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ENERGIE ELECTRICĂ MAI MULTĂ
la nivelul cerințelor sporite 
ale economiei naționale!

Cum se acționează, ce trebuie întreprins în continuare pentru ca 
TERMOCENTRALELE PE BAZĂ DE CĂRBUNE 

SĂ FUNCȚIONEZE NEÎNTRERUPT, LA ÎNTREAGA CAPACITATE

\I

Mai multă energie produsă pe bază de cărbune - lată una din 
cerințele prioritare ale acestei perioade. Cerință impusă nu numai de 
apropierea „vidului de iarnă" - cind solicitările pe ansamblul economiei 
naționale sint mai mari, dar ți de faptul că intregul an a fost sărac în 
precipitații, ceea ce a diminuat ți diminuează sensibil aportul hidrocen
tralelor la asigurarea necesarului de energie electrică. Energeticienii din 
termocentrale sint chemați să-ți intensifice eforturile, să acționeze cu dă
ruire patriotică, cu inaltă responsabilitate muncitorească pentru buna în
treținere ți exploatare a agregatelor ți instalațiilor, pentru punerea in 
valoare a tuturor resurselor tehnice, organizatorice ți profesionale, in ve
derea crețterii producției ți livrării ritmice a energiei electrice in sistemul 
național. Asupra modului in care acționează in acest sens energeticienii 
din trei mari termocentrale - Mintia, Rovinari ți Turceni - ne vom opri 
in ancheta de față.

TERMOCENTRALA MINTIA

.Scinteii-

DEVA
Modernizarea instalațiilor 

asigură creșterea producției
Termocentrala Mintia-Deva. cu o 

capacitate de 1 260 MW deține un 
loc important în sistemul energetic 
național. Răspunzînd unor necesități 
majore ale economiei naționale, e- 

' nergeticienii de aici acordă toată 
atenția aplicării unor măsuri orga
nizatorice și de perfecționare a teh
nologiilor de lucru. Concret, pentru 
creșterea producției de energie elec
trică pe bază de cărbune s-au apli
cat măsuri de sporire a capacităților 
de descărcate si depozitare a căr
bunelui. de sporire a posibilităților 
de transport pe benzi la buncăre în 
vederea măririi siguranței în alimen
tarea cu cărbune și realizării în bune 
condiții a amestecurilor de sorturi 
de cărbune, spre a se asigura în 
acest fel reducerea variației de sar
cină în cazane. în acest scop, au fost 
construite două tunele de dezghețare 
a vagoanelor pe timpul iernii, iar 
recent au început probele tehnolo
gice la instalațiile de culbutare a 
cărbunelui cu o capacitate de peste 
200 vagoane în 24 de ore. Se află, 
de asemenea. în plină desfășurare 
lucrările pentru realizarea a două 
noi linii de alimentare a buncărelor 
și extinderea depozitului de cărbuni 
tn vederea asigurării unei rezerve 
de cărbune suficiente pentru func
ționarea termocentralei timp de 30 
le zile. în prezent există în stoc 

mai mult de 205 000 tone cărbune de 
bună calitate.

— în această perioadă ne preocu
păm intens de valorificarea supe
rioară. integrală a cărbunelui pe 
care il primim și. in acest sens, e- 
fectuăm o serie de perfecționări la 
instalațiile de preparare a prafului 
de cărbune — ne preciza ing. Florea 
Beneș. director tehnic și de produc
ție al întreprinderii electrocentrale 
Deva. După studiile si experimentă-

rile întreprinse, am contractat mori 
de cărbune de tip nou, la care ele
mentele de răcire ale morilor au o 
rezistentă mult mai mare decît ale 
celor aflate în dotare. Primele mori 
vor fi montate in primul trimestru 
al anului viitor la grupul energetic 
nr. 1. O importantă deosebită pen
tru creșterea producției de energie 
electrică pe bază de cărbune are 
buna funcționare a grupurilor ener
getice. a tuturor instalațiilor anexe. 
De aceea, am acordat întreaga aten
ție efectuării în timp cit mai scurt 
și de bună calitate a reparațiilor ca
pitale la grupurile energetice nr. 1 
și 4, prilej cu care au fost realizate 
si o seamă de modernizări la cana
lele pentru evacuarea gazelor arse, 
la instalațiile electrice ale cazanelor. 
la cele de evacuare a cenusei. la 
pompele de circulație a apei de ră
cire. Pe această cale s-a asigurat 
creșterea puterii fiecărui grup ener
getic reparat cu 30—40 megawați.

Asa după cum aveam să consta
tăm. greutățile cele mai mari se i.n- 
timpină la morile de cărbune. Din 
cauza uzurii premature a elemente
lor de răcire a morilor, datorate atit 
neajunsurilor în întreținerea acesto
ra. cit si sterilului conținut în căr
bune. au loc numeroase opriri la 
mori, ceea ce influențează negativ 
puterea energetică a grupurilor. A- 
deseori, din cele 8 mori care ser
vesc un grup energetic se află în 
funcțiune doar 4—5.

— Situația se va schimba în bine 
si în ceea ce privește funcționarea 
morilor — ne spune ing. Gheorghe 
Nicolae. șeful secției reparații ter- 
momecanice. Pînă acum, lucrînd cu 
un număr redus de lăcătuși și su
dori. nu puteam asigura întreținerea 
si functionarea corespunzătoare a 
morilor in toate schimburile. Cu

Pe ogoare, zie de efort stăruitor 
pentru încheierea tuturor 

locrărilor agricole de toamnă
»

STADIUL EXECUTĂRII ARATURILOR ADINCI DE ÎOAMNA, în procente 
pe județe, in seara zilei de 3 noiembrie

• Prin utilizarea la întreaga capacitate a tractoare
lor, lucrîndu-se în schimburi de zi și noapte, ară
turile adînci de toamnă pot și trebuie să fie termi
nate neîntîrziat în toate județele, pînă la ultimul 
hectar

• Este necesar să fie mobilizat un număr mai mare 
de cooperatori la strîngerea resturilor vegetale, 
pentru a se crea front larg de lucru mecanizatori
lor

• Sfecla de zahăr aflată încă în cîmp trebuie strîn- 
să și transportată în cel mai scurt timp in silozuri 
și la fabricile prelucrătoare, spre a se evita orice 
pierderi.

TN PAG. A lll-A RELATĂRI DIN JUDEȚELE MUREȘ 
și CONSTANTA

,WL rlniw* 
nr LBCWtA

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a primit pe noul director al Centrului de Informare 

al O.N.U. la București
Președintele Republicii Socialiste 

România. ’ tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a primit, miercuri după- 
amiază, pe Raymond F. Rabenold. re

prezentant rezident al P.N.U.D, in 
tara noastră, noul director al Centru
lui de Informare al O.N.U. la Bucu
rești, in vizită de prezentare în le

gătură cu preluarea misiunii sale.
Cu acest prilej a avut loc o convor

bire, care s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială.

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
6 PAGINI DECRET

pentru convocarea Marii Adunări Naționale

RĂSPUNZlND CU ENTUZIASM CHEMĂRII

(Continuare în pag. a IlI-a)

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

50 BANI

In temeiul articolului 54 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională în a opta sesiune a 

celei de-a opta legislaturi în ziua de 16 noiembrie 1983, ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

APELULUI FRONTULUI DEMOCRAȚIEI SI UNITĂȚII SOCIALISTE

sprijinul comitetelor județean și mu
nicipal de partid Deva, a fost repar
tizat uri număr mai mare de' mese
riași la activitatea de întreținere ne 
toate șchimburile. inclusiv dumini
ca. In acest fel a fost posibilă or
ganizarea mai bună, in ture conti
nue. a activității la morile de căr
bune.

întregul colectiv de oameni ai 
muncii de la Termocentrala Mintia- 
Deva este conștient de importanta 
livrării unei cantități cit mai mari 
de energie electrică în sistemul e- 
nergetic national, care să satisfacă 
cerințele de consum din timpul ier
nii. în perioada care a trecut din 
acest an. de aici s-au livrat peste 
prevederi 47 milioane kWh energie 
electrică. Iar măsurile ce s-au între
prins sau care sînt in curs de fi
nalizare creează condiții pentru spo
rirea cantității de energie electrică 
obținută pe bază de cărbune. In sala de comondâ a termocentralei 

Mintia - Deva
Foto : Sandu Cristian

TINERETUL ROMÂNIEI SOCIALISTE 
1ȘI MANIFESTĂ ÎNFLĂCĂRAT 

VOINȚA NESTRĂMUTATĂ DE PACE
Ieri au început adunări și mitinguri ale tineretului din întreaga 

țară, care se pronunță cu hotărîre pentru oprirea amplasării noilor 
rachete nucleare și trecerea la retragerea șl distrugerea celor exis
tente, își manifestă voința fermă de a face totul, alături de întregul 
popor, de forțele înaintate de pretutindeni, pentru salvgardarea civi
lizației umane, pentru apărarea dreptului suprem al oamenilor și po
poarelor la pace, la viață, la existență liberă șl demnă.

Relatări în pagina a V-a

■ • reportaje < însemnări >

Noiembrie. 1983...
în fiecare dimineață. Sil

viu Ion trece pe lingă o bor
nă aflată la intrarea în Com
binatul de utilaj greu din 
Cluj-Napoca. în piatra cio
plită pentru durată este 
imortalizat un moment : iu
nie 1976. Clipa de naștere a 
acestei puternice citadele 
muncitorești. Clipă în care, 
precum la atitea si atîtea 
întemeieri socialiste din a- 
cești ani. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu era prezent, turna 
la temelie cupa simbolică de 
început a unei noi zidiri.

De atunci, către halele cu 
geometrii inspirate, demne 
de expresia „peisaj industrial 
modern", trec pe lingă acest 
hotar al întiiului pas mii și 
mii de muncitori. în șuvoiul 
de forță muncitorească si 
Silviu Ion. care lucrează in 
Fabrica de mașini tehnolo
gice a combinatului. Lucrea
ză chiar la o mașină de de
bitare. însă nu una oarecare. 
Dar mai bine să-l ascultăm 
pe el :

— Comanda de lucru so
sește aici sub forma benzi
lor perforate. Le introducem 
in calculator, acesta le citeș
te. noi potrivim doar tabla 
de debitat și restul e trea
ba mașinii si a calculatoru
lui.

— Si cum se cheamă me
seria dv. ?

— A. eu sînt 
cetii șl un curs

sudor. Cu li- 
post-liceal.

— Calculatorul ăsta e chiar 
atit de ascultător, de docil ?

— Numai cu munca corec
tă. exactă. Cind banda per
forată conține o eroare, un 
beculet roșu avertizează că 
ceva nu-i în regulă. După 
cum. la variații de tempera
tură peste limitele admise,

ționale uri alt statut, uneori 
total diferit decit cel con-

Noiembrie 1918. Cluj...
Citim în presa vremii că la

3 noiembrie 1918 oamenii au 
purtat pe străzile orașului. în 
sunetele imnului „Deșteap-, 
tă-te române".. „un steag ro

extrem de scurt, a devenit 
o... fabrică a combinatului. 
De cazane de abur industria 
de oriunde are nevoie. Ulti
mele pe care le-am executat 
au fost livrate centralelor 
termice ale fabricilor de za
hăr din Fundulea, Liești, Că
rei. Ianca...

verin. Cleștii de tagle. de 
brame. rolele de laminor — 
cetatea siderurgiei de la Ga
lati de aici le are. Si tot aici 
s-au născut utilaje exporta
te in India, U.R.S.S., Turcia, 
R.D. Germană. Egipt. Mongo
lia, Iugoslavia... Fabrica-sec- 
tie. care execută in prezent

Nouă zile-mai rodnice decit un an
Acestea sînt dimensiunile dezvoltării economice și sociale 
în anii construcției socialiste într-o veche vatră a luptelor 

pentru unire și unitate națională: Cluj-Napoca

calculatorul se autoapără. 
decuplîndu-se...

Ascultindu-1 pe Silviu Ion 
ne vine greu să ne imaginăm 
cit din meseria sa. de sudor, 
profesează'la această mașină 
de debitat. Mașină căreia 
minți pricepute ca ale lui Ion 
Cimpean ori Elena Aciu. 
Egon Novac ori Silvia Tăl- 
peanu ii programează riguros 
sarcinile de producție. De Ia 
borna aceea de la intrare, in
tegrată firesc in arhiva sen
timentală a puternicei si mo
dernei unități industriale clu
jene, înzestrarea tehnică a 
ținut cadența cu ceea ce-i 
competitiv în acest domeniu, 
conferind unor meserii tradi

mânesc. vechi, tinut ascuns 
de la 1848 la Cluj".

Erau momentele fierbinți 
din preziua Marii Adunări 
Naționale de la Alba Iulia. 
de acum 65 de ani.

Răscrucile glorioase din is
toria neamului nostru sînt 
jalonate de borne ale me
moriei pe măsură !...

Ce era. de exemplu, pină^ 
în 1976. unitatea industrială 
clujeană in ale cărei fluxuri 
matinale se numără si Silviu 
Ion ? Aflăm de la Dorin Ilie, 
directorul comercial :

—- Titulatura de atunci : 
întreprinderea de cazane 
mici si arzătoare. întreprin
dere care, intr-un răstimp

Pe o întindere de circa o 
sută de hectare, după legi 
severe ale geometriei, au 
început să apară hale-fa- 
brici dimensionate pentru o 
producție de anvergură. Iată 
secția pentru utilaje tehno
logice destinate sectoarelor 
calde. Tot ce ține de meta
morfoza producerii metalului 
se fabrică aici : uscătoare de 
nisip, de forme de turnare, 
oale de turnare, cuptoare de 
tratamente termice, de încăl
zire etc. Comenzi sint. se 
lucrează întins. Lugojul a 
primit de aici cuptoare de în
călzire. uscătoare. instalații 
de peliculizat nisip. Ca si 
Giurgiu, Drobeta-Turnu Se

un număr însemnat de ti
puri de prese, își are clienții 
ei statornici : prese de 1 000 
tone-fortă au fost solici
tate la Miercurea-Ciuc, Ora
dea și... la Combinatul de 
utilaj greu Cluj-Napoca. Sint 
in lucru preșe mecanice pen
tru o linie de ambutisare la 
întreprinderea de autoturis
me Pitești. Prese de dimen
siuni mai mici sint cerute de 
numeroase alte unităti indus
triale din tară. Firma combi
natului din Cluj-Napoca. deși 
ane o tinerele care abia se 
măsoară în cîtiva ani. își cro
iește drum sigur, se afirmă 
tot mai mult. înainte-mer- 
gătorii în acest drum ? Hăr

nicia. competenta, ordinea si 
disciplina ridicate la rangul 
de parolă muncitorească.

Cluj-Napoca. 1983. jumăta
tea lui septembrie.

Eveniment la forja grea, de 
la Combinatul de utilaj greu: 
la 14 septembrie tovarășul 
Nicolae Ceaușescu inaugu
rează intrarea in funcțiune a 
presei de 6 000 tone-fortă. Un 
semnal, o comandă de la pu
pitru și primul lingou de 40 
tone începe să fie forjat. Me
talul cu reflexele focului 
concentrate in fibra sa se 
supune voinței omului, ia 
forma dorită de om. Miile de 
tone-fortă își fac perfect da
toria. în cuptoarele de încăl
zire alte lingouri sînt aduse 
la starea de incandescentă, 
așteaptă să-și schimbe desti
nul pe uriașa nicovală a pre
sei. în istoria unității, indus
triale. a localității, clina este 
destinată cronicii prezentu
lui. memoriei.

Cluj, toamnă. 1918...
Populația Clujului acționa 

și ea pentru Unirea Transil
vaniei cu Tara. Fruntașii u- 
nionisti lansau îndemnuri 
fierbinți către populație de 
a acționa pentru unirea cu 
țara, pentru unitate, pentru 
drepturi egale tuturor cetă
țenilor.

Iile TANASACHE
(Continuare in pag. a V-a)
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Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca, Importanta și moderna unitate Industriala în peisajul economic al țârii
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Tradiția meseriei
Mihoc, bunicul lor. a lucrat, 

în primele decenii ale acestui 
secol, ca „ziuaș" la „adunatul 
pietrei negre care ardea", adică 
a cărbunelui din Valea Jiului.

Mihoc, tatăl lor, a lucrat mul
tă vreme la mina Lonea.

Si acum, cei trei frați Mihoc 
— Iile, Nicolae și Pavel — pre
țuind ștafeta de la tatăl și de la 
bunicul lor, o duc mal departe 
în subteranele din aceeași mină 
Lonea. Cel mai mare. Ilie, in 
virstă de 33 de ani, a fost numit 
șef de brigadă.

Despre cei trei frați mineri, 
toți ortacii din Lonea spun ci 
sint potoliți la vorbă, dar aprigi 
la muncă, fapt pentru care... pas 
de-i întrece !

I Gesf frumos

I
I
I
I
I

Muzeul de literatură al Mol
dovei — aflăm din ziarul „Fla
căra Iașlului" — s-a îmbogățit 
cu o nouă și valoroasă donație 
datorată gestului plin de noblețe 
al Alexandrinei Naum. Donatoa- 
rea este fiica unui cunoscut is
toric. Teohari Antonescu, si so
ția lui Theodor Naum, fiul ju
nimistului Anton Naum. Donația 
cuprinde volume ale scrutărilor 
clasici greci și latini si obiecte 
de artă. Alături de acestea, a- 
trag atenția două statuete din 
marmură si o serie de piese an
tice descoperite in timpul săpă
turilor arheologice efectuate de 
tatăl donatoarei. .

I
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A dștigat obștea
întreprinderea agricolă de stat 

Stăncuța. județul Brăila, este 
cea mai mare unitate cultiva
toare de orez din tară. Aici, bă
tălia pentru recolte mari se 
duce, deopotrivă, pe pămint, pe 
apă si in aer. Chiar așa : „ore
zarii" pregătesc pămintul cu gri
jă, apoi îl inundă, apoi il 
mână din avion.

Stind de vorbă cu cei 
Stăncuța, am auzit foarte 
rostite numele celor „doi 
vu“. Cine sint cei „doi 
vu“ ? Sint tată și fiu. Tatăl, 
Gheorghe Chivu. in virstă de 50 
ani, iar fiul — Vasilică. de 20 
de ani. Amindoi lucrează pe 
combine. Tatăl se străduiește 
să-l învețe toate tainele mese
riei pe fecior, iar acesta să-și 
ajungă din urmă tatăl. La recol
tarea. orezului din această toam
nă. cei doi Chivu au desfășurat 
0 veritabilă întrecere in... fami
lie. De ciștîgat a ciștigat toată 
obștea, recolta fiind pusă mai 
repede la adăpost.

i
i
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16 perechi
în satul Solduba (Satu Mare) 

ființează, de mai bine de trei 
decenii, o formație de dansuri 
populare codrenești (satul fiind 
situat in cunoscuta zonă etno- 
folclorică a „Codrului") si are 
la activul său afirmări de pres
tigiu in cadrul Festivalului na
țional „Cintarea României".

Dincolo de premiile obținute, 
remarcăm aici citeva caracteris
tici cu totul aparte, incă neștiu
te, ale acestei formații. în pri
mul rind. toate cele 16 perechi 
de dansatori sint formate din 
soți cu soțiile lor. în al doilea 
rind, toți cei 16 bărbați și cele 
16 neveste ale lor sint țărani 
cooperatori. în al treilea rind, in 
mijlocul lor se află însuși pre
ședintele cooperativei agricole. 
Teodor Pintea. împreună cu so
ția sa.

împreună la munci si tot 
împreună și in activitatea cultu- 
ral-artistică.

$i incă ceva : cum perechile 
de dansatori sint și... părinți, co
piii lor fac parte, la rindu-le, 
din formația de dansuri a școlii, 
prețuind și duci-nd mai departe 
ștafeta vestitelor jocuri codre- 
nești, de o rară frumusețe.

i
i
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Perseverenfâ
Ilie Crețu din satul Cocorăști, 

comuna Pleșoiu, județul Olt, 
și-a făcut o adevărată pasiune 
din creșterea iepurilor de casă. 
A început modest, ca orice în
ceput. Mai intii o pereche, apoi 
două, apoi nouă, pină a ajuns la 
citeva sute de urechiați.

Vestea despre pasiunea lui s-a 
răspindit cu repeziciune și a 
ajuns — plnă unde credeți ? — 
pină prin părțile Banatului. O 
fermă din județul Timiș l-a soli
citat chiar să-i livreze mai multi 
iepuri pentru o crescătorie. 
Răspunzind solicitării. el a livrat 
fermei respective un prim lot 
de 300 de iepuri frumoși, pe care 
a încasat bani, nu glumă.

i de-
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S-a autoservit
Pentru remedierea unor 

fecțiuni la autoturismul perso
nali te adresezi, cum e si firesc, 
unei unități autoservice. Cum 
nu întotdeauna lucrarea se poa
te executa pe loc, datorită com
plexității acesteia sau aglomera
ției, omul își lasă mașina la ate
lier, cu credința să rămine in 
siguranță.

Așa a făcut si posesorul unei 
„Dacii-1300" pe care a dus-o pen
tru reparații la unitatea „Auto
service" din Horezu. Numai că 
unul din mecanici. Nicolae Mla- 
din. după terminarea progra
mului de lucru, s-a întors in 
unitate, a luat mașina omului și 
a pornit la drum.

Ce s-a intîmplat mai departe 
ne spune procurorul Nicolae 
Marinescu : „Numitul Nicolae 
Mladin a pierdut controlul asu
pra volanului și s-a răsturnat 
cu mașina in pirîul „Valea Mo
rii". avarilnd-o. Culmea e că 
respectivul mecanic se afla și 
sub influenta alcoolului și nu 
poseda nici permis de condu
cere".

Dincolo de pedeapsa pe care 
i-a dat-o legea, întrebarea e : 
cum se asigură... siguranța ma
șinilor in astfel de ateliere î

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii”
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Din noile construcții ale orașului Giurgiu Foto : E. Dichiseanu

AM*!

MICA INDUSTRIE - DOMENIUL MARILOR POSIBILITĂȚI
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CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE
- sarcină prioritară 

pe agenda consiliilor populare
Pornind de la răspunderile pe care organele locale ale puterii de 

stat le au'in toate domeniile de activitate, tovarășul Nicolae Ceausescu 
a subliniat in repetate rînduri necesitatea de a se acționa cu hotărîre 
pentru creșterea răspunderii și exigenței consiliilor populare in îmbună
tățirea stilului și metodelor de muncă, pentru mutarea centrului de greu
tate al activității lor jos, în unitățile economice, pe șantiere. Concomitent, 
secretarul general al partidului a indicat că in aprecierea muncii să se 
pornească întotdeauna de la felul în care se îndeplinesc programele de 
dezvoltare economico-socială și de ridicare a bunăstării materiale și spi
rituale a maselor. Un astfel de program este și cel privind construcția de 
locuințe. x

giurgiu : Q revenire necesară 
la un stil de muncă eficient

I
I
I
I
I

Este un aspect al aceleiași caren
țe : pentru că nu există stabilite răs
punderi nominale la consiliul popu
lar municipal privind controlul pe 
teren, permanent, asupra stadiului 
îndeplinirii programului de locuințe, 
însuși prim-vicepreședintele este ne
voit să opereze cu datele care i se ra
portează de la trust. In aceste condi
ții nu mai surprinde că, in 1982, din cele 
1 630 de apartamente prevăzute au 
fost realizate doar... 800, iar o bună 
parte din cele 384 apartamente pro
prietate personală, predate cetățeni
lor în acest an, au fost locuințe con
tractate prin ’79—’80. (Numai din 
această cauză, pe 9 luni. Trustul de 
construcții-montaj Giurgiu a înregis
trat o pierdere de 5 milioane de lei).

Astfel de situații nu se pot ivi 
decît acolo unde lipsește controlul 
sistematic, operativ și efectiv, pe 
șantier : acolo unde deputății, cetă
țenii înșiși nu sint antrenați șl nici 
implicați în realizarea programului 
de construcție a locuințelor. Un 
exemplu : potrivit unei hotărâri pro
prii a comitetului executiv al consi
liului popular municipal, fiecare be
neficiar de casă nouă ar fi trebuit să 
presteze 200 de ore de muncă patrio
tică pe șantierele de locuințe, ceea 
ce, judecind după numărul aparta
mentelor predate pină acum, ar fi 
trebuit să însemne 182 400 de ore. Dar 
numai 54 (!) din cei 912 beneficiari 
au procedat astfel. în timp ce șan- 

' tierele se plîng de lipsa forței de 
muncă (deși indicele de folosire a 
fondului de timp la T.C.M. Giurgiu 
este doar de 93 la sută, iar cel de 
utilizare a capacității utilajelor doar 
de 70 la sută).

Alt exemplu : la Giurgiu există 
foarte multe garaje — se pare că este 
municipiul cu cele mai multe garaje 
raportate la numărul de autoturisme 
— multe dintre ele amplasate chiar 
în perimetrul construibii. Iar autori
zațiile pentru edificarea acestora le-a 
eliberat chiar... consiliul popular mu
nicipal ; ceea ce. ulterior, a condus 
la acumularea de mari intirzieri in 
efectuarea demolărilor...

Sînt, acestea, doar citeva dintre 
aspectele care au ca efect neîndepli- 
nirea planului de construcție a lo
cuințelor în municipiul Giurgiu. A- 
cestea, dar și altele, le-am discutat 
cu tovarășul Mircea Angelescu, prim- 
vicepreședinte al consiliului popular 
județean.

— Majoritatea acestor deficiențe ne 
sint cunoscute, motiv pentru care 
1983 a fost anul în care ne-am stră
duit să întoarcem lucrurile cu fata 
la adevăr. La apartamentele rapor
tate în anii anteriori ca fiind preda
te „la cheie" am muncit in acest an 
mai mult decît pentru ridicarea alto
ra noi. Iar realitatea este că, pînă nu 
de mult, nici consiliul popular mu
nicipal nu a acordat problemei lo
cuințelor prioritatea pe care i-o con
feră legea. De aici și deficientele 
constatate în stilul și metodele de 
muncă ale acestui organism. în ulti
ma perioadă facem tot ceea ce este 
posibil pentru a modifica acest „stil" 
defectuos. Acum, analizăm săptămî- 
nal, la nivel de județ, graficele de 
execuție. împreună cu factorii impli
cați, am hotărit o serie de măsuri 
tehnico-organizatorice capabile să re
lanseze construcția de locuințe, de 
bună calitate, în timp scurt și cu 
consum minim de materii prime, ma
teriale și energie. Alte măsuri pri
vesc tocmai modificarea stilului de 
muncă in toate compartimentele con
siliilor populare, municipal și cele
lalte din subordine, antrenlnd în 
acest scop și comisiile permanente, 
deputății și chiar cetățenii, viitorii 
beneficiari de apartamente. Pot 
adăuga că, pentru anul 1984, am creat 
toate condițiile necesare îndeplinirii 
programului de construcție a locuin
țelor.

Mircea BUNEA 
Petre CRISTEA

Pe baza hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, paralel cu dezvoltarea și modernizarea marii industrii de 
înaltă tehnicitate are loc promovarea pe o scară largă a industriei mici 
și artizanale. Este unul din sectoarele menite să asigure realizarea unor 
activități complementare celor din industria mare, dar mai ales să aco
pere cerințele pieței cu importante cantități de bunuri de consum și de 
uz gospodăresc, precum și cu o gamă largă și diversificată de servicii. 
Cum se acționează pe acest tărim in județul Timiș ? Iată întrebarea 
cu care a debutat convorbirea noastră cu tovarășul Liviu MINDA, prim- 
vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean 
Timiș.

— Avem un program unitar pri
vind creșterea' producției industriei 
mici și a prestărilor de servicii, 
cuprinzind an
samblul măsuri
lor și sarcinilor 
specifice coopera
ției meșteșugă
rești, cooperației 
de producție a- 
gricolă, coopera
ției de producție, 
achiziții și desfa
cere a mărfurilor 
și, bineînțeles, 
consiliilor popu
lare. Programul 
este aprobat de 
conferința jude
țeană a deputat
ion Trebuie să 
spun că cea mai mare parte din pre
vederile sale — scadente pină acum 
— au fost nu numai îndeplinite, ci 
chiar depășite. Astfel, ponderea 
industriei mici în totalul producției 
județului a crescut an de an, repre- 
zentind, in prezent, aproape 8 la 
sută. Comparativ cu posibilitățile de 
resurse materiale și de forță de 
muncă de care dispun multe din lo
calitățile județului nostru și ținind 
seama de cerințele populației nu ne 
putem declara insă mulțumiți eu 
rezultatele de pină acum.

— înțelegem dorința de a obține re
zultate mereu mai bune. Mai ales că 
posibilitățile sint mari. Cum contri
buie mica industrie la creșterea volu
mului de servicii și de desfaceri de 
bunuri către populație ?

— Numai în anul trecut și în lu
nile ce au trecut din acest an au fost 
înființate aproape 200 noi unități de 
producție și prestatoare de servicii. 
Profilul nostru este foarte divers : 
confecții-îmbrăcăminte, marochină- 
rie. sifonării, langoșerii, reparații 
optice, de ceasuri, de aparatură 
radio-tv și obiecte de uz casnic, în
chirieri de obiecte pentru sport etc. 
O atenție deosebită am acordat a-

Sosirea sezonului 
rece nu Înseamnă nici
decum închiderea ac
tivității în stațiunile 
de pe litoral. Moder
nele sanatorii balnea
re de la Eforie Nord 
și Mangalia își pri
mesc, în ) continuare, 
oaspeții. Aici se efec
tuează o gamă com
plexă de proceduri 
medicale — băi cu apâ 
sulfuroasă și cu apă 
de mare încălzită. Îm
pachetări cu nămol de 
Techirghiol, fiziotera
pie, aerosoli și altele.

în sanatoriile bal
neare din stațiuni se 
tratează cu aceleași 
rezultate ca și în sezo
nul estival, afecțiuni 
ale aparatului loco
motor. cu mențiuni 
speciale pentru bolile 
reumatismale degene
rative, abarticulare, 
inflamatorii și post- 
traumatice, unele for

CURA
me ale maladiilor 
neurologice, afecțiuni 
ginecologice și ale căi
lor respiratorii, boli 
de nutriție și metabo
lism.

Cei care merg în a- 
ceastă perioadă pe li
toral beneficiază de 
numeroase avantaje : 
bazele de tratament 
mai puțin solicitate ; 
o îngrijire medicală 
foarte atentă ; mai 
multă liniște ; redu
ceri de prețuri la ca
zare și masă ; posibi
lități multiple de a- 
grement : cinemato
grafe, terenuri , de 
sport, excursii ; redu
ceri la transportul pe 
calea ferată.

Rețineri de locuri și 
informații suplimen
tare — la agențiile și 
filialele oficiilor jude
țene de turism, pre
cum și la- cele ale 
I.T.H.R. București.

In audientă la... biroul de audiențe al primăriei
De la începutul acestui an au fost 

primiți in audientă la Comitetul 
executiv al Consiliului popular al 
municipiului Craiova aproape 3 000 
de cetățeni și au fost inregistrate 
circa 2 000 de scrisori» Cum e șl fi
resc. aceasta dovedește încrederea 
pe care o au oamenii muncii in or
ganele locale ale puterii de stat, dar 
si faptul că nu toate conducerile 
întreprinderilor ,si instituțiilor, ale 
unităților din subordinea consiliului 
popular se ocupă cu promptitudine 
de rezolvarea propunerilor, cererilor 
si sesizărilor cetățenilor. Din inves
tigațiile făcute a rezultat că în acti
vitatea Consiliului popular al muni
cipiului Craiova s-a acumulat o bună 
experiență in ceea ce privește rezol
varea operativă, in conformitate cu 
legislația noastră socialistă, a pro
blemelor cu care cetățenii se prezin
tă în audientă sau se adresează în 
scris primăriei.

— S-a încetățenit In practica mun
cii noastre ca semestrial. în ședințe 
de secretariat, de birou șau in ple
nare ale comitetului municipal de 
partid și lunar în comitetul execu
tiv să analizăm modul concret cum 
sint rezolvate propunerile, cererile 
si sesizările oamenilor muncii, a ți
nut să precizeze la începutul discu
ției noastre tovarășul Costică Chiți- 
mia. președintele Comitetului execu
tiv al Consiliului popular al muni
cipiului Craiova. Aceste analize sînt 
precedate de controale în unităti pri
vind modul cum se țin audientele 
acolo, la fata locului, cum sint solu
ționate sesizările cetățenilor. Cu pri
lejul instruirilor, activiștii de partid 
si de stat raportează periodic despre 

tragerii în circuitul economic a re
surselor materiale locale, cum sint : 
agregate minerale de carieră și ba

în acest an dublăm volumul de produse 
realizate din resurse locale"

Din experiența județului Timiș

lastieră, argilă, lemn din doborîturl 
de vint, zoi de porumb, nuiele de 
răchită și altele, pe seama acestora 
fiind realizată o producție in valoa
re de 84 milioane lei. Un volum de 
produdție de aproape 60 milioane lei 
a fost obținut prin valorificarea unor 
materiale recuperabile și refolosibile 
provenind de la întreprinderi repu
blicane (metal, lemn, cauciuc, mase 
plastice, fișii și capete de țesături, 
resturi de piei etc.).

— S-a avut in vedere pe lingă for
mele tradiționale de industrie mică și 
altele noi ?

— O anumită extindere a luat-o 
munca la domiciliu, în această for
mă — specifică în special coopera
ției meșteșugărești — fiind cuprinse 
peste 1100 de persoane care au rea
lizat produse — textile, confecții, 
tricotaje, de artă populară etc. — in 
valoare de aproape 100 milioane lei. 
în perioada la care ne referim a 
luat ființă întreprinderea județeană 
de producție industrială și prestări 
de servicii, aflată acum in subordo
narea directă a comitetului executiv 
al consiliului popular județean, care, 
preluind spații și utilaje disponibile 
de la alte unități socialiste din ju

felul cum au soluționat scrisorile ce 
le-au fost repartizate. La dezbaterile 
de producție, la adunările de partid, 
de sindicat si ale U.T.C. din întreprin
derile și instituțiile municipiului, sta
bilim, după încheierea acestora, un 
punct distinct la ordinea de zi: „pro
bleme diverse", prilej cu care rezol
văm, împreună cu factorii de răspun
dere din unitatea respectivă, diferite 
probleme pe care le ridică oamenii 

muncii. Acest procedeu se aplică pe 
o scară tot mai largă.

într-adevăr. prezenta nemijlocită 
în rîndul colectivelor muncitorești, 
discuțiile de la om la om. atitudinea 
înțelegătoare, plină de solicitudine 
fată de cei care sînt audiat! la locu
rile de muncă sau vin în audientă 
la primărie constituie calea cea mai 
directă spre cunoașterea probleme
lor cu care se confruntă si la care 
cetățenii caută răspuns. Am asistat, 
deunăzi, la audientele președin
telui Comitetului executiv al Con
siliului popular municipal Craio
va. Fiecare din cei aproape 20 de 
solicitant! din acea zi a fost pri
mit efectiv cu un zîmbet pe 
buze, deloc protocolar, cu o strîn- 
gere de mînă. fiecare fiind ascultat 
cu luare aminte și primind explica
țiile de rigoare, conforme cu legea. 
Principala concluzie ce s-a desprins 

deț, deci prin redistribuire și uti- 
lizind în mare parte materiale lo
cale și refolosibile, realizează bu
nuri de consum și prestări de servi
cii pentru 'populație în valoare de 
120 milioane lei anual.

— Care sint preocupările directe 
ale consiliilor populare comunale in 
acest domeniu ?

— Un număr de 36 de consilii 
populare comunale au creat unități 
proprii de producție și prestări de 
servicii care valorifică cu precădere 
balastul și nisipul de rîu, produc 
var. asigură piatră de construcții și 

execută diverse construcții, exploa
tează masa lemnoasă secundară din 
pădurile comunale etc. Concomitent 
cu satisfacerea in mai mare măsură 
a cerințelor populației, aceste acti
vități contribuie la sporirea bazei de 
venituri proprii și trecerea bugetelor 
locale pe principiile autofinanțării.

— Ce. obiective a stabilit consiliul 
popular județean pentru dezvoltarea 
in continuare, în ritm și mai susți
nut, a industriei mici ?

— în primul rind vor fi create 
mai multe zeci de unități de pro
ducție și prestări de servicii, din 
care cea mai mare parte in mediul 
rural, utilizîndu-se spatiile disponi
bile existente și forța de muncă lo
cală. Profilul noilor unități urmă
rește reînființarea unor activități 
specifice satului românesc : tîmplâ- 
rie. dogărie, flerărie-potcovărie, co- 
jocărie, tăbăcărie, rotărie etc. Va fi, 
de asemenea, lărgită gama unor ser
vicii impuse de dezvoltarea econo
mico-socială a localităților rurale : 
autoservice. spălătorii și curățătorii 
chimice, prestații casnice și gospo
dărești, repararea și întreținerea bu
nurilor de folosință îndelungată, în
treținerea locuințelor etc. Sporește 

din ansamblul cazurilor audiate este 
aceea că la o bună parte dintre cei 
înscriși li se puteau rezolva sau 
lămuri problemele fțe de către con
ducerile unităților unde își au locu
rile de muncă sau ale instituțiilor 
consiliului popular, fie de către alti 
factori de răspundere de la consiliul 
popular municipal. Cu o condiție 
însă : ca la toate aceste verigi și 
eșaloane cetățenii să fi găsit aceeași 

înțelegere si bunăvoință. „înțelege
re și bunăvoință care, de fapt, re
prezintă obligații de serviciu, pre
văzute în lege, dar care nu se in- 
tîlnesc totuși la toți factorii respon
sabili din întreprinderi și instituții, 
afirmă instructorul cu probleme de 
scrisori si audiente la Comitetul 
municipal de partid Craiova. Năstase 
Tudorache. Cu ocazia controlului e- 
fectuat în unităti. din discuțiile pur
tate cu mai multi petiționari și cu 
cei care vin in audientă la primărie 
a reieșit că la I.T.S.A.I.A.. I.U.G., 
combinatul chimic și I.T.M.A. oa
menii nu sînt ascultați întotdeauna 
cu atenție și nu li se clarifică ope
rativ problemele, fapt care-i face să 
la drumul primăriei, să meargă mai 
departe pînă găsesc rezolvarea la 
ceea ce-i frămintă".

Regretabil este că nu întotdeauna 
se dă dovadă de solicitudinea necesa

și producția articolelor de uz casnio 
și gospodăresc, neglijată un timp, 
asigurindu-se mai multe produse de 
serie mică : stropitori, albii de rufe, 
burlane, jgheaburi, scări simple din 
lemn ș.a.

Una din măsuri prevede dezvolta
rea în cadrul unităților cooperației 
de producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor a producției de băuturi 
răcoritoare, prin valorificarea fruc
telor și plantelor din flora spontană. 
Altă măsură se referă, ținînd seama 
de dezvoltarea transportului hipo, ia 
executarea intr-o primă etapă, in 

unitățile de in
dustrie mică ale 
cooperativelor a- 
gricole de produc
ție, a 600 de căru
țe, șarete și plat
forme și a unei 
însemnate canti
tăți de harnașa- 
mente, urmind ca 
în anii viitori a- 
ceastă preocupare 
să fie mult ex
tinsă.

Din acest an vor 
funcționa unită 
de producție ș. 
prestări de servi 

cii. în baza prevederilor Legii nr. 7 
din 1971. in cadrul tuturor consiliilor 
populare din județ, inclusiv de creș
tere a animalelor, ceea ce va con
tribui la realizarea programului de 
autoaprovizionare locală. în unită
țile de industrie mică urmează să 
realizăm pînă la sfîrșitul acestui 
an. prin valorificarea resurselor 
de materii prime si materiale locale 
și prin refolosirea materialelor 
recuperabile, o producție-marfă in
dustrială de peste 2 ori mai mare 
decît in anul precedent. în a- 
cest context, prin realizarea de 
produse cu înalt grad de prelucrare, 
va crește simțitor volumul mărfuri
lor oferite la export da industria 
mică.

Prin toate aceste acțiuni, mica in
dustrie va contribui la accelerarea 
dezvoltării economice și. pe această 
bază, la înflorirea orașelor, comune
lor și satelor timișene, la ridicarea 
calității muncii și vieții oamenilor 
din acest colț de țară.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteii* *

Cum se achită de aceste obligații 
Consiliul popular al municipiului 
Giurgiu ?

Maistrul Vașile Zamfir este unul 
dintre cei 1100 de oameni care con
struiesc locuințe in municipiul 
Giurgiu. L-am găsit... jucind table 
in baraca șantierului, lingă obiectivul 
de care răspunde : un bloc cu 4 
scări și 234 garsoniere. „Răspunde** e 
un fel de a spune. Pentru că V. Z. 
nu știe nici măcar cînd trebuie să 
predea blocul! Ceea ce știe este că 
„anul acesta nu va fi gata, deși lu
crările la fundații au fost începute 
(de alții — n.n.) încă din primăvara 
lui... 1982!“. Grafic de execuție? Nu, 
maistrul V. Z. nu ni-1 poate arăta, 
este la inginerul Lorin Clim, dar 
„dumnealui se află de dimineață în- 
tr-o ședință la grup". Prezenta la 
muncă? „Ieri au lipsit toți cei 24 de 
zidari, astăzi au venit la lucru doar 
19“. Utilajele? „Ne trebuie o macara, 
astăzi ar fi trebuit să fie la noi, dar 
văd că n-a sosit încă...". (Era ora 
12,45).

— Cine răspunde de acest bloc din 
partea consiliului popular?

— Nu știu cum se numește. Tu 
nu-1 cunoști? — îl întreabă, la rîn- 
du-i, maistrul Zamfir pe Radu 
Neagu, șeful echipei de betoniști.

— Cineva de la consiliul popular a 
trecut ultima dată pe șantier pe aici, 
era parcă prin mai, nu? Dar n-a 
spus cum îl cheamă, nici ce funcție 
ere acolo...

„Misterul" l-am dezlegat in discu
ția pe care am purtat-o cu dr. ing. 
Dumitru Popescu, prim-vicepreședin- 
te al consiliului popular municipal. 
Am aflat astfel că, din partea con
siliului, nu există nici măcar un 
singur activist căruia să i se fi tra
sat sarcina concretă de a urmări pro
gramul construcției de locuințe in 
municipiul Giurgiu. De ce ? „Avem 
foarte .puțini oameni, iar sarcini sint 
foarte multe", ni s-a răspuns.

Este adevărat că sarcini sint și 
multe, și complexe, mai ales după 21 
ianuarie 1981, dată la care munici
piul Giurgiu a devenit reședința ju
dețului cu același nume. Dar sarcini 
multiple au toate consiliile populare 
din țară. Cu atit mai mult se impun 
o mai bună organizare și un control 
permanent și perseverent, ca atri
bute ale procesului de conducere. Și 
nici faptul — amintit în discuție — 
că trustul de construcții nu se află 
în subordinea proprie nu explică de 
ce nici unui membru al comitetului 
executiv al consiliului popular muni
cipal nu i s-a încredințat răspunde
rea vreunui șantier de locuințe. în
cercarea de a ni se sugera că. de 
vreme ce trustul este subordonat ju
dețului, apoi județul singur este cel 
care trebuie să răspundă de îndepli
nirea programului de construcție a 
locuințelor, vădește o mentalitate 
dăunătoare din cel puțin două mo
tive :
• Contravine legii care stabilește 

că principalul indicator în aprecierea 
rezultatelor obținute în îndeplinirea 
și depășirea planului și clasificarea 
consiliilor populare în întrecerea so
cialistă este tocmai darea în folo
sință a locuințelor de pe teritoriul 
aflat în administrația lor ;
• Din totalul de 1 736 apartamen

te, cit prevede planul de construcție 
pe județ pentru anul în curs. 1 406 
sint prevăzute a fi ridicate numai la 
Giurgiu ; deci, este nefiresc ca prin
cipalul beneficiar, adică însuși con
siliul popular municipal, să nu acor
de atenția cuvenită unei sarcini 
prioritare — construcția de locuințe. 
Cu atit mai mult cu cît, din cele 
1 406 apartamente planificate a fl 
construite In acest an, n-au fost pre
date In zece luni decît 912, o cifră 
mult inferioară prevederilor din gra
ficele de execuție.

L-am rugat pe tovarășul prim- 
vicepreședinte Dumitru Popescu să 
ne prezinte aceste grafice. Ne-a răs
puns că... nu le are, întrucît tocmai 
le-a trimis la trustul de construcții 
spre a fi aduse la zi I

ră fată de cei ce vin în audientă la 
consiliul popular. Ne-a surprins, de 
pildă, într-una din zilele trecute, un 
caz petrecut într-o audientă la vice
președintele consiliului popular al 
municipiului, tovarășul Mihai Ma
rin : un cetățean, pe nume Mirea 
Turea. venise, in numele locuitorilor 
de pe strada sa. să ceară sprijin 
vicepreședintelui consiliului popular, 
care este și deputat in circumscrip
ția electorală din cadrul căreia face 
parte și strada respectivă, pentru 
repararea acesteia. întrucit intră apa 
si noroaiele în casele oamenilor, an- 
gajîndu-se. totodată, că toti cetățe
nii vor pune umărul la treabă. I s-a 
spus să mai aștepte, fără să i se ex
plice motivele, deși solicitarea cetă
țenilor fusese adresată anterior pri
măriei și prin scrisori.

Din discuțiile purtate cu mai multi 
cetățeni veniti în audientă am reți
nut dorința lor ca audientele — care 
sint planificate in fiecare zi la Co
mitetul executiv al Consiliului popu
lar al municipiului — să fie progra
mate nu numai dimineața, atunci 
cînd majoritatea oamenilor muncii 
sint la lucru. Si. desigur, posibilită
țile de îmbunătățire a activității cu 
scrisorile si a desfășurării audien
telor sint multiple — esențială fiind, 
în orice împrejurare, grija pentru 
soluționarea cerințelor oamenilor 
muncii în concordantă cu legile tării, 
cu politica partidului.

Nicolae BABAEĂU 
corespondentul „Scinteii"
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PRODUCTIVITATE, EFICIENȚĂ, CALITATE!
Obiective concrete, esențiale ale întregii activități de pregătire a producției anului viitor 

ÎN DEZBATEREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

încredere în capacitatea de creație tehnică a colectivului, 
sprijin permanent pentru deplina ei valorificare

Calificare, tehnologii perfecționate pentru a asigura 
o calitate și mai bună întregii producții

Ar fi existat suficient de multe motive 
ea în adunarea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii de la întreprinderea 
„Automatica" din Capitală să se facă apre
cieri dintre cele mai pozitive cu privire la 
felul în care s-a acționai pentru creșterea 
productivității muncii. N'u mai departe 
decit in urmă cu două săptămini au fost 
puse in funcțiune două manipulatoare-robot 
de vopsire automată a pieselor, realizate 
prin autodotare, ceea ce reprezintă o nou
tate absolută pentru întreprindere și des
chide un capitol inedit în șirul măsurilor 
luate pentru sporirea productivității mun
cii. Totodată, dotarea unității a fost com
pletată in ultimele luni cu noi scule și 
dispozitive specifice operațiilor de prelu
crare și montaj în electronică, s-au mo
dernizat mesele de găurit și filetat cdn- 
trapanourile, s-au executat prin autodo
tare cărucioare și platforme pentru ma
nipularea panourilor grele. Pe de altă 
parte, 120 de electricieni au fost ca
lificați și în meseria de electroniști, 20 
de ajustori-matrițeri s-au specializat și 
în execuția operațiilor de frezare, 40 de 
vopsitori s-au policalificat și stăpinesc 
acum toate operațiile procesului tehnologic 
de vopsire. Practic, ca urmare a măsurilor 
luate, planul de creștere a productivității 
muncii pe cele 10 luni care au trecut 
acest an a fost depășit cu 6.5 la sută.

Și totuși, participanții la dezbaterile 
cadrul adunării generale nu numai că 
s-au declarat mulțumiți de rezultatele 
obținute pină acum la acest capitol, dan 
au insistat tocmai asupra necesității ini
țierii unor noi acțiuni în vederea sporirii 
și mai accentuate a productivității muncii. 
Motivul ? Oamenii muncii din întreprin
dere au luat cunoștință din timp de faptul 
că întregul spor de producție prevăzut 
pentru anul 1984 urmează să fie realizat 
pe seama creșterii productivității muncii 
și. ca atare, au încredințat reprezentanților 
lor în adunarea generală mandatul să cla
rifice toate problemele și măsurile de care 
depinde îndeplinirea acestui obiectiv ma
jor pentru întregul colectiv.

„După părerea mea. o primă problemă 
ne care trebuie să o discutăm este aceea 
a dotării cu scule și a extinderii mecani
zării unor operații — a spus în cuvîntul 
său Stela Niculescu, muncitoare la secția 
nr. 5. Ridic această problemă deoarece. în 
programul de măsuri întocmit s-au fixat 
termene mult prea îndepărtate — lunile 
octombrie si chiar noiembrie din anul 
viitor — pentru finalizarea unor acțiuni, 
cum ar fi dotarea locurilor de muncă cu 
mobilier tehnologic adecvat, mecanizarea 
transportului și manipulării tablei, intro
ducerea sistemului mecanizat de distri
buire a sculelor la mașinile de injecție ș.a. 
Ce efect vor avea aceste măsuri asupra 
creșterii productivității muncii dacă ele 
vor fi aplicate tocmai în ultimele luni din 
1984 ? De aceea, propun ca termcn-ilo sta
bilite pentru aplicarea măsurilor referitoare-

din

din 
nu

Dumitru Cojoacă. Ioana Balaban și Dumi
tru Pintilie, in cadrul adunării generale 
s-a hotărît ca programul de măsuri să fie 
revizuit. „Apreciez și eu că dezvoltarea 
sculăriei nu este bine concepută — a 
arătat Ion Geambașu. directorul general al

La întreprinderea „Au
tomatica" din Bucu
rești, unde în anul 1984 
întregul spor al pro
ducției trebuie reali
zat pe seama creșterii 
productivității muncii
Centralei industriale de echipamente pen
tru transmisiuni și automatizări, in răs
punsul dat la problemele ridicate de oa
menii muncii. De aceea, consider necesar 
ca în cîteva zile să se elaboreze un pro
gram special pentru dezvoltarea puternică 
a sculăriei, pe care să-l discutăm îm
preună și să trecem la concretizarea lui. 
Subliniez, totodată, că în anul 1984, pro-

ducția va crește nu numai cantitativ, ci și 
calitativ. Ca atare, va fi necesar să se 
facă invenții, să se creeze produse noi. de 
înaltă tehnicitate si eficiență.

Strîns legate de acțiunile ce trebuie 
Întreprinse pentru creșterea mai susținută 
a productivității muncii au fost și inter
vențiile altor participant! la dezbaterile din 
adunarea generală. Inginerul Dan Petre, 
șeful serviciului programarea, pregătirea și 
urmărirea fabricației, s-a referit la nece
sitatea eliminării „locurilor înguste" din 
secțiile construcții metalice, vopsitorie și 
strungărie. „în ultima perioadă, a spus 
vorbitorul, am început să apelăm la co
laborări de la alte întreprinderi din țară 
pentru a asigura necesarul de piese pre
lucrate și construcții metalice. Va tre
bui. deci, să căutăm soluții în propria 
noastră unitate pentru sporirea producției. 
Și ele există. Construcțiile metalice pot fi 
simplificate prin reproiectare. De aseme
nea. în secțiile amintite, productivitatea 
muncii poate crește substanțial prin orga
nizarea mai bună a fluxurilor tehnologice".

Adunarea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii de la întreprinderea 
„Automatica" a pus pregnant în evidență 
forța și capacitatea colectivului de a stabili 
un program cuprinzător de măsuri pen
tru îndeplinirea exemplară a tuturor indi
catorilor de plan pe anul viitor.

Ion TEODOR

înaintea desfășurării adunării generale a 
oamenilor muncii de la întreprinderea de 
prelucrare a lemnului din Botoșani, am 
solicitat, succesiv, unui număr de 20 de 
lucrători din unitate, aflati în primul 
schimb de lucru, să ne răspundă la două 
întrebări : „Ce problemă credeți că trebuie 
să se afle în mod deosebit în atenția adu
nării generale ?“ „Cum motivați această 
alegere 1“ La prima întrebare. 18 dintre 
răspunsurile primite au vizat, fără ezitare, 
activitatea de export. Ei și-au motivat 
această opțiune prin faptul că potrivit sar
cinilor de plan prevăzute pentru anul viitor 
— afișate din timp in toate secțiile între
prinderii — două treimi din producție ur
mează a fi destinată exportului. Or. pentru 
aceasta dezbaterile din adunarea generală 
constituie prilejul cel mai favorabil pentru 
a fi desprinse toate învățămintele din acti
vitatea din acest an consacrată exportului, 
în vederea adoptării de pe acum a celor 
mai potrivite măsuri pentru îndeplinirea 
în bune condiții a acestei sarcini deose
bit de importante. „Va trebui să ne orga
nizăm astfel munca, ne-a spus maistrul 
Gheorghe Robu, din atelierul de sculptură, 
încît produsele ce le avem de livrat parte
nerilor externi în cursul unei luni să fie 
recepționate cel mai tîrziu în primele 15 
zile ale lunii respective". în mod firesc, 
problemele legate de realizarea sarcinilor 
de export s-au aflat în centrul dezbaterilor 
din adunarea generală.

— Faptul că anul viitor urmează să li
vrăm partenerilor externi un volum de 
produse cu 30 la sută mai mare decît in 
acest an este o dovadă de încredere în po
sibilitățile colectivului nostru — spunea in
ginera Epistemia Rusu. Tocmai de aceea

La întreprinderea de 
prelucrare a lemnului 
din Botoșani, unde anul 
viitor exportul va crește 

cu 30 la sută
trebuie să dovedim o răspundere sporită 
pentru calitatea produselor, astfel ca tot 
ceea ce realizăm să corespundă exigențe
lor partenerilor noștri externi.

în acest sens s-au pronunțat cei mal 
multi vorbitori, tonul dezbaterilor fiind cel 
mai adesea critic și autocritic, de fiecare 
dată evidentiindu-se posibilitățile sl măsu
rile ce trebuie luate pentru ridicarea cali
tății si competitivității produselor. Cu exi
gentă, în adunarea generală au fost trași 
la răspundere maiștrii Gheorghe Bengheac 
și Dumitru Cuzub, șeful secției II mobilă, 
unii lucrători ai serviciului CTC și ingi-
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Ia creșterea productivității miincii să fie \ 

țdevansate la începutul anului viitor".
întrucît problema asigurării cu 6cule. și 

dispozitive a locurilor de muncă a 1„„. 
abordată si de alți vorbitori, printre care

e. St i 
fost *

CUV1NTUL MUNCITORESC, RESPONSABIL, ANGAJAT
Imagini din timpul desfășurării adunării generale a oamenilor muncii de la

Tudor Anghel, maistru, atelierul 
montaj automate : „In numele 
colectivului pe care-l reprezint 
susțin semnarea ' 
rășul director a 
gajament. Vom 
prevederile sale

de către tova- 
contractului-an- 
face . totul ca 

să prindă viață".

Ion lonițâ, reglor, atelierul mag
neți : „Nu avem rezultate prea 
bune in reducerea consumului de 
energie electrică. Am hoțărît să 
prezentăm o serie de propuneri 
privind construirea prin autodo- 
tare a unor mașini mai simple".

Aurel lonițâ, sculer, atelierul 
sculărie : „Am ajuns să facem 
925 scule pe lună, deși am lu
crat cu 25 de persoane și am 
obținut economii de oțel. La 
anul avem in plan 11 000 scule.

Le vom realiza I".

PENTRU VALORIFICAREA MAXIMĂ A CONȚINUTULUI SFECLEI DE ZAHĂR
5

Transportul producției din cimp trebuie grăbit!
De cîteva zile. în județul Mureș 

s-a încheiat recoltarea sfeclei de za
hăr pe întreaga suprafață de 12 054 
hectare. Cele două fabrici de zahăr 
din Luduș și Tîrgu Mureș au prelu
crat zilnic, in ultima perioadă, peste 
capacitatea nominală. Acolo unde 
munca a fost 
bine organizată, 
transportul sfeclei 
de zahăr s-a în
cheiat odată cu 
recoltarea. Din 
păcate, in mul
te locuri transportul decurge ane
voios. Și aceasta in primul rind 
din cauză că. in unele cooperative 
agricole, consiliile de conducere nu 
asigură forța de muncă necesară 
pentru încărcarea mijloacelor de 
transport. Cele mai mari cantități 
de sfeclă de zahăr depozitate în 
cimp se află în unitățile agricole din 
consiliile agroindustriale Zau de 
Cimpie — 9 200 tone, Iernut — 7 000 
tone, Rîciu — 6 000 tone, Luduș și 
Band — cite 5 000 tone.

întirzierile se datorează și utiliză

MUREȘ

rii neraționale a mijloacelor de 
transport. Bunăoară, in ziua de 7 
noiembrie, cele 48 de autocamioane 
ale I.T.A. Cluj (însumînd 674 tone 
capacitate) nu au transportat decît 
810 tone sfeclă de zahăr, revenind, 
în medie, abia 1,5 curse pe zi. Aceas

ta si pentru că la 
încărcarea unor 
mașini de mare 
capacitate parti
cipă putini oa
meni, perioada de 
staționare pre- 

lungindu-se cu peste o oră.
Analizind această situație, coman

damentul județean pentru agricultu
ră a luat măsuri pentru mobilizarea 
unui număr mai mare de coopera
tori și alți locuitori ai safelor la 
încărcarea sfeclei de zahăr. Se ur
mărește ca prin realizarea unui vo
lum zilnic de transport de peste 
10 000 tone, întreaga cantitate de 
sfeclă de zahăr aflată în cimp să 
ajungă in .cel mai scurt timp în fa
brici și la bazele de recepție. 
(Gheorghe Giurgiu).

Pină în seara zilei de 8 noiem
brie, în județul Constanta sfecla de 
zahăr a fost recoltată de pe 5 378 
hectare, din cele 6 455 hectare culti
vate în acest an. Majoritatea unită
ților agricole au încheiat această lu
crare și au expediat la fabrică în
treaga producție 
obținută. Altele 
— Cuza Vodă, 
Nicolae Bălcescu, 
Crișan, Movila 
Verde — n-au 
strîns producția 
nici de pe jumătate din suprafață. 
Totodată, in cimp sînt depozitate, in 
grămezi mari, cantități de sfeclă în
sumînd 10 000 tone. „Cauza — ne spu
ne tovarășul Ion Chipară, din cadrul 
întreprinderii de transport auto — 
nu o constituie mijloacele mecanice, 
pentru că la ora .actuală putem face 
față oricăror solicitări din partea be
neficiarilor, ci forța de muncă insu
ficientă pe care o pun la dispoziție 
unitățile la recoltat și încărcat". La 
Ghindărești. din cele 990 tone recol
tate au fost transportate doar 460

CONSTANTA

tone, iar 530 tone așteaptă tncă în 
cimp ; la Dulgheru, din 960 tone re
coltate au fost transportate doar 
440 tone, la Rîmnic și Horia mai 
mult de jumătate din producție nu 
a fost recoltată, iar din cea strînsă 
jumătate se află încă în grămezi pe 

cimp. în întreg 
județul, în ziua de 
3 noiembrie s-au 
transportat 2140 
tone, la 4 noiem
brie ritmul recol
tării a crescut cu 

un procent, insă cantitatea de sfeclă 
transportată a scăzut la 1 740 tone.

Dar drumul sfeclei nu se încheie 
odată cu expedierea ei la producător, 
în stațiile de cale ferată de la Coba- 
din. Negru Vodă. Costinești, Mihai 
Viteazu ș.a. așteaptă pe rampe 
aproape 3 000 de tone. După cum ne 
asigură tovarășul P. Lăzărescu. șef 
de divizie la stația C.F.R. Constan
ta, în următoarele 2—3 zile întreaga 
cantitate stocată va fi încărcată și 
expediată la fabrică. (George Mî- 
hăescu).

întreprinderea „Electroaparataj" din Capitala
ț 
ț

Dragoș Simulescu, Inginer, sec
ția cercetare-proiectore : „Avem 
113 noi produse puse in fabri
cație numai în acest an. Dispu
nem însă de forțe de concepție 
suficiente pentru a spori mult 
producția destinată exportului".

Neagu Barbu, maistru, atelierul 
turnătorie : „Luna octombrie a 
fost prima lună de aplicare in 
formă generalizată o acordulu» 
global. Raportăm adunării gene
rale că ne-am îndeplinit planul".

Foto : Sandu Cristian

ț 
ț 
ț 
ț

î

neri de schimb care nu și-au făcut întot
deauna datoria.

— Nu fac decît să repet un mare adevăr 
— a spus în cuvîntul său muncitorul Petru 
Corolea — cind afirm că hotărîtor pentru 
asigurarea unei calități superioare a pro
duselor este gradul de calificare al celor 
ce muncesc în întreprinderea noastră. Re
zultatele pozitive pe care le-au obtinut 
formațiile conduse de maiștrii Gheorghe 
Strelciuc, C. Mardare și V. Ștefănescu se 
datoresc în bună măsură și preocupărilor 
pentru ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională. în aceste formații, cursurile de 
perfecționare profesională se desfășoară cu 
toată seriozitatea, iar în producție nu se 
înregistrează nici o abatere de la parame
trii calitativi.

La rîndul său, muncitorul Minai Caliman- 
driuc s-a referit la, întîrzierile ce au loc în 
asimilarea noilor produse și la cauzele sla
bei productivități înregistrate la anumite 
locuri de muncă, arătind că pentru reme
dierea acestor neajunsuri principalele ac
țiuni trebuie întreprinse mai ales in do
meniul ridicării calificării oamenilor si în 
cel al întăririi ordinii și disciplinei. Aceste 
idei au fost reluate și de alți participant! 
la dezbateri — D. Adăscăliței, V. Andrei și 
C. Calistru — care au făcut numeroase 
propuneri concrete pentru inlăturarea de
ficientelor existente. Dealtfel, adunarea ge
nerală a hotărît ca. începînd chiar din ziua 
următoare, încă 177 de muncitori să fie cu
prinși la cursuri de perfecționare profesio
nală și a însărcinat consiliului oamenilor 
muncii din întreprindere să treacă la orga
nizarea întregii activități de realizare a 
producției pentru export în formații de lu
cru specializate, compuse din cei mai des
toinici muncitori și maiștri.

Multe din măsurile adoptate de adunarea 
generală au vizat îmbunătățirea imediată 
a tehnologiilor de fabricație, a procesului 
de producție în general. Bunăoară, pină la 
sfîrșitul acestui an va fi organizat un nou 
sector pentru croit cherestea, iar pină cel 
tîrziu în luna ianuarie 1984 va fi finaliza
tă acțiunea de mecanizare a transportului 
intern și se va amplasa o cabină de pulve
rizat in atelierul de finisaj-montaj. în 
aceeași perioadă se va introduce lotiza
rea reperelor in toate sectoarele de pro
ducție, vor fi asimilate și experimentate 
tehnologiile tuturor produselor noi planifi-' 
cate a fi fabricate în anul viitor.

La sfîrșitul adunării generale am discu
tat cu inginerul Corneliu Hotinceanu. di
rectorul întreprinderii, despre rezultatele 
dezbaterilor.

— Exigența și răspunderea care s-au ma
nifestat față de toate problemele supuse 
dezbaterii, dar mai cu seamă în ce privește 
activitatea de export reprezintă, după pă
rerea mea, garanția că tot ceea ce a ho
tărît adunarea generală se va înfăptui la 
termenele stabilite — ne-a spus directorul. 
Avem toate condițiile ca planul de export 
pe anul viitor să-l realizăm ritmic și in
tegral, în condiții calitative superioare.

Silvestri AILENE1 
corespondentul „Scîn

O sută de anotimpuri
Se vor împlini in cu- 

rind 25 de ani de cind în
tre apele Dunării și Bor- 
cei a început lupta pentru 
tin nou Bărăgan. Un Bă
răgan mai mic, o cimpie 
intre ape care se întinde 
pe 30 000 de hectare de la 
podul Fetești-Cernavodă 
și pină in apropierea ce
lui de la Giurgeni-Vadu 
Oii. A trecut un sfert de 
veac, dar noi măsurăm, 
această perioadă in ano
timpuri. Anotimpuri ce 
s-au succedat asemeni 
minutelor și orelor, zile
lor și săptămînilor. luni
lor și anilor măsurate nu 
de acele ceasornicelor, ci 
de valurile Dunării și 
Borcei, dar mai ales de 
pulsațiile inimilor celor 
care au venit să dea 
piept și să se lupte cu 
natura. Aici unde, acum, 
in cel de-al 100-lea ano

timp, miile de hectare de 
griu și orz au dat naștere 
unor uriașe covoare verzi, 
in urmă cu 25 de ani se 
întindea „balta" cu jepci- 
le ei.

Cind au început lucră
rile de desecare, pentru 
fiecare palmă de pămint 
s-a dat o luptă fără pre
get. S-a muncit cu sapa 
și lopata, iar acolo unde 
rădăcinile sălciilor erau 
adine țintuite in pămint 
se legau de ele otgoane 
de care trăgeau tractoa
rele. Se intra in „baltă" 
lunea și se pleca simbăta, 
dar nu in fiecare simbă- 
tă, ci la două săptămini. 
Pentru fiecare metru pă
trat smuls de sub stăpi- 
nirea apelor, miturilor și 
cioturilor s-a trudit din 
greu.

Multi din cei care au 
intrat acum un sfert de 
veac in baltă pot fi intil-

niți aici și astăzi. Sînt 
mecanizatori și combi
ners Ei ară și seamă
nă, treieră griu și orz, 
recoltează porumb, floa- 
rea-soarelui, soia și fa
sole, cu mașini pe care 
nu le aveau atunci. Ei au 
dat nume unor locuri fără 
nume, dar le-au păstrat și 
pe cele rupte din legendă. 
Ovidiu. Rotundu, Moldo
veana, Castelu, Periatu, 
Troina, Săltava. Repejo- 
ru, Cegani, Leuștean, Za- 
porojan, Deveghe, Baita- 
lu sînt nume care înso
țesc numărul fermelor de 
la întreprinderile agricole 
de stat Stelnica. Bordu- 
șani și Făcăeni, Multi 
și-au clădit aici casele, 
iar copiii lor au educatoa
re si învățători în grădi
nițe si școlii pentru 
ei construite. Copiii unora 
<țu vîrsta părinților de a- 
cum un sfert de veac.

Unii sînt mecanizatori șl 
combineri, dar și tehni
cieni și ingineri. Odată cu 
rostirea cuvintelor mamă 
și tată au mai învățat 
trei : „Plinea trebuie 
muncită".

Acum, cind ei vor săr
bători acest jubileu, ar 
trebui căutate și găsite 
cuvintele pe care din plin 
le merită. Omagiind cele 
o sută de anotimpuri, ne 
plecăm în fața lor, a aces
tor oameni care de un 
sfert de veac dau viață 
primăverilor și verilor, 
toamnelor și iernilor din 
fosta baltă. Mlinile lor 
aspre, făcute să mîngiie 
pămintul, trebuie strinse 
cu căldura sufletului și 
prefuirea ce o purtăm 
piinU abia scoase din 
cuptor.

Mihai V1SO1U

ENERGIE ELECTRICĂ MAI MULTĂ-LA NIVELUL CERINȚELOR SPORITE ALE ECONOMIEI NAȚIONALE!
TERMOCENTRALA ROVINARI

Lucrările de reparații - finalizate 
cu maximă operativitate

Prin cele două mari termocentrale 
— cea de la Rovinari și cea de la 
Turceni. aflată incă in construcție, 
cu 5 grupuri în exploatare — jude
țul Gorj deține la ora actuală pon
derea cea mai importantă în pro
ducția de energie electrică pe bază 
de cărbune. Care sînt rezultatele ob
ținute în acest an de cele două uni
tăți ? în zece luni s-a realizat o can
titate de energie electrică cu peste 
10 la sută mai mare față de aceeași 
perioadă a anului trecut. Compara
tiv însă cu nivelul stabilit prin plan, 
situația este nesatisfăcătoare. De 
aceea, colectivele celor două unități 
trebuie să realizeze cit mai repede 
■producțiile zilnice planificate, să 
atingă, corespunzător capacității in
stalate. vîrfuri de producție, mai 
înalte, pe care să le stabilizeze în 
sezonul de Iarnă, astfel încît să su
plinească o parte din deficitul de 
energie din sectorul hidroenergetic.

Pentru impulsionarea lucrărilor la 
grupurile energetice, din a doua ju
mătate a lunii octombrie au fost di
rijate aici si unele forte din unități 
constructoare de mașini sau din uni
tăți din subordinea Ministerului Ener
giei Electrice. Hotăritoare sînt insă 
măsurile si acțiunile proprii de Îm
bunătățire radicală a activității de 
reparații, întreținere si 'exploatare. 

domeniu in care există rămîneri in 
urmă.

Concret, cum se acționează la ter
mocentrala Rovinari ? Interlocutorul 
nostru este inginerul Ion Popescu, 
directorul întreprinderii electrocen- 
trale Rovinari.

— Deși am Început sezonul frigu
ros intr-o situație mai dificilă, co
lectivul nostru a înțeles că de la el 
se așteaptă mai mult, in prezent 
existînd o atmosferă de totală mo
bilizare pentru executarea Întregu
lui complex de lucrări ce condițio
nează creșterea fiabilității si optimi
zarea funcționării blocurilor energe
tice. Am intensificat, cu prioritate, 
activitatea de reparații. Lucrări care 
altădată durau citeva luni de zile 
6e execută acum în numai o săptă- 
mînă. Colaborăm în această privință 
cu minerii din zonă, cu furnizorii de 
echipament energetic și piese de 
schimb, solutionînd împreună pro
blemele ce se ivesc. în această pe
rioadă funcționăm mai constant cu 
grupurile 3. 4, 5 și 6 ; grupul 1 se 
află în reparație capitală, iar blo
cul 2. oprit din cauza unor defec
țiuni la generator, va fi repus în 
funcțiune in cîteva zile. Am stabilit 
ca în luna noiembrie, după Încheie
rea reparațiilor capitale, toate gru
purile să fie supuse, eșalonat, unui 
program de revizii și îmbunătățiri, 
astfel ca. incepind cu luna decem

brie. să producem energie electrică 
cu întreaga capacitate. De exemplu, 
la grupurile 3 și 6 vom remedia 
economizorul, care prezintă eroziuni; 
la blocul 5 trebuie eliminate unele 
fisuri în zona aspirației morilor. 
Este nevoie să fie reparate și ven
tilatoarele de gaze amplasate la 
cota 92.

— Cum va creste puterea efectivă 
asigurată sistemului ’ energetic na
țional ?

— în intervalul 8—20 noiembrie 
vom repune în funcțiune grupul 2 
si vom opri pentru remedieri gru
pul 6. avind posibilitatea să livrăm 
constant 900 megawați-oră. cu vir- 
furi de 1 100 megawați-oră. în pe
rioada 20—30 noiembrie' remediem 
grupul 3. dar reintră în funcțiune 
grupul 6. modernizat, care, prezen- 
tind o bună fiabilitate, ne permite 
să ridicăm sarcina la 1 100—1 250 
MW. După 1 decembrie, toate cele 
șase grupuri energetice vor fi în 
bună stare de funcționare si. pe a- 
ceastă bază, considerăm că putem 
produce energie electrică la nivelul 
programului stabilit, adică la puteri 
medii zilnice situate între 1 200— 
1 400 MW. Vom pune un accent mai 
mare pe îmbunătățirea alimentării 
grupurilor, astfel ca acestea să func
ționeze la sarcini cit mai ridicate, 
în acest sens dorim ca minerii din 
zonă — care in ultima vreme au li
vrat cărbune de calitate mal bună 
— să respecte și condițiile de gra- 
nulatie si umiditate, să îmbunătă
țească amestecul straturilor, toate 
acestea influențind pozitiv procesul 
de ardere.

TERMOCENTRALA TURCENI
In exploatarea și întreținerea agregatelor - 

o înaltă răspundere
în perioada care a , trecut din a- 

cest an, termocentrala Turceni nu 
si-a realizat nici jumătate din sar
cinile de plan prevăzute. Cauzele 
sînt diferite : spargeri de țevi 
la cazane, defecțiuni Ia turbine, 
precum și la unele instalații au
xiliare ale turbinelor si cazanelor, 
nefinalizarea unor investiții în gos
podăria de cărbune, greșeli In ex
ploatare.

Discutăm cu inginerul Victor Val- 
da. directorul întreprinderii electro- 
centrale Turceni.

— Concomitent cu pregătirea 
grupului 5. care la 16 august a rea
lizat primul paralel. în acest an am 
avut de executat un mare volum da 
îmbunătățiri si modernizări, de fi
nalizat unele investiții, la care s-au 
adăugat numeroase intervenții soli
citate de defecțiuni accidentale — 
ne spune directorul. Considerăm că 
ne-am creat condiții mai bune pen
tru Îndeplinirea sarcinilor în peri
oada următoare : modernizările pre
văzute pentru etapa I în gospodă
ria de cărbune sînt practic înche
iate. sporind capacitatea uzinei de 
combustibil de a alimenta blocurile 
energetice. S-au încheiat lucrările 
de montare a grătarelor post- 
ardere la cazanele primelor patru 
grupuri, s-au extins instalațiile de 
gaze la cazanele 3 și 4. urmind să 
se efectueze extinderea lor si la 

cazanele din etapa a doua. Toate 
morile termocentralei au fost mo
dernizate. ceea ce permite creșterea 
debitelor si a fiabilității. Avem însă 
neterminate o serie de lucrări. De 
exemplu, deși obiectivele din eta
pa a doua se află într-un stadiu de 
execuție avansat. înregistrăm rămi- 
neri in urmă la lucrările din gos
podăria de cărbune. A trebuit să 
montăm un circuit separat de căr
bune care alimentează grupul 5 din 
depozitele etapei I. Acesta nu este 
suficient. De aceea intensificăm ac
tivitatea la statia de concasare 2, 
astfel ca pină la sfîrșitul lunii să 
creăm un al doilea flux de alimen
tare a termocentralei care condițio
nează direct ridicarea sarcinii in 
funcționare. Acționăm. totodată, 
pentru finalizarea lucrărilor in cir
cuitul hidrotehnic. în vederea satis
facerii cerințelor de alimentare cu 
apă.

— Cu ce capacitate va funcționa 
termocentrala în lunile de iarnă ?

— Din păcate, grupul 2. de 330 MW 
este oprit, necesitînd o seamă de 
remedieri la generator și turbină, 
care vor dura si in luna decembrie. 
Tinînd seama de aceasta, ne preo
cupăm pentru a realiza cu cele pa
tru grupuri aflate în funcțiune pu
teri medii de 900—1 000 MW. în a- 
cest sens, am luat măsuri ferme pen
tru Întreținerea si exploatarea lor 

corespunzătoare. împreună cu între
prinderile furnizoare din cadrul in
dustriei construcțiilor de mașini și 
industriei electrotehnice s-au întoc
mit grafice de livrare a tuturor pie
selor de schimb și echipamentelor 
necesare reparațiilor impuse de e- 
ventualele deficiente ivite la blocuri 
și agregate energetice. Cerința ridi
cării sarcinii impune să lucrăm la 
fiecare bloc cu cinci mori în func
țiune. în aceste condiții solicităm 
mărirea presiunii de gaze la furni
zor si. totodată, livrarea unui căr
bune curat și de calitate, corespun
zător prevederilor proiectului, ceea 
ce ar permite sporirea puterii cu 
30—40 MW pe fiecare bloc aflat in 
funcțiune.

Prin măsurile ce se întreprind, așa 
cum rezultă din cele relatate de in
terlocutorii noștri, termocentralele 
din Gorj trebuie să atingă în cel 
mal scurt timp o putere medie de 
circa 2 000 MW, urmind ca pînă la 
sfîrșitul anului ele să realizeze con
stant o sarcină de 2 600—2 700 MW. 
Odată cu înfăptuirea Întregului pro
gram de revizii, de reparații si mo
dernizări. în aceste termocentrale se 
impune să se manifeste un spirit nou 
de muncă, de responsabilitate si dă
ruire exemplară pentru supraveghe
rea. exploatarea si întreținerea ju
dicioasă a agregatelor, pentru efec
tuarea unor intervenții rapide și de 
calitate.

într-un front comun cu energeti- 
cîenii. minerii din bazinul Gorjului 
sînt chemați să-și sporească efortu
rile pentru producerea și livrarea u- 
nor cantități mai mari de cărbune, 
pentru a satisface ritmic consumul 

mai ridicat din această perioadă șl 
pentru a mări rezerva de lignit ne
cesară in sezonul de iarnă. După 
cum am aflat de la inginerul Emil 
Huidu. director general al Combina
tului minier Rovinari, calitatea căr
bunelui constituie un obiectiv esen
țial al acestei perioade.

La Combinatul minier Motru s-a 
întocmit, de asemenea, un program 
amănunțit de livrare a cărbunelui 
pentru termocentrala Turceni. pe 
baza căruia minerii s-au angajat să 
asigure cantități sporite de cărbune 
Ia o putere calorică ridicată — do 
peste 1 600 kcal/kg.

★
Sarcinile ce revin in această pe

rioadă energeticienilor de la Mintia, 
Rovinari si Turceni sînt in concor
dantă cu cerințele stringente ale e- 
conomiei naționale, dar și cu po
sibilitățile fiecărei termocentrale. 
Printr-un efort mal stăruitor, in 
cursul acestei luni pot fi reparate 
și revizuite toate grupurile energe
tice. pot fi finalizate principalele lu
crări în uzinele de combustibil. Mi
nerii garantează expedierea ritmică 
a unor cantități sporite de cărbu
ne. în condiții de calitate superi
oară. De aceea, acționind cu răs
pundere si dăruire, cu înaltă con
știință muncitorească, energeticienii 
din cele trei mari termocentrale au 
datoria să sporească zi de zi pro
ducția. asigurînd tării mai multă e- 
nergie electrică obținută pe bază de 
cărbune.

Sabin CERBU 
Dumitra PRUNA 
corespondenții „Scinteii*
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DIN CHEMĂRILE ÎNFLĂCĂRATE ACELOR ZILE,
REPRODUSE DIN PRESA VREMII

„Venifi la Alba Iulia 
și jurafi că 

nedespărțiți vom fi! ✓✓

Paginile ziarelor de epocă păstrează 
peste vreme nenumărate mărturii 
ale gindurilor și simțămintelor cu 

care s-au indreptat spre Alba Iulia cei 
1 228 de reprezentanți ai românilor 
transilvăneni, bănățeni, crișeni ți ma
ramureșeni ți, alături de ei, cei pes
te o sută de mii de muncitori, ță*  
răni, intelectuali, meseriași, funcțio
nari, studenți care au ținut să fie 
prezenți in acea zi istorică la Alba Iulia. 
Indreptindu-se, precum torentele de ne
zăgăzuit ale primăverii, spre orațul ce 
văzuse intrarea triumfală a lui Mihai 
Viteazul, miile ți zecile de mii de români 
veneau cu gindul de a proclama liber-

tatea lor națională, dreptul lor de a trăi 
liberi ți demni pe vechiul lor pâmint, de 
a așeza temelii de neclintit unității lor 
național statale. Veneau deopotrivă 
animați de simțăminte de caldă frăție 
pentru oamenii muncii de altă naționa
litate pe care soarta ii așezase alături 
de ei, de dorința de a clădi împreună 
un viitor mai bun pentru toți fiii acestui 
pămint, un viitor de prosperitate înte
meiat pe drept și dreptate, pe respect 
ți conlucrare reciprocă.

Redăm in rindurile ce urmează ex
trase din publicațiile acelor zile de 
inaltă vibrație patriotică, in care se 
cuprind idealurile cele mai inalte ale 
generației ce a înfăptuit unirea.

VOM PUNE TEMELIA UNUI VIITOR MAI BUN
„Veniți cu toții la Marea Adunare Națională care se va tine Ia 1 decembrie 

In Bălgradul lui Mihai Viteazul. Veniti cu miile și cu zecile de mii ! Lăsați pe o 
zi grijile voastre acașă căci in această zi vom pune temelia unui viitor bun și 
fericit pentru intreg neamul nostru românesc. (...) E ziua cînd se va hotări asupra 
sortii noastre pentru o 
răminem de aci înainte

veșnicie. Veniți și jurați că nedespărțit! vom fi și uniți 
cu frații noștri de pe tot cuprinsul pămîntului românesc".

(Lugoj) 28 noiembrie 1918:
[ LIBERTATEA NOASTRĂ ESTE Șl LIBERTATEA LOR, 

DREPTURILE NOASTRE SlNT Șl DREPTURILE LOR, 
ALE CELOR DE ALTE NEAMURI CARE TRĂIESC 

PE PĂMlNTUL ROMANESC

V

„Pe teritoriul care etnografic a purtat pină acum caracterul nostru, primind 
acum și politicește timbrul individualității noastre naționale, sint răsfirate mai 
multe enclave de neam străin, mai ales de secui, sași, maghiari și șvabi. Acestor 
enclave sîntem datori să le asigurăm toate acele drepturi pe care le-am recla
mat pentru noi. (...) Numai dacă facem aceasta vom dovedi cit de nedreaptă a 
fost prigonirea de care am avut parte... Noi acum avem să dovedim că lupta 
noastră a fost izvorită din porniri generoase și nu din pofta brutală de a schimba 
rolurile spre a deveni din împilați, împilatori, din oprimați, opresori, pentru că 
dacă am face aceasta ne-am lipsi pe noi inșine și existența noastră națională de 
baza morală, precum s-au lipsit de aceasta opresorii noștri, prăbușindu-se tocmai 
din cauza lipsei acestei baze morale.

In aceste momente mari, cind vremea ne cheamă la libertatea națională, avem 
deci o datorie îndoită, anume de o parte a ne întemeia in mod solid toate dreptu
rile noastre ca națiune liberă pe pămintul propriu, iar de altă parte a ciștiga de
plina incredere a concetățenilor noștri, ca să se convingă că libertatea noastră 
este și libertatea lor, tot așa ca și a noastră ; noi nu aspirăm la rolul de stăpi- 
nitori asupra lor, ci voim să impărțim frățește drepturile noastre cu ei, ca să în
temeiem frățeasca conlocuire. întemeiată pe drept și dreptate, pe respect de drept 
și pe încredere reciprocă. (...)

Cu acest gind, cu această convingere 
plecăm la Alba Iulia, spre a ne proclama 
și conștient de misiunea ce ne așteaptă."

fermă șl cu1 această voință neclintită 
libertatea națională ca popor civilizat

(Arad) 30 noiembrie 1918:
SUB STEAGURI TRICOLORE, ClNTlND IMNURI 

PATRIOTICE
„Trenurile speciale, pline pină la refuz, ce sosesc din jumătate in jumătate 

de oră, varsă o lume imensă in gara Alba Iulia. Sint delegații, români — țărani, 
preoți și intelectuali — ce vin să ia parte la Marea Adunare Națională a Româ
nilor din Ardeal... Delegații diferitelor sate românești intră in oraș fluturind 
steaguri tricolore, cîntind imnuri patriotice. Populația orașului imbrăcată in port 
național așteaptă sosirea trenurilor".

(Brașov) 30 noiembrie 1918:

s SE VA ROSTI MĂREȚ Șl NESTRĂMUTAT: „UNIRE!"
„Nu mai este un secret pentru nimeni că Adunarea de la Alba Iulia va 

desființa pentru vecie barierele pe care mîini străine le ridicase între noi. N-avem 
nevoie să ne-o spunem unul altuia ; e destul să ne privim in ochi pentru ca să 
ne convingem că ceasul a sosit. Cuvîntul, păstrat pină acum in cutele cele mai 
adinei ale sufletului, se va rosti unanim, măreț și nestrămutat. Unirea noastră va 
fi indiscutabilă".

(Sighișoara) 30 noiembrie 1918:

*

SE ÎMPLINEȘTE visul unui popor viguros
„Miinc se vor aduna fn Valea Mureșului, la Alba Iulia, sute de mii de 

români, reprezentanți ai tuturor ținuturilor locuite de români. Reședința princi
pelui Transilvaniei, vechiul Bălgrad, va fi martorul unei deșteptări emoționante 
a unui popor viguros, trezit de ideea libertății... Pe pămintul istoric de la 
Apulum (...), pe locul unde sl-au vărsat sîngele eroii libertății Horea. Cloșca și 
Crișan, națiunea română își va proclama suveranitatea. Visul unui viitor luminos, 
al unei afirmări naționale, al unei uniri a tuturor românilor de pretutindeni se 
implinește mîine".

La Alba Iulia
Ne cheamă acolo datorința, 
Și legea noastră românească, 
Să dăm dovezi la larga lume 
De marea dragoste frățească I

Azi nu vor fi jandarmi și gloanțe 
Spre pieptul nostru îndreptate, 
Dreptatea ni-e azi dulce soră 
Și frate sfinta Libertate I

Că soarele ce*acolo  răsare 
In sfîntă horă ne va prinde 
Și visul nost nutrit de veacuri 
In flăcări zarea va aprinde I...

Poezie publicată In ziarul „Libertatea**  din Orăștie, .28 noiembrie 1918

La Alba Iulia ca mine 
Vom flutura noi tricolorul 
Și granițele vechi și strimte 
Le hotărăște azi poporul
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AMINTIRI ALE PAIiTICiPANȚILOR IA MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ DE IA ALBA IULIA
„Ne mîndrim cu România 

unită, puternică și stimată în
socialistă, 
toată lumea"

în Țara Zarandului ideea 
de unire s-a rostit veacuri 
de-a rândul cu o deosebită 
tărie ; s-a făcut puternic 
auzită în anul 1600 cind 
Mihai Viteazul, in drumul 
lui spre Viena, a trecut prin 
Brad, care atunci era o im
portantă așezare din comi
tatul Țării Zarandului. Și 
acum se poate citi pe un mo
nument aflat la Mesteacăn, 
la cîțiva kilometri de Brad, 
acolo unde s-a aprins în 
1784 scinteia Făscoalei lui 
Horea, Cloșca și Crișan, o 
inscripție : „Aici a fost 
aruncată prima sămință a 
dezrobirii naționale și so
ciale a poporului român". 
Dar mai puternic ca ori- 
cînd ideea de unire a răsu
nat în acea memorabilă zi 
de 1 Decembrie 1918 cînd, 
la Alba Iulia, un mare nu
măr de locuitori ai Țării 
Zarandului și Hunedoarei 
au fost alături de cei 
100 000 de români adunați 
aici pentru a hotări istori
cul act al Unirii Transilva
niei cu România.

Mare a fost numărul ce
lor care au luat drumul 
spre Alba Iulia în acea fri
guroasă zi de început de 
iarnă. Țăranul TOADER 
DRAGOȘA din Țebea se 
număra și el printre parti- 
cipanții la mărețul eveni
ment.

— După constituirea Con
siliului Național Român, 
la 30 octombrie 1918, in 
primele zile ale lunii no
iembrie și în părțile Za
randului s-au format pri
mele consilii naționale 
din județ și auzeam de 
pregătirea adunării che
mate 6ă hotărască asu
pra sorții neamului nos
tru. O bucurie mare ne-a 
cuprins și pe noi, cei 
atît de aproape de simboli
cul mormint al lui Avram 
lancu. Tineri și vîrstnici 
eram deopotrivă de emoțio
nați. Eram tînăr și i-am 
spus tatei că vreau să merg 
la Alba Iulia ; dar îi depar
te, cu ce 6ă purced la 
drum ? — l-am întrebat. 
Tata, care de zeci și zeci de 
ori îmi vorbise de Horea, 
Cloșca și Crișan, de Avram 
lancu și lupta moților pen
tru libertate, mi-a zis fără 
să-și ascundă bucuria din 
suflet : „Păi te-oi .duce pe 
jos, că ești tînăr, că doar și 
lancu s-a dus tot pe jos, 
pină la Blaj".

Cu o zi înainte, la miji- 
rea zorilor am pornit pe 
jos, spre Alba Iulia, îm
preună cu un cumnat de-al 
meu, Petru Tisu. Ni s-au 
alăturat imediat alți locui
tori din Baia de Criș și din 
împrejurimi. Ne-am hotărit

șă trecem peste munți, să 
fie drumul mai scurt. Cu 
toții am stabilit să o luăm 
prin satul Curechi, adică să 
ținem drumul ce l-a par
curs cu mai multi ani in 
urmă Crișan. în toate sa
tele prin care ne-am urmat 
drumul ieșeau în întîmpi- 
nare sute de oameni. Ve
neau cu mic cu mare să se 
aplece în fața tricolorului 
românesc pe care-1 purtam 
cu o mare bucurie noi. cei 
ce plecasem spre Alba Iu
lia. Trebuie să vă spun că 
mulți își făcuseră drapele 
din postavuri colorate, fie
care cum a avut și din ce 
a putut. în Valea Ampoiu- 
lui ne-a întîmpinat o mare 
mulțime de oameni. Erau 
in mulțime tot felul de or
chestre, iar mulțimea își 
manifesta entuziasmul stri- 
gînd lozinci care erau re
luate din toate piepturile 
celor prezenți : „Vrem să 
ne unim cu țara", „Trăias
că România !“ erau cuvinte 
care se auzeau necontenit.

Țin bine minte un episod 
din drumul nostru spre 
Alba Iulia. După ce am 
trecut de Valea Ampoiului 
și am ajuns în satul Șard 
ne-am întâlnit cu una din
tre rămășițele unei coloane 
ale armatei germane ce se 
întorcea de peste munți. 
Treceam unii pe lingă alții.

ei, înfrînțl, cu capetele ple
cate, noi, voioși, cu capul 
6us. Cită bucurie ne-a dat 
această întimplare. începu
se să se însereze si coloana 
noastră crescuse aidoma 
unui fluviu. Zăpada era 
mică, dar stăruia un frig 
pătrunzător, sec. Noi nu 
simțeam frigul. Ne încăl
zea sufletul bucuria cea 
mare care ne stăpînea pe 
toți că a sosit vremea ca 
toți românii să fim o sin
gură și unită țară. Ne-am 
oprit, am făcut sute de 
focuri. înainte de zori am 
pornit spre Alba Iulia. Aici 
erau atîția oameni cum 
nu-mi puteam închipui pe 
atunci că se pot stringe 
atiția la un loc.

— Tabloul era cu adevă
rat măreț și de-a drep
tul fermecător, își amin
tește un alt participant 
la marele act al unirii, 
dr. VICTOR I. SUIAGA, 
avocat pensionar din Deva, 
cunoscut publicist, care a 
donat importante docu
mente ale unirii Arhi
velor Statului din Deva. 
Și noi sosisem de la Deva 
în aceeași dimineață, o 
mare coloană a oameni
lor de pe Valea Mureșului, 
de la Zam și Ilia. Mulți
mea imensă de oameni cu 
porturi diferite, plini de 
amintirile unui trecut zbu-

ciumat și de lupte, cu stea
guri tricolore românești, 
cu muzici și fanfare, cinta 
„Deșteaptă-te române" și 
alte cintece și imnuri. Era 
uimitoare „fresca" partici- 
panților Văii Jiului în 
acest măreț și falnic ta
blou, Minerii din „Țara 
diamantului negru" erau 
toți cu lămpile aprinse și 
cu un mare steag roșu in 
mijloc.

în marea Sală a Unirii 
din Alba Iulia au intrat 
puțini oameni. Platoul Ro
manilor devenise neîncăpă
tor. Eram însă informați 
cu tot ce se discuta in sală, 
într-o atmosferă înălță
toare, românii din această 
parte a vetrei lor strămo
șești, pentru întîia oară 
chemați să-și hotărască 
viitorul, au desăvîrșit voin
ța lor de veacuri, unirea cu 
țara.

Toader Dragoșa, la cel 
82 de ani ai săi, nu stă 
încă acasă, pe prispă. De 17 
ani, zi de zi, este și azi la da
torie. în calitate de custode 
al Complexului muzeistic 
de la Țebea, unde se află 
mormîntul Craiului Munți
lor, Avram lancu, șl Goru
nul lui Horea. Cîteva sute 
de mii de vizitatori au pu
tut cunoaște, datorită lui, 
crâmpeie din luptele viteji

lor moți și ale conducăto
rilor lor.

— Și aici, la Țebea, se 
îngemănează istoria tre
cută cu cea prezentă — ni 
se confesează T. Dragoșa. 
în apropierea mormîntului 
lui Avram lancu și a mile
narului Gorun al lui Horea 
crește de cîțiva ani un fal
nic stejar, plantat aici de 
iubitul și stimatul nos
tru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul vizitei 6ale de lucru 
în Țara Zarandului in anul 
1967. Simt o mare bucurie 
sufletească și o nespusă 
mulțumire azi, cind văd că 
idealurile noastre s-au îm
plinit, cum nici nu puteam 
visa noi, generația mai 
veche. Astăzi, România e 
unită și mai puternică de- 
cît oricind altădată, prin 
munca fiilor ei. prin uni
tatea de ginduri și de sim
țiri care-i leagă într-o mare 
familie. Azi. tara noastră, 
președintele ei se bucură 
de un mare prestigiu. Suc
cesele noastre, ale Româ
niei în toate domeniile, po
litica înțeleaptă internă și 
externă a partidului și sta
tului nostru ne așază as
tăzi printre popoarele li
bere ale lumii, etăpîni de
plini pe destinele noastre.

„în drumul pînă la Alba Iulia auzeam peste tot: 
Unire! Unire! Unire!"

Cel care în 1911 intra 
ucenic pe patru ani la ti
pografia unde se tipărea 
săptămînalul „Libertatea" 
din Orăștie (Hunedoara) 
nu știa în ce viitori îl va 
purta viața. Din firul a- 
mintirilor întinse pe 7 de
cenii, linotipistul NICO
LAE FILIP, azi la cei a- 
proape 86 de ani, a început 
cu perioada cind Aurel 
Vlaicu își pregătea zboru
rile pe Dealul Mic, cînd 
flăcăii din Binținți și Orăș
tie trăgeau cu frînghiile 
sus, pe platou, macheta de 
probă a viitorului său 
aeroplan. Tot acolo el l-a 
ajutat pe tatăl său, dul
gherul Filip, să constru
iască hangarul pentru avio
nul cu care venise apoi 
Vlaicu la Orăștie. „Era o 
minune pentru noi și eram 
mindri că stăm în preaj
ma sa cînd își lua zborul 
peste Binținți. Parcă și 
noi prindeam aripi și mai

aprig ne era dorul de-a 
scăpa de asuprirea străi
nă. în 1916 am fost încor
porat și, după instruire, 
am fost ajutor de șofer pe 
un autotransport de artile
rie. în toamna Iul 1918, cînd 
eram pe frontul din Da1- 
mația, pe țărmul Adria- 
ticii, am auzit că la noi a 
început revoluția. Cu un 
grup de români am luat 
drumul spre casă. Ce dor 
ne era 1 Cu vaporul, cu 
trenul, pe jos, cum am pu
tut, după multe întîmplări, 
pe la sfîrșitul lui octom
brie ne-am întors în Orăs- 
tie. Aici, împreună cu alți 
tineri veniți de pe front, 
ne-am înscris în garda na
țională, care tocmai se 
constituia. Am Început lu
crul la tipografie.

în oraș ființa „Reuniu
nea meseriașilor români", 
din caqe făceam parte ca 
președinte al tineretului. 
Adunarea meseriașilor a

hotărît să trimită patru 
delegați, pe lingă ’cei de
semnați de adunarea na
țională pe oraș. Eu m-am 
dus din partea tinerilor 
muncitori ai reuniunii, îm
preună cu tipograful Con
stantin Budoiu, tîmplarul 
Ion Martin și unul din 
partea croitorilor. în 30 
noiembrie, după-masă, am 
plecat din Orăștie cu un 
tren special venit din 
Arad. Nu era român fără 
un steguleț și eșarfă. Nu 
era grup fără drapel trico
lor. Toți scandau „Tră
iască Unirea", „Trăiască 
România unită !“. Pe întreg 
drumul pînă la Alba Iulia 
nu se auzea decît „Unire, 
Unire. Unire !“ La Alba 
Iulia ninsese bine. Trenuti 
și căruțe cu delegați ve
neau din toate direcțiile. 
Seara ne-am dus în cetate 
cu drapelele tricolore. Pe 
drum mulțimea cinta „Deș
teaptă-te române" și „Pe-al

nostru steag e scris Un>- 
re“. Spre zori, miile de 
focuri încă luminau zările. 
Pe Platoul Romanilor și in 
jur era o mare albă de oa
meni, o imagine nemaivă
zută, dominată de frumu
sețea costumelor naționale.

Pe la ora prînzului — 
era trecut de 12 — cînd au 
sosit membrii Consiliului 
Național Român, din ini
mile noastre au izbucnit 
cuvinte scumpe tuturor : 
„Trăiască Unirea !“, „Tră
iască România !“. După ce 
s-a citit actul istoric adop
tat de Marea Adunare Na
țională, prin care se hotă
ra unirea Transilvaniei cu 
România, entuziasmul tu
turor era nemărginit. A- 
tunci am simțit cu adevă
rat că sîntem liberi în țara 
noastră, că nici o putere, 
nici o autoritate străină 
nu ne vor mai umili. Scă- 
pasem de suferințele celor 
care nu ne recunoșteau

dreptul de a ne exprima 
liber pe vechiul pămint 
strămoșesc. în acele clipe 
retrăiam suferințele îndu
rate ca rănit, pe front, de
parte de casa părintească. 
Dacă și din ochii mei 
atunci au curs lacrimi, 
acestea erau de bucurie — 
bucuria Unirii cu frații 
noștri de dincolo de Car- 
pați".

— Ce-ați făcut după adu
nare ? ,

— Ne-am grăbit spre 
casă. Seara, în tipografie 
am cules și paginat ediția 
specială a săptămânalului 
„Libertatea" din Orăștie, 
cu hotărirea Marii Adunări 
Naționale. în mica noastră 
tipografie am avut apoi 
fericirea să-i cunosc și să 
fiu aproape de Lucian 
Bl aga și Octavian Goga. 
Sint unul din cei care au 
cules și paginat prima edi
ție a poemului dramatic 
„Zamolxes", poeziile lui

Goga, precum și Albumul 
cu însemnările tehnice ale 
lui Aurel Vlaicu. Apoi am 
venit în Cluj și-am lucrat 
la fosta tipografie „Națio
nala". Din 1940, imediat 
după Dictatul de la Viena, 
am plecat la Orăștie, iar 
în vara lui 1945 am reve
nit la Cluj, reluînd mun
ca de linotipist.

— Ce alte momente păr- 
trați ca amintiri deosebite?

— După Unirea din 1918, 
ca român, am simțit a- 
ceeași emoție și nespusă 
bucurie în ziua de 23 
August ’44, cind am în
țeles că țara va fi pe veci 
reîntregită. Apoi o altă zi: 
30 august 1945, data pri
mirii în rîndul membrilor 
P.C.R. Și încă una : 1 de
cembrie 1978, cind, la 60 
de ani de la unirea Tran
silvaniei cu România, mi 
s-a inminat Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste Româ
nia" clasa a Il-a.

„Ne-am unit să trăim liberi, demni, în bună înțelegere 
cu toate popoarele (C

într-una din zilele însori
te ale acestei toamne cal
me am bătut la poarta 
casei cu numărul 770 de pe 
o ulicioară din Săpînța și 
ne-au răspuns la binețe 
doi bărbați născuți In seco
le diferite : feciorul, cu pă
rul nins și privirea vioaie, 
are 73 de ani. iar tatăl... cu 
șuvițe de culoarea corbului, 
are cu 23 de ani mai mult. 
Bătrânul — Gheorghe Pop 
— este cunoscut în sat după 
o .poreclă : Chitru. Pentru 
că in Săpînța vreo 400 de 
familii poartă numele de 
Stan, aproape tot atitea pe 
cel de Pop, restul chemîn- 
du-se fie Turda, fie Hol-

diș, GHEORGHE POP- 
CHITRU — așa este cu
noscut șl printre delegații 
maramureșeni participant! 
la adunarea de la Alba Iu
lia de la 1 Decembrie 1918.

Cînd a auzit de interesul 
ce-1 purtăm față de actul 
de la Alba Iulia, glasul 
său și-a redescoperit adîn- 
cimi nebănuite, iar în ochi 
i s-a aprins o lumină vie, 
pătrunzătoare. Scuzîndu-se 
doar că i s-a împuținat 
auzul, bătrînul și-a re
amintit și a povestit cu o 
uimitoare vigoare amploa
rea participării maselor la 
actul istoric de acum 65 de 
ani.

Interlocutorul reînvie at

mosfera apăsătoare a pri
mului război mondial, cind 
se afla „cătană la îm
părat", drumul spre frontul 
din Italia, iar apoi spre 
cel din Galiția, haosul de 
după prăbușirea imperiu
lui. La îndemnul lui Petru 
Balea, președintele consi
liului national local, la 
sfîrșitul războiului s-a con
stituit garda națională și în 
Săpînța, din care a făcut 
si el parte, pentru a pre
veni dezordinile. Pentru a- 
ceasta au adus de la Si- 
ghetu Marmației 40 de 
puști.

Au trecut 65 de ani de 
atunci, dar bătrînul Gh. 
Pop-Chitru ar putea po

vesti zile întregi despre 
ceea ce a văzut și a trăit 
la Alba Iulia, despre dru
mul pe jos, peste munte, 
prin Valea Neagră și 
Blidari, pînă la Baia Mare, 
călătoria cu trenul de 
marfă, întîlnirea cu mulți
mea de oameni din cetatea 
de la Alba Iulia, de față 
fiind cei mai vajnici luptă
tori pentru Unire — și inter
locutorul îi numește pe mai 
toți, începînd cu Gheorghe 
Pop de Băsești.

Badea Gheorghe Pop- 
Chitru se simte iar prin
tre valurile de stea
guri tricolore și Începe 
să cînte Hora Unirii, re
trăind clipele de nestă-

vilită bucurie ale acelui 
moment istoric. Răspindi- 
rea în satele maramureșe
ne a manifestelor cu care 
s-a întors de la Alba Iulia, 
alte si alte episoade re
aduc în memorie momen
te incandescente trăite de 
nonagenarul de azi.

— Ce a fost mai greu' în 
viața aceasta a mea ? — 
repetă gazda întrebarea. 
Războaiele, numai războa
iele au fost cele mai grele. 
De aceea, în viată tre
buie să facem totul pentru 
ca să fie pace, ca nici

odată să nu mal lzbîn- 
dească aceia ce sint in 
stare să tîrască lumea in 
războaie. Noi ne-am unit 
atunci ca să trăim liberi și 
demni, să ne facem viata 
mai bună, nouă și la toți 
cei ce trăiesc alături de noi 
pe pămintul românesc, să 
muncim și să ne bucurăm 
de pace, de înțelegere cu 
toate popoarele. Poate am 
pus și noi atunci ceva la 
temelia României de azi. 
Viata de azi e frumoasă 
cind simți în inimă o tară 
mindră ca România.

Pagină realizată de S. CERBU, C. ȘTEFAN, 
Gh. SUSA, S. ACHIM
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Tovarășului ALVARO CUNHAL
Secretar general al Partidului Comunist Portughez

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST FINLANDEZ

în legătură cu încetarea din viată a tovarășului Viile Pessf. președinte 
de onoare al Partidului Comunist Finlandez, militant de seamă al parti
dului. vă exprimăm sincere condoleanțe.

Vă rugăm, totodată, să transmiteți familiei îndoliate întreaga noastră 
compasiune.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

MSPMNI Ell [NTimBSM CHEMiimi 
WHRftSUlUI NICOUIE CEAUȘESCU,

imun wiMi mim si unihtii snciâiisn
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Sint deosebit de mișcat de mesajul de simpatie pe care Excelența 
Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia tragicului cutremur de pă- 
mint care a lovit țara noastră.

Țin să transmit Excelenței Voastre, în numele poporului, al familiilor 
îndoliate și al meu personal, expresia celor mai vii și sincere mulțumiri.

KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

MANIFESTĂRI CULTURAl-EDUCATIVE DEDICATE UNIRII

TINERETUL ROMÂNIEI SOCIALISTE 
IȘI MANIFESTĂ ÎNFLĂCĂRAT 

VOINȚA NESTRĂMUTATĂ DE PACE

Stimată tovarășe Cunhal,
Cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani, am plăcerea să vă adresez, tn 

numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al tuturor comu
niștilor și oamenilor muncii din România, precum și al meu personal, cele 
mai calde felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de succes în ac
tivitatea pe care o desfășurați in fruntea Partidului Comunist Portughez.

Activitatea dumneavoastră de conducător încercat al Partidului Comu
nist Portughez este bine cunoscută și apreciată în rândurile partidului nos
tru, ale întregului popor român.

Folosesc și acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile tra
diționale de prietenie și solidaritate existente intre partidele noastre vor con
tinua să se dezvolte spre binele celor două popoare, al cauzei păcii, securită
ții și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Celui de-al 23-lea Congres al Partidului Comunist 
din Statele Unite ale Americii

CLEVELAND — OHIO
Cel de-al 23-lea Congres a! Partidului Comunist din Statele Unite ale 

Americii ne oferă plăcutul prilej ca, în numele Partidului Comunist Român, 
al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm dum
neavoastră și întregului partid calde felicitări și cele mai bune urări de suc
ces în desfășurarea lucrărilor acestui important for al partidului dumnea
voastră.

Partidul nostru, oamenii muncii din Republica Socialistă România urmă
resc cu interes activitatea pe care o desfășoară partidul dumneavoastră, con
sacrată promovării intereselor oamenilor muncii americani, înfăptuirii aspi
rațiilor lor de progres, bunăstare și pace.

Folosim această ocazie pentru a exprima dorința ca legăturile de priete
nie și solidarițate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din 
S.U.A. — întemeiate pe egalitatea în drepturi, respectarea principiilor inde
pendenței și neamestecului în treburile interne, a dreptului fiecărui partid da 
a-și elabora de sine stătător linia politică, tactica și strategia sa revoluțio
nară — să se dezvolte și pe mai departe, înscriindu-se ca o contribuție însem
nată la promovarea bunelor relații existente între cele două partide și po
poare ale noastre, în lupta pentru progres social și colaborare internațională.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor, în înde
plinirea hotărîrilor ce vor fi adoptate, precum și în întreaga dumneavoastră 
activitate consacrată apărării intereselor fundamentale ale poporului ameri
can, ale cooperării, destinderii și înțelegerii între popoare.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru felicitările trimise cu pri
lejul sărbătorii naționale a Austriei și vă exprim, la rindul meu, cele mal 
bune urări de sănătate și fericire personală, pentru un viitor fericit al 
poporului român.

RUDOLF KIRCHSCHLĂGER
Președintele federal 

al Republicii Austria

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11.05 Roman foileton : „Rebecca" (co

lor). Episodul 311,55 Memoria documentelor. 65 de ani 
de la făurirea statului național unitar român

12,10 Film serial : „Frontul Invizibil" 
(color). Episodul 1

13.00 închiderea programului
16.00 Telex
16,05 Monografii profesionale. Liceul 

industrial de petrol
16,20 Film serial : „Karino" (color). 

Episodul 5
16,45 Martin Luther — 500 de ani de la naștere ..
17,00 Studioul tineretului. Colocvii despre tinerețe, ideal, muncă șl crea

ție. Ediție realizată In colaborare cu Comitetul județean Maramureș 
al U.T.C. • 65 de ani de la făurirea statului național unitar ro
mân — Unitatea națională — cheia de boltă a existenței noastre — 
Permanența poeziei și clnteculul

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins Intre 10 noiembrie, ora 20 — 13 
noiembrie, ora 20. In țară : Vremea se 
va răci. Cerul va fi mai mult noros. 
Vor cădea precipitații slabe, la început 
sub formă de burniță și ploaie, apoi și 
sub formă de lapoviță și ninsoare, mai 
frecvente in jumătatea de est a țării. 
La munte va ninge. Vintul vg sufla 
moderat cu Intensificări predominînd

Nouă zile - mai rodnice decit un an
(Urmare din pag. I)

îndemnuri care iși prelungesc 
ecoul spre acest sfirșit de veac și 
de mileniu. îndemnul la unitate a 
aflat, in cei aproape patruzeci de 
ani de destin liber, socialist, al 
României, un cîmn fertil de afirma
re. Uniți ca degetele aceleiași miini, 
ca ramurile aceluiași copac, cetățe
nii patriei urcă patria, prin puterea 
brațelor si a mintii, spre comunism 
în zbor.

Cuvintele de acum 65 de ani. din 
preziua Unirii, trezesc un răs
colitor ecou in halele combinatului 
pe ale cărui fluxuri moderne în
scriem prezentul itinerar reporteri
cesc. Pe traveele de producție, uriași 
cilindri de otel. Unii cu inscripțiile : 
,.R.X. — bun". Adică : „controlul cu 
raze X n-a descoperit nici un de
fect". Control cu raze X, ultrason 
etc. Uriași cilindri de otel. Destinați 
centralelor termice de la Iași. Dro- 
beta-Turnu Severin, Ploiești. Bor- 
zestl. București. Tot ce se produce 
în hala aceasta merge la ștandul de 
probă- Uoc unde fiecare produs are 
un „jurnal" al comportării : la ce 
parametri a fost încercat, cum a re

Timp da 11 zile l-aulași.
desfășurat la Iași „Zilele Univer
sității «Al. I. Cuza»“, manifestare 
complexă, cu caracter cultural-ar
tistic, științific și sportiv, aflată la 
a TH-a ediție. Programul a cuprins 
acțiuni de interes republican, intre 
care cea de-a 5-a Conferință na
țională de fizică și tehnica plas
mei, Colocviul național studențesc 
cu tema „Probleme actuale de in
formatică și matematici aplicate", 
cel de-al 4-lea Colocviu național de 
informatică, simpozioane și sesiuni 
de comunicări cultural-științifice, 
spectacole artistice și gale de film, 
vernisaje de expoziții de carte și 
artă plastică. (Manole Corcaci).

Tul cea La Tulcea B_a deschis 
Salonul național de gravură, aflat 
la a 6-a ediție, la care expun lucrări 
86 de artiști. Manifestarea este or
ganizată de Uniunea artiștilor plas
tici, Comitetul județean de cultură 
și educație socialistă și Muzeul 
„Delta Dunării" din Tulcea. După 
vernisaj a avut loc un simpozion 
cu tema „Muzeul modern și arta 
gravurii". Cu prilejul acestor ma-

revoluționar — patriotic. Din poe
zia șl cintecele dedicate Unirii 
• Acasă la fruntașii marii Între
ceri socialiste. Reportaj • Ce ați 
dori să revedeți ? • Invitatul emi
siunii • Muzica și dansul care ne 
reprezintă • Tineretul român pen
tru o lume a păcii

18.00 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) • Actua

litatea in economie
20,20 Fotograme din realitate. Reporta

je, interviuri, relatări, transmi
siuni directe, muzică

21,00 Discorama (color). Nana Mou- 
skouri21,15 .Film serial : „Omul din Atlantis" 
(color). Episodul 1122,05 Romanța veșnic tînărft. înregis
trări de la concursul de creație șl 
interpretare „Crizantema de aur", 
Tfrgovlște — 1983

22,30 Telejurnal (parțial color)
PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal • Actualitatea In eco
nomie

20,20 Agendă bucureșteană
20,35 Concertul orchestrei simfonice ■ 

Radiotelevlzlunii. Dirijor : Yves 
Prin. (Franța). Solistă : Brumhil- 
da Geanneo (Argentina)

22,30 Telejurnal 

din sectorul nordic, mal ales tn Moldo
va. Bărăgan și Dobrogea. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse Intre minus 
6 și plus 4 grade, izolat mal coborite, 
iar cele maxime intre 2 și 12 grade, 
în București : Vremea se va răci. Ce
rul va fi mai mult noros. Vor cădea 
precipitații slabe, mai ales sub formă 
de ploaie. Vintul va sufla moderat, cu 
unele intensificări predominînd din sec
torul nord-est. Temperaturile minime 
vor oscila intre minus 2 șl plus 2 gra
de, iar cele maxime între 6 și 10 grade. 
(Liana Cazacioc, meteorolog de servi
ciu).

zistat etc. I-am aflat aici pe Mihai 
Copaciu si Masznyk Vencel căutind 
o hibă ivită la panoul electronic. 
Muncă unită. în deplină armonie, 
care stă la temelia dezvoltării uzi
nei. la temelia înfloririi patriei.

— Muncim cot la cot. învățăm, 
de asemenea, cot la cot. ne spune 
Mihai Copaciu. Eu am terminat școa
la de maiștri. Am acum categoria 
VI. Vencel are liceul. Urmează ori 
au terminat liceul și Nicolae NearP- 
țu si Ludovic Maghyari, si Lucia 
Cîrlig ori Grigore Avram. Dealtfel, 
fără o temeinică pregătire, munca 
în această modernă unitate ar fi 
greu de conceput.

Sint adevăruri de muncă, de viată 
de fiecare zi asupra cărora se pro
nunță si forjorul Keresteș Ladislau. 
Ladislau face parte dintr-o viță de 
forjori : bunicul a dat această me
serie urmașului său ; acum, la rind. 
pe acest arbore genealogic „al fie
rarilor" Iși crestează numele si ne
potul. De fapt, nepoții, pentru că șl 
fratele lui Ladislau tot lingă vatra 
de foc. de metal incandescent. își 
cistigă piinea.

O clipă, albastrul. , galbenul șl 
bronz-argintiul — culori devenita

CARNET CULTURAL

nlfestări, in orașul Tulcea «-» 
inaugurat noul local al Galeriilor 
de artă. (Neculai Amihulesei).

Galati Galat*  se desfășoa
ră programul de manifestări educa
tive, tehnico-științifice și cultural- 
artistice Întitulat „Danubius" — ’83, 
amplă suită de acțiuni organizate 
de Consiliul județean de educația 
politică și cultură socialistă. în ca
drul programului „Danubius" vor 
avea loc în întreprinderi, instituții, 
case de cultură, cluburi și cămine 
culturale numeroase simpozioane, 
dezbateri, intîlniri, seri culturale, 
recitaluri de muzică și poezie, spec
tacole și festivaluri folclorice, ex
poziții, prezentări de filme șl 
cărți. (Dan Plăeșu).

Vîlcea Organizat din Inițiati
va consiliului județean de educație 
politică și cultură socialistă Vîlcea, 
în colaborare cu Muzeul Militar

La Muzeul Unirii din Alba lulia 
— în aala în care, cu 65 de ani în 
urmă, cei 1 228 de reprezentanți ai 
poporului român au votat și acla
mat unirea definitivă a Transilva
niei cu România — s-a deschis ex
poziția documentară intitulată „Do
cumente șl publicații privind lupta 
poporului român pentru înfăptuirea 
unității naționale". Dedicată ani
versării a 65 de ani de la formarea 
statului național unitar român, 
ampla manifestare omagială pre
zintă vizitatorilor piese originale, 
de o inestimabilă valoare Istorico- 
documentară, referitoare la lupta 
poporului nostru pentru unitatea 
națională, încadrate tematic între 
prima unire a românilor — realiza
tă de Mihai Viteazul cu aproape 4 
secole în urmă — și istoricul act 
de la 1 Decembrie 1918. Expoziția 
ilustrează, totodată, înalta prețuire 
pe care partidul și statul nos
tru, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o acordă trecutului 
glorios al neamului, luptei sale 
eroice pentru independență și pro
gres social.

Cadre didactice, cercetători șl 
studenți de la Academia de Studii 
Economice București s-au întîlnit 
ieri cu prof. univ. dr. Ștefan Ște- 
fănescu, membru corespondent al 
Academiei, directorul Institutului 
de istorie „Nicolae lorga". Au fost 
evocate bogatele tradiții ale luptei 
poporului român pentru unitate și 
independență națională, rolul hotă- 
rîtor al maselor populare în înfăp
tuirea marelui act de acum 65 de 
ani, marile succese obținute de 
poporul român fn anii socialismului.

în organizarea Consiliului jude
țean de educație politică și cultură 
socialistă Prahova, a avut loc la 
Ploiești o sesiune de comunicări și 
referate. Activiști de partid, cerce
tători, muzeografi, profesori de 
științe sociale, au prezentat semni
ficațiile memorabilului act de la 
1 Decembrie 1918 în istoria po
porului român, contribuția locuito
rilor de pe meleagurile prahovene 
la făurirea Unirii, momente ale

Adunare festivă consacrată aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie

în cadrul manifestărilor ce s-au 
desfășurat în țara noastră cu prile
jul celei de-a 66-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
la Oltenița a avut loc o adunare fes
tivă.

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 al Amba
sadei U.R.S.S. și ai delegației Aso
ciației de prietenie sovieto-română, 
care se află in vizită în tara noas
tră.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Dumitru Bejan. prim-secre- 
tar al Comitetului județean Călărași 
al P.C.R.

haina odihnitoare, obișnuită.a noilor 
hale — au scăpărat în lumina zilei.

— Se elaborează o nouă șarjă la 
otelărie. ni se spune.

Oțelarii de aici vor egala, într-un 
viitor apropiat, producția de oțel a 
României anilor '38... Sint ritmuri 
care nu surprind, pentru că intră în 
firea. în structura acestei epoci di
namice. Să reținem, intre altele, că 
industriei de azi a județului Cluj îi 
trebuie mai puțin de 9 zile pentru 
a produce cit producea județul în 
întregul an 1938. Clujul exportă 
produsele sale, făurite cu hărnicie si 
inteligență. în cursa contracronome- 
tru a competitivității. în 60 de țări 
ale lumii.

în această cursă s-a angajat și 
puternicul detașament muncitoresc 
de Ia combinatul de utilai greu. Și 
astfel, pe emblema acestei presti
gioase vetre de cultură, însemnele- 
simbol ale construcției de mașini și 
siderurgiei se înscriu drept linii de 
forță ale strategiei dezvoltării econo
mice. ..Locomotiva" acestor dinamice 
ritmuri de progres ? Eșalonul puter
nic al clasei muncitoare, mai unită 
ca oricînd. împlinind și ducînd mai 
departe idealurile nobile ale Unirii 
de acum 65 de ani.

Central București, în stațiunea Că- 
limănești a avut loc un Colocviu 
național de studii asupra frontiere
lor romane. La această prestigioasă 
reuniune științifică au participat 
numeroși oameni de știință din 
București, Craiova, Timișoara, Cluj- 
Napoca, Pitești, Constanta, precum 
și profesori de istorie și muzeografi 
din județul Vîlcea. (Ion Stanciu).

Covasna,In nouf*88,3 de ex‘ 
poziții din Sfîntu Gheorghe a 
avut loc vernisajul expoziției lui 
Hervay Zoltân și Hervay Katalin, 
artiști plastici din localitate. Her
vay Zoltân (tatăl) expune pictură 
și tapiserie, iar Hervay Katalin 
(fiica), lucrări de grafică și ilus
trații de carte. (Paljânos Maria).

Dolj. Calafat s-a desfășu
rat cea de-a Vl-a ediție a Festiva
lului interjudețean de poezie și 
muzică folk „Imnurile patriei", 

unirii oglindite în literatură si artă. 
Totodată, au fost reliefate mutații
le politice, economice și sociale 
produse în România în anii edifi
cării societății socialiste. Sesiunea 
a fost precedată de vernisajul ex
poziției foto-documentare și de car
te. avmd ca generic „Lupta po
porului român pentru unitate si 
independentă națională. pentru 
construirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România".

Pe tema : „Făurirea statului na
țional unitar român — moment cru
cial în lupta maselor populare pen
tru libertate și progres", la Miercu- 
rea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Topli- 
ța și Gheorgheni sint programate 
și se desfășoară sesiuni de comuni
cări științifice. „Lupta poporului 
român pentru unitate și indepen
dentă națională, pentru construirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate în România" este titlul unei 
ample expoziții documentare des
chisă la Muzeul județean din 
Miercurea Ciuc. Manifestări oma
giale sint găzduite și de muzeele 
din Odorheiu-Secuiesc, Cristuru- 
Secuiesc și Gheorgheni. (I.D. Kiss).

La Craiova a avut loc simpozio
nul „Craiova marilor uniri", mani
festare de anvergură, în cadrul 
căreia au fost prezentate 65 de co
municări susținute de activiști de 
partid, cercetători, istorici, profe
sori universitari și din învătămîn- 
tul liceal din Craiova și București, 
care au reliefat contribuția Craio- 
vei și a Olteniei la înfăptuirea ac
tului istoric de la 1 Decembrie 1918, 
unitatea de nezdruncinat a tuturor 
fiilor acestor străvechi și mereu 
înnoite meleaguri, ca dealtfel a în
tregului popor, în jurul partidului, 
al secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Expozițiile 
„Craiova socialistă în imagini", 
„Lupta poporului român pentru 
făurirea statului național unitar 
român" și „Arta plastică din Cra
iova în slujba unității naționale" 
deschise în prezent la Craiova sint 
dedicate aceluiași eveniment Isto
ric. (Nicolae Băbălău).

în cuvîntările rostite de Victor 
Cojoacă, prim-secretar al Comitetu
lui municipal Oltenița .al P.C.R., șl 
de E. M. Tiajelnikov. ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, au 
fost relevate Însemnătatea istorică a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, succesele obținute de popoarele 
sovietice în construcția societății co
muniste. Au fost subliniate, de ase
menea. realizările dobîndite de oa
menii muncii din tara noastră, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân. în edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate, fiind evo
cate tradiționalele relații de priete
nie și colaborare dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.

(Agerpres)

începe etapa de Iarnă 
a „Daciadei"

în luna noiembrie, în întreaga 
țară va avea loc declanșarea etapei 
de iarnă a celei de-a IV-a ediții a 
competiției polisportive naționale 
„Daciada". Noul start In ampla miș
care sportivă de masă va fl marcat 
prin organizarea de acțiuni și între
ceri în aer liber și în săli. Ia nive
lul asociațiilor și localităților.

Ediția precedentă — cea de-a treia 
— a cunoscut o mai mare participare 
a diverselor categorii de tineri și de 
oameni ai muncii, numărul mani
festărilor sportive crescînd datorită 
unui plus de Inițiativă din partea 
tuturor celor implicați în organizare» 
întrecerilor desfășurate sub egida 
„Daciadei".

Ieri, intr-o conferință de presă ți
nută la C.N.E.F.S., Comisia centrală 
a „Daciadei" a anunțat că, pentru 
noua ediție, a stabilit un plan ri
guros de măsuri, menit să ducă la 
organizarea la un nivel calitativ su
perior a tuturor acțiunilor sportiva 
de masă și de performanță, pentru 
transpunerea în viață a hotărîrilor 
si indicațiilor conducerii partidului 
în vederea cuprinderii maselor largi 
ale populației în activități de edu
cație fizică și sport — componentă 
cu pondere importantă a procesului 
de educație socialistă.

manifestare de prestigiu Înscrisă 
în Festivalul național „Cîntareâ 
României". Au participat peste 200 
de creatori și Interprets din 11 ju
dețe. (Nicolae Băbălău).

Suceava Comitetul județean 
Suceava al U.T.C. a organizat o 
„Săptămină a științei și tehnicii 
pentru tineret", care a cuprins un 
divers și bogat program de mani
festări. între numeroasele acțiuni 
care au avut loc se numără și des
chiderea expoziției județene de 
creație tehnico-științifică a tinere
lului, exponatele oferind o Imagine 
a efortului creator al tinerilor din 
unitățile economice și instituțiile 
județului. (Sava Bejlnariu).

Bistrița-Năsăud. Casa mu* 
niclpală de cultură din Bistrița a 
găzduit o consfătuire cu tema : „O 
nouă calitate în activitatea de edu
care patriotică, revoluționară a oa
menilor muncii". în continuare a 
avut loc spectacolul laureaților 
ultimei ediții a Festivalului națio
nal „Cîntarea României", sub ge
nericul „Imnurile muncii, imnurile 
păcii". (Gheorghe Crișan).

Entuziaști șl încrezători In triumful rațiunii, al vieții 
și creației pașnice, tinerii de pe intreg cuprinsul patriei 
- români, maghiari, germani și de alte naționalități - 
răspunzind cu înflăcărare chemării vibrante a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, Apelului F.D.U.S. iși manifestă 
ferm, in cadrul unor mari mitinguri și adunări, care 
au inceput ieri și vor continua in tot cursul săptăminii, 
voința de a face totul pentru înlăturarea primejdiei nu
cleare, pentru apărarea dreptului suprem al oameni
lor și popoarelor - la pace, la viață, la existență liberă 
și demnă.

Angajată plenar, împreună cu întregul popor, In 
măreața operă de înfăptuire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, tinăra generație a României dă glas 
adeziunii nețărmurite la inițiativele și demersurile 
profund umaniste ale secretarului generai al partidului, 
președintele republicii, in vederea împiedicării unui nou 
război și salvgardării civilizației pe planeta noastră, 
realizării unui climat durabil de -destindere, înțelegere 
și colaborare intre toate națiunile.

Format și educat intr-un spirit de prietenie, colabo
rare și solidaritate cu tinăra generație din intreaga 
lume, tineretul României socialiste este hotârit să con
lucreze strins cu tinerii din celelalte țări europene, cu 
toți oamenii iubitori de pace de pe intreg globul, in

diferent de convingerile lor politice, filozofice sau re
ligioase, pentru a determina oprirea amplasării de noi 
rachete cu rază medie de acțiune, retragerea și dis
trugerea celor existente, lichidarea tuturor arsenalelor 
nucleare, trecerea la infâptuirea dezarmării. Este o 
opțiune fundamentală, întemeiată pe argumentele fur
nizate de istorie, care a demonstrat că in orice con
flict, indiferent de epocă, tinerii au fost chemați să 
dea cel mai greu tribut de singe, și izvorită din con
știința profundă a faptului că aspirațiile și idealurile 
tineretului de pretutindeni nu pot fi împlinite decit 
intr-o atmosferă de liniște și pace, de încredere și con
lucrare internațională.

însuflețită de înaltul exemplu al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, luptător cutezător și tenace pentru pace, 
libertate și progres, tinăra generație din România, re- 
afirmindu-și profunda dragoste și recunoștință față de 
grija părintească pe care i-o poartă secretarul gene
ral al partidului, iși face o îndatorire de cinste, așa 
cum demonstrează mitingurile și adunările care au loc 
in aceste zile, de a acționa in spiritul intregii politici 
a partidului și statului pentru făurirea unei lumi fără 
arme și fără războaie, o lume a demnității și colabo
rării pașnice intre toate popoarele.

IERI, LA INSUFLEȚITUL MITING DE LA TIMIȘOARA

Foto : Emeric Robitsek

Aproape 25 000 de tineri din ju
dețul Bihor și-au dat întîlnire pe 
stadionul tineretului din ORADEA.

Deschizînd mitingul, tovarășul 
loan Bondar, prlm-secretar al Co
mitetului județean Bihor al U.T.C., 
a spus : „Noi, tinerii de pe plaiu
rile bihorene, fără deosebire de na
ționalitate, trăim sentimente de 
aleasă mindrie patriotică, expri- 
mindu-ne deplina recunoștință și 
adeziune față de strălucitele iniția
tive și demersuri de pace ale secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu".

La rindul său, studenta Claudia 
Pop, președinta Consiliului Asocia
ției Studenților Comuniști, de la 
Institutul de învățămînt superior 
din Oradea, arăta : „Beneficiem de 
condiții deosebite pentru deplina 
noastră afirmare in societate. Dar 
ca să putem restitui societății ceea 
ce ne-a dat, avem nevoie de pace. 
Or, un posibil război, mai nimici
tor ca oricind prin urmările sale 
nefaste, neagă însăși tinerețea 
noastră, rosturile muncii șl proiec
tele noastre de viitor".

în același spirit a vorbit șl e- 
leva Balogh Erzsebet, secretar al 
comitetului U.T.C. de la Liceul In
dustrial nr. 5 Oradea : „Ni se pare 
absurd ca în timp de pace sume 
uriașe să fie cheltuite pentru 
bombe și rachete, in loc ca aceste 
fonduri să fie folosite pentru con
struirea de școli și grădinițe, pen
tru așezăminte de sănătate și cul
tură. Fie ca glasul nostru fierbinte 
de pace să fie auziit si înțeles de toți 
acei de care poate depinde declan
șarea unei conflagrații pustiitoare".

Și-au făcut puternic auzit glasul 
de pace și tinerii din BAIA MARE 
întruniți într-un vibrant miting.

în aplauzele celor 20 000 de parti
cipant! — muncitori, țărani, studenți 
și elevi — care s-au adunat pe pla
toul din fata casei de cultură, pur- 
tînd pancarte și lozinci, portrete 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu — 
s-au rostit chemări înflăcărate la 
oprirea cursei înarmărilor, a insta
lării de noi rachete nucleare In 
Europa, la unirea eforturilor po
poarelor de pretutindeni pentru 
apărarea bunului cel mai de preț — 
pacea.

Exprimlnd gîndurile tineretului din 
această parte a țării, primul secre
tar al Comitetului județean U.T.C., 
tovarășul Viorel Deghld, care a 
deschis mitingul, a spus, printre 
altele : „în numele vîrstei noastre 
de aur, al dragostei fată de pămîn- 
tul strămoșesc, spunem un NU ho- 
tărît războiului și un DA muncii și 
vieții desfășurate în pace, in folosul 
întregii omeniri".

„Odată cu ceilalți oameni ai 
muncii maramureșeni si noi, tinerii 
mineri, ne alăturăm milioanelor de 
glasuri din România, exprimin- 
du-ne voința de pace și nădejdea 
într-o lume mai dreaptă, pe pla
neta noastră", a subliniat în cuvîn- 
tul său minerul Mircea Olaru.

S-au mai perindat la tribună șl 
alti tineri care s-au angajat să facă 
tot ceea ce depinde de ei pentru 
apărarea păcii : „De pace sint le
gate visurile, viitorul și speranțele 
noastre" — a afirmat țăranul Nuțu 
Tepel, iar studenta Eleonora Pop 
a subliniat cu toată puterea : 
„Sîntem tineri și iubim pacea, iu
bim viața. Sintem mereu alături de 
patriotul înflăcărat, omul păcii si 

al înțelegerii dintre popoare — to
varășul Nicolae Ceaușescu".

Peste 4 000 de tineri muncitori, 
țărani, studenți. elevi si pionieri 
din județul Timiș s-au reunit in 
sala Olimpia din TIMIȘOARA în
tr-un entuziast miting. într-o at
mosferă de vibrant patriotism a 
luat cuvîntul tovarășul Ion Rotă- 
rescu. prim-secretar al Comitetu
lui județean Timiș al U.T.C.. care 
a spus : „înflăcăratele îndemnuri, 
inițiative și propuneri ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu privire 
la oprirea cursei înarmărilor nu
cleare. adoptarea de măsuri hotări- 
te de dezarmare, instaurarea unul 
climat de pace si securitate, de 
colaborare și înțelegere între toate 
statele lumii au găsit un larg 
ecou în inimile tinerei generații 
din patria noastră. Ne exprimăm 
și cu acest prilej profunda noastră 
recunoștință și dragoste fată de 
iubitul conducător al partidului si 
statului pentru grija părintească ce 
o poartă tineretului și viitorului 
său luminos, angajamentul nostru 
ferm de a face totul pentru apă
rarea vieții pe pămînt. pentru pace 
și prietenie cu tinerii din lumea 
întreagă".

în cuvîntul său. tinăra muncitoa
re Gabriela Sipoș. secretar al co
mitetului U.T.C. de la întreprin
derea de confecții „Bega",sublinia: 
„Alături da întreaga genera
ția tînără a României socialis
te. de tineretul progresist din 
lumea întreagă, noi. tinerii mun
citori timișoreni, respingem cu 
hotărîre orice argumente care 
ar încerca să justifice continuarea 
nesăbuitei curse a înarmărilor, a- 
tentînd astfel la dreptul funda
mental al oamenilor — dreptul Ia 
pace, la viață. Avem convingerea 
că nu este prea tirziu. eă se poate 
opri drumul spre prăpastie, eă lu
ciditatea politică va prevala, că se 
va putea ajunge la un acord la 
negocierile sovieto-americane de la 
Geneva, pentru oprirea amplasării 
rachetelor cu rază medie de acțiu
ne. retragerea si distrugerea celor 
existente".

La ZALAU, mitingul pentru 
dezarmare și pace a reunit pe sta
dionul municipal peste 15 000 de 
tineri, muncitori, cooperatori, inte
lectuali, elevi, pionieri, șoimi ai pa
triei, din județul Sălaj. Deschi- 
zind mitingul, tovarășa Silvia Per- 
neș, prim-secretar al Comitetului 
județean Sălaj al U.T.C., a spus : 
„Acțiunea de astăzi se constituie 
într-un răspuns ferm, hotărît la 
îndemnurile vibrante adresate de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pri
vind intensificarea luptei în vede
rea opririi cursei înarmărilor, în

In încheierea adunărilor șl mitingurilor, intr-o atmosferă de pu
ternică însuflețire sl vibrant patriotism, a fost adoptat textul unor te
legrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care partici- 
pantii Isl reafirmă hotărirea de a face totul, alături de întregul nos
tru popor, de toate popoarele lumii, pentru apărarea păcii, pentru opri
rea amplasării de noi rachete în Europa și retragerea sl distrugerea 
celor existente, pentru trecerea la măsuri concrete de dezarmare. Ex- 
primind unanima adeziune la Inițiativele si demersurile de pace ale 
secretarului general al partidului, la tot oeea ce întreprinde, cu atita 
clarviziune sl consecventă revoluționară, pentru ca generațiile de azi și 
cele de mîine să fie ferite de primejdia unei catastrofe nucleare, 
să-și poată consacra energiile șl talentul muncii pașnice, constructive, 
in condiții de liniște si siguranță, participant!! la adunări și mitinguri 
iși iau. în același timp, angajamentul de â nu precupeți nici un efort 
pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin din hotărîrile 
Congresului al XII-lea si Conferinței Naționale ale partidului, adueîn- 
du-sl. astfel, contribuția Ia prosperitatea patriei, la apărarea și conso
lidarea păcii si bunei înțelegeri intre toate popoarele planetei.

lăturării primejdiei nucleare, asi
gurării unui climat de pace pe în
treaga planetă. Un răspuns hotărit 
la Apelul F.D.U.S. — document de 
o profundă semnificație politică, 
expresie a adeziunii întregii țări 
la politica internațională a partidu
lui și statului nostru, pentru că 
el exprimă gîndurile, năzuințele, 
vrerea întregului nostru popor", 
„în numele celor peste 3 000 de 
tineri de la cea mai mare unitate 
economică din Sălaj, a declarat 
Sandu Berceanu, utecist Ia între
prinderea de armături industriala 
din fontă și oțel Zalău, al între
gului tineret din România, spunem 
un NU răspicat războiului, un 
puternic DA păcii. Dorim să ne 
desfășurăm activitatea pe frontul 
muncii creatoare in fabrici, școli, 
pe ogoare și nu pe nedoritul front 
al războiului. Susținem cu toată 
ființa noastră inițiativele și acțiu
nile de pace ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, știind că ele vin în 
61ujba celor mai nobile idealuri ala 
tineretului da pretutindeni".

Teatrul în aer liber din munici
piul SATU MARE a fost locul de 
adunare a peste 5 000 de tineri din 
județul Satu Mare, veniți să ma
nifesteze pentru pace.

Luînd cuvîntul în deschiderea 
mitingului, tovarășa Aurelia Sechel, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Satu Mare al U.T.C.. a subli
niat că cei peste 130 000 de tineri și 
copil sătmăreni — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
se alătură cu toată ființa lor iniția
tivelor nobile de pace și dezarmare 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul stimat și iubit al 
României socialiste.

Tînărul inginer loan Livința, 
membru al biroului comitetului 
U.T.C. de la întreprinderea „UNIO“ 
Satu Mare, a spus : „Sîntem din 
toată inima noastră tinăra alături 
de președintele tării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, prin idei
le pline de umanism, prin inițiati
vele de răsunet mondial menite să 
ducă la oprirea amplasării în Eu
ropa de noi rachete cu rază medie 
de acțiune, exprimă cu putere 
voința de pace a națiunii noastre. 
Așa cum arată secretarul ge
neral al partidului. își asumă o 
grea răspundere fată de propriile 
popoare, ca și fată de toate cele
lalte popoare, de întreaga omenire 
acele guverne și acei oameni de 
stat care vor accepta instalarea pe 
teritoriul țărilor lor a noilor rachete 
nucleare. înfrățiți în munca crea
toare vrem ca entuziasmul nostru 
tineresc, visurile noastre să-și gă
sească împlinire într-o viață liniș
tită și pașnică, ferită de primejdia 
unui război atotnimicitor".



PRESEDINTElt NICEElflE CEAUSESCU, 
PROEMINENTA PERSONALITATE A LUMII 

CONTEMPORANE, NEOBOSIT PROMOTOR AL CAUZEI PACK
SI ÎNȚELEGERII INTERNATIONALE

Declarații ale unor reprezentanți de frunte ai vieții politice și obștești fran
ceze cu prilejul lansării la Paris a unui volum recent apărut dedicat realizărilor 
României socialiste, gîndirii politice și activității prodigioase a președintelui 

Nicolae Ceaușescu

Intilnirea consultativă a președinților parlamentelor 
din statele participante la Tratatul de la Varșovia

PARIS 9 (Agerpres). - Corespondență de la Virgii 
Dânciulescu : La Paris a avut loc, in prezența unui 
numeros public, lansarea oficială in librării a volumului 
„ADEVĂRATA ROMÂNIE A LUI CEAUȘESCU", reali
zat de cunoscutul publicist francez Michel P. Hamelet, 
apărut in prestigioasa editură „Nagel".

La festivitatea organizată de editura „Nagel", In 
colaborare cu Ambasada țării noastre în Franța, au 
luat parte reprezentanți ai Ministerului Relațiilor 
Externe ți ai altor ministere, membri ai grupurilor de 
prietenie Franța-România din Adunarea Națională și

Senat, deputați țl senatori, reprezentanți ai partidelor 
politice, ai Secretariatului UNESCO, șefi de misiuni 
diplomatice, reprezentanți ai Asociației de prietenie 
Franța-România, ziariști, oameni de știință și cultură, 
reprezentanți ai unor mari societăți economice care 
întrețin relații cu țara noastră.

Prin amploarea și prin căldura sentimentelor expri
mate, ceremonia a căpătat valoarea unei autentice 
manifestări a prieteniei româno-franceze, a stimei deo
sebite față de România și președintele său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în acest cadru, autorul cărții, 
Michel P. Hamelet, a expus rațiu
nile pentru care a scris „Adevărata 
Românie a lui Ceaușescu". El a 
subliniat, în primul rînd, dorința 
sa de a oferi cititorului francez 
„date și fapte reale despre o tară 
care luptă permanent, de secole, 
pentru a-și păstra neștirbite ființa 
națională și independenta".

„România este tara in care un 
francez se poate simți la largul 
său ; este tara in care găsești vechi 
și puternice relații de prietenie, 
țara in care istoria află multe mo
mente trăite cu intensitate îm
preună — a spus vorbitorul. Aceas
tă legătură de suflet m-a îndemnat 
să privesc cu adincă simpatie, cu 
ochii larg deschiși, realitățile Româ
niei de azi.

Am fost sprijinit in munca mea 
de documentare de personalități ale 
vieții publice și de servicii oficiale 
din instituții, nu mai puțin insă și 
de numeroși oameni ai muncii cu 
care am putut sta de vorbă, direct, 
in uzine, pe șantiere și in între
prinderi agricole, cu artiști și inte
lectuali, cu oameni de virste dife
rite și aparținind unor categorii so
ciale și profesii diferite, care m-au 
ajutat să-mi dau seama de dimen
siunile exacte ale elanului con
structiv al poporului român animat 
de ideile ți de spiritul președinte
lui Nicolae Ceaușescu. Documenta
rea mea a fost încununată de pri
mirea la președintele țării, care, in 
cadrul unui amplu interviu — de
venit substanța însăși a cărții — 
a subliniat problemele majore, 
esențiale ale României contempo
rane, precum și mari probleme 
Ideologice, teoretice și practice de 
importantă mondială ale lumii 
de azi.

In 40 de ani de strădanii și sa
crificii, ani care n-au fost scutiți 
de greșeli, România a trecut — a 
spus în continuare vorbitorul — de 
la un stadiu de dezvoltare care mai 
păstra incă urmele societății feu
dale la dezvoltarea dinamică și 
multilaterală de azi, evidentă pen
tru orice observator obiectiv.

„Societate a muncii" — cum o de
finește insuși președintele Nicolae 
Ceaușescu — România trebuie 
privită cum trăiește și cum mun
cește. Iar noi, francezii, așa ar tre
bui să o privim-, intrucit de Româ
nia ne leagă atitea dovezi de veche 
prietenie și principii apărate in co
mun ; mă gindesc in primul rind 
la independența națională, garanție 
indispensabilă a libertății, la atitu
dinea față de blocurile militare, la 
strădania cuceririi păcii pe calea 
tratativelor, și nu a presiunilor mi
litare, la respectul pentru orice na
țiune a lumii, indiferent de orien
tarea sa politică și socială. Desigur, 
există și deosebiri. Dar, mai presus 
de orice, există prietenia ! Și Alain 
Poher, in prefața atit de lucidă fă
cută cărții mele, demonstrează acest 
lucru din plin".

După evocarea marilor tradiții 
ale prieteniei româno-franceze. 
Michel P. Hamelet a subliniat in 
mod deosebit importanta pe care o 
are in ansamblul cărții sale convor
birea avută cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

„Acceptind publicarea amplului 
interviu pe care mi l-a acordat — 
a spus vorbitorul — președintele 
Nicolae Ceaușescu a reliefat însem
nătatea pe care o acordă relațiilor 
României cu Franța, pe care ar dori 
să o considere primul partener din 
Occident. Președintele României, 
puternică personalitate a lumii con
temporane, a acceptat să abordăm 
orice subiect, fără nici un înconjur, 
fără nici un tabu, răspunzind 
direct, concret la orice întrebare. 
Cititorul se poate convinge singur 
de obiectivitatea fiecărei aprecieri, 
de marea deschidere ți de profun
zimea gîndirii președintelui Româ
niei străbătută permanent de sen
timentul unei înalte răspunderi, 
dar, in același timp, dinamizată de 
un neobosit spirit revoluționar. Ci
titorul găsește in cuprinzătoarele a- 
precieri răspunsuri clare la întrebă
rile pe care si le-ar putea pune cu 
privire la modernizarea țării, la 
dezvoltarea socială, la democrația 
muncitorească, la atitudinea socia
lismului față de credințele religioa
se și biserică, la problema indepen
dentei. pe care cu atita vigoare o 
pune in lumină aindirea președinte
lui Ceaușescu.

în ce mă privește — a spus In În
cheiere autorul — mi-aș dori ca 
prin cartea scrisă despre România 
și. mai ales, prin interviul acordat 
la cel mai înalt nivel să contri
bui la întărirea acestei prietenii. 
Prietenie in care isi găsește izvo

rul rațiunea însăși de a fi a cărții". 
în cuvintul său, Louis Nagel a 

reliefat interesul editurii pe care 
o conduce pentru cartea „Adevăra
ta Românie a lui Ceaușescu".

„Lucrarea — a spus el — am si
tuat-o intr-o colecție politică in ca
drul căreia am lansat, in decursul 
anilor, numeroase titluri si autori 
de mare prestigiu. Aș evoca, in pri
mul rind. spre exemplificare, o car
te a președintelui României. Nicolae 
Ceaușescu, în care este expusă con
cepția sa despre politica de pace si 
cooperare internațională. In aceeași 
colecție, intitulată „Scrieri politice", 
am editat o carte scrisă de Sun Fo, 
fiul lui Sun Yat-sen, primul pre
ședinte al Chinei, un om cu o vi
ziune largă, după cum se știe, a- 
supra progresului. Apoi cărțile lui 
Michel Debre privitoare la proble
mele fundamentale ale Europei 
occidentale ; la fel ale lui Maurice 
Schuman. In acest context, în semn 
de prețuire fată de puternica per
sonalitate a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pe care am avut onoarea 
să-i cunosc personal, am integrat 
noua lucrare despre România a lui 
Michel P. Hamelet. considerind că 
ea, ca si celelalte cărți pe care 
le-am editat in colecție, ilustrează 
ideea pe care ne-am propus-o, și a- 
nume prezentarea evoluției istorice 
a Europei și a lumii. Ea corespunde 
pe deplin telurilor noastre, care sint 
promovarea ideilor de pace, de pro
gres social, de cooperare internațio
nală. In acest spirit a fost făcută 
și prezentarea cărții, in excelenta 
prefață scrisă de Alain Poher, pre
ședintele Senatului. în acest spirit 
sper să fie primită și apreciată de 
public : ca o contribuție la apropie
re. la o mai bună cunoaștere, la 
prietenie".

Participanții Ia ceremonie au ținut 
să sublinieze interesul deosebit le
gat. de noua lucrare editată in 
Franța, subliniind valoarea sa „de 
carte de referință", cum spunea 
Alain Poher, reliefînd . valoarea ex
cepțională a ideilor cuprinse în in
terviul acordat de președintele 
Nicolae Ceaușescu — interviu în 
care președintele Senatului francez 
vede o nouă expresie a preocupării 
consecvente a președintelui Româ
niei pentru destindere, pentru 
schimbarea raporturilor dintre Est 
și Vest, în primul rînd în interesul 
păcii. „în acest spirit — aprecia 
Alain Poher — tot ce contribuie, iii 
lumea frămintată care e lumea 
noastră, la o mai bună cunoaștere 
intre popoare și, in mod special, 
intre poporul român și poporul 
francez, trebuie salutat cu recunoș
tință".

La rfndul său, secretarul general 
al cunoscutei și puternicei organi
zații sindicale franceze C.G.T., 
Henri Krasucki, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.F., ne-a 
declarat că a citit cu interes cartea 
lui Michel P. Hamelet, evidențiin- 
du-1 valoarea prin următoarea 
apreciere : „Tot ceea ce contribuie 
la mai buna cunoaștere a Româ
niei, ca și a altor țări socialiste, 
este binevenit și sprijină coopera
rea internațională și destinderea".

Pierre Parat, președintele Aso
ciației de prietenie Franța-Româ- 
nia, a apreciat că apariția volumu
lui constituie un omagiu adus 
României și strălucitului său pre
ședinte, Nicolae Ceaușescu.

„Păstrez cea mai profundă amin
tire despre intilnirea mea de acum 
cițiva ani cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, a cărui puternică perso
nalitate de ilustru om de stat a 
produs asupra mea o adevărată 
fascinație" — a declarat profesorul 
Pierre Parat.

„Lectura lucrării -Adevărata 
Românie a lui Ceaușescu-, ale că
rei pagini sint atit de substanțiale 
ți obiective, mi-au împrospătat im
presiile din vizitele mele in Româ
nia, țară aflată intr-un marș cu
rajos și -decisiv spre un viitor 
prosper. Lectura cărții mi-a amintit 
de România muncitorilor, a țărani
lor și intelectualilor care, traversind 
o zbuciumată istorie, construiesc 
acum un socialism căruia i-au im
primat structuri naționale ; mi-au 
amintit de un popor în firea căruia 
stă iubirea de pace și a cărui voce 
In favoarea apărării păcii și a în
țelegerii internaționale se aude 
astăzi pretutindeni in lume. Cartea 
lui Michel P. Hamelet servește, tot
odată, dezvoltării tradiționalei pri
etenii dintre România și Franța, 
care, astăzi, mai mult ca aricind, 
au datoria să-și concretizeze afini
tățile ți aspirațiile spre un viitor 
de dreptate și pace in relații bila
terale din .ce in ce mai strinse in 
toate domeniile".

Importante aprecieri asupra lu
crării a făcut și Raymond Ravenel, 
directorul general al Societății 
„Citroen Automobil". „Acest mare 
reportaj despre ideile și faptele 
care constituie' originalitatea Româ
niei de azi aduc informații ajutind 
la mai buna înțelegere a organi
zării sociale și orientărilor econo
mice ale României".

Raymond Ravenel a reliefat ca o 
mențiune de excepție referirea 
președintelui Nicolae Ceaușescu — 
cuprinsă în interviul acordat auto
rului* 1 cărții — la necesitatea tradu
cerii în viață a acordurilor exis
tente privind cooperarea „Oltcit". 
„Acestea — a spus el — au devenit 
și obiectivele noastre in domeniul 
cooperării".

în încheierea ceremoniei de la 
Paris a luat cuvintul Dumitru 
Aninoiu, ambasadorul român în 
Franța, care, după ce a prezentat 
politica activă de pace. înțelegere 
și colaborare internațională promo
vată de România, sub conducerea 
președintelui său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat că lu
crarea „Adevărata Românie a lui 
Ceaușescu" servește mai bunei cu
noașteri a României socialiste în 
Franța, cauzei consolidării priete
niei istorice dintre cele două țări 
și popoare.

Importanta și semnificația lucră
rii — a continuat ambasadorul ro
mân — este amplificată și de faptul 
că ea este prefațată de o binecu
noscută personalitate politică fran
ceză, președintele Senatului, Alain 
Poher. „Firul roșu al acestui text, 
care definește substanța însăși a în
tregii lucrări — a subliniat el — il 
constituie grija șl dorința pentru 
permanenta dezvoltare a prieteniei 
româno-franceze. prietenie pe care 
încercările istoriei n-au făcut de- 
cît să o întărească".

★
Interes față de lucrarea „Ade

vărata Românie a lui Ceaușescu" 
au manifestat și mijloacele de comu
nicare în masă din Franța. Cotidia
nul „Le Figaro" si-a informat citi
torii despre noul volum consacrat 
României, relevind. conținutul de 
idei al interviului tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Postul national 
de televiziune „TF-1" a subliniat 
apariția volumului in cadrul uneia 
dintre cele mai apreciate emisiuni 
privitoare la cartea franceză de ac
tualitate — ..Apostrophe" — reali
zată de criticul Bernard Pivot. Re
vista săptămânală „La Vie Ouvrie- 
re“ a consacrat întreaga sa rubri
că de carte lucrării lui Michel P. 
Hamelet, reliefîAd, sub semnătura 
redactorului-șef, Roger Guibert, va
loarea ei documentară și, in mod 
deosebit, importanta interviului a- 
cordat autorului de președintele 
Nicolae Ceaușescu. „care aduce sub
linieri esențiale privind realitățile 
României de azi". Cartea — în
cheie cronica — reprezintă „o con
tribuție reală la mai buna cunoaș
tere a României ți a poporului său 
și. de asemenea, o contribuție la 
destinderea relațiilor dintre state 
cu sisteme economice si politice di
ferite. contribuție atit de necesară 
in actualul climat al relațiilor in
ternaționale".

Cu ocazia ceremoniei lansării căr
ții a fost prezentată partici- 
panțllor expoziția „Președintele 
Ceaușescu și pacea lumii". Cei pre- 
zenți au privit, de asemenea, cu 
mult interes, expoziția de carte 
românească tipărită în limba fran
ceză, in cadrul căreia la loc de 
frunte se aflau operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Erau expuse, de 
asemenea, numeroase lucrări edi
tate în Franța, Anglia, R.F. Germa
nia, Belgia consacrate țării noastre, 
prodigioasei activități a președin
telui său, ale cărui inițiative și ac
țiuni puse în slujba marilor idea
luri ale omenirii sint unanim apre
ciate de cei ce luptă pentru o lume 
mal bună, mai dreaptă, pentru 
dezarmare și pace.

Lansarea oficială a cărții „Ade
vărata Românie a lui Ceaușescu" a 
prilejuit, la Paris, o caldă mani
festare a prieteniei româno-fran
ceze, exprimarea sinceră a fntere- 
sului larg față de țara noastră, a 
sentimentelor de simpatie și stimă 
pentru România socialistă, pentru 
președintele său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, subliniindu-se încă o 
dată prețuirea de care se bucură 
în cele mai largi cercuri ale opi
niei publice dezvoltarea multilate
rală a României, politica sa exter
nă, al cărei promotor ilustru este 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, perso
nalitate proeminentă a lumii con
temporane.

r. p. congo. Schimb de mesaje 
între președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Denis Sassou Nguesso
BRAZZAVILLE 9 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmi
se tovarășului Denis Sassou Nguesso, 
președintele Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Congo, 
un cald salut tovărășesc, împreună 
cu urări de prosperitate poporului 
congolez prieten.

Mulțumind, tovarășul Denis Sassou 
Nguesso a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu urări de sănătate 
și fericire personală, de noi succese 
în activitatea consacrată edificării 
socialismului în România, de bună
stare pentru poporul român.

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ÎMPLINIRII A 65 DE ANI 

DE LA FĂURIREA STATULUI 
NAȚIONAL UNITAR ROMÂN

BRUXELLES — în orașul Anvers 
a avut loc o seară culturală româ
nească. la care au participat pre
ședintele grupului parlamentar de 
prietenie Belgia—România, Hugo 
Adriaensens. membri ai conducerii 
orașului Anvers, un numeros public. 
In alocuțiunile rostite au fost prezen
tate momente din istoria poporului 
român, scoțindu-se in evidență im
portanța evenimentului. Totodată, 
s-au făcut referiri la politica internă 
și externă a țării noastre, reliefin- 
du-se rolul hotăritor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in dezvoltarea noii 
societăți românești, in promovarea 
de către România a unei politici ac
tive de pace și de largă cooperare cu 
toate popoarele lumii.

O seară culturală românească a 
fost organizată, de asemenea, in ora
șul belgian Willebroek.

BELGRAD — Televiziunea iugosla
vă a prezentat filmul documentar ro
mânesc „Tainele pământului", infățt- 
șind, pe baza descoperirilor arheolo
gice, istoria milenară a poporului ro
mân, cultura și civilizația poporului 
dac.

WASHINGTON — La Universita
tea Colorado din Boulder (S.U.A.) a 
avut loc o masă rotundă. Prof. dr. 
Dinu C. Giurescu, prof. dr. Virgil 
C&ndea și dr. Florin Constantiniu au 
conferențiat despre originea poporu
lui român, civilizația și cultura sa, 
luptele românilor pentru libertate și 
unitate națională.

Totodată, la Universitatea statului 
Ohio din Columbus (S.U.A.) a avut 
loc o conferință a prof. dr. Virgil

ORIENTUL MIJLOCIU
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• Apeluri la reglementarea divergențelor între grupările pales
tiniene din Liban • Recomandări ale Conferinței organizațiilor 

regionale ale „Al Fatah" • Contacte politico-diplomatice
BEIRUT 9 (Agerpres). — Un co

municat militar difuzat de agenția 
WAFA informează că în nordul 
Libanului și în special în zona ta
berei de refugiat! Badawi, situată în 
apropierea orașului libanez Tripoli, 
au continuat, miercuri, să se înre
gistreze lupte intense intre forțele 
combatante ale organizației „Al 
Fatah" și disidenți din cadrul a- 
celeiasi organizații, precedate de pu
ternice bombardamente de artilerie.

Intr-o declarație făcută la Tripoli, 
citată de agenția France Presse, 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al O.E.P., a arătat că 
atacurile împotriva taberei de la 
Badawj au fost respinse si că de
ține în continuare controlul aces
teia.

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a adresat un 
apel urgent in favoarea încetării fo
cului între forțele palestiniene din 
nordul Libanului, pentru a se pune 
capăt acestui „conflict inutil și dis
trugător". Perez de Cuellar a cerut 
pârtilor in conflict „să desfășoare e- 
forturi hotărîte, folosind orice asis
tentă, pentru a-și reglementa diver
gențele la masa tratativelor" — in
formează agenția Associated Press.

Comitetul O.N.U. pentru exerci
tarea drepturilor inalienabile ale po
porului palestinian întrunit la New 
York, la cererea observatorului Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei. pentru a examina situația din

In Grenada a fost alcătuit 
un guvern provizoriu

SAINT GEORGE’S 9 (Agerpres).— 
Guvernatorul general al Grenadei, 
Paul Scoon, a făcut cunoscută lista 
noului guvern provizoriu, condus de 
Alister Mc Intyre. 51 de ani. secre
tar general adjunct al Conferinței 
Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) — trans
mit agențiile France Presse și Reu
ter. S-a precizat că nici un. mem
bru al guvernului provizoriu gre- 
nadian nu face parte dintr-un partid 
politic, fiind, cu toții, tehnicieni sau 
expert! economici. Sarcinile priori
tare ale acestui guvern sint recon
strucția economică a tării și pregă
tirea cadrului de desfășurare a unor 
alegeri generale, anul viitor.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către tovarășul Denis 
Sassou Nguesso a tovarășului Marin 
Capisizu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, - conducătorul delegației 
române la lucrările celei de-a IX-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-congoleze de coope
rare economică și tehnică.

In cursul întrevederii, desfășurată 
intr-o atmosferă cordială, au fost 
abordate aspecte ale relațiilor bila
terale, exprimîndu-se dorința comu
nă de intensificare a acestora pe 
multiple planuri, îndeosebi în dome
niul cooperării economice.

Cândea cu tema „Locul in lume al 
statului român unitar".

LONDRA — Asociația de prietenie 
Marea Britanic—România a organizat 
la Londra o seară românească. Cu 
acest prilej, Harry Gold, secretarul 
asociației, a evocat momente din is
toria milenară a poporului român, 
evidențiind semnificația evenimen
tului de la 1 Decembrie 1918.

Grupul folcloric „Doina" a susținut 
un program de dansuri românești.

Seara culturală a prilejuit și vizio
narea unei expoziții documentare de 
fotografii românești.

HELSINKI —. Sub auspiciile Aso
ciației de prietenie Finlanda—Româ
nia, la Helsinki au fost inaugurate 
„Zilele filmului românesc". Manifes
tarea a fost deschisă prin prezentarea 
filmului „Pădurea nebună". La 
festivitatea de deschidere a vorbit 
scriitoarea Liisa Ryoma, traducătoa
rea in limba finlandeză a prozei lui 
Zaharia Stancu.

Totodată, in orașul finlandez Kemi 
a avut loc vernisajul unei expoziții 
de pictură și sculptură contemporană 
românească, organizată sub auspiciile 
Ministerului finlandez al Educației, 
cu sprijinul Asociației de prietenie 
Finlanda-România. Primarul orașu
lui, Juhani Leino, a evidențiat im
portanța în istoria poporului român 
a actului unirii de la 1 Decem
brie 1918.

STOCKHOLM — La Stockholm a 
fost inaugurată „Săptămina filmului 
românesc", organizată sub auspiciile 
Institutului suedez de artă dramatică.

(Agerpres)

nordul Libanului, a lansat un apel 
urgent la încetarea imediată a lupte
lor — relatează agenția France 
Presse. Intr-o declarație dată publi
cității de președintele Comitetului, 
Massamba Sarre (Senegal), se adre
sează un apel la folosirea dialogu
lui si a metodelor pașnice „pentru 
menținerea și consolidarea unității 
O.E.P.".

TUNIS 9 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția WAFA, la Tunis 
s-au încheiat lucrările Conferinței 
organizațiilor regionale ale „Al Fa
tah" — principala componentă a Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei (O.E.P.). Participanții — arată 
agenția — au prezentat Comitetului 
Central al „Al Fatah" o serie de re
comandări privind măsurile necesare 
pentru mobilizarea eforturilor între
gului popor palestinian in legătură 
cu situația de confruntare din nor
dul Libanului. Conferința a recoman
dat adoptarea tuturor măsurilor ne
cesare pentru a se face fată eveni
mentelor cu care este confruntat po
porul palestinian și singurul său re
prezentant legitim — O.E.P.

A fost reafirmată valabilitatea ho- 
tăririlor adoptate de Consiliul Na
țional Palestinian și de precedenta 
reuniune a organizației „Al Fatah", 
privind necesitatea menținerii unită
ții palestiniene.

Participanții au subliniat convin
gerea organizației „Al Fatah" că rea
lizarea obiectivelor finale ale revolu
ției palestiniene, sub conducerea lui 
Yasser Arafat, corespunde nu numai 
intereselor poporului palestinian, ci 
și ale tuturor popoarelor iubitoare 
de pace și libertate din lume.

DAMASC 9 (Agerpres). — Agen
ția S.A.N.A., citată de France 
Presse, anunță că președintele Siriei, 
Hafez Al Assad, a primit la Damasc 
pe miniștrii de externe ai Kuweitu
lui și Qatarului. In cadrul convorbi
rilor, la care a fost prezent și vice- 
premierul și ministrul sirian al afa
cerilor externe, au fost examinate 
situația pe plan arab și evoluțiile 
din nordul Libanului.

Agenția citată informează că la 
Damasc a sosit, de asemenea, minis
trul saudit al afacerilor externe, care 
a participat la o reuniune cu omolo
gii săi din Kuweit și Qatar. Au mai 
luat parte Khaled Al Fahhoum, pre
ședintele Consiliului Național Pa
lestinian, și membri ai Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei.

SOFIA 9 (Agerpres). — In capi
tala Bulgariei au inceput miercuri 
lucrările Întîlnirii consultative a pre
ședinților parlamentelor din statele 
participante la Tratatul de la Var
șovia. Delegația română este condu
să de tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale.

Convocată intr-un moment de pu
ternică tensiune în viata internațio
nală și in Europa. întîlriirea are ca 
scop efectuarea unui schimb de pă
reri în legătură cu unele probleme 
actuale ale securității și cooperării 
europene. în primul rind cele pri
vind oprirea declanșării unei noi 
curse a inanmărilor nucleare pe con
tinent. prin neamplasarea rachetelor 
cu rază medie de acțiune, retragerea 
și distrugerea celor existente.

Glasul unanim al popoarelor:

Să se treacă la măsuri efective de stăvilire 
a cursei înarmărilor, să fie asigurată pacea 

in Europa și in lume!
Demonstrație de masa în Grecia împotriva 

escaladării cursei înarmărilor
ATENA 9 (Agerpres). — O nouă 

demonstrație de masă în favoarea 
păcii și dezarmării, împotriva răz
boiului și a rachetelor nucleare în 
Europa a avut loc in Grecia. La 
această acțiune, desfășurată in 
portul Pireu (din apropierea Ate
nei), au participat mii de per
soane. Manifestanții purtau pan
carte pe care erau înscrise lozinci 
ce exprimau vocația și dorința de 
pace a poporului grec, opoziția 
hotărîtă față de război. „Nu — 
înarmărilor", „Da — unor Balcani 
denuclearizați și unei Mediterane a 
păcii”, „O Grecie pașnică și 
independentă”. Manifestația a fost 
organizată la Inițiativa primarului 
socialist al Pireului, loannis Papa- 
spyrou, și a celor trei mari mișcări 
pentru pace din Grecia : Keadea, 
Eedye și Ake. Aceste mișcări au

Secretarul general al P. C. Italian cere dezbateri 
parlamentare în problema eurorachetelor

ROMA 9 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul în Camera Deputaților, 
secretarul general al Partidului Co
munist Italian, Enrico Berlinguer, a 
cerut includerea de urgentă pe or
dinea de zi a lucrărilor camerei a 
problemei „eurorachetelor". El a

Apel al oamenilor de știință în favoarea 
înghețării arsenalelor nucleare

GENEVA 9 (Agerpres). — 14 000 
de fizicieni din întreaga lume, prin
tre care 32 laureați ai Premiului 
Nobel, au semnat un apel cerînd 
înghețarea înarmărilor nucleare. 
Apelul cheamă la realizarea unui

„Instalarea noilor rachete contravine intereselor 
vitale ale popoarelor Europei"

BERLINUL OCCIDENTAL 9 (A- 
gerpres). — în cartierul vest- 
herlinez Spandau și-a desfășurat 
lucrările „Forumul păcii", in cursul 
căruia participanții au adoptat o 
declarație care condamnă planurile

„Tabere ale păcii" în 
militare americane

LONDRA 9 (Agerpres). — Mili
tante pentru pace din Marea Bri- 
tanie au instalat marți seara, pen
tru 24 de ore, „tabere ale păcii" în 
apropierea celor 102 instalații mi
litare americane aflate în tară.

ADUNAREA GENERALĂ A ONU. RELEVĂ: 

Este necesară soluționarea pe cale pașnică 
a stărilor conflictuale din America Centrală

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
— în Adunarea Generală a O.N.U. au 
foet reluate dezbaterile cu privire la 
situația din America Centrală, tn cu- 
vintul său. ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Nicaragua. Miguel 
D’Escoto. a condamnat actele de in
tervenție împotriva suveranității, in
dependenței și integrității teritoria
le ale Republicii Nicaragua, ale altor 
state din regiune, prin intermediul 
unor acțiuni destabilizatoare, sabo
taj, atacuri teroriste. — relatează a- 
gentia Associated Press.

Ambasadorul mexican Porfirio Mu- 
noz-Ledo a declarat că recentele ac
țiuni ale S.U.A. au dus la sporirea 
tensiunii in regiune. „Numărul cres- 
cînd de manevre si demonstrații de

Formarea noului guvern argentinian
BUENOS AIRES 9 (Agerpres). — 

Președintele ales al Argentinei. Râul 
Alfonsjn. a anunțat componenta 
noului guvern al tării, alcătuit în 
urma alegerilor generale desfășurate 
la 30 octombrie, informează agen
țiile internaționale de presă. La con
ducerea principalelor ministere au

O atenție deosebită este acordată 
intensificării rolului parlamentelor 
europene, creșterii contribuției lor 
la transformarea Europei intr-un 
continent al păcii, colaborării și în
țelegerii. fără arme nucleare.

Intilnirea a fost deschisă de Stanko 
Todorov, președintele Adunării 
Populare ,a R. P. Bulgaria, care, in 
numele forului legislativ suprem 
bulgar, a adresat un călduros salut 
delegațiilor participante si a relevat 
importanta întîlnirii in actualul con
text internațional si european.

In prima zi a lucrărilor au luat 
cuvintul președintele’Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România. Nicolae Giosan. precum și 
conducători ai altor delegații parti
cipante.

lansat la începutul lunii noiembrie 
o campanie susținută contra euro- 
rachetelor, care va continua pînă 
la sfirșitul anului.

★
Pe de altă parte, vorbind în fața 

grupului de deputați socialiști din 
Parlamentul vest-european (organ 
consultativ al Pieței comune), primul 
ministru al Greciei, Andreas Pa- 
pandreu, a repetat propunerea gu
vernului elen de a se amina cu 
șase luni instalarea rachetelor ame
ricane cu rază medie in Europa și 
a se continua între timp negocie
rile sovieto-americane de la Ge
neva. „Noi credem că sporirea 
armamentelor nucleare, acțiune 
desfășurată de cele două superpu- 
teri, va duce - mai mult sau mai 
puțin sigur - la o ciocnire", a spus 
Papandreu.

subliniat că în contextul actualei 
situații internaționale se impune 
ca parlamentul italian să exami
neze cu prioritate problema insta
lării rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune.

acord pentru încetarea experiențe
lor nucleare, a producției și ampla
sării de arme nucleare și de sis
teme de lansare a armelor nu
cleare.

de amplasare in Europa occiden
tală a noi rachete nucleare ameri
cane cu rază medie de acțiune. In 
declarație se subliniază că aceasta 
„contravine total intereselor vitale 
ale popoarelor Europei".

apropierea instalațiilor 
din Marea Britanie

Participantele la acțiune își expri
mă in acest fel opoziția lor fată 
de planurile S.U.A. și ale N.A.T.O. 
legate de instalarea în Marea Bri
tanie a rachetelor „Cruise".

forță constituie o preocupare serioa
să. la fel ca și politica de operații ca
muflate sau deschise vizînd destabi
lizarea guvernului din Nicaragua".

La rindul său, ambasadorul suedez 
Anders Ferm a afirmat că actualele 
conflicte din America Centrală tre
buie soluționate prin mijloace poli
tice. nu militare, adăugind că. pe de 
altă parte, este tot mai evident că 
actualele condiții sint folosite ca 
pretexte pentru o , intervenție din 
afară.

După cum subliniază agenția cita
tă. toti cei care au luat cuvintul pinâ 
in prezent in această problemă au 
făcut apel la o reglementare nego
ciată a situației din America Cen
trală.

fost desemnați Dante Caputo — ex
terne. Eduardo Grinspun — econo
mie. Carlos Alconada Aramburu — 
educație si justiție. Râul Borras — 
apărare.

Noul cabinet ministerial argenti
nian va fi instalat oficial la 10 de
cembrie.

Agențiile de presa
e scurt

CONVORBIRI AMERICANO- 
JAPONEZE. Sosit miercuri la To
kio pentru o vizită oficială în Ja
ponia, președintele S.U.A., Ronald 
Reagan, s-a întîlnit cu împăratul 
Hirohito al Japoniei. El a avut, 
totodată, o primă rundă de convor

biri cu primul ministru, Yasuhiro 
Nakasone, în cursul cărora au fost 
abordate cu precădere probleme 
ale comerțului americano-japonez, 
chestiune destul de delicată în re
lațiile dintre cele două țări, gene
ratoare de controverse intermina

bile, datorită excedentului comer
cial foarte mare pe care-1 reali
zează Japonia.

REUNIUNE MINISTERIALA A 
C.E.E. Miniștrii de externe, ai 
finanțelor și agriculturii din statele 
membre ale Pieței comune și-au 
început lucrările, miercuri, in ca
pitala Greciei — țară care deține, 
în prezent, președinția organisme
lor Comunității economice vest- 
europene — in vederea soluționă
rii problemelor economice și finan
ciare divergente existente intre „cei 
zece" și a pregătirii reuniunii la 

nivel înalt a C.E.E. programată să 
aibă loc în luna decembrie, la 
Atena.

LA GENEVA a avut loc, miercuri, 
o ședință plenară a delegațiilor 
U.R.S.S. șl S.U.A. la negocierile 
privind limitarea armamentelor 
nucleare in Europa.

DECES. La Helsinki a Încetat 
din viată. în vîrstă de 82 de ani, 
Viile Pessi, care din 1944 și pînă 
in 1969 a fost secretar general al 
Partidului Comunist Finlandez, iar 
din 1972 a devenit președinte de 
onoare al partidului.

ȘOMAJUL ÎN OLANDA. La sflr- 
situl lunii octombrie, numărul șo
merilor înregistrat! oficial in Olan
da era de 824 900, ceea ce repre
zintă aproximativ 17 la sută din 
totalul populației active, relevă un 
raport dat publicității la Haga, 
citat de agenția Associated Press.

SENATUL S.U.A. a aprobat bu
getul militar al țării pe anul finan
ciar 1984, in valoare de 253 mili
arde de dolari — ceea ce reprezin
tă un nivel record al cheltuielilor 
militare anuale ale S.U.A. în timp 
de pace. In această sumă sint in
cluse și fonduri în valoare de 124 

milioane de dolari pentru produ
cerea unor noi arme chimice. Bu
getul militar pe exercițiul finan
ciar 1984 a fost anterior aprobat 
de Camera Reprezentanților, care 
însă a respins creditele pentru 
producerea de arme chimice.

SEISM. Un cutremur, măsurind 
5.2 grade pe scara Richter, s-a pro
dus marți seara în insula elenă 
Cefalonia. Epicentrul cutremurului 
a fost localizat la 325 km vest de 
Atena, pe fundul Mării Ionice. Po
trivit primelor informații, nu au 
fost inregistrate victime.

RAVAGII ALE TAIFUNURILOR. 
Un comunicat difuzat la Hanoi și 
reluat de agenția V.N.A. arată că 
aproape 700 de persoane și-au pier
dut viata ori sint date dispărute in 
urma taifunurilor ce s-au abătut 
asupra Vietnamului in intervalul 
dintre sfirșitul lui septembrie și în
ceputul lunii noiembrie si a inun
dațiilor ce s-au produs in această 
perioadă. Se subliniază caracterul 
deosebit de devastator al taifunu
lui „Lex", care a afectat provincii
le Binh Tri Thien și Nghe Tinh. cel 
mai puternic fenomen de acest gen 
înregistrat in zona respectivă in ul
timul secol.
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