care, organizîndu-se echipe formate 
din cooperatori care încarcă în ma
ximum 20 de minute autocamioane — 
la bazele de recepție se pierde încă 
timp foarte mult la descărcat. De
altfel, acesta este principalul motiv 
care face ca mijloacele de transport 
să efectueze doar două drumuri pe 
zi. La Casimcea. bunăoară, mijloace
le de transport staționau în bază cîte 
patru ore. Cele trei instalații de pre
luare mecanizată a porumbului func
ționau fără întrerupere, dar nu pu
teau face față numărului mare de 
autocamioane și tractoare cu remorci 
sosite la descărcat. în bază nu au fost 
luate însă măsuri pentru bascularea 
porumbului pe platforme, așa cum 
s-a stabilit, deoarece platformele din 
beton abia se toarnă acum. Practic, 

din categorii biologice superioare — 
elită și înmulțirea I, față de numai 
16,2 la sută in anul trecut. In plus, 
s-au asigurat nu numai întreg nece
sarul de sămînță pentru nevoile ju
dețului, dar și importante cantități 
suplimentare de sămînță care au fost 
livrate în alte județe. întreaga or
ganizare a producerii semințelor 
pentru anul viitor are ca obiectiv 
prioritar creșterea ponderii semințe
lor din categoriile elită și înmulți
rea I la peste 60 la sută din supra
fața cultivată în anul 1984.

Dintr-un început trebuie spus că. 
In cadrul programului județean de 
producere a semințelor, un rol hotă- 
rîtor ii au Stațiunea de cercetări 
agricole din Lovrin și Institutul agro
nomic din Timișoara. Pe scurt, sar
cinile ce le revin pot fi rezumate 
astfel : produc semințele din verigi 
biologice superioare pentru reîn- 
multirea In unitățile agricole spe
cializate ; coordonează și răspund de 
întreaga activitate de producere a 
semințelor din înmulțirea I în uni
tățile specializate și stabilesc tehno
logia de producere a semințelor pen
tru fiecare soi aflat în cultură. Este 
de remarcat faptul că aceste sarcini 
au fost îndeplinite în bune condiții. 
Atît stațiunea din Lovrin. cit și 
Institutul agronomic din Timișoara 
și-au realizat șl depășit prevederile 
de plan privind producerea semin
țelor elită Ia soiurile pe care le au 
în cultură.

Ne-am referit doar la cîteva 
aspecte care permit aprecierea că, în 
ansamblu, în județul Timiș există 
un început bun în ce privește pro
ducerea semințelor. Analiza apro
fundată a acestei activități a reliefat 
însă si existenta unor probleme de a 
căror soluționare depinde perfecțio
narea, mai ales sub aspect calitativ, 
a activității de producere a semințe
lor. „In ce ne privește — ne spunea 
tovarășul Titus Suba, directorul Sta
țiunii de cercetări agricole din Lo
vrin — pe baza planului tematic 
stabilit de Academia de științe agri
cole și silvice, avem obligația să 
producem sămînță elită pentru re- 
înmulțire la o gamă restrînsă de 

din această cauză, tractoarele cu 
remorci care transportă porum
bul de la C.A.P. Casimcea efec
tuează doar două drumuri pe zi. 
la distanta de un kilometru. La aces
te deficiențe ce se manifestă la pre
luarea porumbului se adaugă adesea 
și faptul că unele unități nu pri
mesc — așa cum am arătat — toate 
autocamioanele repartizate la trans
portul porumbului.

Întîrzieri se înregistrează șl la li
vrarea porumbului la fondul de stat 
și la fondul de furaje. Pînă la aceas
tă dată, pe ansamblul județului, sar

BIHOR:
Sfecla de zahăr—mai repede la fabrica 

prelucrătoare și în silozuri!
Pînă miercuri seara. In unitățile 

agricole din județul Bihor sfecla de 
zahăr a fost recoltată de pe 9 182 hec
tare, reprezentînd 85 la sută din su
prafața cultivată. Merită consemnat 
faptul că, de la începerea campaniei 
de recoltare si pînă în prezent. Fa
brica de zahăr din Oradea, unitate 
care primește întreaga producție de 
sfeclă din județele Satu Mare și Bi
hor, a lucrat peste capacitatea nomi
nală. Ce se întreprinde, in continua
re, pentru asigurarea materiei pri
me ?

Peste tot se acționează pentru în
cheierea recoltării și livrării sfeclei 
de zahăr. Am făcut un prim popas 
în consiliul agroindustrial Ținea. 
„Am încheiat recoltarea sfeclei de 
zahăr la începutul acestei săptămîni 
— ne spune Teodor Petrila, președin
tele consiliului agroindustrial. Stă
ruim acum ca tot ce se mai află în 
cîmp să ia grabnic drumul bazelor 
de recepție. în acest fel se evită scă
derea în greutate a rădăcinilor și a 
conținutului în zahăr". Ordine depli
nă remarcăm și în baza de recepție 
Tinea. Era seara tîrziu. Tehnicianul 
loan Bodea, șeful bazei, coordona 
depozitarea cu maximă chibzuință a 
sfeclei de zahăr în silozurile de 
scurtă durată. Este un exemplu care 
se cere neîntîrziat urmat și de bazele 
de recepție Cefa și Salonta, unde, 
din păcate, odată cu sfecla se mai 
„însilozează" și bulgări de pămînt ori 
rădăcini de sfeclă furajeră. Conti
nuăm raidul în consiliul agroindus
trial Mădăras, unde se recoltează sfe
cla de zahăr de pe ultimele suprafe
țe. La C.A.P. Mădăras această lucra
re s-a încheiat, producția medie ob
ținută depășind 40 000 kg la hectar.

soiuri, in general pentru cele create’- 
de noi. fată de cele aflate in cul
tură în județul nostru. Aceste soiuri 
sînt -Lovrin 32», «Lovrin 34», -Lo
vrin 24» și «Libelula» la grîu, «Mi
raj» și «Productiv» la orz și «Victo
ria» la orzoaică".

Desprindem de aici o problemă cu 
caracter mai general, care se referă 
la sarcina ca fiecare județ să-și pro
ducă întreg necesarul de sămință 
pentru structura soiurilor stabilită. 
Or. în concepția actuală de produ
cere a semințelor, pentru unele So
iuri sămînță elită se produce in alte 
zone decît în cele unde sînt culti
vate. Experiența și practica de pro
ducție dovedesc însă că într-un fel 
se va comporta în județul Timiș 
sămînta elită obținută la Fundulea 
sau în altă parte a tării, și în cu 
totul alt fel sămînta produsă chiar 
în condițiile pedoclimatice în care va 
fi cultivată. Ca atare, apare necesi
tatea ca stațiunile teritoriale de 
cercetări agricole să organizeze pro
ducerea de semințe elită pentru 
reinmulțire Ia toate soiurile raionate 
in zona lor de activitate.

Strîns legată de această problemă 
este stabilirea unei structuri de so
iuri de mare productivitate, care se 
pretează cel mai bine la condițiile 
din fiecare zonă, si care să fie men
ținute in cultură o perioadă de timp 
cit mai mare. Este nevoie să se 
procedeze în acest fel întrucît se
mințele elită pentru reinmulțire se 
obțin anevoios, abia în al cincilea an 
de la omologarea unui soi. Or. desele 
schimbări ce se fac. de la un an la 
altul, în structura soiurilor sînt de 
natură să perturbeze organizarea 
producerii de semințe. în aceeași 
ordine de idei, stațiunile de cercetări 
agricole trebuie să se ocupe de 
crearea de soiuri noi, care să poată 
înlocui pe cele scoase din cultură. 
Important este ca la soiurile noi să 
se organizeze producerea de semințe, 
astfel ca acestea să poată fi extinse, 
încă de la început, ne suprafețe cit 
mai mari. Din acest punct de ve
dere situația de la Stațiunea de 
cercetări agricole din Lovrin nu este 

cinile de livrare la fondul de stat au 
fost îndeplinite în proporție de nu
mai 37 la sută, iar la fabricile de nu
trețuri combinate și la complexele 
zootehnice s-a livrat abia juhiătate 
din cantitățile planificate. Exemplul 
celor 20 de unități agricole care și-au 
onorat în întregime obligațiile la fon
dul de stat, unele dintre acestea li- 
vrînd chiar cantități suplimentare de 
porumb, trebuie urmat neîntîrziat de 
toate cooperativele agricole din județ.

Neculai AMIHULESE1 
corespondentul „Scinteii"

Pe ansamblul județului, în raport 
eu data la care ne aflăm, stadiul re
coltării și transportului sfeclei de za
hăr este însă nesatisfăcător. Ne refe
rim îndeosebi la unitățile din consi
liile agroindustriale Valea lui Mihai, 
Săcueni, Ciumeghiu, Sinmartin și 
Cefa. In momentul de față, în cîmp 
se află în grămezi aproape 50 000 tone 
sfeclă. Din datele existente la direc
ția agricolă rezultă că dacă în consi
liile agroindustriale Ținea și Mădăras 
se află în cîmp doar 100 tone sfeclă, 
în cele din nordul județului cantită
țile sînt destul de mari : Săcueni — 
14 000 tone. Valea lui Mihai — 9 700 
tone, Sinmartin — 5 250 tone, Sălard 
— 4 000 tone. Se înțelege, nu în pu
ține situații rezultatele sînt diferite 
pentru că diferă organizarea. Dacă la 
Mădăras și Ținea, la Nojorid și Bica- 
ciu am întîlnit, pe lîngă mijloacele 
de transport auto, zeci de atelaje și 
echipe de încărcători special consti
tuite. la Biharia, Cherechiu, Diosig, 
Săcueni și Valea lui Mihai, mijloa
cele de transport se încărcau ane
voios. efectuînd prea puține curse 
într-o zi.

Examinind stadiul recoltării șl 
transportului sfeclei de zahăr, comi
tetul județean de partid a luat mă
suri ferme pentru suplimentarea ca
pacităților de transport, mai cu sea
mă pentru folosirea unui număr spo
rit de atelaje, pentru mobilizarea 
forțelor de la sate la încheierea grab
nică a recoltării acestei plante teh
nice, astfel îneît nimic din recoltă să 
nu se deprecieze.

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteil*

întru totul corespunzătoare. Există 
create doar două soiuri de perspec
tivă. din care numai unul este omo
logat pentru a fi introdus în produc
ție, dar la care abia s-a organizat 
producerea de semințe.

După cum am văzut, In județul 
Timiș, modul de organizare per
mite obținerea unei mari cantități 
de semințe. Problema care se pune 
însă pentru anul următor este aceea 
a ridicării calității semințelor pro
duse in unitățile specializate. „In 
această privință — ne spunea to
varășul Aurel Lăzureanu, director 
cu producția vegetală la direcția 
agricolă — avem încă multe de 
făcut. Anul trecut s-au manifestat 
unele neajunsuri în ce privește res
pectarea tehnologiei de producere 
a semințelor. în unele unități 
agricole, cum este cazul C.A.P. 
Gătaia, au existat loturi seminoere 
impurificate, iar în alte unități agri
cole, printre care C.A.P. Lățunași, 
loturile semincere au fost inva
date de buruieni. Și într-un caz și 
în altul, loturile respective nu au 
mai fost luate în calculul producerii 
de semințe. Sînt situații datorate 
numai neglijenței manifestate de cei 
desemnați să producă sămînță. 
Pentru anul acesta, producerea de 
semințe a fost organizată numai în 
unități agricole care au condiții și 
specialiști cu înaltă calificare, capa
bili să asigure aplicarea întocmai a 
tehnologiilor stabilite". Intr-adevăr, 
pe loturile semincere tehnologiile 
trebuie aplicate in modul cel mai 
riguros. Aceasta presupune o înaltă 
conștiință și răspundere profesio
nală din partea specialiștilor din 
unitățile specializate în producerea 
semințelor.

Modul în care s-a desfășurat 
In acest an activitatea de producere 
a semințelor în județul Timiș do
vedește că, în afara lucrurilor bune 
ce au marcat această acțiune, mai 
sînt de soluționat probleme care 
vizează direct îmbunătățirea latu
rilor calitative. Ținînd seama de 
importanța deosebită a acestei ac
țiuni și de exigențele care trebuie 
să caracterizeze întreaga muncă din 
acest sector de activitate — exigențe 
subliniate cu putere de secretârul 
general al partidului la ședința co
mună a Cohsiliului Național al Agri
culturii și a Consfătuirii cu activul 
din industrie și investiții — trebuie 
întreprinse măsuri hotărîte pentru 
înlăturarea neajunsurilor ce s-au mai 
manifestat, astfel îneît să existe cer
titudinea că pentru anul viitor se 
vor asigura numai semințe din cate
gorii biologice superioare, de cea mai 
bună calitate.

Aurel PAPADIUC

TOATE INVESTIȚIILE STABILITE
- NEÎNTlRZIA T PUSE IN FUNCȚIUNE!

Pe platforma a II 1-a a Combinatului petrochimic Midia-Năvodari

Cîteva concluzii utile, acum, cînd 
a început numărătoarea inversă

Timpul continuă să fie prielnic pentru lucrătorii de pe șantiere. 
Fiecare ceas, fiecare zi trebuie folosite din plin, asigurindu-se o pu
ternică mobilizare a tuturor forțelor pentru punerea neîntîrziată în 
funcțiune a tuturor obiectivelor stabilite să producă în acest an. In scopul 
Înfăptuirii acestei sarcini majore, hotărîtoare este buna conlucrare dintre 
constructori, beneficiari, proiectant! și furnizori de utilaje, pretutindeni 
urmărindu-se soluționarea promptă a tuturor problemelor la fața locului, 
pe șantiere.

Continuînd ancheta „Scinteii” pe șantierele de investiții, ne oprim 
azi pe două importante platforme ale chimiei — Midia-Năvodari și
Arad.
Odată cu retragerea montorllor de 

pe șantierele instalațiilor de craca
re catalitică, de hidrofinare a dis
tilatului de vid si din fabricile de 
hidrogen, care alcătuiesc platforma 
a IlI-a, sectorul de rafinărie al Com
binatului petrochimic Midia-Năvo
dari a atins stadiul final de exe
cuție. Treptat, cele trei instalații au 
fost luate în primire de formații
le de lucru ale petrochimiștllor. 
care. în prealabil, și-au adus par
tea lor de contribuție la montaj, cu 
dublul scop de a contribui la ac
celerarea execuției și de a se fa
miliariza cu noile locuri de mun
că. Ei pregătesc acum trecerea la 
etapa probelor tehnologice ale in
stalațiilor. în timp ce echipe de in
tervenție de la toate întreprinderi
le furnizoare de utilaje din tară fac 
ultimele retușuri cerute de specia
liștii beneficiarului. în conformita
te cu cele mai înalte exigențe pri
vind calitatea și cu cele mai avansate 
norme tehnologice existente pe plan 
mondial. Pornind de la aceste ce
rințe. reprezentanții beneficiarului 
și ai furnizorilor se consultă și se 
confruntă la fata locului, iau mă
suri operative pentru ca probele teh
nologice să se desfășoare în sigu
ranță totală, iar instalațiile să a- 
tingă parametrii proiectați Înainte 
de sfirșitul acestui an.

Ritmul rapid cu care se lucrează în 
această perioadă, cînd a început nu
mărătoarea Inversă, este susținut de 
încărcătura emoțională a unui înalt 
sentiment de îndreptățită mîndrie 
patriotică. Pentru că noile insta
lații sînt in exclusivitate exe
cutate cu utilaje și furnituri pro
duse de industria românească con
structoare de mașini, care a do
vedit încă o dată capacitatea 
creatoare a specialiștilor noștri. Sub 
acest aspect, premierele absolute 
sînt numeroase. Enumerăm cîteva

Pe șantierul fabricii de amoniac de la Combinatul chimic din Arad

Sînt necesare măsuri hotărîte și imediate 
pentru recuperarea restanțelor

După mai multe amînărl ale da
tei de punere în funcțiune a fa
bricii de amoniac II de la Combi
natul chimic din Arad, s-a stabilit 
un nou termen : 31 decembrie a.c. 
Va putea fi respectat acest ultim 
termen ? — iată întrebarea cu care 
am abordat ancheta de fată.

De la primele investigații pe șan
tier. am reținut că s-au făcut pași 
importanți în finalizarea obiectivu
lui. Dealtfel, așa cum era prevăzut, 
luna trecută, au fost începute unele, 
probe tehnologice, spălarea chimică 
a sistemului de generare abur, con
comitent cu uscarea zidăriilor re
fractare. Totuși, mai sînt de re
zolvat încă destule probleme. Le 
discutăm împreună cu inginerul 
Nicolae Gherănescu, șef de secție 
coordonator.

In primul rînd. există anumite res
tanțe in ce privește livrarea unor 
piese și subansamble de că
tre întreprinderile de utilaj teh
nologic Buzău. „Vulcan" Bucu
rești si întreprinderea de utilaj pe
trolier Tîrgoviște. Chiar dacă res
tantele cu pricina nu sînt prea mari, 
ele condiționează desfășurarea în 
flux a operațiilor de montaj. Mult 
mai urgentă ni se pare însă re
zolvarea problemei supapelor de si
guranță produse de întreprinderea 
de armături industriale de fontă și 
otel Zalău, supape care, din cîte 
am aflat, nici nu sînt omologate. Iată 
de ce considerăm că solicitarea bene
ficiarului de a se urgenta omologa

La Întreprinderea de tricotaje și perdele Pașcani - unitate care iși Îndeplinește și depășește principalii indicatori de plan 
Foto : S. Cristian

pentru efortul depus șl consec
vența cu care au acționat colec
tivele de proiectant!, specialiști și 
muncitori cu înaltă calificare la e- 
liminarea importurilor, livrînd Com
binatului petrochimic Midia-Năvo
dari utilaje și instalații la parame
trii tehnologiei mondiale. Intre a- 
cestea se numără întreaga gamă de 
pompe, de la 200 pînă la 500 mc pe 
oră. produse de întreprinderea „A- 
versa“-București. cazanul C.O.- 
boyler, executat de întreprinderea 
„Vulcan“-București. care asigură în
treaga energie termică necesară in
stalațiilor de pe platformă din re
cuperări prin arderea gazelor ce 
nu se mai evacuează în atmosferă, 
ventilatoarele de răcire a produse
lor în cadrul fluxului tehnologic, 
realizate de întreprinderea „Venti- 
latorul“-București, in colaborare cu 
întreprinderea de utilai chimic 
București, vasele, coloanele, rezer
voarele si schimbătoarele de căl
dură executate la întreprinderea me
canică de utilaj chimic Ploiești, în
treprinderea „Grivița roșie“-Bucu- 
rești și întreprinderea mecanică 
de utilaj tehnologic Moreni. o nume
roasă gamă de țevi din oteluri spe
ciale șl înalt aliate executate de uzi
nele de profil „Republica“-București 
și întreprinderea de țevi din Roman.

— Ce probleme mai sînt totuși de 
rezolvat pînă la intrarea în probe 
tehnologice 7

Răspunsul 11 primim de la direc
torul general al combinatului, ing. 
Constantin Roncea :

— Atît la recepție, cit șl la pro
bele mecanice au ieșit la iveală u- 
nele mici inadvertențe fată de pro
iect la cîteva utilaje livrate de uni
tăți ale M.I.C.M. Este vorba de o 
flanșă ekecutată de I.M.U.C. Bucu
rești. de unele aparate de măsură 
si control livrate de I.E.P.A.M.

rea supapelor cu pricina trebuie să 
găsească un ecou neîntîrziat la între
prinderea furnizoare, pentru ca ele 
să sosească la Arad cit mai curînd 
posibil.

Trecînd la alte aspecte legate de 
livrarea utilajelor, se poate aprecia 
că, in linii mari, acestea au sosit la 
Arad și sînt de acum montate. Mai 
există si excepții, cum este cazul 
grupului electrogen diesel de 750 
kilowați, a cărui contractare și livra
re a fost întirzlată de întreprinderea 
„23 August" București. De aseme
nea. execuția separatorului de amo
niac este mult întîrziată de între
prinderea „Grivița roșie" București, 
datorită neasigurării la timp a ta
blei de 60 si 100 mm R 52.6 de către 
Combinatul siderurgic Galați. In 
fine, de la întreprinderea „Ventila
torul" București se așteaptă încă li
vrarea unor piese si subansamble. 
In privința acestora, beneficiarul so
licită ca ele să fie de bună calitate, 
fiindcă cele trimise de întreprinde
rea respectivă pentru fabrica de uree 
s-au dovedit necorespunzătoare.

Cit privește stadiile fizice ale lu
crărilor. trebuie arătat că Trustul 
de izolații pentru lucrări industriale 
din București înregistrează restanțe 
apreciabile, deși beneficiază de un 
front de lucru foarte mare pentru lu
crările de izolații de la conducte și 
utilaje. Cauzele întîrzierilor constau 
în insuficienta forței de muncă co
respunzătoare și dispersarea ei. mă
sură cu totul nejustificată, compara

Bîrlad șl I.T.R.D. Pașcani, de ex
pedierea cu întirziere a unui troliu 
de către I.F.M.A. „Ascensorul". E- 
chipele de service ale furnizorului 
și montorului, împreună cu forma
țiile de lucru ale combinatului, lu
crează acum la înlocuirea compo
nentelor respective și remedierea in 
cîteva zile a acestor deficiențe. De 
asemenea, echipe de specialiști din 
cadrul I.S.C.I.R. efectuează- la fața 
locului probele necesare în vederea 
autorizării utilajelor respective.

Intr-adevăr, pe complicatul traseu 
al noilor instalații întîlnim echipa 
formată din 12 lăcătuși și sudor' 
condusă de Ion Darie, de la uni
tatea care a executat montajul uti
lajelor — T.M.U.C.B. Lucrează la ri
dicarea troliului ascensorului abia 
sosit de la Cîmpina. iar interesul 
montorilor și ajutorul oferit de be
neficiar cu forte mecanice si asis
tentă tehnică garantează instalarea 
acestui utilaj pînă la termenul pre
văzut pentru începerea probelor teh
nologice. Concomitent, membrii e- 
chipelor conduse de Gheorghe Birt, 
Matei Bradea, Ion Filipoiu și Stoi
ca Olteanu sînt hotăriți să termi
ne pînă la aceeași dată montajul ul
timelor două rezervoare sferice din 
totalul de 6 cîte numără parcul.

Revenind la formațiile de lucru 
ale beneficiarului, organizate pe 
schimburi și asigurate cu asistență 
tehnică completă, subliniem încă un 
aspect major al experienței acumula
te în construcția acestui mare o- 
biectiv : pregătirea temeinică a oa
menilor la instalații similare din ca
drul combinatelor petrochimice Te- 
leajen. Ploiești. Borzești si Pitești, 
cărora li s-au alăturat. încă din pe
rioada de montaj, un important e- 
salon de muncitori specialiști venitl 
din aceleași unități petrochimice. Ei 
alcătuiesc la ora actuală colective 
bine închegate, a căror activitate, la 
noile instalații, va duce la creșterea 
cu 20 la sută a gradului de prelu
crare a produselor rezultate din ce
lelalte 10 obiective aflate In pre
zent în funcțiune, sporind astfel efi
ciența economică a acestei noi și 
moderne unități a petrochimiei ro
mânești.

Georqe MIHAESCU 
corespondentul „Scinteii”

tiv cu stadiul lucrărilor, dar mai cu 
seamă lipsa unor materiale de strictă 
necesitate, nelivrate de furnizori. Or. 
cum vremea rece va veni foarte cu
rînd. este cert că lipsa izolațiilor va 
stînjeni desfășurarea probelor teh
nologice. Chiar dacă constructorul. 
Trustul de construcții industriale din 
Timișoara, are restanțe mai puține, 
ele sînt pe „drumul critic", adică lu
crările nu mai pot fi amînate. Este 
vorba de subtumări Ia utilaje, defini
tivări de instalații de apă, canal, de 
clădiri și asigurarea condițiilor de 
lucru pe timp de iarnă. Din spusele 
tovarășului Miron Cheregi, șef al șan
tierului de montaj, am reținut că nu 
sînt probleme deosebite și că lucrările 
respective se vor finaliza în terme
nul stabilit. Cu mențiunea că lucră
torii Trustului de instalații și auto
matizări București trebuie să urgen
teze extinderea iluminatului. întrucît 
unele probe tehnologice se execută 
și noaptea.

In concluzie, datorită întîrzierilor 
existente, respectarea acestui ultim 
termen de producere a amoniacului 
la fabrica a Il-a a Combinatului 
chimic din Arad este pusă deocam
dată sub semnul întrebării. De aceea, 
toți factorii angajați în realizarea 
acestei noi capacități de producție 
au obligația de mare răspundere de 
a lua măsuri hotărîte și imediate 
pentru recuperarea restantelor.

T. MIHUȚA
corespondentul „Scînteli”

(
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Așteptat*  șt pregătit*  de lucrarea multor genera
ții, ziua de dreaptă sărbătoare de Ia 1 Decembrie 
1918, a unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și 
Maramureșului eu România „pentru toate veacu
rile", s-a incrustat adine și nepieritor in inima și 
conștiința celor care au trăit-o. Adine și nepieritor 
— pentru că se implinise atunci un dor străvechi, 
acela al stringerii intr-un singur mănunchi a tutu
ror fiilor poporului român. Adine și nepieritor — 
pentru că se deschidea târli atunci o poartă de is
torie nouă, pe care poporul avea să pășească demn.

Tocmai de aceea, toți cei oare au participat Ia 
măreața adunare națională de-acum 65 de ani, au 
păstrat vie și proaspătă in memorie intreaga ei des
fășurare : mulțimile ce se Îndreptau spre Alba Iulia, 
precum șuvoaiele de neoprit ale primăverii, bucuria 
unanimă cu care a fost salutată vestea proclamării 
Unirii. Din amintirile participantilor reînvie at
mosfera unică a acelor zile, in care o tară intreagă 
trăia conectată Ia tensiunea aceluiași fierbinte ideal, 
ferm hotărită să nu precupețească nici un efort, 
nici un sacrificiu pentru împlinirea lui. In cele ce 
urmează, prezentăm vibrația eroică a acelui neui
tat început de decembrie, așa cum și-I amintesc 
martori și părtași la desfășurarea adunării națio
nale de-acum 65 de ani.

UNIREA-
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DIN MANDATELE 
DELEGAȚILOR LA MAREA 

ADUNARE A UNIRII

„li

Vsa
Cei 1228 de delegați, aleși de milioanele de ro

mâni transilvăneni spre a-i reprezenta la Marea 
Adunare Națională de la Alba Iulia, au primit din 
partea alegătorilor lor mandate prin care erau îm
puterniciți să se rostească asupra vrerii nestrămu
tate a tuturor românilor — Unirea. Citeva dintre 
aceste mandate, purtînd nu o dată zeci și sute de 
semnături, chiar a întregii obști a unei așezări, sint 
prezentate în rindurile ce urmează.

„SA FIE ROSTITORII ÎNFLĂCĂRAȚI Al ADEVĂRATE
LOR NOASTRE SENTIMENTE". „Pe delegații noștri ii 
împuternicim ca în fața întregii noastre Adunări na
ționale să fie rostitorii înflăcărați ai adevăratelor noas
tre sentimente românești, să odereze in numele nos
tru la toate hotăririle Adunării naționale luate pentru 
asigurarea binelui și fericirii trainice a neamului ro
mânesc de pretutindeni”. (Din „împuternicirea" dată 
delegațiilor din comuna Beba-Veche, județul Timiș).

„TOT CE AU DORIT STRĂMOȘII, TOT CE NE ÎNCĂL
ZEȘTE PE NOI CEI DE FAȚA, TOT CE VA ÎNĂLȚA PU-

împuternicim pe delegații noștri la Marea 
Adunare Națională de la Alba Iulia 

declare solemn că noi toți vrem unirea l"
„DORINȚA NOASTRĂ NESTRĂMUTATA DE A NE 

UNI CU ROMANIA". Adunarea locuitorilor din satul 
Țînțari-Făgăraș, alegînd „un reprezentant al său la 
mărita adunare națională română care se va ține 
duminică 1 decembrie a.c. la Alba Iulia", îl obligă „ca 
necondiționat să se prezinte acolo încă sîmbătă pe 
30 l.c. și, în numele celor 2 800 de suflete române care 
locuiesc în această comună românească, să declare 
dorința noastră nestrămutată de a ne alipi României 
și prin aceasta a contribui la unirea tuturor români
lor într-un singur stat național și independent".

„IN NUMELE NOSTRU, AL TUTUROR". Alegindu-șl 
delegații, adunarea sătenilor din Lesnic-Hunedoara ii 
împuternicește ca : „în numele nostru al tuturor să ia 
parte la Marea Adunare Națională și acolo, în nu
mele a toată suflarea românească din comuna Lesnic, 
să declare sfînt și solemn că noi toți vrem întruchi
parea marelui ideal național român, adică unirea tu
turor românilor într-un stat național român".

RUREA PE FIII Șl NEPOȚII NOȘTRI*.  „Obștea poporu
lui român din comuna Rqndela, din îndemn propriu șl 
fârâ nici o silă sau ademenire din vreo parte, da la 
iveală dorința fierbinte ce însuflețește inima fiecărui 
român și declară că voința sa nestrămutată este :

Voim să fim alăturați, împreună cu teritoriile româ
nești din Ardeal, Banat și Maramureș la Regatul Româ
niei. In această hotărîre a noastră așternem tot ce au 
dorit strămoșii noștri, tot ce ne încălzește pe noi cei 
de față și tot ce va înălța pururea pe fiii și nepoții 
noștri".

„PENTRU
tul național 
Albac... cu
nestrămutata lor dorință, 
străin, este unirea românilor... Cele 3 000 de suflete 
rămase acasă, a căror inimă bate după mult aștepta
ta libertate, vor striga în 1 Decembrie 1918 acasă că 
„Să trăiască unirea tuturor românilor".

MULT AȘTEPTATA LIBERTATE". „Atit sfa- 
român cît și întregul popor din comuna 
unanimitate s-au declarat că unica și 

nemaiputînd suferi jugul

AMINTIRI ALE PARTICIPANȚILOR LA MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ DE LA ALBA IULIAopera
„Sub faldurile mîndrului tricolor"

istorică 
a poporului

dSSr - '
roman

La 82 de ani. VASI- 
LE BUȚIU, din Tîr- 
gu Mureș, fost func

ționar de justiție, azi 
pensionar — este unul 
din bătrinii mureșeni în 
viață care. în urmă cu 65 
de ani. a sosit la Alba Iu
lia ca să pecetluiască, 
alături de miile de români 
veniți din întreaga Transil
vanie, actul Unirii. Era a- 
nul in care și țăranii din 
Solovăstru (Mureș), satul 
Iui de baștină, trăiau, ca în
tregul popor, clipe de mare 
înălțare, bucurie și entu
ziasm. Rememorînd eveni
mentele, Vasile Buțlu. care 
avea atunci doar 17 ani și 
era muncitor forestier în 
munții Gurghiului, ni se 
destăinuie cu glasul încăr
cat de emoție :

— Era în ziua de 1 no
iembrie 1918. în comuna 
noastră. Solovăstru, noi. ti
nerii, ne adunam ciorchine 
în mijlocul satului și nu ne 
putea mișca nimeni din 
preajma bâtrînilor ce co
mentau noutățile. Ascultam 
și vedeam că se petrec 
lucruri mari. Jandarmii, 
care băgau spaima, nu nu
mai in noi, copiii și tinerii, 
dar și in oamenii maturi, 
prin brutalitatea cu care 
se comportau, nu se mai 
văzuseră de cîteva zile. 
Satul era agitat. Lămpile 
ardeau toată noaptea, fe
meile stăteau, deși era ră
coare, numai pe la porți. 
Chiar in acea zi avea să se 
Înființeze garda națională 
română, alcătuită din băr
bați scăpați din armata 
austro-ungară. Ei veneau 
cu epoleții rupți, cu însem
nele împărăției habsburgice 
rupte — spunind prin asta 
că nu se mai socoteau sol
dați ai împăratului. Veneau 
obosiți, flămînzi. dar cu un 
zimbet de mulțumire, cu un 
pas apăsat și hotărît. în 
numai 4 zile, garda naționa

„Noi, care am strigat atunci 
«Unire», lăsăm urmașilor 

______ această poruncă"

Alba Iulia. orașul Uni
rii. Raze blînde de 
toamnă pătrund prin 
miile de ferestre ale 

blocurilor de pe Platoul 
Romanilor. în apartamen
tele din zona noului 
stadion municipal, de unde 
intră cu nume în oraș 
Calea Moților, mai persistă 
încă miros de zidărie proas
pătă. Ca și in sălile școlii 
generale numărul 8. inau
gurată odată cu noul an 
școlar. A cincea dintre șco
lile construite aici în ultimii 
15 ani, împreună Cu 15 000 
de apartamente — un oraș 
întreg ! Acesta este Orașul 
Nou. Mușcind Ici-colo pă- 
mintul pentru noi temelii, 
excavatoarele descoperă noi 
mărturii de dăinuire româ
nească. Din locuința sa de 
pe strada Avintului, pen
sionarul avocat CORNELIU 
CRIȘAN le aude lucrind. 
Pe fereastră se vede stră
lucind in soare brațul unei 
macarale utilizate, in apro
piere, la înălțarea unui nou 
bloc. La cei 84 de ani al 
săi se plimbă zilnic prin 
fata acestor blocuri noi. pe 
străzi noi sau pe aleile par
cului de lingă Cetate. Pașii 
săi se întretaie cu urmele 
celor de-acum 65 de ani.

— Unirea ne încălzea ini
mile. Toate așezările se 
pregăteau pentru acest e- 
veniment cu demnitate și 
conștiința patriotică a mi
siunii la a cărei înfăptuire 
se angajaseră entuziast. Ca 
membru al gărzii naționale 
românești din comuna Te- 
iuș, am avut posibilitatea să 
cunosc starea de spirit și 
din alte localități învecina
te. Cu mic. cu mare oame
nii se pregăteau pentru 
Marea Adunare Națională 
de la Alba Iulia. Deși 
aveam atunci numai 19 ani. 
am rămas o viață profund 
impresionat (vocea interlo
cutorului vibrează și ochii 
parcă se umezesc la aminti
rea scumpă care îl tresaltă 
inima — n.a.) de faptul că 
fiecare bărbat și femeie cu
noșteau temeinic că de 

lă din sat a reunit peste 50 
de oameni.

în după-amiaza zilei de 
20 noiembrie 1918, întors 
dintr-unul din parchetele 
forestiere in care lucram, 
am aflat — alături de con
sătenii mei — că s-a pu
blicat chemarea Consiliului 
Național Român Central 
din Transilvania prin care 
se convoca, la 1 decembrie 
1918, Marea Adunare Na
țională la Alba Iulia. Bucu
ria noastră a fost de ne- 
descris. Tin minte că din
spre școală venea o ceată 
de oameni, iaV o parte din 
bărbați purtau un tricolor 
românesc. N-am să uit nici
odată ce mîndru strălucea 
in lumina blindă a toamnei.

La 25 noiembrie 1918. s-a 
convocat în sat o adunare, 
în care s-a propus alegerea 
unui număr de 20 de locui
tori din comună care să-l 
reprezinte la Marea Adu
nare din Alba Iulia. Noul 
primar. Alexandru Moldo
van, și plutonierul Georgi- 
ca Mihai au arătat că. pe 
lingă cei aleși, mai pot 
pleca și alți oameni. S-au 
înscris peste 50 de persoa
ne, la care s-au adăugat 
toți tinerii care aveau 16 
ani împliniți. Imperiul du
alist căzuse. După 2 no
iembrie 1918, granițele de 
pe coama munților Carpațl 
impuse de imperiul austro- 
ungar au dispărut ca și su
flate de vînt. Meseriașii 
din Reghin au început 
să-și ducă mărfurile peste 
munți, la Broșteni. Dorna 
sau la Tîrgu Neamț.

Deși era un ger aspru, 
în zorii zilei de 30 noiem
brie. căruțele încărcate cu 
bărbați, femei și tineri se 
țineau lanț, una după alta, 
în drum spre Alba Iulia. 
Privind convoiul celor 
din Hodac. Ibănești. Toaca. 
Urisiu. Cașva. Comori și 
alte sate învecinate, credeai 

acum nici o forță nu va 
mai putea să-i rupă de 
tară. Se petreceau întîm- 
plări care ilustrau, de ase
menea, faptul că Unirea de 
la 1 Decembrie 1918 a apar
ținut numai celor care au 
făurit-o, poporului nostru 
în întregul lui. Intr-o 
miercure, zi de tîrg la Teiuș, 
i-am văzut pe stremteni (lo
cuitori ai comunei Stremt. 
vecină cu Teiuș — n.a.) 
dezarmînd o grupă de 
nemți în retragere, luînd 
cele patru tunuri și chesoa- 
nele pentru a avea cu ce 
apăra adunarea de la Alba 
Iulia. Lucrind în acea vre
me în gara Teiuș, la ser
viciul de mișcare, am vă
zut trenuri după ■ trenuri 
venind încărcate spre Alba 
Iulia dinspre Maramureș, 
Bihor. Trenurile se opreau 
la Teiuș pentru a schimba 
locomotiva. Dintr-un tren 
de la Cluj, mulțimea a 
coborît și a încins pe peron 
Hora Unirii, trei cercuri 
unul intr-altul. în centru 
se afla un stegar.

A

In zorii zilei de 1 De
cembrie 1918. cu un 
astfel de tren am ajuns 

și eu la Alba Iulia. Din 
gară se formau coloane 
mari care se îndreptau spre 
Cîmpul lui Horea. Venise 
lume multă pe care cetatea 
nu o putea cuprinde...

Cînd ne-am apropiat dă 
cetate am văzut pe zid. de 
veghe, doi moți cu căciuli 
negre și haine albe din 
postav, cu puștile pe umăr. 
„Uite dorobanții noștri !“, a 
strigat cineva. Parcă îi am 
și acum înaintea ochilor. 
Pe Cîmpul lui Horea am 
ajuns lingă una din cele 
patru tribune improvizate. 
Veneau pe rind oameni din 
mulțime care vorbeau. Se 
auzeau cintărl. Am ajuns 
pină lingă sala în care 
s-au întrunit delegații. Sala 
Unirii de-acum. Era straș
nic păzită de gărzile na
ționale. pentru ca nimeni să 
nu tulbure dezbaterea. La 
o vreme, o fereastră s-a 

că nimeni n-a mai rămas 
acasă, că toți au plecat spre 
Alba Iulia. De fapt, așa a 
și fost. Eu, cu șapte zile 
înainte de 1 decembrie 1918, 
mă pregătisem pentru a 
face acest drum istoric. 
Tata era puțin îngrijorat 
pentru mine.

— Vezi-ți, copile, de trea
bă. Tu n-ai făcut armata, 
abia ai împlinit 17 ani și 
nu știi ce-i războiul.

— Eu merg că sint ales 
din partea gărzii naționale 
române din comună. Cind 
vin acasă o să vă povestesc 
ce a fost acolo și ce hotă- 
rîri s-au luat — i-am 
spus eu.

în drum spre marea ce
tate, noi, cei din Solovăstru. 
am poposit In comuna 
Sintimbru. aproape de Alba 
Iulia. La Alba Iulia era 
atîta lume, îneît nu puteai 
străbate străzile. Erau ro
mânii din toate părțile și 
de pe toate văile Transil
vaniei. cu fanfare și' lău
tari. îmbrăcați în cele mai 
frumoase straie românești. 
Din partea Sebeșului ve
neau sașii, încolonați, cu 
muzică in fruntea lor, ma- 
nifestîndu-și bucuria.

De pe cele patru tribune 
de pe platoul adunării s-a 
adus la cunoștința partici
pantilor rezoluția votată. 
Era tocmai ora 12. Uraga
nul aplauzelor a zguduit 
văzduhul cu strigătul „Tră
iască România unită!". Era 
o lume cuprinsă de bucurie 
meritată. Mulți plîngeau. 
Parcă vedeam în văzduh pe 
înșiși Mihai, Ștefan. Avram 
Iancu. Asuprirea de veacuri 
a luat sfîrșit. Cu toții cîn- 
tam, ne veseleam.

De ce am mers noi atunci 
la Alba Iulia 7 Pentru că 
trebuia să arătăm că sîntem, 
că vrem unirea cu toți ro
mânii, că în unire vrem să 
ne facem viata mai bună 
și tara mai mîndră.

deschis brusc. Fereastra 
primă din stingă intrării în 
6ală, cum te uiți la clădire. 
Atunci exista o intrare mai 
mică, mai modestă... Prin 
fereastră cineva a strigat : 
„în unanimitate s-a hotărît 
unirea cu tara !“. Cei din 
preajmă au izbucnit în ura- 
le. aruncau căciulile in sus, 
se îmbrățișau fericiți. Apoi 
s-au deschis ușile, au ieșit 
delegații și s-au îndreptat 
către cele patru tribune de 
unde s-a anunțat mulțimii 
marea înfăptuire. Un vis de 
veacuri izbîndise.

Martorii Unirii, veteranii 
ei, cu haina anilor pe umeri 
și puteri care cer să fie o- 
crotite, refac adesea drumul 
de-acum 65 de ani. Vin la 
Alba Iulia cu treburi. în 
vizită la copiii și nepoții ce 
s-au mutat în oraș, au pri
mit apartamente faine pe 
Platoul Romanilor și lu
crează la întreprinderea 
mecanică, la „Porțelanul", 
la Utilaj, la Covoare. Unii 
mai vin la Sala Unirii pen
tru a se intilni cu tinerii, 
cu pionierii, pentru a Ie 
povesti file trăite de isto
rie. Pentru învățătorul pen
sionar IOAN ȘERDEAN 
aceste intilni ri reprezintă 
veritabile lecții. Dealtfel, 
l-am întîlnit la Muzeul 
Unirii. Locuiește pe Pla
toul Romanilor, intr-un 
apartament din blocul B. 1. 
în 1918 era un copilandru 
de 16 ani.

— M-am născut la porțile 
Albei Iulia. peste Mureș, în 
satul Limba. Azi îi zice 
Dumbrava. Nu era om că
ruia să nu-i bată inima 
pentru Unire. în ziua ves
tită satele din împrejurimi 
s-au golit de lume. Au mai 
rămas pruncii, mamele ti
nere și preabătrînii. M-am 
luat și eu cu lumea și am 
ajuns la Alba Iulia. Nu mai 
văzusem atîta lume. M-am 
oprit la poarta I-a a Cetă
ții. Veneau comunele în co
loane și straie de sărbă
toare. cu steaguri și în 
frunte cu o tablă pe care 

scria numele așezării. Am 
privit, prin voia întîmplării. 
un fel de defilare a coloa
nelor dinspre Sibiu. Hune
doara. Petroșani și a celor 
de pe Tîrnave, de la Blaj, 
Mediaș. Era multă discipli
nă în rindurile celor care 
urcau acum fără teamă in 
Cetate, spre Unirea cea 
Mare. Acolo, pe Cîmpul lui 
Horea, nu simțeam frigul. 
Toată adunarea era in 
așteptare.

Bătrfnul dascăl se o" 
prește și recită frag
mente din cîntecele 

auzite in ziua de 1 De
cembrie 1918. La cele mai 
vechi, mai puțin știute 
acum, murmură și melodia: 
„Alba Iulia crăiasă / Pre- 
gătește-te mireasă / Că vine 
alaiul tot / Cu-al lui Mircea 
strănepot / Vine-alaiul cu 
noi toti / Cu-ai lui Horea 
strănepoți".

— Cînd s-a dat citire 
hotărîrii de unire, mulți 
obraji au fost Încinși de 
lacrimile bucuriei și multe 
bărbi albe au tremurat de 
emoție. Era mare izbînda. 
Era firească venirea ei.

Multi dintre veterani. 
Intr-un gest de noblețe su
fletească. au dăruit Muzeu
lui Unirii din Alba Iulia 
mărturii despre Unire, foto
grafii, drapele. O parte sint 
expuse în Sala Unirii și în 
muzeu. Printre ele se află 
și un aparat de fotografiat

„Tara de astăzi — așa cum 
am visat-o acum 65 de ani“

In preajma octogena
rului LIVIU RUSU, 
care locuiește In mu

nicipiul Bistrița pe Ca
lea Armatei Roșii la nr. 
29, prind a se întru
pa parcă file de isto
rie vie, trepidantă, eve
nimente ce au premers, 
zidit și consolidat, pentru 
eternitate, „cel mai arzător, 
cel mai neastîmpărat dor 
al neamului nostru, Unirea 
tuturor românilor într-un 
singur stat, liber și neatîr- 
nător".

Pe fiul de grănicer năs
cut și crescut la poalele 
munților Țibleș, in așe
zarea Poienile Zăgni, 
toamna lui 1918 l-a găsit 
pe frontul italian, la Pia- 
ve. Chemat de glasul gliei 
străbune, ca și de același 
tumult al libertății și 
dreptății care cuprinsese 
pe toți cei ținuți în chin
gile dublei monarhii, nu 
pregetă nici o clipă să 
vină acasă, la al săi. Nu 
l-au putut împiedica nici 
lipsa mijloacelor de trans
port, nici frica de Curtea 
marțială și, mai presus de 
toate, nici chiar febra de 
41 grade și malaria de 
care suferea cumplit. După 
numeroase peripeții a a- 
juns la Oradea, iar apoi 
la Cluj și Bistrița, unde 

- întîlnește alți patrioți și 
Ofițeri români, printre care 
Emil Rebreanu, Gheorghe 
Tabără, Grigore Bălan, ul
timul ajuns strălucit ge
neral ; acesta din urmă 
punindu-i la curent cu 
starea de fapt, cu felul în 
care a fost concepută for
marea consiliilor și gărzi
lor naționale, cu scopul și 
menirea lor, la sfirșit de 
octombrie se trece de la 
vorbă la faptă, la organi
zarea în teritoriu a popu
lației pentru a-și putea 
exprima, pentru prima 
oară, neîngrădit, voința 
supremă. Astfel. după 
modelul Consiliului Na
țional Roman Central, în 
toate așezările bistrițene 
și năsăudene au luat naș
tere consilii și gărzi na
ționale, interlocutorului 
nostru revenindu-i misiu
nea de a se ocupa de loca
litățile de pe întreaga 
Vale a Zăgrii, de unde de
altfel descindea. La 4 no
iembrie 1918,in cadrul unei 
însuflețite și grandioase 
adunări ținute la Bistrița, 
a fost înființat Consiliul 
Național Român al comita
tului Bistrița-Năsăud, a- 
vîndu-1 ca președinte pe 
memorandistul Gavrilă 
Tripon și, concomitent cu 
aceasta, garda națională 
română. Un număr de 12 
delegați aleși au fost de
semnați din județ pentru 
participare și vot la Marea 
Adunare Națională de la 
Alba Iulia. Pe lingă ei 
însă au ținut să participa 

donat de Samoilă Mârza, 
din Galtiu. Cu acest apa
rat au fost realizate bine
cunoscutele documente fo
tografice din ziua Unirii. 
Una dintre fotografii îl re
prezintă pe consătenii 6ăi, 
participant! la Unire.

La Galtiu, la 80 de ani, 
MARIA BARBU se simte 
încă în putere și nu pridi
dește cu robotitul prin 
curte. Ne spune :

— Am plecat pe jos la 
Alba Iulia tot satul. Ne-am 
înțeles dinainte și am pur
ces din noapte. Femeile au 
făcut drapele tricolore din 
pînză de casă. Eram prea 
crudă șl nu am fost trasă 
în chip (nu se află în fo
tografia realizată de Sa
moilă Mârza — n.a.). Fra
tele meu mal mare. Fili- 
pescu Alexandru, și Barbu 
PaveL care mi-a fost nă- 
naș, se află in poză. La 
Alba Iulia a fost atunci săr
bătoare si lucrare mare.

ALEXANDRU FILIPES- 
CU are 90 de ani. Se În
viorează cînd aude de 
Unire.

— Am fost la Alba Iulia, 
cum să nu mă duc. In acea 
zi acolo ne era locul. Ne 
chema datoria. In armată 
aflasem că toată tara se 
trage laolaltă. Noi, tineri
mea, am alergat pentru 
aceasta. Acum a venit o 
lume bună pentru cei har
nici. Pină acum patru ani 

reprezentanți ai Reuniunii 
de cîntări și muzică și ai 
Gimnaziului din Năsăud, 
ai Reuniunii de femei din 
Bistrița, ai gărzilor națio
nale.

„Eu — lși amintește Livlu 
Rusu — am condus o gar
nitură de tren din Stația 
C.F.R. Nimigea cu care am 
ajuns cu bine Ia desti
nație, chiar dacă la ieși
rea din Teiuș am fost 
atacați cu focuri de arme, 
în memorabila dimineață 
de 1 decembrie parcă toa
tă seminția lui Decebal șl 
Traian își dăduse întîlnire 
în Cetatea Albei, devenită 
neîncăpătoare. Pe jos sau 
călări, cu trenurile, româ
nii veniseră să afle prin 
glasul autorizat al aleșilor 
lor supremul testament al 
tuturor generațiilor multi
milenarei noastre istorii. E- 
rau acolo, aievea, coborîți 
parcă de pe columnă, din 
hrisoave, peceti si steme, 
plăieșii lui Ștefan, moșne
nii lui Mihai, moții lui 
Horea și Iancu. De la 
opincă pină la vlădică, 
mai bine de 100 000 de 
bărbați și femei, tineri sau 
colilii, sub faldurile stea
gurilor tricolore, au acla
mat, o zi întreagă, pentru 
mărețul ideal împlinit. 
N-a contat nici frigul, nici 
zloata, nici foamea. Roata 
istoriei fusese definitiv 
învîrtită prin puterea po
porului, cu spița dreptății, 
spre viitorul demn al nea
mului românesc. Ne adu
naserăm pentru a ne ho
tărî soarta, somați de al
ternativa de a fi sau a nu 
fi. de a ne elibera și uni 
spre a ne salva, sub impe
rativul ultimativ : acum 
ori niciodată".

Liviu Rusu își aminteș
te și" de o altă zi mi
nunată, / ziua de 2 de

cembrie 1978, cînd i-a foșt 
inminat, cu prilejul celei 
de-a 60-a aniversări a fău
ririi statului național unitar 
român, in semn de înaltă 
prețuire a activității sale, 
de participare la înfăp
tuirea istoricului act al 
Unirii, Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste Româ
nia", clasa a II-a.

— In acele clipe de alea
să satisfacție — spune el 
— mi-am rememorat via
ța. A mea și a conjudețe- 
nilor mei. Chipul melea
gurilor din urmă cu șase 
decenii comparativ cu 
prezentul, iar gîndul m-a 
trimis instantaneu la acel 
nemuritor adevăr care 
glăsuiește că cine este și 
rămîne pururi „suflet în 
sufletul neamului său" nu 

am lucrat tn cooperativa 
agricolă. Am fost in putere, 
îmi pare rău că nu pot să 
vâ arăt cum arătam în fo
tografie. A luat-o fata mea 
la București ca să o predea 
la muzeu. Noi am făcut 
Unirea, dar acum In țară 
nouă, ea este mal trainică 
decît orieînd. Cine a strigat 
Ia Alba Iulia : „Unire !“, 
lasă urmașilor această po
runcă.

Urmașii, nepoții și stră
nepoții veteranilor de-acum 
65 de ani pecetluiesc me
reu Unirea in elanul con
strucției socialiste. Munca 
lor, creația fără seamăn in 
care s-au angajat sub con
ducerea partidului dau chip 
nou tării, o înalță in lumi
nă. Alba Iulia. leagănul 
Unirii, se pregătește In 
6traie nouă pentru marea 
aniversare. Faptele urmași
lor cinstesc fapta vrednică 
a Înaintașilor. Și glndurile, 
de asemenea. în acest an, 
Muzeul Unirii din Alba 
Iulia a primit peste 75 000 
de vizitatori. în Sala Unirii, 
cartea de impresii culege 
nectarul recunoștinței: „Ma
rea unire a apropiat româ
nii de români". „Aici s-a 
împlinit un vis", „Un oma
giu sincer și vie recunoș
tință pentru cei care în 
această sală au semnat 
soarta noastră, a moților".

Unirea trăiește prin faptă 
prezentă.

poate să nu-ș! vadă, real, 
palpabil, concret, melea
gurile și țara precum a 

, prefigurat-o bardul însuși: 
„Frumoasă cum eu nici au 
pot / O mal frumoasă să-ml 
socot / cu mintea mea".

Deplin îndreptățite dnt 
afirmațiile interlocutorvlui 
nostru. Căci in 1935 pe te
ritoriul actualului județ lu
crau mai puțin de 2 008 de 
oameni ai muncii in mici • 
fabrici care producem 
printre altele cherestea, 
hîrtie, teracotă, săpun, în
călțăminte, țesături, uei. 
Totalul puterii insta'ate 
atingea circa 2 000 CP. 
Agricultura anilor inter
belici consemna o pro
ducție ' medie anuali de 
1 070 kg porumb la hectar, 
1 050 kg la grîu și 930 kg 
la orz. Actualmente numai 
întreprinderea de textile 
nețesute, adică dorr una 
din cele 35 unități de im
portanță republicană cti
torite în mai puțin de un 
deceniu și jumătate, are o 
putere instalată dublă. Se 
produc azi mașini și uti
laje, echipamente de auto
matizare, mase plastice 
prelucrate, tehnică de vîrf 
de aleasă finețe și mare 
randament, cei aproape 
50 000 de oameni ai mun
cii calificați în același de
ceniu și jumătate atingînd 
o paletă de zeci șl zeci de 
profesii distincte, fiind ca
pabili ca în mai puțin de o 
săptămină să realizeze în
treaga producție indus
trială a județului din 1938.

— L-am ascultat pe 
distinsul nostru condu
cător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — ține să adau
ge in finalul convorbirii 
noastre, octogenarul Liviu 
Rusu — cu ocazia vizitei 
de lucru efectuate în ju
dețul Bistrița-Năsăud în 
1981, cînd spunea, la o 
mare adunare populară, 
dacă bine-mi amintesc, că 
cine dorește să vadă ma
rile prefaceri ale socialis
mului, făptuite in răgazt > 
cel mai scurt, să vină 1 
Bistrița. Față de acei ț 
adevăr ce aș mal pute 
adăuga ? Doar faptul ca 
supremul ideal mi l-am 
văzut Împlinit în 1918, iar 
în curind, la a 65-a aniver
sare, îl voi trăi din nou 
aievea, pentru că, iată, pu
terea politică și economi
că, independența și suve
ranitatea patriei mele, 
gloria și măreția ei vin 
din popor, din unitatea 
lui în jurul partidului, 
al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, adică din su
prema Învățătură a Marii 
Uniri.

Pagină realizată de
Gh. GIURGIU, Șt. D1N1CĂ, 
Gh. CRIȘAN, S. ACHIM
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
1 o

a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 
Regatului Unit al Narii Britanii și Irlandei de Nord

Vizita oficială de prietenie a tovarășului Mika Spiliak, 
președintele Prezidiului R. S. F. Iugoslavia

(Urmare din pag. I)
înmînînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul PHILIP MCKEARNEY 
a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de prietenie șl 
cele mai bune urări din partea 
Maiestății Sale regina Elisabeta 
a II-a, iar poporului român urări de 
bunăstare.

In cuvîntarea prezentată de amba
sador sînt relevate relațiile priete
nești româno-britanice. subliniin- 
du-se importanta vizitei făcute de 
șeful statului român in Marea Brl- 
tanie în iunie 1978, vizită care a dat 
un nou impuls acestor bune rapor
turi. Este evidențiată, în acest sens, 
dezvoltarea cooperării economice, 
precum și a schimburilor comerciale 
bilaterale. Sînt reliefate, de aseme
nea. amplificarea contactelor în mul
te domenii de activitate, extinderea 
legăturilor pe linia învățămintului, 
științei și culturii, ceea ce a contri
buit la o mai bună cunoaștere și Ia 
o mai strînsă apropiere între po
poarele noastre.

Ambasadorul britanic a arătat că 
va face totul pentru intensificarea 
relațiilor dintre țările noastre, pen
tru întărirea prieteniei și colaborării 
româno-britanice.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru mesajul transmis 
și a adresat. Ia rîndul său. Maiestății 
Sale regina Elisabeta a II-a cele 
mai bune urări, iar poporului bri
tanic urări de prosperitate.

în cuvîntarea de răspuns a șefuluî 
statului român se subliniază cu sa
tisfacție faptul că ranorturile bila
terale cunosc o evoluție pozitivă,

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă din partea primului mi

Cronica
Joi au început, la București, lu

crările celei de-a 35-a sesiuni a Co
mitetului Director al Uniunii Inter
nationale a sindicatelor lucrătorilor 
din serviciile publice si similare, la 
care participă reprezentanți ai sin
dicatelor de ramură din 18 țări.

Pe ordinea de zi a sesiunii sînt în
scrise probleme privind intensificarea 
activității sindicatelor pentru îmbu
nătățirea condițiilor de muncă și de 
viată ale celor ce muncesc și creș
terea contribuției acestora la rezol
varea problemelor majore ale vieții 
internaționale.

★
Joi, la sala „Arghezi" din Capitală 

a-a deschis o expoziție cu lucrări de 
pictură și grafică realizate de picto
rița olandeză Margaretha van Boetze- 
laer. La vernisaj au luat parte re
prezentanți ai conducerii Ministeru
lui Afacerilor Externe, Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, oa
meni de artă și cultură, iubitori ai 
artelor plastice.

Adunare festivă consacrată aniversării Uniunii 
Tineretului Comunist leninist din U.R.S.S.

Joi după-amiază a avut loc în 
Capitală o adunare festivă organi
zată de Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist si Asocia
ția de prietenie româno-sovietică, 
■onsacrată aniversării a 65 de ani 

de la crearea Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist (U.T.C.L.) din 
U.R.S.S.

Cu acest prilej a luat cuvîntul Ion 
Bucur, secretar al Comitetului mu
nicipal București al U.T.C. Relevînd 
semnificația, pentru tineretul so
vietic. a aniversării creării organi
zației sale comuniste, vorbitorul a 
arătat că tînăra generație a Româ
niei socialiste urmărește cu viu in
teres si se bucură sincer de succe
sele remarcabile obținute de po
poarele U.R.S.S.. de tineretul so
vietic în opera de edificare socia
listă sl comunistă a patriei. Au fost 
evidențiate dezvoltarea continuă. în 
spiritul convorbirilor realizate la ni
vel înalt, a relațiilor de prietenie și

tv
Programul 1

15,00 Telex
15,05 Emisiune In limba germană 

(parțial color)
16,45 Muzică populară

In jurul orei 17. Transmisiune 
directă : Ceremonia semnării 
documentelor oficiale rom&no- 
lugosîave.
• Muzică populară

17,35 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea in economie
20,30 Din albumul melodiilor populara
20.40 Cadran mondial
31,10 Film artistic: „înttlnlre cu Mi

rabel- (color). Premieră pe țară. 
In distribuție: Pamela Franklin, 
Martin Sheen, Phyllis Taxer, Da
vid Hoffman, Regia: Donald Wrye

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 4 
tlembrie, ora 20 — 7 noiembrie, ora 

’. tn țarii Vremea va fi In general 
îldă, exceptlnd zonele depresionare și 
ș șes, unde persistența cetii va men- 
ne temperaturile scăzute. Cerul va fl 

variabil, cu innorări mai pronunțate in 

apreciîndu-se că vizita pe care a 
efectuat-o în Marea Britanie, con
vorbirile purtate și documentele 
semnate cu acest prilej au constituit 
un moment de seamă în dezvoltarea 
pe multiple planuri a colaborării și 
prieteniei româno-britanice. In acest 
cadru se relevă că Declarația comu
nă semnată cu ocazia vizitei repre
zintă o bază temeinică pentru inten
sificarea in continuare a relațiilor 
pe plan politic, pentru amplificarea 
schimburilor comerciale, a cooperării 
economice, industriale și tehnologice, 
pentru extinderea raporturilor în do
meniul științei și culturii, precum și 
în alte sfere de activitate.

In cuvîntare este exprimată, tot
odată, convingerea că țările și po
poarele noastre, care conlucrează tot 
mai activ. împreună cu alte state, pe 
arena internațională, pot avea o con
tribuție importantă la promovarea 
climatului de destindere, securitate, 
pace și cooperare în Europa și în 
întreaga lume.

Șeful statului român a urat noului 
ambasador succes în misiunea ce i-a 
fost încredințată și l-a asigurat de 
întregul sprijin al Consiliului de 
Stat, al guvernului român și al său 
personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare a avut loc o 
convorbire cordială între președin
tele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și ambasadorul 
Regatului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord, Philip McKearney.

La ceremonie și la convorbiri au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Dumitru Apos- 
toiu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

nistru al statului Israel, Yitzhak 
Shamir, în care sînt exprimate mul
țumiri pentru felicitările transmise 
cu ocazia numirii sale în funcție.

zilei
Au fost de față ambasadorul Olan

dei la București, Adrien Mansvelt, 
șefi de misiuni diplomatice acreditați 
la București, membri ai corpului di
plomatic.

★
Joi g-au Încheiat la București lu

crările simpozionului internațional 
avînd ca temă contracția musculară 
și energetica mușchiului. Organizată 
de Ministerul Sănătății și Academia 
de Științe Medicale, manifestarea, ce 
a reunit specialiști români și din di
ferite țări ale lumii, a prilejuit dez
baterea unei problematici bogate cu 
privire la aspecte actuale și de per
spectivă în domeniul proceselor mo
leculare. Reprezentînd elemente im
portante în progresul biofizicii și al 
mișcării biologice specifice mușchiu
lui și altor sisteme celulare, conclu
ziile participanților au permis apro
fundarea fenomenelor biologice ne
cesare dezvoltării medicinii contem
porane.

(Agerpres)

colaborare dintre U.T.C. și U.T.C.L., 
dintre tineretul român și tineretul 
sovietic, dorința Uniunii Tineretului 
Comunist de a acționa și în viitor, 
pentru extinderea lor pe multiple 
planuri.

In cadrul adunării a luat cuvîn
tul. de asemeneâ. A. I. Plotnikov, 
consilier al Ambasadei U.R.S.S. la 
București, care s-a referit la im
portanta aniversării U.T.C.L. și la 
rolul tineretului sovietic, a organi
zației sale comuniste în viata eco
nomică și social-politică a U.R.S.S.

Au luat parte membri ai Secreta
riatului C.C. al U.T.C.. membri ai 
conducerii A.P.R.S.. tineri muncitori, 
elevi și studenți din Capitală.

Au fost prezențl E. M. Tiajelni- 
kov. ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai ambasa
dei.

A urmat un program de filme do
cumentare sovietice.

22,00 Amintirile unul pian
22,30 Telejurnal (parțial color)

Programul 2
15,00 Telex
15,05 Film artistic : „Gloconda fără su- 

rts". Producție a studioului ..Bucu
rești-. Cu : Silvia Popovici, Ion 
Marinescu, Gheorghe Cozorici, 
Lucia Mureșan, Nicolae Radu, Flo
rian Pitiș, Marla Cumbari, Costel 
Rădulescu. Scenariul șl regia Mal
vina Urșianu

16.45 Muzică populară
In jurul orei 17. Transmisiune 
directă : Ceremonia semnării 
documentelor oficiale româno- 
iugoslave.
• Muzică populară

17,35 Stadion
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 Dezbateri culturale
20.45 Publicitate
20,50 Generația deceniului IX. In obiec

tiv — pregătirea profesională
21,05 Concertul Filarmonicii „George 

Enescu-. Dirijor: Ioslf Conta
22,30 Telejurnal

vestul șl centrul țării, unde, izolat, va 
burnița. Vîntul va sufla in general slab. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
Intre minus 3 și plus 7 grade, Izolat 
mai coborîte in estul Transilvaniei, cele 
maxime vor oscila' intre 7 șl 17 grade. 
In București: Vremea va fi în general 
frumoasă, cu cerul variabil. Vint slab. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
Intre zero șl trei grade, cele maxime 
intre 12 șl 15 grade. Dimineața și seara, 
condiții de producere a cețll. (Corneliu 
Pop, meteorolog de serviciu).

Președintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, to
varășul Mika Șpiliak, a fost, în cursul 
dimineții de joi, oaspetele puterni
cului colectiv muncitoresc de la în
treprinderea „1 Mai“ din Ploiești, 
unitate reprezentativă pentru nivelul 
de dezvoltare a industriei românești, 
pentru capacitatea ei de a produce 
utilaje complexe, de înaltă tehnici
tate.

Președintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia a 
fost însoțit de tovarășul Petru 
Enache. vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, de persoanele iugoslave 
care îl însoțesc în vizita oficială de 
prietenie pe care o întreprinde în 
tara noastră.

La sosire. înaltul oaspete a fost sa
lutat cu deosebită cordialitate de Vir
gil Cazacu, președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular al 
județului Prahova, Stelian Teodores- 
cu, adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, de reprezen
tanți ai Centralei de utilaj petrolier 
și minier, ai consiliului oamenilor 
muncii din întreprindere.

Tineri și tinere au oferit președin
telui Prezidiului Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia buchete de 
flori, urîndu-i, alături de numeroși 
muncitori, maiștri, ingineri și tehni
cieni, care l-au întîmpinat la sosire, 
un călduros bun venit în această uni
tate cu o frumoasă și îndelungată 
tradiție în construcția de utilaj pe
trolier, cunoscută și apreciată prin 
produsele sale pe multe meridiane 
ale globului.

Directorul întreprinderii. Dumitru 
Gheoca, prezintă pe larg distinșilor 
oaspeți profilul și principalele etape 
de dezvoltare a acestei unități ce 
ființează de peste trei sferturi de 
veac. A fost subliniată în mod deo
sebit puternica dezvoltare pe care a

Depunerea unei
Joi dimineața, tovarășul Mika 

Șpiiliak, președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia. a depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

La solemnitate au luat parte 
Constantin Oancea. adjunct ai minis
trului afacerilor externe. Constantin 
Radu, prim-vicepreședinte al Comi
tetului Executiv al Consiliului popu
lar al municipiului București, gene- 
ral-locotenent Constantin Popa, loc
țiitor al.șefului Marelui Stat Major, 
generații și ofițeri.

Au participat persoanele oficiale

Vizita tovarășei
Tovarășa Ștefița Spiliak a fost, 

joi dimineața, oaspetele Consiliului 
Național al Societății de Cruce Ro
șie. Cu acest prilej. Lidia Orădean, 
președintele' Consiliului Național al 
Societății de Cruce Roșie, secretar 
de stat în Ministerul Sănătății, a 
prezentat aspecte ale activității a- 
cestei organizații de masă în dome
niul ocrotirii sănătății, al ridicării 
nivelului de cultură sanitară a popu
lației. în lumina politicii profund 
umaniste promovate în acest dome
niu de partidul și statul nostru. Au 
fost abordate. totodată, probleme 
privind activitatea internațională a 
Crucii Roșii române și Crucii Roșii 
iugoslave, ale colaborării acestora
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Calificarea fotbaliștilor români în sferturile 
de finală este pe deplin meritată 

Comentarii ale agențiilor de presa despre frumoasa performanța a echipei 
Dinamo București

HAMBURG 3 (Agerpres). — Cores
pondenții agențiilor internaționale de 
presă transmit ample comentarii pe 
marginea meciului dintre echipele 
Dinamo București și S. V. Hamburg 
din optimile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la fotbal. In 
comentarii se subliniază excelenta 
performanță a fotbaliștilor români, 
care au reușit să elimine pe dețină
toarea trofeului, după o victorie cu 
3—0 la București și o înfrîngere la 
limită, cu 2—3, la Hamburg.

Astfel, agenția Reuter scrie, prin
tre altele : „După 23 de săptămîni, 
timp în care a deținut sceptrul de 
cea mai bună echipă europeană, 
S. V. Hamburg a fost detronată, cu 
scorul general de 5—3, de Dinamo 
București. Miercuri seara, în meciul 
retur din optimile de finală, vest-ger- 
manii au reușit o victorie chinuită 
cu 3—2, dar au părăsit competiția. 
După ce fundașul central Jakobs, au
torul a două goluri, și Von Hessen 
au egalat handicapul de la Bucu
rești, echipa din Hamburg a slăbit 
ritmul jocului încercînd să-și păstre
ze energia pentru prelungiri. Fotba
liștii români au sesizat această eroa
re tastică, au trecut lâ cîrma jocului 
și, prin golul înscris de Țălnar, în 
minutul 86, au spulberat iluzia cali
ficării gazdelor. Cel de-al doilea gol 
al echipei Dinamo, marcat în penul
timul minut de Mulțescu, nu a făcut 
decît să pună sare pe rană. Excepta
tă de la joc în primul tur, S. V. 
Hamburg a devenit al șaptelea club 
care este eliminat la prima evoluție 
în postura de deținător al trofeului, 
după Real Madrid (1961), Celtic Glas
gow (1968), Feyenoord Rotterdam 
(1971 — eliminată și ea de o altă 
echipă românească, U. T. Arad), 
Ajax Amsterdam (1974), Liverpool 
(1979) și Nottingham Forest (1981)“.

La rîndul său, comentatorul a- 
genției Associated Press notează : 
„Echipa Dinamo București a elimi
nat miercuri seara cunoscuta forma
ție vest-germană S. V. Hamburg din 
«Cupa campionilor europeni», presti
gioasa competiție de club pe care o 

cunoscut-o întreprinderea ploieștea- 
nă in ultima vreme, ca urmare a spri
jinului permanent de care s-a bucu
rat și se bucură din partea conduce
rii partidului și statului nostru, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu per
sonal.

La întreprinderea „1 Mai", sînt In
formați oaspeții, se produc astăzi In
stalații de foraj ce pot lucra la adîn- 
cimi cuprinse între 2 000 și 10 000 me
tri, alte tipuri de utilaje complexe 
destinate forării puțurilor de mină, 
extracției cărbunelui la suprafață 
sau forajului marin, multe fiind ex
portate în peste 30 de țări.

Luînd cunoștință cu interes de per
formanțele acestor instalații moder
ne, unele prezentate sub formă de 
machetă, președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia are cuvinte de aleasă apre
ciere pentru inventivitatea tehnică 
a colectivului ploieștean, pentru 
rezultatele obținute de muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de aici pe 
linia producerii unor instalații di
verse, de mare complexitate, cu 
performanțe ridicate, competitive 
pe plan mondial. Oaspetele iu
goslav analizează, împreună cu spe
cialiștii prezenți, posibilitățile de 
dezvoltare în continuare a cooperării 
dintre țările noastre și în acest im
portant domeniu.

Vizitînd diverse secții de fabrica
ție, oaspetele iugoslav este înconjurat 
cu căldură de cei prezenți, care aplau
dă pentru prietenia statornică ce lea
gă țările și popoarele noastre vecine, 
pentru dezvoltarea continuă a rela
țiilor dintre ele pe multiple planuri.

Pretutindeni rețin atenția buna or
ganizare a producției și a muncii, 
dotarea tehnică, utilajele de mare 
randament, procesele tehnologice 
moderne, rezultatele deosebite obți
nute aici pe linia modernizării și di-

coroane de flori
iugoslave care îl însoțesc ne pre
ședintele Mika Șpiliak in vizita sa în 
tara noastră.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Belgrad și ambasadorul Iugo
slaviei la București.

O gardă militară, aliniată pe pla
toul din fata monumentului, a pre
zentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
aile Republicii Socialiste România și 
Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de recule
gere. Au fost vizitate apoi rotonda 
și ansamblul monumentului.

Ștefița Șpiliak
cu organismele internaționale ale 
Crucii Roșii. în scopul ocrotirii per
manente a omului, al îmbunătățirii 
stării sale de sănătate, al apărării 
liniștii, păcii si înțelegerii între toa
te popoarele lumii.

In după-amiaza aceleiași zile, to
varășa ■ Ștefița Șpiliak a vizitat ex
poziția permanentă a UCECOM din 
cadrul complexului expozițional 
„Piața Scînteii“. cu care prilej au 
fost apreciate bogăția și originalita
tea produselor sale — țesături, o- 
biecte de artă decorativă, de uz cas
nic. piese de mobilier — realizate 
în centrele cooperației meșteșugă
rești din întreaga țară.

(Agerpres)

cîștigase în luna mai anul acesta, 
cînd învinsese în > finală pe Ju
ventus Torino. După înfrîngerea, cu 
3—0, suferită în urmă cu două săp
tămîni la București, S. V. Hamburg 
trebuia să obțină o performanță mi
raculoasă pentru a continua cursa, 
dar aceasta nu s-a tfitimplat. In fi
nalul jocului, cînd gazdele egalaseră 
handicapul din prima manșă, fotba
liștii de la Dinamo au avut o reve
nire și, în ultimele cinci minute, au 
înscris două goluri prin Tălnar șl 
Mulțescu, goluri care le-au adus o 
meritată calificare în sferturile de 
finală".

La încheierea meciului, antrenorul 
formației vest-germane, Ernst Hap- 
pel, a declarat : „După ce am condus 
cu 3—0 se părea că ne vom califica. 
Firește, sînt dezamăgit, deși echipa 
mea a jucat bine".

Intr-un comentariu al agenției 
D.P.A. Hamburg se scrie, printre 
altele : „Bundesliga, unul dintre cele 
mai puternice campionate din Eu
ropa, a suferit miercuri cel mai mare 
eșec. Deși a cîștigat cu 3—2 meciul 
retur, S. V. Hamburg a pierdut cali
ficarea în sferturile de finală în fața 
campioanei României, formația Di
namo București. Conduși cu 3—0, fot-

Final de sezon competițional la automobilism
• Mîine, „Marele premiu al Bucureștiului**  la viteză pe circuit

• Teatrul Național <14 7171, sala 
mică): Comedie de modă veche — 
19,30; (sala Batiștel); Inocentul — 20
• A.R.I.A. (13 53 75, la sala Majestic
a Teatrului Giulești) : „Ultimul ter
men” de V. Rasputin (spectacol sus
ținut de Teatrul dramatic de stat din 
Perm — U.R.S.S.) — 19,30.

Sezonul competițional automobilis
tic se apropie de sfîrșit.

Campionatele de viteză se Încheie 
săptămîna aceasta. Astăzi, pe ser
pentinele de la Paltinu (în apropie
re de Cîmpina) vor avea loc ultimele 
curse de viteză în coastă, pentru ca 
mîine să se dispute „Marele pre
miu al Bucureștiului". ultima etapă 
a camnionatului de viteză pe cir
cuit. Această din urmă întrecere va 
fi organizată pe traseul special ales 
din incinta Complexului expozițional 
din Piața Scînteii. „Marele premiu al 
Bucureștiului?. acum la ediția a 
XIH-a. s-a bucurat întotdeauna de 
o largă și valoroasă participare, de 

versificării continue a producției, în 
domeniul autoutilării cu mașini și 
agregate. Relevînd preocupările lor 
pentru ridicarea permanentă a cali
tății produselor, gazdele prezintă 
oaspeților iugoslavi o gamă largă de 
pompe, capete hidraulice, angrenaje, 
trolii, sape cu role. Se informează, 
totodată, despre atenția ce se acor
dă producerii de excavatoare de 
mari dimensiuni folosite la exploa
tările miniere de suprafață, ca și de 
instalații de forat galerii orizontale 
pentru hidrocentrale și extracția sub
terană.

După ce a parcurs secțiile de ma- 
șini-unelte. Mecanica 1, standul de 
probe pentru sapele de foraj, secția 
de utilaje complexe, președintele 
Mika Șpiliak a fost invitat pe pla
toul de montaj general, unde s-a vizi
tat o interesantă expoziție în aer 
liber în care sînt reunite cele mai noi 
produse realizate de , întreprinderea 
prahoveana. O impresie deosebită 
face cea mai modernă instalație de 
foraj de mari dimensiuni, care este 
pusă în poziție de lucru intr-un timp 
record.

împărtășind impresiile produse de 
această vizită, tovarășul Mika Șpi
liak a felicitat călduros pe gazde pen
tru realizările lor, le-a urat succese 
tot mai mari în activitatea viitoare, 
o bună colaborare cu partenerii iu
goslavi. Aceste gînduri și-âu găsit re
flectarea în aprecierile consemnate 
de președintele Prezidiului Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia 
în Cartea de onoare a întreprinderii : 
„Am vizitat o parte a acestei între
prinderi, care poate fi considerată o 
mîndrie a tuturor muncitorilor din 
România. Aici se fabrică un sorti
ment bogat de utilaje, de mare im
portanță pentru economie. Felicităm 
muncitorii, constructorii și organiza
torii care realizează aceste valoroase 
produse".

Coloana oficială de mașini s-a în
dreptat apoi spre centrul municipiu
lui Ploiești. Parcurgînd pe jos aceas
tă zonă, înaltul oaspete a avut posi
bilitatea să cunoască realizările edi
litare ce au schimbat fundamental în 
ultimii ani înfățișarea acestui puter
nic centru industrial al tării. Tovară
șul Mika Șpiliak a avut cuvinte de 
laudă pentru linia arhitecturală și 
funcționalitatea clădirilor integrate 
armonios în acest spațiu.

Numeroși locuitori ai orașului au 
salutat cu căldură pe tovarășul Mika 
Șpiliak, dînd astfel expresie senti
mentelor de prietenie ce caracterizea
ză relațiile ’româno-iugoslave.

întilnire de lucru
Joi dimineața, președinții celor 

două părți în Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare economică 
și tehnico-științifică, Vaslle Pungan, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, și 
Milenko Boianici, secretar federal 
pentru comerț exterior, au purtat 
convorbiri, în care au fost abordate, 
în detaliu, probleme privind dezvol
tarea acțiunilor de cooperare econo
mică româno-iugoslavă, lărgirea și 
diversificarea in continuare a schim
burilor comerciale bilaterale.

Au fost stabilite măsuri concrete 
pentru creșterea substanțială a 
schimburilor reciproce de mărfuri. 
De asemenea, au fost abordate as
pecte privind intensificarea activi
tății de cooperare în producție.

baliștii români au reușit In finalul 
meciului să înscrie două goluri, care 
i-au calificat în faza următoare a 
competiției".

Comentatorul sportiv al agenției 
T.A.S.S. evidențiază succesul echipei 
Dinamo București, care a produs cea 
mai mare surpriză a optimilor de fi
nală eliminînd formația S. V. Ham
burg, cîștigătoarea ediției trecute a 
„Cupei campionilor europeni".

Comentatorul agenției austriece de 
presă A.P.A. Viena relatează : „Fot
balul vest-german a suferit miercuri 
unul din cele mai mari eșecuri. După 
ce în primul tur fuseseră eliminate 
două echipe din cupele europene, 
în cel de-al doilea au mai ieșit 
din cursă alte trei, doar Bayern 
MUnchen a reușit să meargă mai de
parte. Și la Hamburg s-au risipit 
speranțele. Echipa antrenată de 
Ernst Happel a condus în meciul 
retur cu Dinamo cu 3—0. Amintirea 
rușinoasă a acelui 0—3 de la Bucu
rești era ștearsă... și apoi a venit 
dezastrul prin cele două goluri mar
cate de Țălnar și Mulțescu. «Cre
deam că nu se mai poate întîmpla 
nimic, sînt decepționat...», oftează 
Happel".

interesul deosebit al publicului, al 
tineretului mai ales. Organizatorii 
(filiala A.C.R. București, prin comi
sia sa de specialitate, in colaborare 
cu asociația sportivă „Unirea trico
lor") ne-au informat că traseul (în 
lungime de 1,5 km) va fi parcurs 
de 34 de ori de echipajele de avan
sați și de 10 ori de cele de începă
tori. tn ziua concursului, validarea 
înscrierilor se va face între orele 
8—10. iar revizia tehnică a mașini
lor. în continuare, pînă la 12,30. în
cercările libere (necronometrate) și 
calificările (3 ture — contracronome- 
tru). între 13—14,30. Apoi, startul ofi
cial. pe grupe de cilindree.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST NORVEGIAN

Dragi tovarăși.
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comunist Nor

vegian vă adresăm calde felicitări si urări de noi succese în activitatea par
tidului dumneavoastră dedicată apărării intereselor fundamentale ale oame
nilor muncii, progresului și prosperității poporului norvegian.

în actuala situație internațională deosebit de gravă este mal necesară ca 
oricînd unirea eforturilor tuturor popoarelor, forțelor democratice, progresiste 
din întreaga lume, în vederea opririi cursului periculos al evenimentelor spre 
încordare și război, șpre o catastrofă nucleară. împiedicării amplasării noilor 
rachete cu rază medie de acțiune, retragerii si distrugerii celor existente, 
pentru securitate si destindere pe continentul european, pentru o Europă 
unită, a colaborării si păcii.

Folosim acest prilej pentru a reafirma dorința noastră de a dezvolta pa 
mai departe relațiile de prietenie sl solidaritate dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Norvegian. în interesul popoarelor si țărilor noas
tre, al cauzei generale a progresului, socialismului și păcii in lume. ,

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu prilejul celei de-a 66-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie 

festiveAdunări
în Capitală și în municipiile Cluj- 

Napoca, Drobeta-Turnu Severin și 
Roman au avut loc adunări festive 
consacrate celei de-a 66-a aniversări 
a victoriei Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor loCale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
numeroși oameni ai muncii.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la București 
și ai delegației A.P.S.R., care se află 
în vizită în țara noastră.

Despre semnificația istorică a eve
nimentului aniversat au vorbit : la 
clubul întreprinderii „Autobuzul" 
din Capitală — Ion Nenciu, secreta
rul comitetului de partid, președin
tele C.O.M. al întreprinderii, și B. I. 
Ilioșin, redactor-șef adjunct al ziaru
lui „Izvestia", vicepreședinte al con
ducerii centrale a A.P.S.R. ; la clu
bul întreprinderii de construcții de 
mașini textile „Unirea" din Cluj- 
Napoca — ing. Ion Giurgea. directo
rul întreprinderii, și A.A. Odințov, 
consilier al Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București ; la clubul între
prinderii de construcții de nave și 
prelucrări la cald din Drobeta-Turnu 
Severin — ing. Constantin Pândele,

Conferință
Cu prilejul celei de-a 66-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. E. M. Tiajelnikov, amba
sadorul U.R.S.S. în tara noastră, a or
ganizat. joi la amiază, o conferință de 
presă, la care au participat reprezen
tanți ai ziarelor centrale, Agerpres, 
Radioteleviziunii, oameni de cultură 
și artă, atașați de presă și corespon
denți străini acreditați la București.

In cuvîntul său. ambasadorul a sub
liniat importanța Istorică a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie și a 
trecut în revistă succesele obținute de 
poporul Sovietic, sub conducerea

Alături de manifestările dedicate 
cărții și filmului sovietic, organizate 
în țara noastră cu prilejul celei de-a 
66-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, se înscrie și 
turneul Teatrului dramatic de stat 
din Perm. Artiștii oaspeți au pre
zentat, joi,seara, pe scena sălii „Ma
jestic" din Capitală, un spectacol de 
gală cu piesa lui Maxim Gorki „Egor 
Bulîciov și alții". în programul tur
neului se mai află înscrise alte două 
piese — „Ultimul termen" de Valen
tin Rasputin și „Retro" de Alexandr

Siberia, pămînt nemărginit, cu bo
gății nemăsurate, spunea acum 
două secole marele savant rus Lo
monosov, va face să crească pu
terea și faima Rusiei. Îndrăzneață 
pentru timpurile in care a fost for
mulată, prezicerea vestitului om de 
știință avea să se adeverească in 
perioada construcției socialiste, cînd 
ținuturile siberiene au fost supuse 
unor transformări esențiale, fiind 
racordate la circuitul economic na
țional.

De mai mulți ani, aurul și cărbu
nele, gazele naturale și petrolul si
berian, lemnul pădurilor nesfîrțite, 
pietrele prețioase ascunse în adincu- 
rile acestor pămînturi au un rol 
de primă impor
tanță in economia 
Uniunii Sovietice. 
Aceasta, in pofi
da faptului că 
multe din aceste 
bogății, în spe
cial petrolul și gazele, se află în 
imediata apropiere a Cercului po
lar, unde temperatura coboară ade
sea pînă la minus 40 de grade, iar 
vițeza vintului depășește ÎS metri 
pe secundă. Și tocmai aici se află 
exploatările petroliere de la Tiu
meni, cele mai mari din Siberia și, 
implicit, din întreaga țară.

In cinstea sărbătoririi a 66 de ani 
de la victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, oamenii 
muncii de aici și-au luat angaja
mentul de a produce pe ansamblul 
anului 1983 peste 370 milioane de 
tone de petrol. Aceasta înseam
nă mai mult de un milion de 
tone pe zi, cantitate realizată pen
tru prima oară de sondorii din Tiu
meni la o lună înaintea marii săr
bători. Eveniment remarcabil, mai 
ales comparîndu-l cu milionul de 
tone realizat de ei in întregul 
an 1965.

In decurs de 18 ani, producția a 
crescut deci de citeva sute de ori, 
regiunea transformindu-se în cel 
mai important furnizor de „aur ne
gru" al Uniunii Sovietice, tn pre
zent, estul Siberiei asigură 60 la 
sută din producția totală de petrol 
ți de gaze a Uniunii Sovietice. Pen
tru a se ajunge la aceasta, a fost 
nevoie de 18 ani de muncă încor
dată, ani in care au fost învin
se greutăți imense. Geologii iți mai 
amintesc încă de începuturi, cînd 
prima instalație de foraj a fost

Corespondență din Moscova

directorul întreprinderii, și F. I. Po
pov, consilier al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București, iar la Casa 
de cultură a sindicatelor din muni
cipiul Roman — Aneta Luca, secre
tar al comitetului municipal da 
partid, și V, T. Maliutin, consilier al 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Vorbitorii au relevat succesele ob
ținute de oamenii muncii sovietici în 
dezvoltarea economico-socială a ță
rii, ridicarea continuă a nivelului lor 
de trai material și spiritual. în con
strucția socialismului și comunismu
lui. Au fost evidențiate, de aseme
nea, realizările deosebite înregistrata 
de poporul român în opera de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Subliniind tradiționalele relații da 
prietenie și solidaritate româno-so- 
vietice, vorbitorii au reliefat rolul 
hotărîtor al întîlnirilor și convorbiri
lor dintre conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări în adîncirea 
acestor raporturi, în amplificarea și 
diversificarea colaborării bilaterale, 
pe multiple planuri, în interesul re
ciproc, al cauzei socialismului și păr 
cil în lume.

de presă
P.C.U.S.. în toate domeniile vieții 
economico-sociale. El a relevat, da 
asemenea, liniile actuale de acțiune 
ale politicii externe a U.R.S.S. Evi
dențiind relațiile tradiționale de 
prietenie dintre popoarele și parti
dele noastre, vorbitorul a subliniat.
in acest context, rolul hotărîtor al 
întîlnirilor și înțelegerilor conveni
te la cel mai înalt nivel pentru ex
tinderea și aprofundarea colaborării 
dintre cele două țări în interesul 
reciproc, al cauzei socialismului și 
păcii in lume.

Turneul Teatrului dramatic de stat din Perm
Galin — ce vor fi jucate, de aseme- i 
nea, in Capitală.

La spectacolul de gală au luat j 
parte reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Mi
nisterului Afacerilor Externe. Asocia- ț 
ției de prietenie româno-sovietică, ; 
Asociației oamenta ce artă din in-f. 
stituțlile teatrale și muzicale, un nu
meros public. •

Au fost, de asemenea, prezenți, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

transportată 30 de kilometri prin te
renuri mlăștinoase pînă la locul de 
montaj intr-un ritm de... un kilo
metru pe zi, ,și constructorii iți 
amintesc de primii kilometri de 
drum realizați cu eforturi mari.

Nljnevartovsk, Surgut, Nefteiu- 
gansk, Urai, Noiabrsk nu sînt nu
mai numele unor exploatări petroli
ere, ci ți ale unor orașe modeme. 
Toate dispun de porturi ți aero
porturi care, alături de calea ferată, 
asigură o legătură permanentă ți 
funcțională cu restul țării. Se înțe
lege că atit activitatea în zona son
delor, cit ți cea din orațe ar fi de 
neimaginat fără energia electrică, 
lată de ce, la Surgut a fost con

struită o mare 
centrală electrică, 
astfel incit curen
tul produs aici, 
împreună cu cel 
adus din Ural 
asigură, deocam- 

necesar. Deocam- 
pentru că nevoile sint ți

dată, întregul 
dată, f .
ele in creștere, pe măsura apari
ției unor noi obiective. De aceea, a 
început construcția unei noi centra
le, de data aceasta cu o capacitate 
și mai mare.

Edificarea acestei imense zone 
petrolifere, care se numește Tiu
meni, a necesitat investiții de zeci 
de miliarde de ruble. Rezultatele 
îndreptățesc insă cheltuielile. Aces
ta este motivul pentru care, in 
cursul actualului cincinal, investi
țiile au fost suplimentate cu încă 
26 miliarde de ruble, ceea ce va 
permite darea în exploatare în in
tervalul de timp menționat a încă 
30 de noi exploatări petroliere. 
intrucit o parte din zăcăminte pro
duc deja la capacitatea proiectată, 
petroliștii sint nevoiți să se apro
pie tot mai mult de zonele nordice 
ale tundrei polare.

Odată cu ei vin însă ți construc
torii, care înalță noi orațe ți cen
trale electrice, edifică drumuri și 
șosele. Pînă in 1990, producția de 
petrol tn zona Tiumeni va atinge 
500 de milioane de tone pe an. O 
cifră care, o dată în plus, ne face 
să ne amintim de prezicerile lui 
Lomonosov. Și mai ales care arată, 
o dată în plus, ce imense energii a 
descătușat construcția socialistă.

Mihai FABIAN

c i n e m a
• Căruța cu mere: VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45: 20
• S-a oprit un tren („Zilele filmului 
sovietic**) : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12; 14; 16; 18; 20
• Program de desene animate — 9; 
11; 13; 15: Nea Mărin miliardar — 
17: 19,15: DOINA (16 35 38)
• Pe malul sting al Dunării al
bastre: SALA MICA A PALATULUI
— 17,15; 20, GRIVITA (17 08 58) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15

• Balul de sîmbătâ seara: EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, POPULAR (35 15 17) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Misterele Bucureștilor: FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30
• Sfîrșitul nopții: COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30
• Desene animate — 14; Baloane de 
curcubeu — 15,30; 17,30; 19,30; VIITO
RUL (11 48 03)
• Tănase Scatiu: BUZEȘTI (50 43 55) 
— 15,30; 18,30
• Aventuri la Marea Neagră: MUN
CA (21 50 97) — 1»; 19
• Neamul Șoimăreștilor: TOMIS 
(21 49 46) — 9; 12; 16; 19
• Haiducii lui Șaptecal: FLACARA 
(20 33 40) - 15; 17; 19
• Rubedeniile: SCALA (11 03 72) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Atenție Ia gafe: PATRIA (11 86 25)

— 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,15; 18,15;
20,15, FAVORIT (45 31 70) - 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Hercule cucerește Atlantida :
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20 -
• Limita dorințelor: CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20
• Călărețul cu calul de aur: LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20
• Sonată pe malul lacului: UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20
• Fata care vinde flori: DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17,30; 19,45
• S-a tntimplat lingă Rostov: PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30
• Aleargă cu mine: PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20

• Salvați orașul: CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Cascadorul Hooper: TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20
• Camionul de cursă lungă: DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• Elvis: LIRA (317171) — 15; 17,30;
19,45
• Dublu delict: GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Drumul spre victorie: VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,30, 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20, ARTA (213186) — 9; 11,30; 
14; 16,45; 19,30
• Albinuța: GLORIA (47 46 75) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
• Lanțul amintirilor: BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9,15; 12,30; 16; 19, MELO
DIA (12 06 88) — 9; 13; 16; 19

• Omul păianjen ie întoarce: FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20
• Colosul din Rhodos: COSMOS 
(27 54 95) - 9; 11,30; 14; 16,45; 19,15

teatre

• Filarmonica „George , Enescu" 
(15 68 76, Ateneul Român): Concert 
simfonic. Dirijor: Iosif Conta. Soliste: 
Ilinca Dumitrescu, Sanda Șandru — 
19; (sala Studio): „Treptele afirmării 
artistice". Mihaela Zare — violoncel, 
Alice Lorena Țecu — ptan — 17
• Opera Română (13 18 57): Giselle 
— 18
• Teatrul de operetă (14 80 11): O 
noapte la Veneția — 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* * 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Luna dezmoșteniților — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16): Liniște, ne 
privim tn ochi — 19
• Teatrul Mic (14 70 81): Ivona, prin
cipesa Burgundiei (premieră) — 19
• Teatrul „Nottara” (59 31 03, sala
Magheru): Micul infern — 19,30;
(sala Studio): Trăsura la scară — 19

• Teatrul Foarte Mic (14 09 OS): Stop 
pe autostradă — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60): Pe- 
țitoarea — 19
• Teatrul Giulești (sala Giulești, 
18 04 85): Arta conversației — 18
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (15 56 78): Doctore, sint al dv. 
19,30; (sala Victoria, 50 58 65): Fru
mosul din pădurea zăpăcită — 19,30
• Ansamblul „Rapsodia Română*  
(13 13 00): Pe olița satului — 19
• Teatrul „Ion Vasllescu*  (12 27 45): 
Hanul de la răscruce — 19
• Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55) i 
și cu Daniela, zece ! — 10
• Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77): A- 
notimpurlle mlnzului — 17; (la clubul 
„Republica"): Bu-AH — 12; 15
• Circul București (110120): Popeyo 
marinarul și corabia veseliei — 19,30
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ENERGICE LUĂRI DE POZIȚIE ÎMPOTRIVA

cursei Înarmărilor

SAVANTII AVERTIZEAZĂ
ASUPRA PERICOLULUI NUCLEAR

• în condițiile utilizării numai a unei treimi din arsenalele de 
care dispun U.R.S.S. și S.U.A., specia umană ar putea să dis
pară

• „Trebuie să se renunțe la ideea folosirii armelor nucleare”
I WASHINGTON 3 (Agerpres). - 

„Există posibilitatea ca în cazul în 
care intr-o zi va izbucni un

1 război nuclear specia umană să 
i dispară", această previziune înfri

coșătoare — ovind în vedere even
tualitatea unui război in care ar fi 
utilizate încărcături nucleare tota- 
lizînd circa 5 000 megatone, ceea 
ce nu reprezintă decît o treime din 
arsenalul de care dispun U.R.S.S. și 
S.U.A. - este formulată în conclu
ziile degajate din lucrările unei 
conferințe științifice internaționale 
cu tema „Lumea după un război 
nuclear”, la care au luat parte 
savanți și cercetători în cele mai 
variate ramuri ale științei, djn nu
meroase țări ale lumii.

După cum relevă agențiile Asso
ciated Press, T.A.S.S. și France 
Presse, participanții la reuniune au 
fost unanimi în aprecierea că un 
eventual război nuclear s-ar ex
tinde inevitabil la scară mondială ți 
ar duce la distrugerea civilizației 
moderne și, posibil, a întregii ome
niri, subliniind că acest pericol fără 
seamăn impune mobilizarea efortu
rilor tuturor oamenilor de știință, 
ale întregii opinii publice mondiale, 
pentru curmarea cursei înarmărilor, 
înfăptuirea dezarmării ți salvgar
darea păcii.

Profesorul american Carl Sagan, 
de la Universitatea Cornell (New 
York), cunoscut pentru lucrările 
sale în domeniul astronomiei, a 
arătat că, potrivit unor studii știin
țifice, „un eventual război atomic 
intre principalele două puteri nu
cleare se va solda cu moartea ime
diată a 1,1 miliarde de oameni și 
rănirea mortală a unui număr egal 
de persoane". „Suflul produs de 
exploziile nucleare - a relevat el — 
se va solda cu dispersarea în at
mosferă a unor imenși nori de praf 
radioactiv, care vor transforma Pă- 
mintul 
tă de 
parte,

într-o planetă glaciară, lipsi- 
lumina Soarelui". Pe de altă 
profesorul Sagan a declarat

că în cazu-l unei conflagrații nuclea
re „atmosfera terestră va 
de emanații radioactive, 
puținii supraviețuitori ai 
menea holocaust ar fi 
statutul de ființe rătăcitoare, pe o 
planetă de pe care va dispărea 
orice formă de vegetație ți de via
ță animală”.

După cum relatează agenția 
France Presse, în cadrul conferinței 
de la Washington s-a arătat că 
majoritatea studiilor științifice rea
lizate pină în prezent lăsau să se 
înțeleagă că urmările unui conflict 
nuclear nu vor fi resimțite decît în 
emisfera nordică. Biologul american 
Paul Ehrlich, de la Universitatea 
Stanford, profesorul Carl Sagan ți 
alți savanți au subliniat însă că 
cercetările cele mai recente infirmă 
această teză, ajungînd la conclu
zia că poluarea radioactivă ți gra
vele perturbări ale climei, produse 
in cazul unui război atomic, ar afec
ta globul pămintesc in totalitatea 
sa. Profesorul Ehrlich a declarat, în 
acest sens, că, „dacă va avea loc 
un război atomic de amploare, se 
poate spune adio emisferei nordice, 
iar consecințele pentru emisfera 
sudică vor fi catastrofale". „întreaga 
lume ar avea de suferit in cazul 
unui conflict nuclear", a spus el, 
avertizînd că „între consecințele 
posibile nu poate fi exclusă nici 
aceea a dispariției speciei umane".

S-a precizat că declarațiile celor 
doi oameni de știință americani re
prezintă consensul la care au ajuns 
40 de biologi ce au examinat, timp 
de doi ani, influența norilor de 
praf radioactiv în cazul unui război 
nuclear, precum și analizele altor 
zeci de oameni de știință. La for
mularea acestor concluzii au fost 
folosite și datele prelucrate la un 
computer asupra consecințelor unui 
eventual război nuclear așa-zis „li
mitat".

In cadrul unei conferințe de pre
să prin satelit, organizate la sfîrși-

fi saturată 
toxice, iar 
unui ase- 
reduși la

tul manifestării, oamenii de știință 
americani ți sovietici au atras a- 
tenția asupra pericolelor fără sea
măn ale declanșării unei conflagra
ții nucleare.

Astfel, Gheorghi Scriabin, secre
tar general științific al Academiei 
de științe a U.R.S.S., a declarat : 
„Cei mai mari oameni de știință 
participanți la acest forum împăr
tășesc părerea că nu trebuie să se 
permită izbucnirea unui război nu
clear, intrucit el ar insemna un de
zastru și dispariția întregii ome
niri”. Academicianul sovietic Nikita 
Moiseev a subliniat, la rindul său, 
că „omenirea trebuie să renunțe la 
orice idee privind folosirea armelor 
nucleare”. „Stratul de ozon care 
protejează planeta — a declarat 
omul de știință sovietic lurl Izrael - 
va fi distrus de substanțele chimice 
degajate de exploziile nucleare, 
permițînd razelor ultraviolete să 
lovească Pămîntul". în legătură cu 
aceasta, specialistul american P. 
Ehrlich a adăugat că sporirea ra
diațiilor ultraviolete face parte din
tre consecințele dezastruoase pe 
care le-ar avea izbucnirea unui 
război nuclear.

Geneticianul sovietic Nikolai Bo- 
hov a relevat că gfectele radiațiilor 
nucleare emise în cazul unui con
flict nuclear ar face imposibilă 
viața oamenilor care ar scăpa de 
bombardamentul atomic, întrucît ar 
face să dispară imunitatea ființelor 
umane in fața unor maladii și ar 
spori considerabil bolile ereditare. 
„Omenirea nu ar mai fi în măsură 
să-și asigure reproducerea", a de
clarat N. Bohov.

Una din concluziile de bază ale 
dezbaterilor reuniunii a fost aceea 
că oamenii de știință trebuie să-ți 
amplifice eforturile pentru a influ
ența guvernele și opinia publică in 
direcția adoptării unor măsuri prac
tice de dezarmare și de eliminare 
radicală a pericolului unui război 
nuclear.

Premierul canadian despre necesitatea 
unor măsuri concrete de dezarmare

.OTTAWA. — Luînd cuvîntul în 
cadrul conferinței „Strategia luptei 
pentru pace și securitate în secolul 
nuclear", care s-a ținut in provincia 
Ontario, primul ministru al Cana
dei, Pierre Elliott Trudeau, și-a 
exprimat îngrijorarea față de starea 
actuală a relațiilor internaționale, 
îndeosebi a celor dintre Est și Vest. 
El a condamnat cercurile care mi
zează pe politica de pe poziții de 
forță și a subliniat necesitatea și 
importanța menținerii și dezvoltă
rii destinderii internaționale. „Din 
punctul meu de vedere, a spus el, 
menținerea legăturilor și contacte
lor; tratativele, clarificarea tuturor 
intențiilor noastre sînt în interesul 
Occidentului". „Pericolul unei gre
șeli de calcul sau al unei întîmplări 
este prea mare pentru a renunța 
la restabilirea legăturilor. Nivelul 
încordării este prea mare pentru a

nu promova dorința de reîntoarcere 
spre o abordare mai constructivă a 
reglementării situațiilor de criză. 
Neîncrederea reciprocă este prea 
mare pentru a nu încerca restabi
lirea încrederii prin contacte și 
consultări politice active".

Vorbitorul a subliniat necesitatea 
ca țările occidentale să întreprin
dă „pași politici pozitivi pentru a 
lichida tendința periculoasă nega
tivă în evoluția relațiilor dintre 
Vest și Est".

Pierre Elliott Trudeau a relevat, 
de asemenea, necesitatea încheierii 
cu succes a negocierilor americano- 
sovietice de la Geneva, realizarea 
de măsuri pentru interzicerea gene
rală și totală a experiențelor cu 
arma nucleară și pentru realizarea 
altor măsuri în domeniul dezar
mării.

con-

R. F. G.: Apel adresat 
parlamentarilor 

vest-germani
BONN. — Participanții la

greșul sindicatului lucrătorilor din 
domeniul țnvățămîntului și științei, 
care s-a încheiat la Mannheim, au 
cerut tuturor oamenilor de bună 
credință din R.F.G. să nu accepte 
amplasarea, pe teritoriul vest-ger- 
man, a noilor rachete nucleare 
americane cu rază medie de acțiune, 
într-o rezoluție adoptată de parti
cipanți se adresează un apel tutu
ror membrilor Bundestagului, ce- 
rindu-le să protesteze împotriva 
transformării R.F.G. într-o rampă 
de lansare pentru rachetele „Per- 
shing-2" și „Cruise". Cu ocazia dez
baterilor în problema rachetelor, 
programate să aibă loc la 21 noiem
brie in Bundestag, sindicatul a ho- 
tărit să organizeze acțiuni de masă 
de protest împotriva realizării pla
nurilor N.A.T.O.
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damasc, schimb de mesaje intre 
președintele Nicolae Ceausescu 
si președintele datez Al-Assad

DAMASC 3 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, șl a tovarășei Elena 
Ceaușescu, prim viceprim-ministru 
al guvernului, au fost transmise 
președintelui Republicii Arabe Sirie
ne. Hafez Al-Assad, și doamnei 
Anisse Al-Assad un mesaj de prie
tenie și cele mai bune urări de să
nătate si fericire personală, de pace 
si prosperitate poporului sirian 
prieten.

Exprimînd vii mulțumiri pentru 
mesajul primit, președintele sirian 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un cald salut prietenesc, 
precum și cele mai cordiale urări de 
sănătate, fericire personală si succes, 
de continuu progres si bunăstare po
porului prieten român.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către șeful sta
tului sirian a tovarășului Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guverna
mentală româno-siriană de coopera
re economică si tehnico-stiințifică. 
aflat la Damasc cu ocazia desfășu
rării lucrărilor celei de-a V-a sesiuni 
a comisiei.

In cursul convorbirii care a avut 
loc au fost evocate cu satisfacție deo
sebită bunele relații de prietenie și 
strînsă colaborare existente între 
România și Siria ca urmare a reali
zării hotărîrilor și înțelegerilor con
venite la nivel înalt, care oferă dura
bilitate și perspectivă legăturilor din
tre cele două țări prietene. S-au 
subliniat rezultatele pozitive obținu

te în dezvoltarea și adîncirea schim
burilor comerciale și a colaboră
rii economice și tehnico-științifice 
româno-siriene, evidențilndu-se po
sibilitățile de intensificare și diversi
ficare a acestora în industrie, agri
cultură și în domeniul energetic, pre
cum și în alte sectoare de interes 
reciproc.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
fost prezent Grigore Comartin, amba
sadorul României în Siria.

★
Tovarășul Gheorghe Oprea a fost 

primit, de asemenea, de primul mi
nistru sirian, Abdel Rauf Al- 
Kassem.

Au fost trecute In revistă stadiul 
actual al schimburilor comerciale și 
cooperării economice, subliniindu-se 
că potențialul economic în creștere 
al celor două țări, precum și expe
riența bună acumulată în realizarea 
prin cooperare a unor importante 
obiective economice siriene conferă 
noi dimensiuni cooperării dintre 
România și Siria. S-a reafirmat ho- 
tărîrea celor două părți de a asigura 
și in viitor un caracter dinamic, as
cendent raporturilor economice bi
laterale.

★
Președintele părții române în co

misia mixtă a avut întîlniri de lucru 
cu Abdel Kader Kaddoura, viceprim- 
ministru pentru problemele economi
ce în guvernul sirian, președintele 
părții siriene în comisia mixtă, pre
cum și cu miniștrii planificării, in
dustriei petrolului și resurselor na
turale și al irigațiilor.

NAȚIUNILE UNITE

Adunarea Generală s-a pronunțat pentru 
retragerea trupelor străine din Grenada
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 

— Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat, miercuri seara, cu 108 voturi 
favorabile, 9 împotrivă și 27 de abți
neri, o rezoluție cane se pronunță 
pentru retragerea trupelor străine 
din Grenada. Documentul a fost su
pus dezbaterilor Adunării de către 
Nicaragua și Zimbabwe, după ce o 
rezoluție cu un conținut similar fu
sese respinsă în Consiliul de Secu
ritate, ca urmare a veto-ului opus de 
Statele Unite.

în partea sa dlspozitlvă, rezoluția 
adoptată miercuri „deplînge profund 
intervenția armată în Grenada, care 
constituie o violare flagrantă a drep
tului internațional, a independenței; 
suveranității și integrității teritoriale 
a acestui stat". Ea deplînge, de ase
menea, pierderile de vieți ale unor 
persoane civile nevinovate, ca urma
re a intervenției armate, și cere tu

turor statelor să respecte cu strictețe 
suveranitatea Grenadei. Documentul 
se pronunță „pentru o încetare ime
diată a intervenției armate, pentru 
retragerea fără întîrziere a trupelor 
străine din Grenada". Secretarul ge
neral al O.N.U. este solicitat „să în
tocmească de urgență un raport asu
pra situației, pe care să-l prezinte 
Adunării în următoarele 72 de ore".

In preambulul rezoluției sint rea
mintite prevederile Declarației asu
pra inadmisibilității intervenției și 
amestecului în treburile interne ale 
statelor, reafirmîndu-se dreptul su
veran și inalienabil al Grenadei de 
a-și determina în mod liber siste
mul său politic, economic și social 
șl de a-șl dezvolta relațiile interna
ționale la adăpost de orice interven
ție, amestec, subversiune, comstrin- 
gere sau amenințare, indiferent sub 
ce formă.

GRECIA

Precizări privind viitorul bazelor militare americane
ATENA 3 (Agerpres). — In inter

venția sa din cadrul dezbaterilor par
lamentare privind acordul în dome
niul apărării și economic dintre Gre
cia și S.U.A., primul ministru elen, 
Andreas Papandreu, a anunțat că 
cele patru baze militare americane 
din tara sa vor fi închise la expira
rea termenului de cinci ani prevăzut 
de acord. „Noi intenționăm să punem

capăt prezentei bazelor peste cinci 
ani ; există voința politică pentru 
aceasta și dorim ca acest lucru să se 
realizeze" — a subliniat el. Premierul 
a adăugat că, dacă un alt guvern ar 
dori menținerea bazelor militare în 
Grecia, el va trebui să negocieze un 
alt acord cu S.U.A. și să-1 prezinte 
parlamentului pentru ratificare.

agențiile de PRESA 
sS-pe scurt

T

se

COMITETUL PREGĂTITOR AL 
CONFERINȚEI ECONOMICE LA- 
TINO-AMERICANE LA NIVEL 
ÎNALT se va întruni, în zilele de 
4 și 5 noiembrie, la San Jose pen
tru a examina o serie de docu
mente referitoare la datoria exter
nă a țărilor continentului, la pro
movarea relațiilor comerciale în 
regiune și la cooperarea între ță
rile Americii Latine — s-a anun
țat la Caracas, potrivit agenției 
I.P.S. Reuniunea din capitala 
costaricană este ultima consacrată 
analizării documentelor ce vor fi 
supuse dezbaterii în cadrul con
ferinței economice latino-ameri- 
cane, ale cărei lucrări se vor des
fășura în perioada 9—14 ianuarie, 
la Quito.

LA GENEVA a avut loc, la 3 no
iembrie. o nouă ședință plenară a 
delegațiilor sovietică si americană 
la negocierile privind limitarea ar
mamentelor nucleare în Europa, 
anunță agenția T.A.S.S.

IN CAPITALA QATARULUI 
s-a încheiat o reuniune a miniș
trilor afacerilor externe ai țărilor 
membre ale Consiliului de Coope
rare al Golfului. Participanții au 
avut misiunea de a pregăti agen
da întîlnirii la nivel înalt a consi
liului, care va avea loc săptămîna 
viitoare la Doha. După cum trans
mite agenția Reuter, dezbaterile 
s-au concentrat asupra examinării 
unor probleme privind creșterea 
colaborării dintre țările membre

ale acestei organizații, precum și a 
evoluției situației din zonă.

DEMONSTRAȚII ÎN COREEA 
DE SUD. Informațiile transmise de 
agențiile internaționale de presă 
relevă continuarea acțiunilor stu
dențești din Coreea de Sud împo
triva politicii antipopulare a re
gimului de la Seul. Sute de studenți 
au participat, miercuri, la o astfel 
de demonstrație la universitatea 
„Korea" din Seul. Poliția a inter
venit, folosindu-se gaze lacrimo
gene pentru împrăștierea partici- 
panților. Au fost operate aproxi
mativ 40 de arestări.

CONSULTĂRI ALE „GRUPU
LUI DE LA CONTADORA". La 
Ciudad de Panama au început lu
crările unei reuniuni a miniștrilor 
adjuncți de externe ai statelor 
membre ale „Grupului de la Con- 
tadora" și a omologilor lor din 
cinci țări centroamericane — trans
mite agenția I.P.S. Scopul Întîl
nirii este pregătirea agendei de 
lucru a viitoarei întîlniri a miniș
trilor de externe din statele res
pective, prin elaborarea unor pro
puneri concrete care să favorizeze 
Încheierea unui acord Intre statele 
din regiune vlzînd reglementarea 
pe cale politică a situației din 
zonă.

IN REPUBLICA VANUATU, a- 
proximativ 50 000 de cetățeni cu 
drept de vot au fost chemați la

urne pentru reînnoirea parlamentu
lui țării — informează agenția 
France Presse. In componența pre
cedentului for legislativ — primul 
din istoria independentă a tării — 
intrau 26 de deputați din partea 
Partidului Vanuaaku — de guver- 
nămînt — și 13 reprezentînd Uniu
nea Moderaților — partid de opo
ziție. Fost condominium franco-bri- 
tanic, Republica Vanuatu și-a do- 
bindit independența în 1980. Arhi
pelagul cuprinde un lanț de 80 de 
insule situate în sudul Pacificului, 
avind o populație de peste 100 000 
locuitori.

ALEGERE. Lionel Jospin a fost 
reales prim-secretar al Partidului 
Socialist France? de către Comite
tul Director, nou ales, al partidului, 
reunit la cîteva zile după desfășu
rarea lucrărilor congresului acestei 
formațiuni politice — transmite 
agenția France Presse. Au fost 
alese, de asemenea. Biroul Exe
cutiv și Secretariatul Național ale 
partidului.

REUNIUNEA MINIȘTRILOR SĂ
NĂTĂȚII DIN ȚARI ASIATICE, 
membre ale Organizației Mondiale 
a Sănătății, desfășurată la Katman
du, a adoptat o rezoluție care re
levă dorința țărilor participante de 
a coopera în domeniile privitoare 
la ocrotirea sănătății populației, 
combaterea epidemiilor specifice 
regiunii și în alte domenii de in
teres social.

ÎN „COSMOSUL LIBER". Joi, 
cosmonauții sovietici Vladimir Lia- 
hov și Aleksandr Aleksandrov au 
ieșit din nou din cabina laboratoru
lui spațial „Saliut-7" în Cosmosul 
liber și au instalat o a doua baterie 
solară pe învelișul exterior al la
boratorului. întreaga operațiune a 
durat două ore și 55 minute. în 
acest fel, durata totală a activității 
în afara laboratorului spațial a 
celor doi cosmtmauți — ei efec
tuaseră o primă misiune în spațiul 
cosmic la 1 noiembrie — a fost de 
cinci ore și 45 de minute. Instalarea 
celor două baterii a îmbunătățit 
aprovizionarea aparatelor comple
xului orbital cu energie electrică, 
permițînd extinderea programului 
de cercetări și experimente.

NIVELUL APELOR DUNĂRII 
se menține in sectorul cehoslovac, 
după cum transmite agenția C.T.K., 
la cel mai scăzut nivel înregistrat 
din anul 1947 și pină in prezent, din 
cauza lipsei de precipitații. Hidro- 
meteorologii susțin că acest nivel 
ar putea să scadă și mai mult in 
următoarele citeva zile.

ȘOMAJUL A CRESCUT ÎN R.F. 
GERMANIA, în luna octombrie, 
afectînd 2 147 756 persoane, a anun
țat președintele Oficiului federal 
al muncii, Josef Stingi. El a preci
zat că aceasta reprezintă 8,7 la sută 
din forța de muncă a țării, față de 
8,6 la sută în luna septembrie.

ARESTARE. Acționind In coope
rare cu poliția italiană, poliția spa
niolă a arestat la Barcelona pe 
Antonio Bardellino, un șef de clan 
al Camorrei — echivalentul napoli- 
tan al Mafiei, pus sub urmărire de 
cinci ani. învinuit de comiterea de 
omucideri și alte fărădelegi, Bar
dellino este considerat a fi șeful 
„Noii familii", principalul clan al 
Camorrei după „Noua Camorră or
ganizată", al cărei conducător, Ra- 
faelo Cutolo, este întemnițat de 
cîțiva ani.

-

LA DESCHIDEREA CONFERINȚEI GENERALE A F. A. O.

0 importantă componentă a 
mondiale: soluționarea

făuririi noii ordini economice
problemelor alimentației

f Conferința generală a F.A.O. (Or- 
ganizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură), ale cărei 

i lucrări încep mîine la Roma, este aș- 
teptată cu un justificat interes. Re- 

! prezentanții celor aproape 150 de 
state membre ale organizației, între 
care și România, vor examina pro
blemele alimentației și agriculturii 

i pe plan mondial și vor căuta noi căi 
1 și modalități menite să contribuie la 

eradicarea unuia dintre cele mai 
, grave flageluri ce bîntuie planeta
■ noastră — foametea.
■ La o primă Vedere, s-ar părea, po

trivit datelor cuprinse în „RAPOR
TUL ASUPRA ALIMENTAȚIEI 
MONDIALE", elaborat de secretaria
tul F.A.O., că amenințarea unei pe
nurii alimentare în lume ar fi fost 
îndepărtată. în 1983, agricultura a 
produs pe plan mondial pentru fie
care locuitor al globului cu 10 la sută 
mai multe alirpente decît cu un de
ceniu în urmă. Se consemnează, de 
asemenea, sporuri de recoltă, ca și 
faptul că prețurile la cereale rămîn. 
în general, la niveluri' relativ stabile.

Este vorba însă de aparent?. Căci, 
în spatele statisticilor generale sau 
al cifrelor medii care duc la conclu
zii „liniștitoare", se ascund milioane 
de înfometați, bărbați, femei, dar 
mai ales copii, de pe zone întinse 
ale globului afectate de subdezvoltare, 
pentru care viața nu este decît o 
grea șl chinuitoare trudă, în speran
ța, deseori neîmplinită, de a-și putea 
procura minimul necesar de hrană. 
O zecime din locuitorii planetei duce 
lipsă de hrană — și se apreciază că, 
potrivit actualelor evoluții, rîndurile 
celor înfometați din țările lumii a 
treia se vor îngroșa în fiecare lună 
cu aproape un milion. Unul din pa
radoxurile coniemporaneității constă 
tocmai în faptul că, deși procentul de 
creștere a producției alimentare de
pășește, pe ansamblu, sporul demo
grafic, numărul persoanelor care su
feră de foamete. în loc să scadă, de
vine tot mai mare. Iată de ce rapor
tul F.A.O. nu sc limitează la enun
țarea cifrelor medii globale, ci atrage 
atenția câ orice optimism în legătură

cu creșterea producției alimentare 
mondiale ar fi „o eroare tragică".

Cu alte cuvinte, foametea care bîn
tuie pe zone tot mai întinse ale glo
bului nu este o problemă a lipsei de 
hrană pe plan mondial. Alimente 
există, și încă din abundență, dar mi
lioane de oameni din Asia, Africa 
și America Latină se zbat in ghea
rele foametei pentru simplul motiv 
că nu au cu ce să le cumpere. Foa
metea ține pasul cu sărăcia, deoare
ce ea este rezultatul înapoierii for
țelor de producție, al slabei produc
tivități a muncii, al rămînerii în 
urmă pe plan economic a unor țări, 
datorită îndelungatei dominații colo
niale, vechilor relații de inechitate 
existente și în lumea de azi.

Se știe că una din primele îndelet
niciri ale colonizatorilor, cind au pus 
piciorul pe teritoriile „de peste 
mări", a fost distrugerea culturilor 
care, asigurau hrana populației loca
le și introducerea monoculturilor — 
a ceaiului, cafelei, iutei sau bumba
cului, menite să asigure dezvoltarea 
industriei și să satisfacă nevoile de 
consum ale metropolei. Totodată, 
cum ar putea atinge statele sărace 
autosuficiența alimentară cînd prețul 
la cacao, zahăr sau la alte surse 
principale de devize ale țărilor res
pective scade din pricina acțiunilor 
speculative de pe piața mondială ? 
Cum ar putea să obțină statele să
race recolte bune, cînd mijloacele ne
cesare — mașini, îngrășăminte, pesti
cide — le sînt impuse la prețuri tot 
mai mari 7

Sînt date și fapte care subliniază 
cît de realistă și constructivă este 
politica externă promovată de Româ
nia socialistă, explică largul ecou in
ternațional al demersurilor președin
telui Nicolae Ceaușescu pentru solu
ționarea gravelor probleme ale lu
mii contemporane în concordanță cu 
interesele și năzuințele tuturor po
poarelor. In concepția țării noastre, a 
președintelui României, problema 
alimentară — ca și celelalte mari 
probleme ce confruntă omenirea și 
creează instabilitate economică și 
politică, fenomene de criză, stări de

tensiune și încordare — nu poate fl 
rezolvată decît prin acțiunea unită a 
popoarelor in direcția lichidării sub
dezvoltării, a decalajelor dintre state 
și făuririi unei noi ordini economice 
internaționale.

în ce privește căile și modalitățile 
de înfăptuire a acestui deziderat is
toric, România apreciază că rolul 
hotăritor îl au eforturile proprii ale 
țărilor în cauză, care, în procesul 
dezvoltării lor economico-sociale. tre
buie să acorde o atenție deosebită 
agriculturii — sector cu un impor
tant rol în dezvoltarea armonioasă a 
ansamblului economiei, în ridicarea 
nivelului de trai al poporului. în con
solidarea independenței naționale.

Pornind de la aceste considerente, 
România socialistă se pronunță pen
tru elaborarea și înfăptuirea unor 
programe speciale de dezvoltare a 
agriculturii țărilor rămase în urmă. 
Aceste programe ar permite concen
trarea eforturilor pentru obținerea 
unei eficiente reale, ar asigura per
spective stabile, ar avea în vedere 
măsuri concrete adaptate condiți
ilor specifice ale fiecărei țări. In 
general, programele preconizate de 
tara hoastră au în vedere o serie de

măsuri legate de punerea în valoare 
a unor vaste suprafețe de terenuri și 
resurse insuficient exploatate, extin
derea irigațiilor, ameliorarea solului 
și mecanizarea lucrărilor. De ase
menea, soluționarea problemei ali
mentare depinde, în mare măsură, de 
adoptarea unor măsuri pe linia re
formei agrare și de alte transformări 
sociale, menite să ducă la o mai bună 
folosire a pămîntului, a forței de 
muncă și tehnologiei.

în același timp, România consideră 
că, paralel cu intensificarea efortu
rilor țărilor în cauză, se impune o 
amplă colaborare internațională, in 
cadrul căreia țările dezvoltate sînt 
chemate să asigure un sprijin larg 
statelor în curs de dezvoltare în spo
rirea și diversificarea propriei pro
ducții agricole — premisă esențială 
a asigurării pe termen lung a secu
rității alimentare mondiale. Totoda
tă. potrivit concepției tării noastre, în 
comerțul mondial trebuie să fie 
adoptate măsuri capabile să facilite
ze pătrunderea pe piețele țărilor dez
voltate a mărfurilor agroalimentare 
provenite din statele în curs de dez
voltare. Aceasta impune, in primul 
rind, stabilirea unui raport just, echi-

Date șl cifre revelatoare :

• Oprirea numai pentru cinci minute a cursei 
înarmărilor ar permite economisirea unei sume sufi
ciente pentru a asigura hrana pe timp de 4 luni a în
tregii populații a unei țări mijlocii, de 50 milioane lo
cuitori, din lumea a treia.

• Prin renunțarea la construirea unui portavion 
s-ar elibera sumele necesare pentru a furniza unor 
țări sărace, afectate de secetă, un ajutor alimen
tar de 2,8 milioane tone de grîu.

tabil Intre preturile principalelor ca
tegorii de produse : materii prime, 
produse alimentare și mărfuri indus
triale. Țările sărace sînt profund 
handicapate în acest domeniu dacă 
avem în vedere că. de pe urma ma
teriilor prime pe care le exportă in 
statele bogate, nu primesc nici 30 la 
sută din prețul de desfacere al pro
duselor prelucrate pe care sînt ne
voite să ie importe.

Este un tragic paradox al vremu
rilor noastre faptul că în timp ce 
milioane de oameni pier de foame, 
deoarece nu dispun de resurse pen
tru a-și procura hrana, uriașe fon
duri sînt irosite în spirala înarmă
rilor. însuși bugetul F.A.O. este de 
peste cinci ori mai mic decît chel
tuielile militare mondiale pe o sin
gură zi 1 Iar nivelul anual al fondu
rilor ce se alocă în fume pentru 
arme întrece dc peste 170 de ori va
loarea tuturor proiectelor F.A.O. de 
dezvoltare a agriculturii țărilor 
sărace.

' Stăvilirea cursei Înarmărilor și 
trecerea la măsuri efective de 
dezarmare, in primul rind de dezar
mare nucleară, se impun deci, în 
concepția țării noastre, nu numai 
pentru a înlătura primejdia declan
șării unei noi conflagrații, cu con
secințe deosebit de grave asupra 
viitorulni întregii omeniri, ci și pen
tru stoparea irosirii unor uriașe re
surse materiale, financiare și teh
nico-științifice într-un moment cind 
nevoile de dezvoltare in lume, in
clusiv în ce privește alimentația, sînt 
mal mari ca oricind. Se poate apre
cia. de aceea, că propunerile Româ
niei, ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu, de a se îngheța și re
duce cheltuielile militare și de a se 
folosi sumele astfel obținute pentru 
dezvoltarea tuturor popoarelor, cu 
precădere a celor rămase in urmă, 
răspund unor cerințe intr-adevăr 
din cele mai acute ale omenirii.

Acționind pentru unirea efortu
rilor comunității internaționale in ve
derea soluționării problemelor com
plexe ale lumii contemporane, țara 
noastră evidențiază necesitatea dez
voltării agriculturii și rezolvării, 
pe această cale, a problemei 
alimentare, ca una din condițiile 
de bază ale înfăptuirii noii ordini 
economice mondiale — chemată să 
asigure progresul tuturor popoare
lor. Intensificarea acțiunilor tuturor 
statelor în această direcție consti
tuie, de fapt, sensul dezbaterilor ac
tualei Conferințe generale a F.A.O.

Gh. CERCELESCU

După alegerile din Argentina
— declarațiile virtualului președinte ales

BUENOS AIRES 3 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută agenției ve- 
nezuelene de presă VENPRES. vir
tualul președinte ales al Argentinei, 
Râul Alfonsin, s-a pronunțat pentru 
intensificarea cooperării regionale, 
fără nici o discriminare. El a men
ționat că, prin eforturi comune, tre
buie să fie depășite problemele ge
nerate de inechitatea socială, de sta
diul actual în care se află econo
miile naționale latino-americane și 
caraibiene și a subliniat necesitatea

de a se adopta măsuri concrete șl 
eficiente în sensul arătat.

In domeniu! politicii externe. Râul 
Alfonsin a arătat că guvernul său va 
lupta pentru apărarea păcii și egali
tății între state, pentru respectarea 
principiului autodeterminării po
poarelor, pentru prietenie cu toate 
popoarele din lume. împotriva colo
nialismului, a discriminării rasiale și 
a oricăror forme de manifestare a 
politicii imperialiste.

GENEVA

„Conferința asupra
GENEVA 3 (Agerpres). — La Ge

neva au continuat lucrările „Confe
rinței asupra dialogului in Liban". 
Participanții examinează cel de-al 
doilea punct al ordinii de zi. care 
se referă la „încheierea ocupației 
israeliene. în vederea redobîndirii 
suveranității" Libanului.

După cum se știe, la conferință 
participă președintele Libanului,

dialogului în Liban“
Amin Gemayel, delegații reprezen
tînd diversele forțe din Liban, iar ca 
observatori, numiți de acordul de în
cetare a focului, Abdel Halim 
Khaddam, vicepremier și ministrul 
sirian al afacerilor externe, și Mo
hammad Ibrahim Massoud, ministru 
de stat saudit pentru afacerile ex
terne.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Manifestații de protest in teritoriile ocupate de Israel

TEL AVIV 3 (Agerpres). — Ample 
manifestații de protest împotriva 
ocupației israeliene s-au desfășurat 
în teritoriile arabe ocupate de Israel, 
In ciuda măsurilor represive adop
tate de autoritățile militare israe
liene. După cum relatează agenția 
W.A.F.A., în întreaga Cisiordanie au 
avut loc demonstrații ale studenți
lor și elevilor, iar în sectorul de est 
al Ierusalimului a fost organizată o 
grevă generală. Demonstrații de pro
test au fost semnalate și la Nablus, 
,E1 Bireh și Ramalah. La Nablus a 
fost închisă universitatea Al-Najah 
de către autoritățile israeliene, care 
au arestat 300 persoane. De aseme
nea, au fost impuse interdicții de 
circulație în taberele de refugiați 
palestinieni de la Dheishe, Aida și 
Azza. din Bethleem, Kalandia, în 
apropiere de Ramalah, Balata și 
Aksar, din apropiere de Nablus.

Autoritățile Israeliene de ocupație 
din Cisiordania au plasat pe prima
rul palestinian al orașului Nablus, 
Bassam Shakaa, care fusese anterior

destituit in mod arbitrar, sub regi
mul de arest la domiciliu și i-au in
terzis să se întîlnească cu Richard 
Luce, ministru de externe adjunct 
britanic, aflat în vizită la Tel Aviv. 
Referindu-se la aceste măsuri, 
Bassam Shakaa a afirmat că ele „ur
măresc să împiedice oficialități din 
întreaga lume să afle fapte despre 
suferințele poporului palestinian".

Intr-o declarație făcută anterior, 
Richard Luce a declarat că pentru 
instaurarea păcii în regiune „trebuie 
indeplinite aspirațiile palestinienilor 
de a decide ei înșiși asupra propriu
lui viitor".

★
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Președintele Ronald Reagan l-a numit 
pe Donald Rumsfeld, fost ministru 
al apărării în perioada administra
ției Gerald Ford, in calitate de re
prezentant special al șefului statului 
american în Orientul Mijlociu. El il 
succede în acest post lui Robert 
McFarlane, numit luna trecută con
silier prezidențial pentru problemele 
securității naționale.
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